
 

 
ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕް  

2015 ޖޫން 12ޖޫން އިން  06  

2015ެސޕެޓްމަބރ  04ޯއަގްސްޓ ިއްނ  29  

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް  
ފުރަތަމަ ބައި  

ފާހަގަޖަހާށެވެ. ü)ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ކޭމްޕް ގެ ގޮޅީގައި (  
 

:1ކޭމްޕް                  2015 ޖޫން 12 އިންޖޫން ޖޫން  06 -
:2ކޭމްޕް       –އޯގަސްޓް އިން 29 -           2015 ސެޕްޓެމްބަރ 04

 
ބައިވެރިންގެ    

މައުލޫމާތު  
:ފުރިހަމަ ނަން   

:ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  :/ސިޓީއަތޮޅާއި ރަށް    
:އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު  :އުފަން ދުވަސް    

:ސްކޫލް ނަން   
:ދާއިމީ އެޑްރެސް   
:އުޅޭ އެޑްރެސްމިހާރު    
:އީމެއިލް   

 
މަޢުލޫމާތުއިމާޖެންސީގައި ގުޅާނެ މީހާގެ    
:ނަން   
:އޮންނަ ގުޅުން   
 :ގުޅޭނެ ނަމްބަރު 

 

ތުރު ނުވަތަ މުޖުތަމައުގައި ހިންގާފައިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ އި ސްކޫލް
އްހަރަކާތްތަ  

.ލިޔާށެވެ ތިރީގައިއް ހަރަކާތެ 05އަހަރު ބައިވެރިވެފައިވާ  02ވޭތުވެދިޔަ މުޖުތަމައުގައި ސްކޫލުގައި ނުވަތަ   
 

ސްކޫލް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާ އަހަރު  އިތުރު ހަރަކާތުގެ ތަފްސީލް   
   
   
   
   
   

 

 
 

ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ   
ފޮޓޯއެއެ ތަތްކުރުމަށް  



 

އާންމު މައުލޫމާތުގެ ބައި  
1. .ލައަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް، އަމިއްލަ ތައާރަފެއް ދޭށެވެދެ ޖުމް   

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

2. ކަމަކީ ކޮބާ؟ 2އަތޮޅުގައި އެންމެ ކަންބޮޑުވާ  ތިމާދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުގައި   
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

3. މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، . އަންނަނިވި ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ 
...ބޭނުންކުރާނީ ކޭމްޕްގައި ދަސްވާ އެއްޗެއްގެ  

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

4. ؟ހުރެވޭނެތަރަށެއްގައި  ންރަށް ނޫން އެހެދިރިއުޅޭ ފުރިހަމަ ވަންދެން، ކޭމްޕްގެ މުއްދަތު   
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  
 

ދެވަނަ ބައި  
 މަޒުމޫނު ލިޔުން

ބަހުގެ  200އާއި  150ތިރީގައިވާ މަޢުލޫތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްމަޢުލޫއަކަށް 
ނޑެއްގައި ދިވެހި ނޫނީ އިނގިރޭސި ބަހުން މަޒުމޫނެއް ލިޔެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކުގައި  މިންގަ

! އެޓޭޗްކޮށް ފޮނުވާ  
 

؟ތަކަށްކޮންގޮ ނީދޭހަވަ ޑިމޮކްރަސީތިޔަ ފަރާތަށް  .1  
އަސަރެއް؟ޑިމޮކްރަސީގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރަނީ ކޮން  .2  
ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި އިންތިޚާބުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ .3  
އްމު ކަމެއްތަ؟ ކީއްވެ؟ހިއިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މު .4  
 ޕާޓީތަކުގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟ޑިމޮކްރާސީ އެއްގައި ސިޔާސީ  .5

 
ނަކަލުކުރުން  

. މަޒުމޫނު ލިޔުނީ އެހެން  ދަރިވަރުން ފޮނުވަންވާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ލިޔާ މަޒުމޫނުތަކެވެ
ފަރާތަކުންކަން އެނގިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ ފޯމް 

.  އެހެން ފަރާތެއްގެ ލި ޔުމެއް ބަލައި އޭގައި ހުންނަ ގޮތަށް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ބާތިލްވާނެއެވެ
އެހެން ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް ތިމާގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިގެން ހުށަހެޅުން، 
. އެހެން ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ބޭނުންކުރާމަނަ  ނަކަލުކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

.އެފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކޮ ށް ރިފަރެންސް ދޭންވާނެއެވެ  
 
 
 



 

ތިންވަނަ ބައި  
 ސިއްހީ މައުލޫމާތު 
މިވަގުތު އެއްވެސް ބޭސްފަރުވާއެއް ކުރަންތަ ނޫނީ  

އެއްވެސް ބޭހެއް ބޭނުންކުރަންތަ؟ އާއެކޭ ނަމަ ތަފްސީލު 
.ބަޔާންކުރޭ  

އެއްވެސް ކާއެއްޗަކާ ނޫނީ ބޭހަކާ ނުގުޅޭނަމަ  
.ބަޔާންކުރޭތަފްސީލު ) އެލަރޖިކް ވާނަމަ(  

 
ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  

ނޑު  މި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ދީފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތު ތަކަކީ ތެދު މައުލޫމާތުތަކެށް ކަމަށް އަޅުގަ
ކޭމްޕް  ހަފްތާ 01ކޭމްޕްގައި ސީ އަދި ޑިމޮކްރަ. އެއްބަސްވަމެވެ............................................................. 

ފުރިހަމަ  ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައިދިރިއުޅޭ ރާވާ ހިންގާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން 
ނޑު އެއްބަސް ވަމެވެ . ކުރުމަށް އަޅުގަ  

 
:ތާރީޙް:                                     ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ސޮއި  

 
 

)ން ފުރުމަށްބެލެނިވެރި(ބެލެނިވެރިޔާގެ އިގްރާރު   
 

ނޑު  ގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ .............................................................އަޅުގަ
ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަ  2015ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕް .............................................................. 

ނޑުގެ . ދީފީމެވެ އަދި އަޅުނގަޑުގެ  ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތް މި ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ،އަޅުގަ
ދުވަހުގެ    ވަނަ 2015މާރޗް  21 ރިއެއް ނަމަ ފުރަތަމަ ކޭމްޕްގެ ބައިވެބެލެނެވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތަކީ 

ޖޫން  6ނަ ކޭމްޕްގެ ބައިވެރިއެއް ނަމަ ދެވަ  އަދި .މާލެ ދިއުމުގެ ކަންކަން ހަމަ ޖައްސަދެވޭނެއެވެން ކުރި 13:30
އަދި . ގެ ކުރިން މާލެ ދިއުމުގެ ކަންކަން ހަމަ ޖައްސަދެވޭނެއެވެ 13:30 ވަނަ ދުވަހުގެ 2015

 2015މާރޗް  21 ފުރަތަމަ ކޭޕްގެ ބައިވެރިއެއް ނަމަ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ކުދިންނާއި ހަވާލުވާނީ
އަދި  ވަނަ ދުވަހު އެބުރި މާލެ އައުމާއި ދެމެދުކަން  2015މާރޗް  27ހަމައިން ށް ފުރުމާއި ޕަވަނަ ދުވަހު ކޭމް

 2015 ޖޫން 12 ށް ފުރުމާއި ހަމައިންޕަވަނަ ދުވަހު ކޭމް 2015ޖޫން   6ބައިވެރިއެއް ނަމަ   ގެޕްމްދެވަނަ ކޭ
ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ހަމައައްކަން އަޅުގަ  

 
 

:ތާރީޙް:                                     ބެލެނިވެރިޔާގެ ސޮއި  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، ގެޓީޗަރު ނުވަތަ ރިންސިޕަލްޕް ރެފްރީ ފޯމް  
މި ފޯމު ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް 

ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ' 2015ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕް ' ހިންގޭ ، ގުޅިގެން ) ސް .އެފް.އީ.އެ އައި (ސިސްޓަމްސް 
ނޑު މަޤްސަދަކީ، ބައިވެރިންނަށް މަދަނީ ތައުލީމާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި، . ފަރާތެކެވެ މި ކޭމްޕްގެ މައިގަ

އެހެން ކަމުން ތިރީގައިވާ . މައުލޫމާތު ދިނުމެވެ ޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުންއި ޑިމޮކްރަސީއާއި އެހެނިހެން
. ފޯމް ފުރުއްވައިދިނުން އެދެމެވެ  

 
ރެފްރީ ފުރުމަށް   

:ސޮއި :ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ ނަން    
:ރެފްރީގެ ފުރިހަމަ ނަން    

:މަޤާމް   
:އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ނަން/ސްކޫލް   
:އީމެއިލް   
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މިތާވަލު ބޭނުންކޮށްގެން ކުއްޖާގެ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށްދީ  
ރަނގަޅު 
ކުރަން 
ބޭނުން  

މެދުމިން ރަނގަޅު  ވަރަށް  
ރަނގަޅު  

 

ޝަހްސިއްޔަތު      
މީހުންނާއި ދޭތެރޭ ބަހައްޓާ އަހައްމިއްޔަތުކަންއެހެން       
ޒިންމާދާރުކަން      
ލީޑަރޝިޕް      
ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން އިސް      
އާ ކަންކަން ކުރުމަށް ހުންނަ ޝައުޤުވެރިކަން      
އެހެން މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އެނގޭ މިންވަރު      
 ހުނަރުވާހަކަ ދެއްކުމުގެ     
 މުޖުތަމައުގެ ކަންކަމަށް ހުންނަ ޝައުޤުވެރިކަން    

 


