
 

 

 C1/142/2020/74-(IUL)142 ނަމްބަރު:

 އިޢުލާން

މެދުގައި އިސްލާމީ އަޚްލާުޤ  ަޑކުދިންގެރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަާހ ގުޅިގެން ކު
ން ނިސްޓްރީށްޓަކައި މި މިޖީލެއް ބިނާކުރުމައުެފއްދުންތެރި ގެ މަތީަގއި ުނވަިއ، އިސްލާމީ އަީޤދާގަންއަށަ

އިސްލާީމ  ނަށް އަމާޒުޮކށްގެންއަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން 13އަހަރާ  05 އިންތިޒާމްކޮްށގެން، ޢުމުރުން
  މަށް ވަނީ ަހމަޖެހިފައެވެ.ބޭއްވުމުބާރާތެއް  ކުރެހުމުގެހަމަތަކަށް ފެތޭގޮތަށް 

ޮނވެންބަުރ  16 ަގއި ަބއިވެިރވުމަށް ޝަުއުގވެރިވެަލއްާވ ފަރާތްތަކުން،ވީމާ، މި މުބާރާތު
 .ހުށަހެުޅއްވުން އެދެމެވެ ކުރެހުން ކުރިން މި މިިނސްޓްރީއަށް ގެ  16:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2020

 education.awareness@islamicaffairs.gov.mvމެއިލް -ކުރެހުން ހުށަހަޅަންވާނީ އީ
" މިހެން ހުމުގެ މުބާރާތްކުރެާރއްޖެ އިސްާލމްވީ ދުވަހުގެ ަސބްޖެކްޓުގައި "ެމއިލުގެ -ށް، އީމެދުވެރިކޮ

ުކއްޖާގެ ުފރިހަމަ ނަމާއި، އަިއޑީ ާކޑު ަނންބަރު، އެޑްރެްސ، އުމުރު ައދި ގުޅޭނެ ފޯނު  ،ފަހުޖެއްސެވުމަށް
 ފަެއވެ.އްަސވާޖަމެއިލުަގއި -އީނަންބަރު 

 

 މުބާރާތުގެ ތީމްތައް:
  ނަމާދު .1
 މަންމަ އާއި ބައްޕަ  .2
   ގެފުޅު .3

 :ކުރެހުމާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

  ްކުރެހުންތެރިޔާގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއ 
 ްކުރެހުންތެރިޔާގެ ސްޓޭމްޕު ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއ 
 ާއީމެއިލް މެދުެވރިކޮށް  ކުރެހުމާއެކު ނަގާފަިއވާ ފޮޓޯއެއް ،ޮފޓޯއަކާއި ކުރެހި ވަގުތު ނަގާފައިވ(

education.awareness@islamicaffairs.gov.mv )ްއަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށ 
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 ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނި 
 މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް

 

 މަޤްޞަދު 

ދިވެހި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ އަޚްލާޤު އަށަގަންނުވައި، އިސްލާމީ މި މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ، 
  އަޤީދާއެއްގެ މަތީގައި ބިނާވާ އުެފއްދުންތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމެވެ.

 ވަނަ ހޮވުން އިންސާފު ކުރުމާއި 

އަދި ޓީމެއް މެދުވެރިކޮށް އިންސާފު ކޮށް ވަނަ ހޮވޭނެ އެވެ.  ފަންނީ ބޭފުޅުންގެމި މުބާރާތަށް ހުށަހެޅޭ ކުރެހުންަތއް 
ކުރެހުން ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ލަިއވް ކަވަރޭޖްގައި  5އެންމެ މޮޅު 

 އެގްޒިބިޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 އިނާމު 

އަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ހަނދާީނ ލިޔުން ދެވޭނެ  ވަނ5ަވަނަ އަދި 4 ަވނ3ަވަނަ 2ވަނަ 1މި މުބާރާތުން 

 އެވެ. 

 1  ްރުފިޔާ އާއި ހަނދާނީ ލިޔުން  1500ވަނަ އަށ 
 2  ްރުފިޔާ އާއި ހަނދާނީ ލިޔުން  1000ވަނަ އަށ 
 3  ްހަނދާނީ ލިޔުން  އިރުފިޔާ އާ 700ވަނަ އަށ 
 4  ްހަނދާނީ ލިޔުން ރުފިޔާ އާއި  500ވަނަ އަށ 
 5 ްހަނދާނީ ލިޔުން ރުފިޔާ އާއި  300 ވަނަ އަށ 

  މައުޟޫ/ތީމް 
 

 ގައި ކުރެހުންތައް ުހށަހެޅޭނީ މި ތީމްތަކުގެ ތެރެއިން ތީމަކަށެވެ. މުބާރާތު މި

 މާދު ނަ  .1

ނަާމދުކުރާ ތަން ދައްކުަވއިދޭ ކުރެހުން، އްކުވައިދޭ ކުެރހުން، ހުްނތައް: ނަާމދު ވަގުތުތައް ދަހުށަހެޅިދާނެ ކުރެ
 ނަމާދުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިޭދ ކުރެހުން، ނަމާދަށް ޝައުގުވެިރވާނެ ގޮތްތައް ދައްކުވައިދޭ ކުރެހުން.

 އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަ  .2

އޯގާތެރިވުން، ހުށަހެޅިދާނެ ކުރެހުްނތައް: ަމއިންބަފައިންަނށް އެހީތެރިުވން، މައިންބަފައިްނނަށް އަޅާލުްނ، 
 މައިންބަފައިނެގް ބަސްއެހުްނ، ަމއިންބަފައިންަނށް އިޙްތިރާމްކުރުން.



 ގެފުޅު .3

 ިޒޔާރަތްކުރުމުގެ ބޭނުން ގެފުޅަށް ތަނެއްކަން، ކޮން ގެފުަޅކީ: ކުރެހުންތައް ހުށަހެޅިދާނެ

 ވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ބައިވެރިމުބާރާތުގައި 

 ގެ ޝަރްޠުތައް ބައިވެރިންހ. 

 05  ާކުޑަކުދިންނަށް އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރާގެ 13 –އަހަރ 

 ޠުތައް ބައިވެރިކުރާ އައިޓަމްގެ ޝަރުށ. 

 ްފެތުން އަށް ތީމ 
  ްއިސްލާމީ އުޞޫލުތަކަށް ފެތުނ 

 ންވީ ސުންގަޑި ކުރެހުން ހުށަހަޅަ

 16  ުގެ ކުރިން 16:00ގެ  2020ނޮވެންބަރ 

 ކުރެހުން ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް 

  ްމެއިލް-އީ އަންނަނިވި  އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެމިނިސްޓްރީ އޮފ 
education.awareness@islamicaffairs.gov.mv .ެއަށެވ 
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