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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

FORM TO BE COMPLETED TO ORGANIZE AN 

EVENT OR ACTIVITY FOR CHILDREN UNDER STATE 

CARE (KUDAKUDHINGE HIYA, FIYAVATHI) 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް މަރުކަޒުގައި 

ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ނުވަތަ މަރުކަޒުން ބޭރުގައި ހިންގާ 

 ހަރަކާތެއްގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލް: .1
 

1. Details of the applicant: 

 އަމިއްލަ ފަރުދުން  
)Individual(s 

 އޮފީސް/ކުންފުނި/ޖަމިއްޔާތައް
Office/Company/NGO 

 ނަން:
)Name( 

 

 

 

 އެޑްރެސް:
)Address( 

  

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
)Contact Number( 

  

 އީމެއިލް: 
)Email( 

  

 މަރުކަޒު:
)Institution( 

  ާކުޑަކުދިންގެ ހިޔ 
)Kudakudhinge Hiya( 

  ާއަމާންހިޔ 
)Amaan Hiya( 

  ިފިޔަވަތ 
)Fiyavathi( 

މަރުކަޒުގެ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިން 

 އިންތިޒާމުކޮށްފައިވޭތޯ؟
(Have you organized activity/event 
for children in state care previously?) 

  ޭއާނއެކ 
    )Yes  ( 

  

  ޭނޫނެކ 
    )No ( 

 އިންތިޒާމުކުރި އަހަރާއި ހަރަކާތުގެ ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުމަށް: އާނއެކޭނަމަ، އެންމެ ފަހުން ހަރަކާތް 
                                                                (If yes, please specify the type of event and the year it was last held)  
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 ބޭނުންވާނަމަ: މަރުކަޒުގައި ކުދިންނަށް ހަރަކާތެއް ހިންގަން  .2

(ނޯޓު: މަރުކަޒުގައި ކުދިންނަށް ހަރަކާތެއް ހިންގޭނީ، ހަފްތާ 

ބަންދުގައި ނުވަތަ ސްކޫލް ބަންދުގައި ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު 

 ދުވަސްތަކުގައެވެ.)

 
2. For organizing an event/activity at the shelter 
(Note: Activities at the shelter can only be 
organized during weekends, school holidays and 
public holidays) 

 ހަރަކާތުގެ ތަފްސީލު:
Type of 

activity/event 

  ެކުޑަކުދިންގ

 ހަވީރު 
Children’s 
Evening 

 ްކެއުމެއ 
Special 
Meal 

  ްޝޯއެއ 
Entertainment 

Show 

  ްސިއްޙީ/ތަޢުލީމީ ހަރަކާތެއ 
Educational/ health related activity 

 އެހެނިހެން (ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުމަށް): 
Others: (Please specify)  

 

 

 
 

 ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ތަން ތައްޔާރުކުރުމަށް:
)Preparation of the Venue( 

 ތާރީޙް:
)Date( 

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:  
                              (No. of officials who will be involved in venue preparation)  

 ބޭނުންވާނެ ވަގުތު:
)Time required( 

 ފަށާ ވަގުތު: 
 )Start Time( 

 ނިމޭ ވަގުތު: 
 )End Time( 

 ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާއިރު:
)During the event( 

ކުދިންނާއެކު ބައިވެރިވާނެ 

 ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި އަދަދު: 
(Number of officials who 
will attend the event) 

 ބައިވެރިވާ ފަރާތް 
)Details( 

 އަދަދު 
(Number) 

 މުވައްޒަފުން 
)Staff( 

 

 ވޮލަންޓިއަރސް 
(Volunteers) 

 

 އެހެނިހެން (އަދަދާއި ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުމަށް):
                                                                                                                     (Others) 

 
 

 

 ޖައްސަވާ): ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންގެ އުމުރުފުރާ (ގުޅުންހުރި ގޮޅިތަކުގައި 
                  )Put a in the boxes below to indicate the target age group of children for the event/activity( 

  ްޕްރީސްކޫލ 
(Preschool) 

  ް1ގްރޭޑ  
     (Grade 1) 

  ް2ގްރޭޑ 
           (Grade 2)   
  ް3ގްރޭޑ 

      (Grade 3)  
  ް4ގްރޭޑ  

        (Grade 4) 
  ް5ގްރޭޑ 

             (Grade 5) 

  ް6ގްރޭޑ 
    (Grade 6) 

  ް7ގްރޭޑ  
          (Grade 7) 
  ް8ގްރޭޑ 

            (Grade 8) 
  ް9ގްރޭޑ 

               (Grade 9) 
  ް10ގްރޭޑ 

      (Grade 10) 
  ް10ގްރޭޑ+ 

     (Grade 10+) 
 
 



   www.gender.gov.mvވެބްސައިޓް: ، admin@gender.gov.mvމެއިލް: -އީ، 3013018ފެކްސް: ، 3013017ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: ، ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު، މާލެ 
 

މަރުކަޒުން ބޭރުގައި ހިންގާ ހަރާކާތެއްގައި ކުދިން  .3

 ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ: 
ހަރަކާތެއްނަމަ، ކުދިންނަށް (ނޯޓު: މަރުކަޒުން ބޭރުގައި ހިންގާ 

ބައިވެރިވެވޭނީ ހަފްތާ ބަންދުގައި ނުވަތަ ސްކޫލް ބަންދުގައި 

 ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައެވެ.) 
 

3. For organizing event/activity for the   children 
outside the shelter 

(Note: Activities outside the shelter can only be 
organized during weekends, school holidays and 
public holidays) 

 
 ހަރަކާތުގެ ތަފްސީލު:
Details of the 
activity/event 

  ްޕިކްނިކް/ޑޭ ޓްރިޕ 
Picnic/Day Trip 

  ްކެއުމަކަށ 
Special Meal 

  ުކުޑަކުދިންގެ ހަވީރ 
Children’s evening 

  ްތަޢުލީމީ ހަރަކާތެއ 
Educational Activity 

 

 

 

 އެހެނިހެން (ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުމަށް): 
                                                                                                                Others: (Please specify) 

 
 ތަން (އަތޮޅާއި ރަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް):

)Venue (with island name and atoll 
 ތާރީޙް:

)Date( 
 ފަށާ ވަގުތު: 
 )Start Time( 
 

 ނިމޭ ވަގުތު:  
                     (End Time) 

 ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާގޮތް:
)Transport details( 
 

ކުދިންނާއެކު ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަކުގެ 

 ތަފްސީލާއި އަދަދު: 
(Number of officials who will 
attend the event) 

 ބައިވެރިވާ ފަރާތް 
)Details( 

 އަދަދު 
                     (Number) 

 މުވައްޒަފުން 
)Employees( 

 

 ވޮލަންޓިއަރސް 
)Volunteers( 

 

 އެހެނިހެން (އަދަދާއި ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުމަށް):
)Others( 
 
 
 
 

 ޖައްސަވާ): ގޮޅިތަކުގައި ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންގެ އުމުރުފުރާ (ގުޅުންހުރި 
                  (Put a in the boxes below to indicate the target age group of children for the event/activity) 

  ްޕްރީސްކޫލ 
(Preschool) 

  ް1ގްރޭޑ  
       (Grade 1) 

  ް2ގްރޭޑ 
             (Grade 2)   
  ް3ގްރޭޑ 

       (Grade 3)  
  ް4ގްރޭޑ  

          (Grade 4) 
  ް5ގްރޭޑ 

                  (Grade 5) 

  ް6ގްރޭޑ 
    (Grade 6) 

  ް7ގްރޭޑ  
          (Grade 7) 
  ް8ގްރޭޑ 

            (Grade 8) 
  ް9ގްރޭޑ 

               (Grade 9) 
  ް10ގްރޭޑ 

      (Grade 10) 
  ް10ގްރޭޑ+ 

         (Grade 10+) 
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 ނޯޓު:
މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ކައުންޓަރަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައެވެ.  .1

 މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ފޮނުވިދާނެއެވެ. shelters@gender.gov.mvއަދި އީމެއިލް 
 (ތިނެއް) މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހުއްދަ ލިބުނުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަންގާނެއެވެ.  3ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން   .2
ހަރަކާތުގެ ބާވަތަށާއި، އެވަގުތަކު އެއުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ އަދަދަށް ބަލައި، ބައިވެރިކުރާނެ އުމުރުފުރާ އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތަށް  .3

 މިނިސްޓްރީއިން ހިއްސާކުރާނެއެވެ. 
 

Note:  
1. Please email the completed form to shelters@gender.gov.mv or submit it to the Ministry of 

Gender and Family during official working hours (8:00 – 14:30) from Sunday – Thursday.  
2. If the event/activity can be organized during the proposed time, the applicant will be       noti-

fied within 3 working days of submitting the form. 
3. The Ministry will confirm the participants based on the type of event / activity and the    num-

ber of children in the relevant age group. 
 
 

 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ތަފްޞީލް 

 ތާރީޚް: ނަން: 

 ސޮއި:  މަޤާމް:

 އައިސީ ސެކްޝަނުން ފުރިހަމަކުރުމަށް 

      /EVENT/2017ފޯމު ނަންބަރު:  

 ހުއްދަނުދޭ    ހުއްދަދީފައި    ފޯމާގުޅޭގޮތުން ނިންމުން 

 ތާރީޚް: ނަން: 

 ސޮއި:  މަޤާމް:

 

mailto:shelters@gender.gov.mv

