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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  ،މާލެ         

 ދިވެހިރާއްޖެ.         

 
 އަށް  2018ފުދުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީދިނުމުގެ އުސޫލު 

 ގެނައުމުގެ އުސޫލު  ޙުއިޞްލާ ވަނަ  1

 
  .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙ ކުރުންވަނަ މާއްދާ  3ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .1

 
ބޭސްަފރުވާުކރުމަށް އެހީއަށް 

 އެދި ހުށަެހޅުން 

 
 

މީހުްނ ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ "ފުދުންެތރިކަން ނެތް  .3
 ފޯމު" ންނެވެ.  ހުށަހަޅާ  އެދި  އެހީއަށްޒަކާތު ފަންޑުގެ ކުރުމަށް  ބޭސްފަރުވާ

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ތަެކިތ 
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  1ފޯމުގެ ަނމޫނާ ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ުހންނާނެއެވެ. ައދި މިނިސްޓްރީގެ  ،ފޯމު މި
ޑައުންޯލޑް ކުރެވެންވެސް  (www.islamicaffairs.gov.mvވެބްސައިޓުން )

  ހުންނާނެއެވެ.

 ގައިވާ ފޯމު އަންނަނިވިގޮތަށް ިއޞްލާޙު ކުރުން. 1ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  .2
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 1ޖަދުވަލު 

 ފޯމު ނަންބަރު:                                                 

 

 

 

ޒަކާތު ފަންޑުގެ  ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް  މީހުން ފުދުންތެރިކަން ނެތް   

 އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 ބަލިމީހާ  .1

ނަންބަރު: ކާޑުގެދރއ  .2 ނަން: .1   

. ފޯނު ނަންބަރު:4 . އުމުރު:3   

ގޭގެ ނަން(:އި ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާ  .5  

ގޭގެ ނަން(: އިރަށާ މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި .6  

ކައިވެނީގެ ރޮނގު:  )ހ( އިނދެގެން           )ށ( ނުއިނދެ           )ނ( ހުވަފަތްވެފައި / ވަރިވެފައި  .7  

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމު: .8  

:ސަބަބު މައިގަނޑު ނުކުރާމަސައްކަތް  ،ނަމަ ނުކުރާ  މަސައްކަތެއް  ފަދަ ލިބޭ އާމްދަނީ .9  
 

 

 ބަލީގެ ތަފުސީލު  .2

. ބަލީގެ ނަން:1  

. ބަލީގެ ބާވަތް: 2  

 މުގައި ހޭދަވި މުއްދަތު:ފަރުވާކުރު .3 އަހަރު:  މަސް:  ދުވަސް: 

 :ޞާ ލާޚު  ކުރު ކަންކަމުގެ ކުރެވިފައިވާ ހޯދުމަށް ފަރުވާ ބައްޔަށް މި ތަނަށްހައިމި .4

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

ފަންޑު  ޒަކާތު  
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.................................................................................................................................................... 
 

 

 ބަލަދުވެރިޔާ ބަލިމީހާގެ  .3

ނަންބަރު: ގެކާޑު  ދރއ .2 ނަން: .1   

ފޯނު ނަންބަރު: .4 ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅާނެ  އިގައެމަޖެންސީ .5 މުރު:އު .3   

ގޭގެ ނަން(:  އިދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާ  .6  

އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި ގޭގެ ނަން(:މިހާރު ދިރިއުޅޭ . 7  

ހުރި ގާތްކަން: ޔާބަލިމީހާ. 8    

ކައިވެނީގެ ރޮނގު:  )ހ( އިނދެގެން         )ށ( ނުއިނދެ          )ނ( ހުވަފަތްވެފައި / ވަރިވެފައި         .9  

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމު: .10  

:ސަބަބު މައިގަނޑު ނުކުރާ މަސައްކަތް  ،ނަމަ ނުކުރާ މަސައްކަތެއް ފަދަ ލިބޭ އާމްދަނީ .11  
 

 

  ކުރާކަށެއް ބައި ފުރިހަމަ  މި  ،ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ނަމަ ބަލިމީހާ މި ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ) މީހާ  ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ  .4

 ނުޖެހޭނެ(

. ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:2 . ނަން:1   

. ފޯނު ނަންބަރު:4 ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅާނެ  އި. އެމަޖެންސީގ5ަ . އުމުރު:3   

. ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި ގޭގެ ނަން(: 6  

. މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި ގޭގެ ނަން(:7  

 ހުރި ގާތްކަން: ޔާބަލިމީހާ. 8

. ކައިވެނީގެ ރޮނގު:  )ހ( އިނދެގެން           )ށ( ނުއިނދެ           )ނ( ހުވަފަތްވެފައި / ވަރިވެފައި        9  

. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމު:10  

:ސަބަބު މައިގަނޑު ނުކުރާ މަސައްކަތް  ،ނަމަ ނުކުރާ މަސައްކަތެއް ފަދަ ލިބޭ އާމްދަނީ. 11    
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 ހާލަތު . ދިރިއުޅުމުގެ 5

 މީހާ ބަލަހައްޓާ  ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ  ބަލިމީހާ  ފުސީލު ތަ #

 ދިރިއުޅެނީ  1
  އަމިއްލަ ގޭގައި 

 ކުލިދައްކައިގެން 

  އަމިއްލަ ގޭގައި 

 ކުލިދައްކައިގެން 

   ކުލީގެ އަދަދު  ،ނަމަކުލިދައްކައިގެން  2

   ންގެ އަދަދު ރީއަހަރުން ދަށުގެ ދަ 18 3

   ންގެ އަދަދު ރީ ދަ އަހަރުން މަތީގެ 18 4

   މީހުންގެ އަދަދު ގޮތުން ބަލާ ޢީ ޝަރު 5
 

 

 ބަލިމީހާއާއި ާއއިލާއަށް މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ .6
 ވަރު  ލަ ލިބޭމުޖު އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  ނާޔަތް ޢިމުސާރައާއި  ފުސީލު ތަ #
       ބަލިމީހާއަށް  1
       ބަލިމީހާގެ މައިންބަފައިންނަށް  2
 ނަށް އަނބިންއަނބިމީހާއަށް/ބަލިމީހާގެ  3

 ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް 
      

       ބަލިމީހާގެ ދަރިންނަށް  4
 )މައިންބަފައިންނާއި ދަރިން ނެތްބަލަދުވެރިޔާ  5

 ނަމަ(
      

   ލިބޭ އަދަދު  ،ނަމަ ލިބޭ އާއިލާއަށް ނާޔަތެއްޢިސަރުކާރުގެ އެއްވެސް  6
   ކުއްޔަށްދީގެން ބަލިމީހާއަށް ލިބޭ އަދަދު ވިޔަފާރިން ނުވަތަ ތަންތަން  7
   ވިޔަފާރިން ނުވަތަ ތަންތަން ކުއްޔަށްދީގެން ބަލިމީހާގެ އާއިލާއަށް ލިބޭ އަދަދު  8

   ލަ މު މުޅި ޖު 
 

 

 ބަލިމީހާއާއި އާއިލާއިން މަހަކު ކުރާ ޚަރަދު  .7

 ނިހެންއެހެ ކެއިންބުއިމަށް ކުލި ދެއްކުމަށް  ފުސީލު ތަ #
 ކަންކަމަށް 

 ލަ ޚަރަދު މުޖު

         ބަލިމީހާ  1

         ބަލިމީހާގެ މައިންބަފައިން  2

ުނވަތަ  ައނބިންއަނބިމީާހ/ބަލިމީާހގެ  3
 ފިރިމީހާ 

        

         ބަލިމީހާގެ ދަރިން  4

         ބަލިމީހާގެ ބަލަދުވެރިޔާ  5

   ލަ މު މުޅި ޖު 
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 ލިބިފައިވާ އެހީގެ ތަފުސީލު  .8

 އެންސްޕާ އާސަންދަ  ތަފުސީލު  #

   ޓިކެޓުގެ އަދަދު  1

   ރަދު ޚަބޭސްފަރުވާގެ  2

   ފައިސާގެ އަދަދު  3

   )މެޝިންފަދަ ތަކެތި(އެހީ  އެހެނިހެން 4

  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އެހީ  5
 

 

 ލޫމާތު ޢު އާއި ފަރުވާހޯދަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ މަ ބޭނުންވާ އެހީ .9

 )އަދަދު(:  ބުއިންންއިހުރުމާއި ކެ 1

 ޓިކެޓް )އަދަދު(: 

 ހޮސްޕިޓަލް ބިލް ދެއްކުމަށް: 

  ޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން:އްރާ ފަރުވާ ހޯދަނީ 2

 ނުވަތަ ނޫންކަން: ކަން އެޑްމިޓް ކުރެވިގެން 3

 ފަރުވާގައި ހޭދަވާނެ މުއްދަތު:  4
 

 

 ޒަކާތު ފަންޑުން ލިބުނު އެހީ . 10

 ނޫނެކެވެ.   އާއެކެވެ.        ހެއްޔެވެ؟ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއެއް ޒަކާތު ފަންޑުން ލިބިފައިވޭ އަހަރުދުވަހުގެ  1ދިޔަ ވެ ވޭތު  .1

 ނަމަ:  އެހީ ލިބިފައިވާ .2

 .................................... ( އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު:2)..............  އެހީ ލިބުނު ފަހަރުގެ އަދަދު:  (1)    

  :ޚުލިބުނު ތާރީ ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީއެންމެ ފަހުން  .3
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 ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓް . 11

 އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:  .1
 (އަކުރުން )އެކައުންޓުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް އިނގިރޭސި 

  އެކައުންޓު ނަންބަރު: .2

 ބްރާންޗް: ބޭންކުގެ ނަމާއި .3

 ނުވަތަ އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް ކަމުގައި ނުވާ  ތުގެފައިވާ އެކައުންޓަކީ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުށަހަޅައި  .4
  ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.:)މި ލިޔުން، ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.( ޔުން އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލި ،ނަމަ
 

މެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ އެހީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާމަތީގައި 
 ފައިސާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. ނަމަ، އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތަށް އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފި

 ނަންބަރު:  ގެކާޑު  ދރއ( 2) އުންޓް ވެރިފަރާތުގެ ނަން:  ( އެކ1ަ)

 :ސޮއި ( ފޯނު ނަންބަރު:3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ.( )މި  އިޤްރާރު  .12

ފޯމުގައި އަޅުގަނުޑ  ނަމަ، މި ގުޅިގެން މާލީ ެއހީއެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައިފި ފޯމާ ކާތު ފަންޑަށް ހުަށހަޅާ މިއަޅުގަނޑު ޒަ
ގައި އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި ފޯމުއަޅުގަނޑު ކަމަށް އެހީ ޭބނުން ނުކުރާނެއެ ނުމަކަށް އެދިފައިވާ ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބޭ

ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެުދ  މާތުތަކެެކވެ. އަދި މިލޫއަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތުތަކަކީ ތެދު ަމޢު
ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން ފައިސާ  ،އިއެދިފައިވާ އެހީ ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރާ ،ލަތެއްގައިހާމަޢުލޫމާތު ނޫންކަމުގައި ފާހަގަ ުކރެވިއްޖެ 

 މިކް އެފެއާޒަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާ ތިޔާރުޚުއިވާކުރުމުގެ ޢުތުގެ ދަލަޙީއި މަކަރާ ،ނަމަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފި
 ކަމަށް ަގބޫލުކުރަމެވެ.ލިބިގެންވާ

 
ރަދުކުރިގޮތުގެ ޚަސްފަރުވާއަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ބޭ ނަމަ، އެއްވެސް އެހީއެއް ހަމަޖެހިއްޖެ އަށްބޭސްފަރުވާ ފަންޑުންއަދި ޒަކާތު

 އެްއބަސްވަމެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން  ތިޔަ)އެކެއް( މަސްދުަވހުގެ ތެރޭގައި  1ލިޔުންތައް، ބޭސްފަރުވާ ނިޭމތާ މަދުވެގެން 
ފަރާތަކަށް އެހީ  ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ  ،ނަމަ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައި ނުވާ  އިސްލާމިކްމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިޔުން  މި 

 ހޭނަކަންވެސް އެނގިހުރެ އަޅުގަނޑު މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. ހަމަނުޖެ 

 :ޚުތާރީ ސޮއި:  ނަން: 
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   ހުށަހަޅާއިރު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެހީއަށް އެދި  ބޭސްފަރުވާގެ  ފަންޑުން ޒަކާތު 

 (ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެއް ފޯމު ބަލަ  ،އަދި ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހަމަނުވާ ނަމަ  ފަދަ ސާފު ކޮޕީއެވެ. )ހުށަހަޅަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭ 

 ފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުން. )ތައްގަނޑުޖެހި(މައިހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުން އެހީ ދިނުމަށް ނިން 

 ން ފަރުވާ ނުކުރެވޭ ބައްޔެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްއިއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބައްޔަކީ ރާއްޖެ ނަމަ، ން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ އިރާއްޖެ 

)އެކެއް(  1ލަފާދީފައިވާ  ކުޑޮކްޓަރަ ކްލިނިކެއްގެ ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދާންޖެހޭކަމަށް ރާއްޖޭގެ  އިންޖެރާއް

  ނުވާ ލިޔުން. ދުވަސްއަހަރު

 ތަނަކުން ފަރުވާ ހޯދާކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުން. އެނަމަ،  ލަކުން ފަރުވާ ހޯދާ ޖޭގެ ހޮސްޕިޓަ ރާއް 

 .)އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީ އެނގޭގޮތަށް(ނަމަ، ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންމެފަހުގެ ބިލު ފަރުވާ ހޯދާ ށްގެންއެޑްމިޓްކޮ 

 ނަމަ، އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެހީއަކަށް އެދޭ އެކު އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން ލަފަޔާޑޮކްޓަރުގެ  

   ކޯޓޭޝަން. ތަނެއްގެ )ދޭއް(   2ހިނގާނެ ޚަރަދު ހިމެނޭ 

 ޓް ސްލިޕް.ޒިޕޮބޭންކް ޑި ގެ ޓުގައިވާ އެކައުން  2ގެ  11މި ފޯމުގެ ނަންބަރު  

 ކޮޕީ.  ގެ ކާޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ވެރިފަރާތުގެ  ޓުގެ އެކައުން އާއި،ބަލިމީހާ ،ފަރާތާއި އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާީނ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ ފެށިގެންނެވެ. .3
  

ތް ފޯމާ ހަވާލުވި ފަރާ  

 ނަން:

 މަގާމު:          

 ވަގުތު:          ތައްގަނޑު 

 ސޮއި:

 :ޚުތާރީ

 ޞައްޙަކަން  ގެ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު 
ފަރާތް ކަށަވަރުކުރި   

 ނަން:

 މަގާމު:          

 ވަގުތު:          

 ސޮއި:

 :ޚުތާރީ

 ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރި ފަރާތް 

 ނަން:

 މު:          ޤާމަ

 ވަގުތު:          

 ސޮއި:

 :ޚުތާރީ
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