މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
އެހީއަށްއެދޭފަރާތގެ ދިރިއޅމގެ ޙާލަތދެނެގަންނަ ފޯމް
އާއްމ މައލޫމާތ
 .1ނަން.........................................................:
 .3ޖިންސް:

އަންހެން

 .2އަތޮޅާއި ރަށް..........................................................
 .4މިހާރ އޅޭ އެޑްރޭސް .. .............................................

ފިރިހެން

 .6ގޅޭނެ ފޯނނަންބަރ

 .5އައި.ޑީ ކާޑ ނަންބަރ:
އމރ:

 .7އފަން ތާރީޚް:

ނޯޓް 18 :އަހަރން ދަށގެ ކދިން ފަޤީރންގެ ގޮތގައި ހިމެނޭނީ އެކއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ (ކއްޖާގެ މަންމަ/ބައްޕަ) ފަޤީރެއްގެ ގޮތގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކރެވިއްޖެ ނަމައެވެ.

އެކަށީގެންވާ ކޮންމެވެސް އެއް ޖަވާބގައި ބޮޅއަޅާށެވެ.
 .8ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ ކޮންރަށެއްގައިތޯ؟
 .1މިރަށގައި (އެޑްރެސް ބަޔާންކރޭ).................................................................................
 .2އެހެންރަށެއްގައި (އަތޮޅާއި ރަށް އަދި އެޑްރެސް ބަޔާންކރޭ).....................................................
 .3ރަޖިސްޓްރީނކޮށް
 .9އާއްމކޮށް ދިރިއޅެނީ ކޮންރަށެއްގައިތޯ؟
 .1މިރަށގައި
 .2އެހެންރަށެއްގައި (އަތޮޅާއި ރަށް އަދި އެޑްރެސް ބަޔާންކރޭ)....................................................
 .11ދިރިއޅެނީ ކލިދީގެންތޯ؟
ރފިޔާ

 .1ކލިދީގެން (ކއްޔަށް މަހަކ ދޭވަރ ބަޔާންކރޭ)
 .2ނޫނެކޭ

 .11ދިރިއޅޭ ގޭބިސީގައި މިދަންނަވާ ވަސީލަތްތައް ހރޭތޯ؟ ( ވަސީލަތްތައް ހރިނަމަ ،އެކަމާގޅޭ ނަންބަރތަކގައި ބޮޅއެޅމަށް)
 .1ދޮންނަމެޝިން

 .4ޓީވީ

 .6އަވަން

 .2އިސްތިރި

 .5އައިސްއަލަމާރި

 .7ފަހާފޮށި

 .3މިކްސްޗަރ /ގްރައިންޑަރ
 .12ދިރިއޅމާއި ނިދމގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
 .1އަމިއްލަގޭގައި

 .5އެހެންތިމާގެ މީހެއްގެ ގޭގައި

 .2މަންމަ /ބައްޕަގޭގައި

 .6ތިމާގެ ކަމެއްނެތް މީހެއްގެ ގޭގައި

 .3އަނބިމީހާ /ފިރިމީހާގެ ގޭގައި

 .7އެހެނިހެން (ބަޔާންކރޭ)......................................

 .4ދަރިން/ދަރިއެއްގެ ގޭގައި

 .13ކައިވެނީގެ ރޮނގަކީކޮބައިތޯ؟
 .1ދވަހަކވެސް ނއިނދެ
 .2އިނދެގެން
 .3ވަރިވެފައި
 .4އަނބި ނވަތަ ފިރިމަރވެފައި
 .14ދނިޔޭގައި ތިބި ދަރިންގެ ޢަދަދ
 18 .1އަހަރން ދަށގެ ދަރިންގެ ޢަދަދ
 18 .2އަހަރން މަތީގެ ދަރިންގެ ޢަދަދ
 .3ކައިރީގައި ދިރިއޅޭ ސީދާ ޚަރަދ ކރަންޖެހޭ ދަރިންގެ ޢަދަދ
 .4ދަރިއަކ ނެތް
 .15ތިމާގެ ސީދާ ބެލމގެ ދަށގައި ޚަރަދ ކރަންޖެހޭ ކިތައް މީހން ތިބޭތޯ؟
 18 .1އަހަރން ދަށގެ ކދިންގެ ޢަދަދ
 18 .2އަހަރން މަތީގެ މީހންގެ ޢަދަދ
 65 .3އަހަރން މަތީގެ މީހންގެ އަދދ
 .16ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެންމެމަތީ ތައލީމީ ފެންވަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
 .1ގްރޭޑް ( ގްރޭޑް  1ން 12ށް)
 .2އަސާސީ ފެންވަރ
 .3ސެޓްފިކެޓް
 .4ޑިޕްލޮމާއާއި އެއަށްވރެމަތި
 .5އެހެނިހެން (ބަޔާންކރޭ).......................................................

މަސައްކަތްތެރިކަން
 .17އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއްކރޭތޯ؟
 .1އާއެކޭ
 .2ނޫނެކޭ (ސވާލ  23ށްދޭ)
 .18އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ކރަނީ ކޮންބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއްތޯ؟
 .1މަސްވެރިކަން
 .2ދަނޑވެރިކަން
 .3އެހެނިހެން

ބަޔާންކރޭ....................................... ...................................

 .19އަދާކރާ ވަޒީފާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ (ތަފޞީލކޮށް ބަޔާންކރޭ!).............................
 .21މަސައްކަތްކރަނީ ކޮންބާވަތެއްގެ ތަނެއްގައިތޯ؟
 .1ކންފންޏެއް
 .2ސަރކާރ އޮފީހެއް /ތަނެއް
އ
 .3ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކރާ ޖަމިއްޔާއެ ް
 .4ކންފންޏެއްގެ ގޮތގައި ނހިމެނޭ އަމިއްލަ ތަނެއް
 .5ދިރިއޅޭތަން/ގޭގައި
 .6އެހެނިހެން (ބަޔާއްކރޭ) ............................................................

 .21ދިރިއޅމަށްކރާ މަސައްކަތން އާއްމކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެނީ ކިހާ މސާރަ/އޖޫރައެއްތޯ؟
 2111 .1ރފިޔާއާއި އެއަށްވރެ ދަށް

 8000-6001 .4ރފިޔާ

 4000-2001 .2ރފިޔާ

 8001 .5ރފިޔާއާއި އެއަށްވރެ ގިނަ

 6000-4001 .3ރފިޔާ
 .22އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއްނކރާނަމަ ،ނކރާ މައިގަނޑ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ (އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއްކރާނަމަ ސވާލ  24އަށް ދޭ)
.1

ގވެއޅމަށް
ޔއް/ހިނގާބިނ ާ
އ /ސިކ ނޑީގެ ބައް ެ
ދއްކމން މަޙރޫމވެފަ ި
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނންވެފައިވާ މީހަކަށްވން (ފެނމގެ/އަޑއިމގެ/ވާހަކަ ެ
ނކޅެދންފަދަ)

 .2އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއް ހޯދަންއޅެ ނލިބިގެން
 .3ބަލިހާލހރިގޮތން (ބަޔާންކރޭ).........................................................
 .4އެހެނިހެން (ބަޔާންކރޭ)..................................................................
 .23ސަރކާރން މަހންމަހަށްދޭ ތިރީގައިވާފަދަ ގޮތަކން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބޭތޯ؟
 .1ނލިބޭ
 .2ޟަރޫރީ އެހީ

ރފިޔާ

 65 .3އަހަރންމަތީގެ މީހނަށްދޭ އެހީ

ރފިޔާ

 .4އެކަނިވެރި މައިންނަށްދޭ އެހީ

ރފިޔާ

 .5ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނންވާ މީހންނަށްދޭ އެހީ

ރފިޔާ

 .6ޕެންޝަން

ރފިޔާ

 .7ވަރީގެ ސަބަބން ޝަރޢީގޮތން ލިބޭ ފައިސާ (ދަރިފޅ ބެލމގެ ޚަރަދފަދަ)
 .8ކަރަންޓ ސަބްސިޑީ ( ވޭތވެދިޔަމަހގެ)

ރފިޔާ
ރފިޔާ

 .9އެހެނިހެން (ބަޔާންކރޭ)................................................................

މޅިޖމްލަ

ރފިޔާ

ރފިޔާ

 .24އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއްކރާ ކިތައް ދަރިންތިބިތޯ؟ (އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ ދަރިޔަކ ނެތްނަމަ ސވާލ  27ށްދޭ) އަދަދ :
ށވެ).
ގއި ބޮޅއާ ެ
އ ަ
ރއެ ް
ޓގަ ީ
ނގެ މސާރަ ޖމްލަކރމަށްފަހ ގޅޭ ކެ ަ
 .25އާމްދަނީ ހޯދމަށްކރާ މަސައްކަތން އެކދިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖމްލަ (އާމްދަނީ ލިބޭ ހރިހާ ކދި ް

 2111 .1ރފިޔާއާއި އެއަށްވރެ ދަށް

 8000-6001 .4ރފިޔާ

 4000-2001 .2ރފިޔާ

 8001 .5ރފިޔާއާއި އެއަށްވރެ ގިނަ

 6000-4001 .3ރފިޔާ
 .26ވޭތވެދިޔަމަހ އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތންނާއި ،ސަރކާރން ދެއްވާ ފައިސާގެ އެހީފިޔަވައި ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެއީކޮންގޮތަކން ލިބނ ފައިސާގެ
އެހީއެއްތޯ؟
 .1ރަށން ބޭރގައި ހންނަ މީހަކ ފޮނވާފައިސާ (ރިސޯޓްފަދަ ތަންތަނގައި މަސައްކަތްކރާ)
 .2ގާތްތިމާގެމީހންނާއި ރައްޓެހިންގެ އަތން ލިބޭއެހީ
 .3ޞަދަޤާތން ލިބޭ ފައިސާ
 .4ގެދޮރ ،ތަކެތި ކއްޔަށްދީގެން
 .5އެހެން ގޮތަކން......................................
 .6ނލިބޭ
 .27ޖމްލަކޮށް އެކިގޮތްގޮތން ވޭތވެދިޔަމަހ ލިބނީ ކިހާފައިސާއެއްތޯ؟ ޖމްލަ އަދަދ
އވެ).
ނ ެ
ނންވާ ެ
އސާ ހިމަ ަ
ފ ި
ކގޮތްގޮތން ލިބނ ަ
ނއި އެ ި
ސަރކާރން ާ

ދނީ ،ކލި،
އމް ަ
ގއި ލިބޭ ާ
ރފިޔާ (މީގެތެރޭ ަ

 .28އާއްމގޮތެއްގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ނވަތަ ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދތައް ފޫބެދޭތޯ؟
 .1އާއެކޭ
 .2ނޫނެކޭ
 .29ޚަރަދ އިތރވާ ފަހަރ އެކަން ފޫބައްދަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
 .1ރައްކާކޮށްފައި ހރި ފައިސާ ބޭނންކޮށްގެން
 .2މދާވިއްކައިގެން
 .3ލޯނެއްނަގައިގެން
 .4ގާތްތިމާގެ މީހންނާއި ރައްޓިހިންގެ އަތން ލިބޭއެހީ
 .5ލޭންދޭނަށް ނަގަނީ (ފަހން ފައިސާދައްކާގޮތަށް ފިހާރަތަކން ތަކެތި ނެގން(
 .6އެހެނިހެން (ބަޔާންކރޭ) ................................................................
 .31ތިމާއާއި ތިމާގެ ބެލމގެ ދަށގައިވާ މީހންގެ އަސާސީ ބޭނންތައް ފއްދޭނީ މަހަކ މަދވެގެން ކިހާފައިސާއެއް ލިބިގެން ކަމަށް ގަބޫލްކރެވޭތޯ؟
 2111 .1ރފިޔާއާއި އެއަށްވރެ ދަށް

 8000-6001 .4ރފިޔާ

 4000-2001 .2ރފިޔާ

 8001 .5ރފިޔާއާއި އެއަށްވރެ ގިނަ

 6000-4001 .3ރފިޔާ

އެއްބަސްވން


މިފޯމގައިވާ މައލޫމާތަކީ ތެދމަޢލޫމާތކަމާއި ،ކަމާބެހޭފަރާތުން ބައްލަވާއިރު މަޢލޫމާތ ޞައްޙަ ނޫންކަމގައިވާނަމަ މިފޯރމް ބާތިލކރެވޭނެއެވެ.



މިފޯމްގައިވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކިޔާ ،އޭގައިވާ މަޢލޫމާތ އެނގިހރެ އެކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވެ އަޅގަޑ މިފޯމގައި ސޮއިކރަމެވެ.
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