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ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭސްފަރު ވާކުރުމަށާއި ،މިނޫންވެސް މިފަދަ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އިޤްރާރު
އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ( ނަމާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެސް ދރ.ކާޑުގައިވާގޮތައް ) ---------------------
------------------------------------------------------------ކުރުމަށްޓަކާ

(

އައިޑީ

--------------------------------------------------------- /

ނަމްބަރ

) -------------------

ސަރުކާރުގެ

އެހީއަކަށް

އެދި،

އަށް

ނޭޝަނަލް

ބޭސްފަރުވާ
ސޯޝަލް

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ( އެންސްޕާ ) އަށް  ------------------------------------ދުވަހު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މާލީ އެހީއެއް
ހަމަޖައްސައިދެއްވައިފިނަމަ އެލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު އެދިފައިވާ ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އެ އެހީ ބޭނުން ނުކުރުމަށާއި،
ސޕާއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށާއި،
ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭނުމަށް ފައިސާގެ މިއެހީ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާއެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެފައިސާ އެން ް
ލިބުނު އެހީ ގަވައިދުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުންތަކާއި ،ޚަރަދު ތަފްޞީލް( ބިލްތައް ) އެކަމެއް ނިމުމަށްފަހު  15ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެންސްޕާ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން ----------------------------------------------------------- :ސޮއި ------------------------ :ތާރީޚް------------------- :
ގުޅޭނެ ފޯންނަމްބަރ----------------------------------------------:
ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓް


އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން ( އެކައުންޓްގައި ލިޔެފައުވާ ގޮތަށް ) -----------------------------------------------



އެކައުންޓް ނަމްބަރ-------------------------------------:
އެކައުންޓު އޮތް ބެންކާއި ބްރާންޗް------------------------------------------------------------------------------ :



އަމިއްލަ އެކައުންޓުފިޔަވައި އެހެން މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އާއިލީގޮތުން އެމީހަކާހުރި



ގާތްކަން

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

އެހީއަށް އެދުނުފަރާތުގެ ސޮއި ---------------------------------------------------:ތާރީޚް-------------------------------- :
ފައިސާ ޖަމާކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާ އެކައުންޓަކީ އެހީއަށް އެދުނު ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް ކަމުގައިނުވާނަމަ ،އެހީގެ ފައިސާ



ޖަމާކުރުމުގައި އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ އެއްބަސްވުން
-

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް (ނަން)----------------------------------------------------- :
އެހީގެ ފައިސާޖަމާކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ .އަދި އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެއްވުމުން
އެފައިސާ ،އެހީދެވުނު ފަރާތަށް ރަށްދުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.

އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން ------------------------------------------------------:އައިޑީ ނަމްބަރ---------------------- :
ސޮއި------------------------ :

ތާރީޚް------------------- :

ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް
އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަލިމީހާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި:

ލމީހާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި:
އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަ ި






ވެލްފެއަރ ބަޖެޓުން---------------------------------------------------------------------------------:

ވެލްފެއަރ ބަޖެޓުން---------------------------------------------------------------------------------:
 ޒަކާތު ފަންޑުން------------------------------------------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------------------------------ޒަކާތު ފަންޓްޑުރަން:
--------------------------------------------------------------------------------ސްޓް ފަންޑުން:

--------------------------------------------------------------------------------ސްޓް ފަންޑުން:
------------------------------------------------------------------------------------------ޓްޖުރަމުލަ:

------------------------------------------------------------------------------------------ދ ދެއްވިނަން )1( :ޖުމުލަ:
 --------------------------------ސޮއި -------------------:ތާރީޙް------------------:ހުއް ަ
---------------- ------------------ތާރީސޮއި:
ދ ދެއްވިނަން--------------------------------- )21(( :
-----------------------------------ޙް:ތާރީޙް:ސޮއި:
--------------------------------ހުއް ަ
---------------- ------------------ތާރީޙ -------------------------------------------ސޮޕޭމަންޓް ހެދީ:
---------------- :ް------------------ތާރީޙް:--------------------------------އި:ސޮއި:()2

-------------------------------------ދަި:ދު:
ދީ:ޗަރ ނަންބަރ -------------------------------:ޖުމު
ހެއު
ޓ ވަ
ޓް
---------------- ------------------ތާރީޙް:-------------------------------------------ލަސޮޢައން ް
ޕޭޕޭމަމަން

)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ޖުމުލަ ޢަދަދު:ަ (:ވައުޗަރ ނަންބަރ:
ޕޭޖުމަމުންލޓް
ކޭސް އޮފިސަރ-------------------------------------------------------------:

ޖުމުލަ)-----------------------------------------------------------------------------------------------------(:
އެހީ ހަމަޖެހުނު ޑޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު-----------------------------------------:

ކޭޝް އޮފިސަރ-----------------------------------------:

ނންބަރު-----------------------------------------:
އެހީ ހަމަޖެހުނު ޑޮކިއުމަންޓް ަ


މި އެއްބަސްވުމާއެކު ބަލިމީހާގެ އަދި އެހީއަށް އެދުނުފަރާތާއި ،ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ
ފޮޓޯކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.



ދީފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރުގެ  3މަސް ހަމަނުވާ ޑިޕޮޒިޓް ސްލިޕެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

