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ފޯމު ނަންބަރު:
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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޒަކާތު ފަންޑު

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ
އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
 .1ބަލިމީހާ
 .1ނަން:

 .2ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 .3އުމުރު:

 .4ފޯނު ނަންބަރު:

 .5ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި ގޭގެ ނަން):
 .6މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި ގޭގެ ނަން):
 .7ކައިވެނީގެ ރޮނގު( :ހ) އިނދެގެން

(ނ) ހުވަފަތްވެފައި  /ވަރިވެފައި

(ށ) ނުއިނދެ

 .8ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމު:
 .9އާމްދަނީ ލިބޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ނަމަ ،މަސައްކަތް ނުކުރާ މައިގަނޑު ސަބަބު:

 .2ބަލީގެ ތަފުސީލު
 .1ބަލީގެ ނަން:
 .2ބަލީގެ ބާވަތް:
 .3ފަރުވާކުރުމުގައި ހޭދަވި މުއްދަތު:

މަސް:

އަހަރު:

 .4މިހައިތަނަށް މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ކުރު ޚުލާޞާ:
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ދުވަސް:
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....................................................................................................................................................................

 .3ބަލިމީހާގެ ބަލަދުވެރިޔާ
 .1ނަން:
 .3އުމުރު:

 .2ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
 .5އެމަޖެންސީގައި ގުޅާނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 .4ފޯނު ނަންބަރު:

 .6ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި ގޭގެ ނަން):
 .7މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި ގޭގެ ނަން):
 .8ބަލިމީހާޔާ ހުރި ގާތްކަން:
 .9ކައިވެނީގެ ރޮނގު( :ހ) އިނދެގެން

(ށ) ނުއިނދެ

(ނ) ހުވަފަތްވެފައި  /ވަރިވެފައި

 .10ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމު:
 .11އާމްދަނީ ލިބޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ނަމަ ،މަސައްކަތް ނުކުރާ މައިގަނޑު ސަބަބު:

 .4ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާ

(މި ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ބަލިމީހާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ނަމަ ،މި ބައި ފުރިހަމަކުރާކަށެއް

ނުޖެހޭނެ)

 .1ނަން:
 .3އުމުރު:

 .2ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
 .5އެމަޖެންސީގައި ގުޅާނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 .4ފޯނު ނަންބަރު:

 .6ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި ގޭގެ ނަން):
 .7މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި ގޭގެ ނަން):
 .8ބަލިމީހާޔާ ހުރި ގާތްކަން:
 . 9ކައިވެނީގެ ރޮނގު( :ހ) އިނދެގެން

(ށ) ނުއިނދެ

(ނ) ހުވަފަތްވެފައި  /ވަރިވެފައި

 .10ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމު:
 .11އާމްދަނީ ލިބޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ނަމަ ،މަސައްކަތް ނުކުރާ މައިގަނޑު ސަބަބު:
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 .5ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު
ތަފުސީލު

#
 1ދިރިއުޅެނީ

ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މީހާ

ބަލިމީހާ
އަމިއްލަ ގޭގައި

އަމިއްލަ ގޭގައި

ކުލިދައްކައިގެން

ކުލިދައްކައިގެން

 2ކުލިދައްކައިގެން ނަމަ ،ކުލީގެ އަދަދު
 18 3އަހަރުން ދަށުގެ ދަރީންގެ އަދަދު
 18 4އަހަރުން މަތީގެ ދަރީންގެ އަދަދު
 5ޝަރުޢީގޮތުން ބަލާ މީހުންގެ އަދަދު

އއިލާއަށް މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ
 .6ބަލިމީހާއާއި ާ
#

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް

ތަފުސީލު

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން

ޖުމުލަ ލިބޭ ވަރު

 1ބަލިމީހާއަށް
 2ބަލިމީހާގެ މައިންބަފައިންނަށް
 3ބަލިމީހާގެ އަނބިމީހާއަށް/އަނބިންނަށް
ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް
 4ބަލިމީހާގެ ދަރިންނަށް
 5ބަލަދުވެރިޔާ

(މައިންބަފައިންނާއި ދަރިން ނެތް ނަމަ)

 6ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް އާއިލާއަށް ލިބޭ ނަމަ ،ލިބޭ އަދަދު
 7ވިޔަފާރިން ނުވަތަ ތަންތަން ކުއްޔަށްދީގެން ބަލިމީހާއަށް ލިބޭ އަދަދު
 8ވިޔަފާރިން ނުވަތަ ތަންތަން ކުއްޔަށްދީގެން ބަލިމީހާގެ އާއިލާއަށް ލިބޭ އަދަދު
މުޅި ޖުމުލަ

 .7ބަލިމީހާއާއި އާއިލާއިން މަހަކު ކުރާ ޚަރަދު
ތަފުސީލު

#

ކެއިންބުއިމަށް

ކުލި ދެއްކުމަށް

އެހެނިހެން
ކަންކަމަށް

 1ބަލިމީހާ
 2ބަލިމީހާގެ މައިންބަފައިން
 3ބަލިމީހާގެ އަނބިމީހާ/އަނބިން ނުވަތަ
ފިރިމީހާ
 4ބަލިމީހާގެ ދަރިން
 5ބަލިމީހާގެ ބަލަދުވެރިޔާ
މުޅި ޖުމުލަ
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ޖުމުލަ ޚަރަދު

 .8ލިބިފައިވާ އެހީގެ ތަފުސީލު
#

އާސަންދަ

ތަފުސީލު

އެންސްޕާ

 1ޓިކެޓުގެ އަދަދު
 2ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު
 3ފައިސާގެ އަދަދު
4

އެހެނިހެން އެހީ (މެޝިންފަދަ ތަކެތި)

 5އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އެހީ

 .9ބޭނުންވާ އެހީއާއި ފަރުވާހޯދަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
 1ހުރުމާއި ކެއިންބުއިން (އަދަދު):
ޓިކެޓް (އަދަދު):
ހޮސްޕިޓަލް ބިލް ދެއްކުމަށް:
 2ފަރުވާ ހޯދަނީ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން:
 3އެޑްމިޓް ކުރެވިގެންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:
 4ފަރުވާގައި ހޭދަވާނެ މުއްދަތު:

 .10ޒަކާތު ފަންޑުން ލިބުނު އެހީ
 .1ވޭތުވެދިޔަ  1އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއެއް ޒަކާތު ފަންޑުން ލިބިފައިވޭހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

 .2އެހީ ލިބިފައިވާ ނަމަ:
( )1އެހީ ލިބުނު ފަހަރުގެ އަދަދު )2( .............. :އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު.................................... :
 .3އެންމެ ފަހުން ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީ ލިބުނު ތާރީޚު:
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 .11ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓް
 .1އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:
(އެކައުންޓުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް އިނގިރޭސި އަކުރުން)
 .2އެކައުންޓު ނަންބަރު:
 .3ބޭންކުގެ ނަމާއި ބްރާންޗް:
 .4ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެކައުންޓަކީ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް ކަމުގައި
ނުވާ ނަމަ ،އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން (މި ލިޔުން ،ތިރީގައި މިވަނީއެވެ ).ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ:.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް އެހީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ .އަދި
އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފި ނަމަ ،އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތަށް އެ ފައިސާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު
އެއްބަސްވަމެވެ.
( )2ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

( )1އެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގެ ނަން:

ސޮއި:

( )3ފޯނު ނަންބަރު:

 .12އިޤްރާރު (މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ).
އަޅުގަނޑު ޒަކާތު ފަންޑަށް ހުށަހަޅާ މި ފޯމާ ގުޅިގެން މާލީ އެހީއެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައިފި ނަމަ ،މި ފޯމުގައި
ނކުރާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު
އަޅުގަނޑު އެދިފައިވާ ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އެ އެހީ ބޭނުން ު
ކވެ .އަދި މި ފޯމުގައި
އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެ ެ
ގ
ދފައިވާ އެހީ ނުދިނުމު ެ
ހގަ ކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެ ި
އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ނޫންކަމުގައި ފާ ަ
އިޚްތިޔާރާއި ،ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ،މަކަރާއި ޙީލަތުގެ ދަޢުވާކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ބލުކުރަމެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ގަ ޫ
އަދި ޒަކާތުފަންޑުން ބޭސްފަރުވާއަށް

އެއްވެސް

އެހީއެއް ހަމަޖެހިއްޖެ ނަމަ ،ބޭސްފަރުވާއަށް ދީފައިވާ ފައިސާ

ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ލިޔުންތައް ،ބޭސްފަރުވާ ނިމޭތާ މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިޔަ މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހަޅަން އެއްބަސްވަމެވެ.

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިޔުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައި ނުވާ ނަމަ ،ދެވަނަ

ފަހަރަށް އެ ފަރާތަކަށް އެހީ ހަމަނުޖެހޭނަކަންވެސް އެނގިހުރެ އަޅުގަނޑު މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން:

ސޮއި:
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ތާރީޚު:

ޒަކާތުފަންޑުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް
(ހުށަހަޅަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ސާފު ކޮޕީއެވެ .އަދި ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހަމަނުވާ ނަމަ ،ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ).
ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުން އެހީ ދިނުމަށް ނިންމައިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުން( .ތައްގަނޑުޖެހި)
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ނަމަ ،އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބައްޔަކީ ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ނުކުރެވޭ ބައްޔެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދާންޖެހޭކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކްލިނިކެއްގެ ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފައިވާ ( 1އެކެއް)
އަހަރުދުވަސް ނުވާ ލިޔުން.
ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަރުވާ ހޯދާ ނަމަ ،އެ ތަނަކުން ފަރުވާ ހޯދާކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުން.
އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯދާ ނަމަ ،ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންމެފަހުގެ ބިލު(.އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީ އެނގޭގޮތަށް)
ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެހީއަކަށް އެދޭ ނަމަ ،އެވްރެޖްކޮށް
ހިނގާނެ ޚަރަދު ހިމެނޭ ( 2ދޭއް) ތަނެއްގެ ކޯޓޭޝަން.
މި ފޯމުގެ ނަންބަރު  11ގެ  2ގައިވާ އެކައުންޓުގެ ބޭންކް ޑިޕޮޒިޓް ސްލިޕް.
އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ،ބަލިމީހާއާއި ،އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
ފޯމާ ހަވާލުވި ފަރާތް

ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަންފަރާތް

ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރި ފަރާތް

ނަން:

ނަން:

ނަން:

މަގާމު:

މަގާމު:

މަޤާމު:

ވަގުތު:

ވަގުތު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ވަގުތު:

ތައްގަނޑު

ޓގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ގ ގެޒެ ު
 .3މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރު ެ
ފެށިގެންނެވެ.
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