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 އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: –2

 އައިޑީ ކާޑު ނަްނބަރު: -2.1 ނަން: -2.2

 :(1)ފޯނު ނަންބަރު  -2.3 އުމުރު: -2.0

 މިހާރު ިދރިުއޅޭ އެްޑރެސް )އަޮތާޅއި ރަށް ައދި ޭގގެ ނަން(: -2.1

 )އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްނަމަ މިބައި އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ނުޖެހޭ(އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  –1

 އައިޑީ ކާޑު ނަްނބަރު: -1.1 ނަން: -1.2

 :(1)ފޯން ނަންބަރު  -1.3 އުމުރު: -1.0

 ބޭނުންވާ އެހީ: –0

 ސްކީމުގެ ދަށުން އެހީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެހީއެއް ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވާ ބޭހުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ބޭހެއް ހޯދުމަށް އެހީއެއް 

 ދުަވސް: މަސް: އަހަރު: ބޭސްފަުރވާ ކުރަން އެދޭަނމަ ފަުރވާ ބޭނުްނވާ ބަލި ތަަހއްމަލު ކުރާާތވީ ުމއްދަތު: -0.2

 :(2)ފޯނު ނަންބަރު  -2.0

 ދާއިމީ އެޑްެރސް )އަޮތޅާއި ރަށް އަދި ގޭގެ ނަން(: -2.1

 :(2)ފޯން ނަންބަރު  -1.0

 ދާއިމީ އެޑްެރސް )އަޮތޅާއި ރަށް އަދި ގޭގެ ނަން(: -1.1

މިހާރު ިދރިުއޅޭ އެްޑރެސް )އަޮތާޅއި ރަށް ައދި ޭގގެ ނަން(:  -1.1

 ބޭނުްނވާ އެީހގެ ތަފްޞީލު 

  އެހީ ހޯދުމަށް ބޭނުްނވާ ަސބަާބިއ އަދި މިހާަތނަށް މި ަބއްޔަށް ފަުރވާހޯުދމަށް ކުރެުވނު ކަންކަުމގެ ކުރު ޚުލާޞާ: -0.1

 ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތެއް ނުވަތަ މެޝިނެއް ހޯދުމަށް އެހީއެއް  ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ލިބުމަށްފަހު އިތުރު އެހީއެއް

ނޑަށް ލައްވަން ޖެހޭ މަޞްނޫޢީ އާލާތެއް ހޯދުމަށް އެހީއެއް   ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ސްކީމުން ނުލިބޭ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެހީއެއް   ހަށިގަ
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 ނޫނެކެވެ: އާއެެކވެ:  :؟ ާއސަންދަ ޚިުދމަތަށް ެއދި ހުށަހަޅާަފިއވާނެތޯއެހީއަށް ެއދިަފއިވާ ޭބސްފަުރާވާއއި ބެހޭ ގޮުތން  -0.0

 : ؟ އާއެކޭނަމަ ިލބުނު ަޖވާބަކީ ކޮަބިއތޯ -0.3

 ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓް: –0

 އެކައުންޓުގެ ވެރިަފރާުތގެ ނަން  -0.2

 )އެކައުންްޓގައި ލިޔެފަިއވާ ގޮަތށް އިނިގރޭސި ބަުހން(:

 ބޭންކު އެކައުންޓު ނަްނަބރ: -0.1

 އެކައުންޓު އޮތް ެބންކާއި ްބރާންްޗ: -0.0

 ަކން:ތްއެހީ ލިބެންވާ ަފރާތުގެ އެކައުންުޓ ފިޔަވާ އެހެން މީެހްއގެ އެަކއުންޓަށް ފައިާސގެ އެހީ ަޖމާކުުރމަށް ހުށަަހޅާނަމަ އެމީހަކާުހރި ގާ -0.0

 އެހަީއްށ އޭެދ ފާަރތެުގ ސޮއި:                                      

ތިރީގައިވާ       މަ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކައުންޓަކީ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއްކަމުގައި ނުވާނަ  –.0.3

 އިޢުތިރާޛެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.: 

ނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ.  ނޑުގެ އެކައުންޓަށް އެހީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއިމެދު އަޅުގަ ނޑުގެ އެކައުންޓަށް އަ  މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަޅުގަ ދި އަޅުގަ

 އީެހ ލިބެނާްވ ފާަރަތްށ ެއފައާިސ ރައުްދޮކށްދިނަުމްށ އަޅަުގނުޑ އެއްބަސްވަމެެވ.             ، ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފިނަމަ

 އެކަުއންޓު ވެރިަފރާތުގެ ަނން : -0.3.2

 އަިއޑީ ކާޑު ނަންަބރު: -0.3.1

 ސޮއި:                            

 ދ މ ދ އ އ އ އ މ

 ދ މ ދ އ އ އ އ މ

 އާސަްނދަިއން އެހީ ހަަމޖެހުުނނަމަ އެހީ ަހމަޖެހުނު ޮހސްޕިޓަލު: -0.3.2 

  ޓިކެޓު ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ޓިކެޓުގެ ތަފްޞީލު ސާފުވާނޭ ގޮތަށް ތިރީގައި ލިޔަންވާނެއެވެ.()އާސަްނދަިއން އެހީ ހަަމޖެހުުނނަމަ ހަމަ ޖެހިަފިއވާ އެީހގެ ތަފްޞީލު:  -0.3.1 

 އެހީ ހަމަ ުނޖެހޭ: އާސަްނަދއިން އެހީ ަހމަޖެހިަފއި:

 ނޫނެކެވެ: އާއެކެވެ:  އަހަރު ުދވަުހގެ ެތރޭަގއި ޭބސްފަުރވާގެ އެހީެއއް ެއންސްާޕއިން ލިބިަފއިވޭތޯ: 2ވޭތުެވދިޔަ  -0.0

  ލިބުނު އެީހގެ ޚުާލޞާ:، އާއެޭކނަމަ  -0.0.2

އިން އެހީލިބިަފއިާވނަމަ ލިުބނުއެީހގެ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީ އަަހރުގެ ެތރޭަގއި ރާްއޖޭން ޭބރުން ޭބސްފަުރވާ ކުރުަމށް  2ފާއިތުވި  -0.0.1

 ނޫނެކެވެ: އާއެެކވެ: :     ؟އަށް ހުށަަހޅާފަިއވާނެތޯެއޖެްނސީ ދަށުން ކުެރވުނު ފަުރވާާއއި ބެހޭ ޑޮކްަޓރުގެ ލިޔުންަތއް މި

 ފޯނު ނަންަބރު: -0.3.0

 ތާރީޚް:

 ތާރީޚް:



 

 3ޞަފްޙާ         2051ނުވަތަ  0553030ފޯނު ނަންބަރު:            0550303ފެކްސް ނަންބަރު:             info@nspa.gov.mvއީެމއިލް: 

 އިޤުރާރު: –3

ނޑު ނުވަތަ   ނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަޅުގަ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ، ފަރާތަށް އެހީއަކަށް އެދިއެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި މިފޯމުގައި އަޅުގަ
ފިޔަވައި   ބޭނުން  އެދިފައިވާ  ޑު  ނ އަޅުގަ މިފޯމުގައި  ހަމަޖައްސައިދެއްވައިފިނަމަ  އެހީއެއް  ގުޅިގެން  މިފޯމާއި  ބޭނުން ހުށަހަޅާ  އެއެހީ  ބޭނުމަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން 

އާއި، ނުކުރުމަށާއި އެފައިސާ  ހުރެއްޖެނަމަ  ފައިސާއެއް  ބާކީ  ބޭނުންކުރުމަށްފަހު  އެފައިސާ  ލިބިއްޖެނަމަ  އެހީއެއް  ފައިސާގެ  ބޭނުމަށް  އެހީ ލި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނު 
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ގޭނެ  އެނ ނިމުމަށްފަހު  ، ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  އެކަމެއް  ލިޔެކިޔުންތައް  0ބޭސްފަރުވާގެ  ތެރޭގައި    5 ޕްރޮޓެކްޝަން ދުވަހުގެ  ސޯޝަލް  ނޭޝަނަލް 

ހުއެޖެންސީއަށް   ލިޔެކިޔުންތައް އެޖެންސީއަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރުވާ ނިމުމަށްފަހު  އިތުރު ށަނާހުށަހެޅުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. އެޖެންސީން ހަމަޖައްސާދޭ އެހީގެ  ޅައިފިނަމަ 
ޤާނޫނު   އަމަލުކޮށްފިނަމަ  ނޑު  އަޅުގަ ޚިލާފަށް  މިއިޤުރާރާއި  ލިބިގެންވާކަމާއި  އިޚުތިޔާރު  ހަމަޖައްސާނުދިނުމުގެ  އެޖެންސީން  4ބަރު  ނަންއެހީއެއް  1 1 5 2 ދަށުން    0 ގެ 

ނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަ ނޑަށް އެނގެއެވެ. މި ފޯމުގައި އަޅުގަ ނޑު ކުށްވެރިވާނެކަން އަޅުގަ ނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. އަދި މި ށް  އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑު ދީފައިމިވާ މަޢުލޫމާތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމޫތު ނޫންކަމުގައި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެދިފައިވާ އެހީ ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު    ފޯމުގައި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް   ލިބިގެން ވާކަންވެސް އަޅުގަ

 އައިޑީ ކާޑު ނަްނބަރު: -3.1 ނަން: -3.2

 ފޯނު ނަންބަރު: -3.3 ފިރިހެން  އަންހެން  ޖިންސު: -0.0 އުމުރު: -3.0

 ދާއިމީ އެޑްެރސް )އަޮތޅާއި ރަުށެގ ނަމާިއއެކު(: -3.1

 މިހާރުުއޅޭ އެްޑެރސް )އަތޮާޅއި ަރށުގެ ނަާމއިއެކު(: -3.5

 އީމެއިލް: -3.1

  )އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތްފިޔަވާ އެހެންފަރާތަކުން ފޯމް ފުރާނަމަ(: އެހީ ލިބެންވާ މީހާާއއި ހުރި ގާްތކަން: -3.4

 ފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތް  

 
                ނަން:

ާތރީޚު::                     މަާގމު  

:ތަްއަގނޑު                      ވަގުުތ:  

             ސޮއި:

 ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރި ފަރާތް 

 
  ނަން:

  މަާގމު:

ާތރީުޚ:              ވަގުުތ:  

           ސޮއި:

 ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ވެރިފައި ކުރި ފަރާތް 

 
                ނަން:

: މަާގމު  

ާތރީުޚ:              ވަގުުތ:  

           ސޮއި:

 ފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތް  

 

                ނަން:

ާތރީޚު::                     މަާގމު  

:ތަްއަގނޑު                      ވަގުުތ:  

             ސޮއި:

:ފޯމު ނަންބަރު                 ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު  

 

ަނން: ފުރިހަމަ  

ާކޑު ނަންަބރު: އައިޑީ  

ެއޑްެރސް: ދާިއމީ  

 

 )ހުށަހަޅަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސާފު ކޮޕީއެވެ.(ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

  އެހީ ލިެބންވާ ފަރާތް އަދި އެަކއުންްޓގެ ވެރިަފާރތުގެ ިދވެހި ަރއްޔިތެއްަކން އަްނގަިއދޭ ާކޑުގެ ކޮޕީ. ،އެހީއަށް އެދި ހުށަަހޅާ ފަރާތް 

 އަަހރުުދވަުހގެ ތެޭރގައި ޑޮްކޓަރު ދެްއވާފަިއވާ ލިއުްނތަކާއި ޭބސްިސޓީތަކާއި ހަދާފަިއވާ ޓެސްޓުތަުކގެ ކޮޕީ.  2އެހީ ބޭުނންވާ ފަުރާވއާއި ބެހޭގޮުތން ޭވތުވެދިޔަ 

 ސްކީމުން ެއހީއަކަށް ހުށަަހޅާަފއިާވނަމަ ހުށަހެޅި ފޯާމއި ދިން ަޖާވބުގެ ކޮޕީ.

  މެއް.ލިޔުފައިާސގެ އެީހއެއް ިލބިްއޖެނަމަ އެފަިއސާ ޖަމާުކރާނެ ބޭންކު އެކައުންުޓގެ ަމުއލޫމާތު ސާފުކޮށް އެނގޭނެަފދަ ބޭންކުން ދޫކޮށްފަިއވާ 

 ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ސިޓީ )އިުތރު ތަްފޞީލު ހުށަހަޅަން ޭބނުްނވާނަމަ(

 (ބޭސްަފުރވާގެ ލިޔެިކޔުންތައްކުރިން ެދވިފަިއވާ އެީހާއއި ގުުޅންހުރި ޑަކްޓަރުގެ ލިޔުން )

 ތާރީޚް: އެހީއަށް އެދޭ ަފރާތުގެ ސޮއި: ދ މ ދ އ އ އ އ މ


