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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  
 

ބޭރުގައި ހިންގާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ނުވަތަ މަރުކަޒުން 

 ހަރަކާތެއްގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލް: .1

 އޮފީސް/ކުންފުނި/ޖަމިއްޔާތައް  އަމިއްލަ ފަރުދުން  

   ނަން:

   އެޑްރެސް:

   ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

   އީމެއިލް:

 ފިޔަވަތި  އަމާންހިޔާ  ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ  މަރުކަޒު:

 

 މަރުކަޒުން ބޭރުގައި ހިންގާ ހަރާކާތެއްގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ: .2

ރަސްމީ  (ނޯޓު: މަރުކަޒުން ބޭރުގައި ހިންގާ ހަރަކާތެއްނަމަ، ކުދިންނަށް ބައިވެރިވެވޭނީ ހަފްތާ ބަންދުގައި ނުވަތަ ސްކޫލް ބަންދުގައި ނުވަތަ

 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައެވެ.)

 ތަޢުލީމީ ހަރަކާތެއް   ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު  ކެއުމަކަށް  ޕިކްނިކް/ޑޭ ޓްރިޕް   ހަރަކާތުގެ ތަފްސީލު:

 އެހެނިހެން (ަތފްސީލް ބަޔާންކުރުމަށް):

 

 ތަން (އަތޮޅާއި ރަށް ހިމެނޭ ގޮަތށް):

 ނިމޭ ވަގުތު: ފަށާ ވަގުތު: ތާރީޙް:

 ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަްއސާގޮތް:

ކުދިންނާއެކު ބައިވެރިވާެނ ފަރާތްތަކުގެ 

 ތަފްސީލާއި އަދަދު:

 އަދަދު ބައިވެރިވާ ފަރާތް

  މުވައްޒަފުން

  ވޮލަންޓިއަރސް

 އެހެނިހެން (އަދަދާއި ތަފްސީލް ަބޔާންކުރުމަށް):

 

 ޖައްސަވާ): ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންެގ އުމުރުފުރާ (ގުޅުންހުރި ގޮޅިތަކުގައި 

  ްޕްރީސްކޫލ   ް1ގްރޭޑ   ް2ގްރޭޑ   ް3ގްރޭޑ   ް4ގްރޭޑ   ް5ގްރޭޑ 

  ް6ގްރޭޑ   ް7ގްރޭޑ   ް8ގްރޭޑ   ް9ގްރޭޑ   ް10ގްރޭޑ   ް10ގްރޭޑ+ 

 ނޫނެކޭ   އާނއެކޭ  މަރުކަޒުގެ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިން އިންތިޒާމުކޮށްަފއިވޭތޯ؟

  ހަަރކާތް އިންތިޒާމުކުރި އަހަރު: އާނއެކޭނަމަ، އެންމެ ފަހުން

 

 

 

 މަރުކަޒުގައި ކުދިންނަށް ހަރަކާތެއް ހިންގަން ބޭނުންވާނަމަ: .3
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 ގައެވެ.)(ނޯޓު: މަރުކަޒުގައި ކުދިންނަށް ހަރަކާތެއް ހިންގޭނީ، ހަފްތާ ބަންދުގައި ނުވަތަ ސްކޫލް ބަންދުގައި ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކު 

 ސިއްޙީ/ތަޢުލީމީ ހަރަކާތެއް  ޝޯއެއް  ކެއުމެއް  ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު  ހަރަކާތުގެ ތަފްސީލު:

 އެހެނިހެން (ަތފްސީލް ބަޔާންކުރުމަށް):

 

 

 

 ނިމޭ ވަގުތު: ފަށާ ވަގުތު: ތާރީޙް:

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު: ބޭނުންވާނެ ވަގުތު: ތަން ތައްޔާރުކުރުން:

ކުދިންނާއެކު ބައިވެރިވާެނ ފަރާތްތަކުގެ 

 ތަފްސީލާއި އަދަދު:

 އަދަދު ބައިވެރިވާ ފަރާތް

  މުވައްޒަފުން

  ވޮލަންޓިއަރސް

 އެހެނިހެން (އަދަދާއި ތަފްސީލް ަބޔާންކުރުމަށް):

 

 ޖައްސަވާ): ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންެގ އުމުރުފުރާ (ގުޅުންހުރި ގޮޅިތަކުގައި 

  ްޕްރީސްކޫލ   ް1ގްރޭޑ   ް2ގްރޭޑ   ް3ގްރޭޑ   ް4ގްރޭޑ   ް5ގްރޭޑ 

  ް6ގްރޭޑ   ް7ގްރޭޑ   ް8ގްރޭޑ   ް9ގްރޭޑ   ް10ގްރޭޑ   ް10ގްރޭޑ+ 

 ނޫނެކޭ   އާނއެކޭ  މަރުކަޒުގެ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިން އިންތިޒާމުކޮށްަފއިވޭތޯ؟

  އާނއެކޭނަމަ، އެންމެ ފަހުން ހަަރކާތް އިންތިޒާމުކުރި އަހަރު:
 

 ނޯޓު:

މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ުހށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެޖްނޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަްލ ސަރވިސަސްގެ  .1

މެދުވެރިކޮށް  institutions@gender.gov.mvކައުންޓަރަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައެވެ. އަދި އީމެއިލް 

 ވިދާނެއެވެ.ފޯމް ފޮނު

 މި ފޯމުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ފޯމު ބާިޠލްކުރެވޭނެއެވެ. .2

(ތިނެއް) މަސައްކަތު ދުވަުހގެ ތެރޭގައި، ހުއްދަ ލިބުނުަކން ނުވަތަ ނޫންކަްނ  3ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަުހ، ގިނަވެގެްނ  .3

 އަންގާނެއެވެ.

 ކުދިންގެ އަދަދަށް ބަލައި، ބައިވެރިކުރާނެ އުމުރުފުރާ އިންތިޒާމުކުރާ ހަރަކާތުގެ ބާވަތަށާއި، އެވަގުތަކު އެއުމުރުފުރާގެ .4

 ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީއިން ހިއްސާކުރާނެއެވެ.
 

 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ތަފްޞީލް 

 ތާރީޚް: ނަން:

 ސޮއި: މަޤާމް:

 އައިސީ ސެކްޝަނުން ފުރިހަމަކުރުމަށް 

 ނަންބަރު: ފޯމު 

 ހުއްދަނުދޭ    ހުއްދަދީފައި    ފޯމާގުޅޭގޮތުން ނިންމުން 

 ތާރީޚް: ނަން:

 ސޮއި: މަޤާމް:

 

mailto:institutions@gender.gov.mv

