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ስም:                                                                                            የልደት ቀን:     /     / 

ኢሜል:  

በፖስታ መላኪያ አድራሻ: 

ስልክ: የቤት:                                        የሥራ:                                          ሞባይል:  
ማመልከቻ የገባበት ቤት አድራሻ 

 

 
የምክር ቤት ግላዊነት ጽሁፋዊ መግለጫ 
በምክር ቤት በኩል የሚወሰደው ግላዊ መረጃ በሙሉ ለምክር ቤቱ ጉዳይ ሥራ ብቻ እንደሚጠቅምና በሚስጥራዊነት ይቀመጣል። በሌላ ህግ ወይም 
አውጥቶ የመስጠት ምክንያታዊ ሁኑኔዎች ባሻገር ምክር ቤቱ መረጃን ለሶስተኛ አካል አውጥቶ መስጠት በህግ የተከለከለ ነው። የበለጠ መረጃ ለማግኘት 
የምክር ቤትን ግላዊነት ፖሊሲ ማየት። ይህንን መረጃ ምክር ቤቱን በስልክ 96880286 በመደወል ለማግኘት ይቻላል። 
ጥያቄ መልስ 

የአመልካቾች መጀመሪያ ስም/ሞች  የመጀመሪያ ባለእዳ ሁለተኛ ባለእዳ 

የሴንተርሊንክ አበል/ክፍያዎች ያገኛሉን? የሚያገኙ ከነ፤ እባክዎ ዝርዝር መረጃ በገጽ 2 
ላይ ማቅረብና የካርዱን ቅጂ አብሮ ማያያዝ። (እሺ ወይም የለም) 

  

እባክዎ በየሁለት ሳምንት የሚያገኙትን ደመወዝ ወይም አበል/ክፍያዎች ጠቅላላ መጠኑን 
ማቅረብ። 

$ $ 

በተለይ በንብረቱ ላይ ያልተከፈለ የንብረት ብድር/ሞርጌድ መጠን ወይም በንብረቱ ላይ 
የተወሰነ ግብር ክፍያ ማቅረብ። 

$ $ 

በየወሩ ስላለዎት የሚከተሉት ወጪዎች ዝርዝሩን ማቅረብ:   

• ለንብረት ማስያዣ ብድር በየወሩ $ $ 

• ለመኪና ብድር እዳ ክፍያ በየወሩ $ $ 

• ለምግብና ልብስ በየወሩ $ $ 

• ለመኪና ማንቀሳቀሻ ወጪዎች በየወሩ $ $ 

• ለኤሌትሪክ፤ ጋዝ፤ ስልክ፤ ውሃ ክፍያ ወዘተ. በየወሩ $ $ 

• ሌላ ወጪዎች – ክሬዲት ካርድ፤ ሌላ ብድር ወዘተ. ዝርዝሩን ማቅረብ - በየወሩ $ $ 

ያልተከፈለን ውዝፍ የክፍያ መጠን ለመክፈል ምን ዓይነት እቅድ አቀናጅተዋል? በቀጥታ 
የሚከፈል – በየሁለት ሳምንት ወይም በየወሩ እና መጠን 

መደበኛ ክፍያ መጠን 
$ 

በሳምንት/በሁለት 
ሳምንት/በወር 

መደበኛ ክፍያ መጠን 
$ 

በሳምንት/በሁለት 
ሳምንት/በወር 

ከሚኖሩበት ቤት ንብረት ባሻገር የነ ወለድ ወይም ሌላ ንብረት አለዎትን?  (አዎ/ የለም)   

አዎ ከነ ዝርዝር መረጃ ማለት አድራሻ፤ የቤቱ ንብረት ዓይነትን (ቢላ ቤት፤ ዩኒት ወዘተ.) 
ያካተተ እና በየወሩ ከንብረቱ የሚገኝ ገቢ እና ንብረቱ የሚያወጣው ዋጋ ማቅረብ 
ይናል።   

  

የባንክ አካውንት ወዘተ. አለዎትን? እባክዎ ዝርዝሩን ማለት የባንኩን ወይም የተቋሙን 
ስምና አድራሻን ያካተተ ማቅረብ።  

  

ያለውን መጠን ማቅረብ (ለእያንዳንዱ አካውንት ማቅረብ) $ $ 
 
 

የፋይናንስ ገንዘብ ችግር ላለበት የማመልከቻ ቅጽ 
በቤት ንብረቶች ላይ ላሉ ነዋሪዎች ብቻ  
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በአሁኑ ጊዜ የሚኖሩትን ሰዎች በሙሉ ወይም በንብረቱ መጠን ግብር ውስጥ መካተት ፍላጎት- ቤተሰቡ በቤት ውስጥ ባሉት ወጪዎች እና ገቢዎች ተሳትፎ 
የሚያደርጉ ከነ  እባክዎ እድሜና ያላቸውን አስተዋጽኦ መጠን ማቅረብና ካልነ ግን እባክዎ የሚከፈለውን የቤት ኪራይ ዝርዝር ማቅረብ። 
 
ስም በየወሩ የቤት ኪራይ 

ወይም ተዳብሎ መኖሪያ 
ክፍያ 

ከሴንተርሊንክ ወይም 
ደመወዝ ክፍያ ገቢ 

የቤተሰብ ግንኙነት የቤተሰብ አባል እድሜ 

     

     

     

     

     

 
 
በነ የ ቤተሰብ አባል ላይ የጤና ችግር አለ ወይ?  ካለ፤ ዝርዝር መረጃ ማቅረብ: 
 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 
ይህ የጤና ችግር በፋይናሻል ገንዘብ ላይ ችግር ይፈጥራል ወይ?  ኣዎ ከነ፤ ዝርዝር መረጃ ማቅረብ : 
 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

የፋይናሻል መማክርት ለማግኘት አስበውበታል ወይ?       አዎ ወይም የለም - አዎ ከነ፤ የድርጅቱ ስም  

…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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ጥያቄ መልስ 

 የመጀመሪያ ባለእዳ ሁለተኛ ባለእዳ/ሚስት/ባል 

በአሁን ጊዜ የሥራ ቅጥረኛ ነዎትን?  (አዎ ወይም የለም)   

አዎ ከነ፤ የቀጣሪ/ዎችን ስምና አድራሻ እንዲሁም ባክለፉት 12 ወራት ውስጥ 
የተገኘን ጠቅላላ መጠን ክፍያ ማቅረብ   

$ $ 

በአሁን ጊዜ የማይሠሩ ከነ መቸና ወዴት መጨረሻ ሥራ ያቆሙበትን ዝርዝር መረጃ 
ማቅረብ 

  
 

የነ ኩባንያ/ንግድ ሥራ ባለቤት ወይም ዳሬክተር ነዎትን ? (አዎ ወይም የለም)   

አዎ ከነ እባክዎ  የኩባንያ/ንግድ ሥራ ዝርዝር መረጃ ማቅረብ   

በአሁን ጊዜ ከጥሮታ ወይም አባል/ክፍያ ወይም ሱፐር አንውዌሽን ሳያካትት በየወሩ 
ምን ያህል ያገኛሉ?  

$ $ 

ቀደም ብሎ ያልተጠቀሰ የገቢ ምንጭ አለዎትን?  (አዎ ወይም የለም)   

አዎ ከነ፤ በየወሩ የሚገኝን መጠን ዝርዝር መረጃ ማቅረብ  $ $ 

ከዚህ በታች ካሉት የነ አለዎትን (አዎ ከነ፤ በአሁን ጊዜ ያለን ዋጋ ያካተተ ሙሉ 
ዝርዝር መረጃ ማቅረብ): 

  

• የማስያዣ ገንዘብ፤ ድርሻ፤ በብድር ያለ ገንዘብ ወይም ሌላ ኢንቨስትመንት   

• በማንኛውም ያለፈ ርስት/የግል መሬት ላይ ወለድ   

• ለህይወት ዋስትና/ሱፐራኑዌሽን ፖሊሲዎች   

• ለሞተር ተሽከርካሪዎች (የተሰራበት፤ ሞደል፤ የወጣበት ዓመት፤ ታርጋ ምዝገባ 
ዝርዝር መረጃ ማቅረብ)። በተሽከርካሪ ላይ የፋይናንስ እዳ ካለበት፤ እንደ 
ፋይናንስ ያለ ሙሉ ዝርዝሩን ማቅረብ 

  

ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የነ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ንብረት አግንተው ወይም ጥለው 
ነበር ወይ? እባክዎ ዝርዝር መረጃና ዋጋ መጠን ማቅረብ 

  

በዚ ቅጽ ላይ ያልተጠቀሰ የነ ቤት ወይም ንብረት  (ለምሳሌ፡ ጀልባ፤ ካራቫን፤ መሬት 
ወዘተ) አለዎትን? እባክዎ ዝርዝር መረጃ ማቅረብ 

  

 
እንዲሁም እኔ ይህንን ክብር ያለው ማረጋገጫ ሳቀርብ በቪክቶሪያ ፓርሊያመንት የቀረበ አንቀጽ ህግ መሰረት ትክክል ስለመኑ በማመን ሲን ሰዎች ነ 
ብለው የውሸት መረጃ ካቀረቡና ካጭበረበሩ ቅጣት ያስከትላል። 
 
 
X………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
የዚህ እርግጠኛ መግለጫ አቅራቢ ግለሰብ ፌርማ (ምስክር ባለበት ላይ የሚፈረም)   
 
 
 
የማረጋገጫ ሰነድ የተሰጠበት በ….………….……በቪክቶሪያ አስተዳደር ግዛት ውስጥ ሲን  ይህም ….……..ቀን ……………….…ወር 
20……………..ዓ.ም ይናል።   
 
እኔ ባለሁበት የተፈረመ: ……………………………………………………………………………..…………………………. 

 


