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އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

"ސޭ ނޯޓު ކޮރަޕްޝަން" ތީމް ލަވައިގެ ސްޓޯރީ ބޯޑް ކޮންސެޕްޓް
 8ވީޑިއޯ ލަވަ:


ދިގުމިން  3 :މިނިޓް  26ސިކުންތު



ނ ަޒ ާ
ނ ެޓ ްޑ ަމ ް
ނ ިމ ޭ
ރ ިއ ،އަކުރު (ޓެކްސްޓް) ،ހިމެނުން
ހިމަނަންޖެހޭބައިތައް :އަޑާއި މަންޒަރާއި2 ،ޑީ ެއ ި



ހުށަހަޅާނެގޮތާއި ފޯމެޓް  :ހުށަހަޅަންވާނީ ޑީވީޑީ ،ފްލޭޝް ޑްރައިވް ނުވަތަ ހާޑް ޑްރައިވް ގައި

H.264, MOV, MP4

ފޯމެޓްގައި


މާސްޓަރ ސްޓޭންޑަރޑް :އުފެއްދުންތައް މާސްޓަރ  DV-Palއަދި  HD720pސްޓޭންޑަޑްގައި ހުރުން

މަގުސަދު:


"ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނަމާ" މި ޝިއާރަށް ލަވައެއް ހަދާ އާންމުކުރުމާއި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް
ނ
ހެދު ް



ރޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި ލަވަ ބޭނުންކުރުން
ވީހާވެސް ގިނަ މީޑިއަމްތަކެއްގައި މި ލަވަ ބޭނުންކޮށް އާންމުން ކޮ ަ



ކރުން
އޭސީސީގެ އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ތީމު ލަވައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ު

ނޯޓްhttps://www.youtube.com/watch?v=LhqqcFRMwY0 :

ސްޓޯރީލައިން 1

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަގޭގެ އަޒުމް

މަންޒަރު

ޅެން
Say no to corruption, Say no
to corruption, Say no to
Corruption
ބޭއިންސާފަށް ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު

ހކު ބޯޑްތަކެއް ހިފައިގެން ލަވާގައި ބުނާ
(ކޯޓެއްގެ ކުރިމަތީގައި ދެތިންމީ ަ

ނ
ދުވަހަކު ވެސް ނުލިބޭ ޭ

ބަސްތައް ކިޔާ ވިޑިއޯ )

މށް،
ހޭލައި މި ތިބީ ދިވެހީން އެ ކަ ަ

(މަގުމަތީ ގައި މީހުން ހިނގާ އުޅޭ މަންޒަރު އަދި ދިވެހި ދިދަ

ނ
އިންސާފުގެ ދިދަތައް އުފުލޭ ޭ

ހިފައިގެން ތިބި ކުދި ބޮޑު މީހުން)

ނ
ދިރުވައިދޭނަން އިޚްލާޞްތެރިކަ ް

އޮފީސް މަސައްކަތަށް މީހުން ގޮސް ވަންނަ މަންޒަރު
( ސަރުކާރުގެ ދެތިން އޮފީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޚިދުމަތްހޯދުމުގައި "ކޮރަޕްޝަނުގެ
އ ފެންނަގޮތައް)
ޢަމަލަކަށް ޖާގަ ނުދޭނަން" ބޯޑެ ް

ނ
ކ ް
ނން ހީލަތްތެރި ަ
ބަލިކޮށްލާ ަ

ހކަށް އަދަބު ދޭ މަންޒަރު
ރިޝްވަތުގެ ބޭނުން ހިފާ މީ ަ

ކޮރަޕްޝަނުން މިންޖުވެފައިވާ ޤައުމެއް އާ ބިޑް ކުރާތަނެއްގައި ބޮޑު ސިޓީ އުރައަކާއި އެކު ކުޑަ ސިޓީ އުރައަކުން
ނ
ޖީލަށް ދައްކައިދޭނަ ް

ފައިސާ ނަގާ ދޭ މަންޒަރު އަދި ދިނުމުން ނޫނެކޭ ބުނާ ތަން

އަނިޔާ ވެރިކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ޤާނޫނީ

ވަރަށް ރަސްމީ ކޮށް ތިބި ދެމީހުން ސަލާންކޮށް ލާފައި އެއްކޮށް ހިގައި

ހައިސިއްޔަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ގަންނަ މަންޒަރު

ނނާނެއެވެ.
ތެދުވެރިކަން އަބަދުވެސް ދެމިއޮ ް

އާންމު މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުފަލާއި އެކު އުޅޭ މަންޒަރު

ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ތެދުވެރިކަމަށެވެ.

ކުޑަކޮށް ފެށި މަސައްކަތެއް ފުޅާވެ ކުރިއަރާ މަންޒަރު

ދޮގުވެރިކަން އަހަރެމެން ޤަބޫލެއް

މީހަކު އައިސް އޮފީސް މޭޒެއްކައިރީ ތިބެ ވާހަކަ ދައްކައި އަދި އެއްކޮޅުން

ނުކުރާނަމެވެ.

ދެއްކި ވާހަކައަށް އިންކާރު ކުރާ މަންޒަރު

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ކޮރަޕްޝަނުން

ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުންނާއި އެއްކޮށް އުފާވެރިކޮށް އުޅޭމަންޒަރު (ޕާރކް

މިންޖުވެފައިވާ އާ ދުނިޔެއެއް އަހަރެމެން

އެއްގައި)

ހޯދައިދޭނަމެވެ.
Say no to corruption, Say no
to corruption, Say no to
Corruption
ސިއްރުން އަންނަ ސިޓީއުރަ ހުދަކަސް،

ވަޒީފާއެއްގެ އިންޓަރވިއުއަށް ގޮސް ނިމިގެން ސިރުން އޮފީސް ބޮޑުމީހާއަށް

ނ
އޭގެ އެތެރެކަޅުކަން ދަންނާނަ ް

ރުފިޔާ ދޭ މަންޒަރު

ޙައްޤު މަގުން ނޫން ގޮތަކަށްދޭ ކަޅު

މޭޒުމަތީގައި ހުރި ސިޓީ އުރައެއް ކަނޑާލި އިރު ހުރި  500ގއ ނޫޓްތައް
އ ހަވާލުކުރުން
ދިންމީހާއަށް ގުޅަ ި

ނން
ސައިތަށްޓެއްގައި ވެސް ނުހިފާ ަ

ބަލާލާފައި

ދާ އޮހޮރައިގެން ހިންމަތްކޮށްގެން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލް

ގޮތްހުރި ދިރިއުޅުމެއް މަ އުޅޭނަން
ސާފު ޙަލާލު ރިޒުޤު ޅަދަރީންނަށް ދީ އެ

ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން އުޅޭ އާއިލާއެއްގެ އުފާވެރި މަންޒަރެއް

ޝަރަފުގައި ދެމިހުންނާނަން
ކޮރަޕްޝަނުން މިންޖުވެފައިވާ ޤައުމެއް އާ ގައުމީ ،ރީތި އުފާވެރި އެއްބައި ވަންތަ މަންޒަރެއް
ނ
ޖީލަށް ދައްކައިދޭނަ ް
ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ސައިތަޓެއް ނުވަތަ

ހން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު ޖީބުން
އޮފީހެއްގެ ބޭރުގައި ތިބި ދެމީ ު

ހރެމެން
ފެންތައްޓެއްގެ މިންވަރުވެސް އަ ަ

އަތްލާފައި ނެގީ ސިޓީއުރައަށް އަނެކަކު ނޫނެކޭ ބުނުން

ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަމެވެ.
އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭނީ އަދި ކައިބޮއި

މަސްވެރިން މަސްބާނާ ގަދައަވީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރު

ހަދާނީ ހިންމަތާއެކު ކުރާ ބުރަ
މަސައްކަތުންނެވެ.
އަހަރެމެންގެ ޤަބޫލުކުރުމަކީ އަދި ޢަޒުމަކީ

ކުދިންު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ް
ނ ،ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ދުވެލައި އުޅޭމަންޒަރު

މިއެވެ.
ކށް ކޮރަޕްޝަނުން
އަންނަން އޮތް ޖީލުތަ ަ
މިންޖުވެފައިވާ އާ ދުނިޔެއެއް އަހަރެމެން
ހޯދައިދޭނަމެވެ.

އުފާލާއި އެކު ކުދިބޮޑު އެންމެން ކުޅިވަރުގައި މަޖަލުގައި އުޅޭމަންޒަރު

Say no to corruption, Say no
to corruption, Say no to
Corruption
ޝައުޤާ ޢަޒުމާއެކުގައި ކެރިތިބެ

ކުއްވެރިން ބަންދު ކުރާ މަންޒަރު (ބްލާ ކޮށްލާފައި )

ނ
ފާސިދުކަން ތިޔަ ނައްތައިލާނަ ް
ތކުގައި
ޤައުމާ ރައްޔިތުނަށް ދޭ ގެއްލުން ަ

ލފަ ދާ މަންޒަރު
ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ހިނގާ ާ

ނިމުމުގެ ސިއްކަ ޖަހާނަން
ހަމަހަމަ ސީދާ ސާފު ނަޒާހާތްތެރިވި

މީޓިންގ ރޫމެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރާ މަންޒަރު

ނިޒާމެއް އެކަށައަޅާނަން
ނަމަނަމަ ކޮރަޕްޝަނަށް ނަމަ ހުޅުވުނު

ޓްރެފިކް ޕޮލިސް މަގުމަތީ ޕެޓްރޯލް ކުރާ މަންޒަރު އަދި މީހަކު ހުއްޓުވާ

ނން
ކޮންމެ ދޮރެއް ހަމަ ބަންދުކުރާ ަ

ސައިކަލް ޓޯ ކުރަން އުޅުމުން އެމީހާ ރުފިޔާ ދޭން އުޅުމުން ޕޮލިސް ނޯ
ހފުން
ބުނުން ނު ި

ކޮރަޕްޝަނުން މިންޖުވެފައިވާ ޤައުމެއް އާ މަގުމަތީގައި ދުއްވާފައި އުޅޭމީހުންނާއި ހިނގާ ބިނގާ ވާ މަންޒަރު
ނ
ޖީލަށް ދައްކައިދޭނަ ް
ޤައުމާ ރައްޔިތުންގެ ހަލާކަށް

ދބު ދޭނެ
ނނާއި ރިޝްވަތު ދޭމިހުންނަށް އަ ަ
ރިޝްވަތުގެ ބޭނުން ކުރާ މިހު ް

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް

ވާހަކަ

އަހަރެމެން ނިންމުން ގެނުވާނަމެވެ.
ފރިހަމަ
ކޮރަޕްޝަނަށް ފުރުޞަތެއްނެތް ު

ސަރުކާރު އޮފީހެއްގެ ދަށުން ކުރާން ޖެހޭކަމެއް ކުރަމުން އޮންނަގައިވައިދުން

ނިޒާމުތަކެއް އަހަރެމެން ޤާއިމް ކުރާނަމެވެ.

ދާގޮތް އަދި ނުގަވައިދުން ކަންކުރަން އުޅޭ މަންޒަރު

ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައިވާ ހުރިހާ

އެކި އެކި ބޯރޑްގައި ލިޔެފައިވާ

ރވާނަމަވެ.
ދޮރުތަކެއް އަހަރެމެން ބަންދުކު ު
ކށް ކޮރަޕްޝަނުން
އަންނަން އޮތް ޖީލުތަ ަ
މިންޖުވެފައިވާ އާ ދުނިޔެއެއް އަހަރެމެން
ހޯދައިދޭނަމެވެ.
Say no to corruption, say no
to corruption, Say no to
Corruption

ދިވެހި ރާއްޖޭ އޭރިއަލް މަންޒަރެއް

މި ލިއުން ކޮޅު ހިފައިގެން

