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              މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކްއެފެއާޒް 
   .ދިެވހިރާއްޖެ، މާލެ      

                                  
 އެހީއަށްއެދޭފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުދެނެގަންނަ ފޯމް 

 

 މައުލޫމާތު   އާއްމު
 

 

 ( ޖަހާށެވެ ✓އެކަށީގެންވާ ކޮންމެވެސް އެއް ޖަވާބުގައި ) 

 

 

 

 

 އަތޮޅާއި ރަށް:  .2 ފުރިހަމަ ނަން:  .1

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  .4 ފިރިހެން      އަންހެން      ޖިންސު:  .3

   ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: .6   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: .5

 އުފަން ތާރީޚް:                                   ޢުމުރު:   .7

ޖިސްޓްރީ  އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ އެކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ )ކުއްޖާގެ މަންމަ/ބައަްޕ( ފަޤީރެއްގެ ގޮތުގައި ރަ  18ނޯޓް:  
    ކުރެވިއްޖެ ނަމައެވެ.  

 ؟ކޮންރަށެއްގައިތޯ ކޮށްފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރީ .8

 : (ބަޔާންކުރޭ އެޑްރެސް)  މިރަށުގައި  .1 

 ( ބަޔާންކުރޭ އެޑްރެސް އަދި  ރަށް އަތޮޅާއި)  އެހެންރަށެއްގައި .2 

 ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް  .3 

 ؟ޢާއްމުކޮށް ދިރިއުޅެނީ ކޮންރަށެއްގައިތޯ .9

 މިރަށުގައި  .1 

   ބަޔާންކުރޭ(އެހެން ރަށެއްގައި )އަތޮޅާއި ރަށް އަދި އެޑްރެސް  .2 

 ދިރިއުޅެނީ ކުލިދީގެންތޯ  .10

 ކުލިދީގެން )ކުއްޔަށް މަހަކު ދޭވަރު ބަޔާންކުރޭ(  .1 

 ނޫނެކޭ  .2 

 ( ޖަހާށެވެ ✓) ވަސީލަތްތައް ހުރިނަމަ، އެކަމާގުޅޭ ނަންބަރުގައި ؟ )ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީގައި މިދަންނަވާ ވަސީލަތްތައް ހުރޭތޯ .11

 އަވަން . 6  ޓީވީ  .4  ދޮންނަމެޝިން  .1 

 ފަހާފޮށި . 7  އައިސްއަލަމާރި .5  އިސްތިރި .2 

  މިކްސްޗަރ/ގްރޭންޑަރ  .3 
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 މަސައްކަތްތެރިކަން 

 

 

 

 ؟ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ދިރިއުޅުމާއި ނިދުމުގެ ކަންތައް  .12

 ގޭގައި   އެހެން ތިމާގެމީހެއްގެ .5  އަމިއްލަގޭގައި  .1 

 ގޭގައި   ތިމާގެ ކަމެއްނެތް މީހެއްގެ .6  ގޭގައި  މަންމަ/ބައްަޕ .2 

 އެހެނިހެން )ބަޔާންކުރޭ(  .7  ގޭގައި  އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ .3 

  ދަރިން/ދަރިއެއްގެ ގޭގައި  .4 

 ؟ ތޯކައިވެނީގެ ރޮނގަކީ ކޮބައި .13

 ވަރިވެފައި  .3  ދުވަހަކުވެސް ނުއިނދެ  .1 

 އަނބި ނުވަތަ ފިރި މަރުވެފައި .4  އިނދެގެން  .2 

 ޢަދަދު  ދަރިންގެ  ތިބި ދުނިޔޭގައި .14

 ޢަދަދު  ދަރިްނެގ ކުރަްނޖެހޭ  ޚަރަދު  ސީދާ  ދިރިއުޅޭ  އިރީގައިކަ .3   ޢަދަދު ދަރިންގެ ދަށުގެ  އަހަރުން 18 .1 

 ދަރިއަކު ނެތް  .4  އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ޢަދަދު  18 .2 

 ؟ ތިބޭތޯ  މީހުން ކިތައް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ދަށުގައި  ބެލުމުގެ ސީދާ މާގެތި .15

  ޢަދަދު   އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ 65 .3   ޢަދަދު ކުދިންގެ ދަށުގެ  އަހަރުން 18 .1 

  އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ޢަދަދު  18 .2 

 ؟ ކޮބައިތޯ  ފެންވަރަކީ  ތައުލީމީ  އެންމެމަތީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ .16

 ޑިްޕލޮމާއާއި އެއަށްވުރެމަތި .4   އަށް( 12ން   1ގްރޭޑް )ގްރޭޑް  .1 

 އެހެނިހެން )ބަޔާންކުރޭ(  .5  އަސާސީ ފެންވަރު  .2 

    ސެޓްފިކެޓް  .3 

 ؟ ތޯއާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރޭ  .17

   ށް ދޭ( 23 ނޫނެކޭ )ސުވާލު .2   އާއެކޭ .1 

 ؟ މަސައްކަތެއްތޯ ކޮންބާވަތެއްގެ  ކުރަނީ  ލިބޭގޮތަށް އާމްދަނީ .18

 )ބަޔާންކުރޭ( އެހެނިހެން   .3   މަސްވެރިކަން  .1 

    ދަނޑުވެރިކަން  .2 

 !( ބަޔާންކުރޭ ތަފުޞީލުކޮށް) ؟ ކޮބައިތޯ  ވަޒީފާއަކީ  ދާކުރާއަ .19

 

 ؟ ތަނެއްގައިތޯ ކޮންބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްކުރަނީ  .20

    ތަނެއް އަމިއްލަ ނުހިމެނޭ ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ .4   ކުންފުންޏެއް .1 

 ދިރިއުޅޭ ތަން/ގޭގައި  .5  ސަރުކާރު އޮފީހެއް/ތަނެއް .2 

 )ބަޔާންކުރޭ( އެހެނިހެން   .6  ޖަމިއްޔާއެއް  މަސައްކަތްކުރާ ލޭސާބަހަށްހި .3 
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 ؟ އުޖޫރައެއްތޯ/މުސާރަ ކިހާ ލިބެނީ މައްޗަށް މަހެއްގެ އާއްމުކޮށް މަސައްކަތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ .21

 ރުފިޔާ  8000- 6001 .5         ދަށް  އެއަށްވުރެ ރުފިޔާއާއި 2000 .1 

 ގިނަ   އެއަށްވުރެ ރުފިޔާއާއި 8001 .5  ރުފިޔާ  4000-2001 .2 

   ރުފިޔާ  6000-4001 .3 

 ( ދޭ   އަށް  24 ސުވާލު   މަސައްކަތެއްކުރާނަމަ ލިބޭ   އާމްދަނީ )  ؟ކޮބައިތޯ  ސަބަބަކީ މައިގަނޑު  ނުކުރާ ،ނުކުރާނަމަ މަސައްކަތެއް ލިބޭފަދަ އާމްދަނީ .22

 
  ހިނާގބިނާގވެއުޅުމަށް / ބައްޔެއް  ސިކުނޑީެގ  /މަޙުރޫމުެވފައި  ާވހަކަދެއްކުމުން/އަޑުއިމުގެ /ފެނުމުެގ)  މީހަކަށްުވން  ބޭުނންެވފައިާވ  އެހީއަށްޚާއްޞަ .1

 (        ނުކުޅެދުންފަދަ

 ނުލިބިގެން  ހޯދަންއުޅެ މަސައްކަތެއް އާމްދަނީލިބޭ  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް .2 

 ( ބަޔާންކުރޭ)  ބަލިހާލުހުރިގޮތުން .3 

 )ބަޔާންކުރޭ( އެހެނިހެން   .4 

 ؟ ލިބޭތޯ ފައިސާއެއް  އެއްވެސް ގޮތަކުން  ތިރީގައިވާފަދަ ދޭ މަހުންމަހަށް ސަރުކާރުން .23

 އެހީ  މީހުންނަށްދޭ ބޭނުންވާ ޚާއްޞައެހީއަށް .6  ނުލިބޭ  .1 

 ޕެންޝަން .7  ޟަރޫރީ އެހީ  .2 

 ( ޭވތުެވދިޔަމަހުެގ)  ސަބްސިޑީ ކަރަންޓު .8  އެހީ ދޭ މީހުނަށް އަހަރުންމަތީގެ 65 .3 

 )ބަޔާންކުރޭ( އެހެނިހެން   .9  އެހީ  ދޭ މައިންނަށް އެކަނިވެރި .4 

 ( ޚަރަދުފަދަ  ބެލުމުެގ ދަރިފުޅު) ފައިސާ ލިބޭ ޝަރުޢީޮގތުން ސަބަބުން ވަރީެގ .5 

  :  އަދަދު( ށްދޭ   27 ސުވާލު   ނެތްނަމަ  ދަރިޔަކު   ލިބޭފަދަ   އާމްދަނީ )   ؟ތިބިތޯ ދަރިން ކިތައް  މަސައްކަތެއްކުރާ ލިބޭފަދަ އާމްދަނީ .24

 ކެޓަގަރީއެއްަގއި ގުޅޭ  ޖުމްލަކުރުމަށްފަހު  މުސާރަ ކުދިްނެގ ހުރިހާ ލިބޭ އާމްދަނީ) ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ލިބޭ  އެކުދިންނަށް މަސައްކަތުން ހޯދުމަށްކުރާ  އާމްދަނީ .25

 )( ޖަހާށެވެ ✓)

 ރުފިޔާ  8000- 6001 .4         ދަށް  އެއަށްވުރެ ރުފިޔާއާއި 2000 .1 

 ގިނަ   އެއަށްވުރެ ރުފިޔާއާއި 8001 .5  ރުފިޔާ  4000-2001 .2 

   ރުފިޔާ  6000-4001 .3 

  ފައިސާެގ ލިބުނު ކޮްނޮގތަކުން އެއީ  ލިބިފައިާވަނމަ އެހީއެއް ފައިސާެގ އެހީފިޔަވައި ފައިސާެގ ދެއްާވ  ސަރުކާރުން، މަސައްކަތުންނާއި   ލިބޭ އާމްދަނީ  މަހު ޭވތުެވދިޔަ .26

 ؟ އެހީއެއްތޯ

 ( މަސައްކަތްކުރާ  ތަންތަނުގައި ރިސޯޓްފަދަ ) ފައިސާ  ފޮނުވާ  މީހަކު ހުންނަ  ބޭރުގައި ރަށުން .1 

 )ބަޔާންކުރޭ( އެހެން ގޮތަކުން   .5  އެހީ  ލިބޭ އަތުން ރައްޓެހިންގެ  މީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ .2 

   ނުލިބޭ  .6  ފައިސާ  ލިބޭ ޞަދަޤާތުން  .3 

      ކުއްޔަށްދީގެން ތަކެތި، ގެދޮރު .4 

، އާމްދަނީ   ލިބޭ މީެގތެރޭަގއި)ރުފިޔާ                      އަދަދު  ޖުމްލަ؟ ކިހާފައިސާއެއްތޯ  ލިބުނީ ވޭތުވެދިޔަމަހު  އެކިގޮތްގޮތުން ޖުމްލަކޮށް .27

 .( ހިމަނަްނާވެނއެެވ ފައިސާ ލިބުނު އެކިޮގތްޮގތުން ސަރުކާރުންާނއި، ކުލި



4 

؟ ފޫބެދޭތޯ  ޚަރަދުތައް  ފައިސާއިން ލިބޭ  ނުވަތަ އާމްދަނީން ލިބޭ  މައްޗަށް މަހެއްގެ ގޮތެއްގައި އާއްމު .28

ނޫނެކޭ  .2އާއެކޭ .1

 ؟ ކިހިނެއްތޯ  ފޫބައްދަނީ އެކަން ފަހަރު  އިތުރުވާ ޚަރަދު .29

)ނެގުން ތަކެިތ ކުންފިހާރަަތ ދައްކާގޮަތށް  ފައިސާ ފަހުން ) ނަގަނީ ލޭންދޭނަްށ .4  ބޭނުންކޮށްގެން  ފައިސާ  ހުރި އްކާކޮށްފައިރަ .1 

އެހީ  ލިބޭ އަތުން ރައްޓިހިންގެ މީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ .5މުދާ ވިއްކައިގެން  .2

)ބަޔާންކުރޭ( ހެން  އެހެނި .5ލޯނެއް ނަގައިގެން   .3

؟ގަބޫލްކުރެވޭތޯ ކަމަށް ލިބިގެން  ފައިސާއެއް ކިހާ މަދުވެގެން މަހަކު ފުއްދޭނީ  ބޭނުންތައް އަސާސީ މީހުންގެ ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ ތިމާގެ ތިމާއާއި .30

ރުފިޔާ  8000- 6001 .4ދަށް  އެއަށްވުރެ ރުފިޔާއާއި 2000 .1

ގިނަ   އެއަށްވުރެ ރުފިޔާއާއި 8001 .5ރުފިޔާ  4000-2001 .2

ރުފިޔާ  6000-4001 .3

އެއްބަސްވުން 

. ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ މިފޯރމް ނޫންކަމުގައިވާނަމަ ޞައްޙަ  މަޢުލޫމާތުކަމާބެހޭފަރާތުން ބައްލަވާއިރު  ،ތެދުމަޢުލޫމާތުކަމާއި މައުލޫމާތަކީ ފޯމުގައިވާމި •

. ސޮއިކުރަމެވެ މިފޯމުގައި އަޅުގަޑު އެއްބަސްވެ އެކަންތައްތަކަށް އެނގިހުރެ މަޢުލޫމާތު  އޭގައިވާ، ކިޔާ   ކަންތައްތައް  އެންމެހާ މިފޯމްގައިވާ •

. ބަލަދުވެރިޔާއެވެ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ އޭނާގެ ކުރާނީ ސޮއި ހުރިފަރާތެއްނަމަ   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުވަތަ ކުއްޖެއްނަމަ  ދަށުގެ  އަހަރުން 18 •

: ތާރީޚް:ސޮއި: ނަން

: ހުރިގާތްކަން :  ނަންބަރ   އައިޑީކާޑު  ބަލަދުވެރިޔާގެ   ކުއްޖެއްނަމަ  ދަށުގެ   އަހަރުން  18
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