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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދިންނަށް އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި އާދަކާދައިގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ
ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2017 -
 .1ތަޢާރުފު
މިއީ ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދީންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ،ކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތަށް ،އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާގާއި އާދަކާދައިގެ
ނނަ
ތކުން ބޮޑެތި ވަމުންއަ ް
ށހަޅާ ވާހަކަ ަ
ތރި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތެކެވެ .މި މުބާރާތަށް ހު ަ
ޢބްރަތް ެ
މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ި
ފއިންނަށް ކަމޭ ހިތުން،
ނބަ ަ
މޢުގެ ތެރޭގައި ހުންނަންޖެހޭ އަދަބުތައްކަމުގައިވާ ،މައި ް
ކުދިންނަށް އިސްލާމީ މުޖްތަ ަ
މުދައްރިސުންނަށް

އިޙްތިރާމް

ކުރުން،

އަމުރުވެރިންނަށް

ކިޔަމަންވުން،

ބޮޑެތި

ށ
މީހުންނަ ް

އިޙްތިރާމް

ކުރުން،

ނ
ފހެއްޓުން ފަދަ ކަންކަ ް
އަވަށްޓެރިންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން ،ކުޑަކުދިންނަށް އޯގާތެރިވުން ،މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކުގައި ހި ެ
ރއުޅުއްވުމުން ލިބެންޖެހޭ
ނއި ތާބިޢީންފަދަ ބޭބޭކަލުންގެ ދި ި
އެނގި ދަސްވުމާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުންނާއި އަޞްޙާބުން ާ
މނެއެވެ.
ލބިގަތުން ހި ެ
ޢިބްރަތްތެރިކަން ި
ށހެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި
ވ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ހު ަ
ރތްތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއް ާ
ހދާ ފަ ާ
މި މުބާރާތުން  1ވަނަ ޯ
އިނާމު ލިބޭނީ މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 2016 ،ވަނަ އަހަރު ދިނުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރެއިން" ،ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް
އުފެއްދުން" މިދާއިރާއިންނެވެ.

 .2މަޤްޞަދު
ކ
ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދީންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާގުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޢިބްރަތްތެރި ،ވާހަ ަ
ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ،އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާގުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ،ކުދީން
ރބިއްޔަތުގެ މާތް ރިވެތި
ކދިންގެ ކިބައިގައި އިސްލާމީ ތަ ު
ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ވާކަހަތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ލިބިު ،
ސިފަ އަށަގަތުމެވެ.

 .3މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
ބރަތްތެރި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ
އސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާގާއި އާދަކާދައިގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޢި ް
ކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތަށްި ،
ފރުދުންނަށް ހުޅުވައިލެވިފައެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު ވަނީ ޢާންމުކޮށް ދިވެހި ހުރިހާ ަ
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 .4މުބާރާތަށް ފޮތް ހުށަހަޅާނެގޮތް
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ މީގެ ކުރިން ޝާއިޢު ކޮށްފައި ނުވާ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާގުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ
ނ
ހބަހު ް
މއެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ .މުބާރަތަށް ދިވެ ި
ޢިބްރަތްތެރި އަމިއްލަ ވާހަކަތަކެވެ .ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ފޮތަކީ ތަރުޖަ ާ
ލިޔެ ހުށަހަޅާ ވާހަކަ އަމާޒު ކުރަންވާނީ ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދިންނަށެވެ.

 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް
ށ އިސްލާމީ
ރގެ ކުދީންނަ ް
ޓރީން ދޫކުރާ" ،ފުރާވަރު ޢުމު ު
މނިސް ް
ކންމެ ފޮތެއް ހުށަހަޅާނީ ،މި ި
ށ ހުށަހަޅާ ޮ
މި މުބާރާތަ ް
ތތެރި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް  2016ގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ
ރިވެތި އަޚްލާގާއި އާދަކާދައިގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޢިބްރަ ް
ފޯމް" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،އެ ފޯމާއެކު ،ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއެކުގައި ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ
ކުރިންނެވެ .މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ސްކޭންކޮޕީއެއް އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންވެސް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މެއިލް ކުރައްވާނީ  info@islamicaffairs.gov.mvއަށެވެ.

 .6މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ފޮތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް
ރތުން
ހމަނުވާނަމަ ،މުބާ ާ
ނ ވާނެއެވެ .މިއިން ޝަރުޠެއް ަ
ށހަޅާ ފޮތުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ް
މި މުބާރާތަށް ހު ަ
މނޭނެއެވެ.
ވަނަ ހޮވުމުގައި އެ ފޮތެއް ނުހި ެ
ވން.
(ހ) އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާގާއި އާދަކާދަ ހިމެނޭ ޢިބްރަތެއް ޙާޞިލުވާފަދަ ފޮތަކަށް ު
ތކަށްވުން.
(ށ) ފަސޭހަކަމާއެކު ކިޔާ ހިތްވާގޮތަށް ،އިސްލާމީ ވަޙްދަތު ހިފެހެއްޓޭ އުސްލޫބަކުން ލިޔެފައިވާ ފޮ ަ
ށ ނިސްބަތްކުރާ ބަހުގެދަރަޖަ
އ ރަސޫލާ އަދި ޞަޙާބީންނަ ް
ބހުގައި ﷲ އާ ި
ފތިފައިވާ ،ދިވެހި ަ
މތަކަށް ެ
ހބަހުގެ ހަ ަ
(ނ) ދިވެ ި
ކށްވުން.
ހިފެހެއްޓިފައިފާ ފޮތަ ަ
ގ ނަން ހިމަނާފައިވުން.
(ރ) ފޮތުގެ ނަމާއި މުޞައްނިފު ެ
ވ
(ބ) މުޞައްނިފުގެ މުޤައްދިމާ (މި މުޤައްދިމާގައި އޮންނަންވާނީ އެ ފޮތެއް ބޭނުންކުރާ މީހަކަށް މުޞައްނިފު ދޭން ބޭނުން ާ
ކވެ).
ޞއްނިފު ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެ ެ
އިރުޝާދުތަކާއި ،ފޮތާމެދު މު ަ
(ޅ) ހުށަހަޅާ ވާހަކަ މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް ވޯޑް ފޯމެޓްގައި އޮތުން.

ފޒާ ދެމެދުގައި އޮތުން.
އގެ ދިގުމިން  7000ލަފުޒާއި  10000ލަ ު
ކ ި
(ކ) ލިޔާ ވާހަ ަ
(އ) ހުށަހަޅާ ވާހަކަ  A5ސައިޒްގެ ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށް ފައިވުން.
(ވ) ލިޔުންތައް ފަރުމާ ފޮންޓުގެ ،ސައިޒް  14ގައި ލިޔެފައިވުން.

(މ) ދެ ފޮޅުވަތް ދެމެދުގެ ދުރުމިނުގައި  1.15ހުރުން.
ހރުން
އ ު
(ފ) ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހާފަ ި
އގައި  1އިންޗި ހުރުން
(ދ) ޞަފްޙާގެ ބޯޑަރ ،ފަރާތެ ް
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 .7މުބާރާތަށް އިންސާފު ކުރުން
މނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން
މި މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާނީ މަދުވެގެން ތިން ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ގޮތުން ި
ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީ އަކުންނެވެ.

 .8މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު
ޔކަށް މާކްސް ދެވޭނެއެވެ .އެއީ-:
މި މުބާރާތުގައި ތަފާތު ނުވަ ބަ ަ
5

ށ
 1ފެށުމާއި ނިންމުމަ ް
2

ތގެ ލޭއައުޓް ހެދުމާއި ފަރުމާ ކުރުން
ފޮތް ހުށަހަޅާދީފައިވާ ގޮތާއި ފޮ ު

10

3

ށ
ށފައިވާ ގޮތަ ް
ވާހަކައިގެ ނަމާއި ވާހަކަ ބިނާކޮ ް

15

4

ނ
ވާހަކައިގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަ ް

15

ށ
 5ޝަޚުޞިއްޔަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަ ް
6

10
10

ކށް
އިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ހަމަތަ ަ

10

 7ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރުގެ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި މިންވަރު
8

ށ
ޝައުގުވެރިކަން ހިފެހެއްޓުމަ ް

10

9

އިސްލާމީ އަޚްލާޤާއި އާދަކާއާއި ގުޅުވައިގެން ،ޢިބްރަތްތެރި މެސެޖް ދެވިފައިވާ މިންވަރު

15

 .9މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުން
މ ގިނަމާކުސް ލިބޭ ފަސް
ރން އެން ެ
ށ ހޮވޭ ވާހަކަގެ އިތު ު
ނ އަ ް
ދ  3ވަ ަ
ނ ހޮވާނީ  1ވަނަ  2ވަނަ އަ ި
މބާރާތު ް
(ހ) މި ު
ވާހަކައެވެ.
ނ
ފއިވާ ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއި ް
ލބި ަ
ތ އެ އަށް ވުރެ މަތިން މާކުސް ި
ތކަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަ ަ
ރތުގެ ވަނަ ަ
(ށ) މި މުބާ ާ
އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބޭ ވާހަކަތަކަށެވެ.

 .10މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން
އގެ މައުނަވީ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ އެ ވާހަކަ ލިޔުނު ފަރާތެވެ .އެ ވާހަކަތަކުގެ މާއްދީ
މި މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ި
ނ
ކތައް މި މިނިސްޓްރީ ް
ތށް ހުށަހެޅޭ ވާހަ ަ
މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒެވެ .މި ގޮތުން މުބާރާ ަ
ޗާޕު ކުރާނަމަ ،ޗާޕުގެ މިންވަރަށް ބަލައި ފައިސާގެ ހަދިޔާއެއް ވާހަކަ

ލިޔުނު ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް

އެފެއާޒުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޗާޕުކުރާ ކޮންމެ  500ވާހަކައަކަށް ( 2500/-ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)
އެވެ.

3

 .11މުބާރާތުގެ އިނާމު
ދރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް
ަ
މި މުބާރާތުން  1ވަނަ އަށް ހޮވޭ ވާހަކަ ލިޔުއްވި މުޞައްނިފުގެ ނަން "މަތީ
ނ އަށް
ތން  1ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަ ަ
މގެ އިތުރުން މުބާރާ ު
ށހެޅޭނެއެވެީ .
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ހު ަ
ނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
މ ި
ކށްި ،
ހކަ ހުށަހެޅި ފަރާރާތްތަ ަ
ނމެ ގިނަމާކުސް ލިބޭ ފަސް ވާ ަ
ރން އެ ް
ހޮވޭ ވާހަކަތަކުގެ އިތު ު
ށފައި ވާނެއެވެ.
އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އިނާމު ދެވޭނެއެވެ .އިނާމުގެ މިންވަރު މިކަމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮ ް
----------------------------------------- 21ޝަޢުބާން 1437
 15މެއި 2016
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c

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދިންނަށް އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި އާދަކާދައިގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ
ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް 2017 -
( ) 

(ހ) ފޮތް ހުށަހަޅާ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ހން
ފިރި ި

1

ނަން:

6

ޖިންސު:

2

ބރު:
ނން ަ
އައިޑީ ކާޑު ަ

7

ރޚު:
އުފަން ތާ ީ

3

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

8

ބރު:
ޅނެ ފޯނު ނަން ަ
ގު ޭ

4

ރސް:
އޑް ެ
ރއުޅޭ ެ
ދ ި
މިހާރު ި

9

ޑރެސް:
މއިލް އެ ް
އީ ެ

އަންހެން

(ށ) ފޮތް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ،އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

ނ:
އދާކުރާ ތަ ް
ވަޒީފާ ަ

2

ކރާ ވަޒީފާ:
އަދާ ު

(ނ) ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ފޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
1

ފޮތުގެނަން:

2

ކގެ ޢަދަދު:
ޞަފްޙާތަ ު

3

ފޮތުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ ހުށަހެޅި ގޮތް:

4

ދއިރާ:
މއިގަނޑު ާ
ރވޭ ަ
އޞަކު ެ
ވހަކަފޮތް ޚާ ް
ހުށަހަޅާ ާ

ސޑީ ގައި:
ީ

އ:
އވް ގަ ި
ޕެންޑްރަ ި

އ:
މެމޮރޯ ކާޑު ގަ ި

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

އީ-މެއިލް އިން:

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް

އދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
ގ ި
ކން އަން ަ
ތއް ަ
ރއްޔި ެ
ދވެހި ަ
ތގެ ި
 .1ފޮތް ހުށަހަޅާ ފަރާ ު
ޒގެ  2ފޮޓޯ
 .2ޕާސްޕޯޓު ސައި ު

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް
ރޚް:
ފޯމު ލިބުނު ތާ ީ

ފގެ ނަން:
ވއްޒި ު
އގަތް މު ަ
ފޯމު ބަލަ ި

ތ:
ވަގު ު

ސއި:
ފގެ ޮ
ވއްޒަ ު
އގަތް މު ަ
ފޯމު ބަލަ ި

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސަމާލު ކަމަށް
* ފޯމާއެކު ވާހަކަފޮތް ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހުވަގުތަކީ 2017 :އޮގަސްޓް  30ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:00އެވެ .ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް (އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ) ގެ ކައުންޓަރުންނެވެ.

ހކަ ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަމެވެ.
ވނެ ވާ ަ
އފަދަ ފޯމް ބަލައިނުގަނެ ޭ
ނޯޓް :ފޯމް ހުށައަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ފޯމް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ެ
5

