
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ރުވިސް ޗާޓަރސަ  

2021ތާރީޚް: ނޮވެންބަރު   



ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރނޭޝަނަލް ސޯޝަލް    1  

 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ

 :ޢާރަފް ތަ 

ންސްގެ ޤައުމީ )އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަ 2011/15)އެންސްޕާ( އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 
ދަށުން  ނެވުނު ޤާނޫނުގެ އިސްވެދެންމި އެޖެންސީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ  ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެޖެންސީއެކެވެ.

ން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަށު ޤާނޫނު( ގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ( 2/2014ނަންބަރު  ޤާނޫނު އި،ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާ
ރެވިފައިވާ ކަންކަން  ހަވާލުކު ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަކާ ނިޒާމުތަކާއި މުގެމާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގު

 ތަންފީޒުކުރުމެވެ.

 :ތަސައްވުރު 

 ރުމަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކު 
 .ދިނުން ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށް  ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އެހީތައް

 :އަމާޒު 

  ްށް ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ އަދި ހާލަތު ހެޔޮގޮތަކަ ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުނ
 .ކަތް ކުރުންމިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ފްލޯއެއް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް މަސައް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ތަންފީޒުކޮށް

  ްވާ އިޤްތިޞާދީ ލޮޅުންތަކުން ދިމާޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒު ކުރުމާއި،  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމުއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަނ
 ހިންގުމާއި، ފެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއްއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބެހެނިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހި

 އްޤީކުރުން.ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ނިޒާމު ބައްޓަންކޮށް ތަރަފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

 :ގެންގުޅޭ އާންމު މިންގަނޑުތައް  އެޖެންސީއިން ދިނުމުގައި ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތް 

  ްން  08:00 ހެނދުނު  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫނ 
 އަށެވެ. 02:00 މެންދުރުފަހު

 ާނެއެވެ.ފަރާތްތަކަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުހަބާކިޔައި، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރާ ޚިދުމަތް ހޯދ 
 ާސައްކަތްކުރާނެއެވެ.މަމަށް ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް އަޑުއަހައި، ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނު ޚިދުމަތް ހޯދ 
  ްށް މަފޯރުކޮށްދިނުގައި ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު އެޖެންސީއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައ

 މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.
  ން ށް ގުޅުއްވަކޯލްސެންޓަރަމުން ގެންދާނެއެވެ. އަށް ލިބޭ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދެ 3005353ނުވަތަ  1402އެޖެންސީގެ ކޯލްސެންޓަރ

ކޯލް ސެންޓަރ  ނެއެވެ.ހާލަތްތަކުގައި، އެޖެންސީއިން އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް ގުޅާ   ކޯލް ސެންޓަރ އެޖެންޓަކާ ނުގުޅުއްވޭމަސައްކަތްކޮށް 
 info@nspa.gov.mvއިލް ނުވަތަ އީމެ 7291402މަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް އެޖެންސީގެ ވައިބަރ ނަންބަރު އްވުއަށް ގުޅު

 އެވެ.މުންގެންދާނެމެދުވެރިކޮށް މެސެޖް ފޮނުއްވުމުން ޖަވާބު ދެ

  

mailto:info@nspa.gov.mv


ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރނޭޝަނަލް ސޯޝަލް    2  

 ކާއި ހޭދަވާނެ ވަގުތު:މިންގަނޑުތަ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ތައް ޚިދުމަތް 

 # ޚިދުމަތްތައް  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު 

 އަންނަ ފޯނު ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  އެޖެންސީއަށް

  ަގެ އެޖެންސީއަށް  14:00ން  08:00ހެއްގެ ހެނދުނު ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވ
ގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް އަށް  3005353ނުވަތަ  1402ކޯލްސެންޓަރ 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.
 ޯއެކަމާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތެއް އޮޅުންފިލުވައިފަރާތުން ބޭނުންވާ  ޅުއްވާން ގުވަދަ އްޚިދުމަތް ހ ،

 ދޭންޖެހޭ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ.
 ަމިސް" ކޯލް މަސައްކަތްކޮށް  އްވަންގުޅު ށް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކޯލްސެންޓަރ" 

 .ގުޅަމުންގެންދާނެ ތަކަށްތްއެފަރާ  އަނބުރާ އެޖެންސީއިން ،ވާ ހާލަތްތަކުގައި

ފޯނު  އެޖެންސީއަށް އަންނަ
 ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

1 

 އެދި ހުށަހެޅުން  އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

 ައޮފީހުގެ ވެރިއަކާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދިފައިވާނަމ ،
ވަހުގެ ދު  3ދުވަހާއި  1އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.

 2 ން އެދި ހުށަހެޅު އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

 ފޯމު / ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން  އެހީއަށް އެދޭ

 ީއަށް އެދޭ ފޯމު ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކައުންޓަރުންނާއި، އެހ
 އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި، އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓުން 

(https://www.nspa.gov.mv/dh) ެލިބެން ހުންނާނ. 
 :ްއެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުއްވޭނެ ގޮތްތައ 

  ްސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކައުންޓަރ )މއ. ދޮންވެލިނޭޝަނަލ ،

ން މެންދުރު  8:00ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ( /އަމީނީމަގު
 އަށް  2:00

  ެމެދުވެރިކޮށް އިދާރާތައް ރަށު ކައުންސިލް ރަށްރަށުގ  
 ެޖެންސީގެ އީމެއިލްއ info@nspa.gov.mv  ްމެދުވެރިކޮށ 
  ެމެދުވެރިކޮށް  7291402 ނަންބަރު ވައިބަރއެޖެންސީގ 

ފޯމު / ލިޔެކިޔުން  އެހީއަށް އެދޭ
 ން ހުށަހެޅު

3 

 ކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީ  އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާ

 ްލިޔެކިޔުންތައް( ސިޓީ/އެހެނިހެން /ފޯމު) ހުށަހަޅުއްވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް އެޖެންސީއަށ 
ންޓްރީ އެ ޑޮކިއުމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއަށްދުވަސްތެރޭ އެޖެންސީގެ  1ރަސްމީ 

  .ފޮނުވޭނެއް އެންޓްރީ އެސް.އެމް.އެސް އެކުރެވި، ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މޮބައިލް ނަންބަރަށް 
 ާމައުލޫމާތު ފޯމުގައި ހިމެނޭ ންގުޅޭ ސެކްޝަނު އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވުމުން، ކަމ 

އިތުރު  ގެންދިއުމުގައި، ސައްޙަތޯ ބަލައި ފޯމު އެސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
 .ރާނެއެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކު ބޭނުންވެއްޖެނަމަމައުލޫމާތު ހޯދަން 

 ހުށަހަޅާ  އެޖެންސީ އަށް
ކޮށް އެންޓްރީ ލިޔެކިޔުންތައް
 ޖަވާބުދާރީވުން 

4 

(https:/www.nspa.gov.mv/dh)


ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރނޭޝަނަލް ސޯޝަލް    3  

 ޫތަށް ރަސްމީ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާއެހީއަށް އެދޭ މާތު ފުރިހަމަނަމަ، ފޯމުގައިވާ މަޢުލ
ސްމީ ރަދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއާއި ގުޅޭ ފޯމުތަކަށް  15ބަންދުނޫން 
 .ނެދުވަހުގެ ތެރޭގައި( އެހީ ހަމަޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގޭ 7ބަންދުނޫން 

  ާކުރުމަށް އަންގައި  ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ފޯމުގައިވ
ރިހަމަ ނުވާ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފު 1

 .ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ
 ުޔަވައި، ފިފައިވާ ފޯމަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން އްވާއެހީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅ

ކަށް ރަސްމީ ޓީ އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަންކަމުގައި އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ ސިން އެހެނިހެ
ނަމަ ދުވަސް ތެރޭ ޖަވާބު ނުދެވޭ 3ދުވަސް ތެރޭ ޖަވާބު ދެވޭނެ. ކަމުގެ ބާވަތުން  3

 ދެވޭނެ.ވަގުތީ ޖަވާބެއް 

 ގެ ޕްރޮގްރާމް ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ 

 ްތަކުން ދައުލަތުގެ ރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތް ޚަބޭސްފަރުވާގެ "އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ  އެހީއަށ
 " މެދުވެރިކޮށް އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 ުއަދި ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ ފޯމާއެކ .
 ނެ.ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާމިއެޖެންސީގެ 

 ehee-https://www.nspa.gov.mv/dh/beysfaruvaage 
 

 ާއެހީ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  7 ބަންދުނޫން ރަސްމީ ،ފުރިހަމަނަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައިވ 
އެ މަ، ލޫމާތު ބޭނުންވާނައަދި އިތުރު މައު .އެންގޭނެ ނޫންކަން ނުވަތަ ހަމަޖެހޭކަން

. މި މުއްދަތުގެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ 1މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި 
 .ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ

 5 އެހީއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން 

 ގެ ޕްރޮގްރާމްމާލީ އެހީ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އުޅޭ އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާދިރިފަޤީރު ހާލަތުގައި 

 ްފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން "އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ  އެހީއަށ
 މެދުވެރިކޮށް.  ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު"

  ްއަދި ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ .
 ނެ.މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާ

 -ge-bafain-main-https://www.nspa.gov.mv/dh/ekaniveri
allowance/ 

 
  ާއެހީ  އިތެރޭގަ ދުވަހުގެ  15 ބަންދުނޫން  ރަސްމީ ،ފުރިހަމަނަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައިވ 

އެ މަ، ލޫމާތު ބޭނުންވާނައަދި އިތުރު މައު .އެންގޭނެ ނޫންކަން ނުވަތަ ހަމަޖެހޭކަން
. މި މުއްދަތުގެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ 1މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި 

 .މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެތެރޭގައި 

 6 އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން 

https://www.nspa.gov.mv/dh/beysfaruvaage-ehee/
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/ekaniveri-main-bafain-ge-allowance/
https://www.nspa.gov.mv/dh/ekaniveri-main-bafain-ge-allowance/


ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރނޭޝަނަލް ސޯޝަލް    4  

 ްއެހީ  ކަށްފަރާތްތަ ވާހައްގު  އެހީ ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅުއްވާ އެދި އެހީއަށ 
 އެހީ  ގޮތުން މި. ލިބޭނެ އެހީ މާލީ  ފެށިގެން މަހުން ކަނޑައަޅާ އެޖެންސީއިން  ވާކަމަށްހައްގު
 ދުވަހުގެ  ވަނަ 10 މަހުގެ  އަންނަ  ޖެހިގެން  މަހާ  އަންގާ ލިބޭނެކަން  އެހީ  ފަރާތަށް  ލިބޭ

 އެފަރާތުން ނުވަތަ އެކައުންޓަށް  ބޭންކު އެހީދޭ ފަރާތުގެ  އެޖެންސީއިން ކުރިން 
 ޖަމާކުރެވޭނެ. އެކައުންޓަށް ބޭންކު ފަރާތެއްގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

  މާލީ އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން 

 ދެވޭ  ފަރާތަށް ބަލަހައްޓާ ދިންއެކު  ކުދިންނަށާއި ބަލަހައްޓާ މީހަކު އެހެން  ނެތި އެހީތެރިކަމެއް މައިންބަފައިންގެ ދިރިއުޅޭ ހާލަތުގައި ފަޤީރު
 ޕްރޮގްރާމް  އެހީގެ މާލީ

 ްއެހީތެރިކަމެއް  މައިންބަފައިންގެ  ދިރިއުޅޭ ހާލަތުގައި ފަޤީރު "އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ  އެހީއަށ 
 މާލީއެހީއަށް  ދެވޭ ފަރާތަށް ބަލަހައްޓާ އެކުދިން ކުދިންނަށާއި ބަލަހައްޓާ މީހަކު އެހެން ނެތި

 މެދުވެރިކޮށް.  އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު"
 ެއަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނ .

 ނެ.މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާ
 -kamuge-beleniveri-https://www.nspa.gov.mv/dh/qaanoonee

allowance/ 
 

  ާއެހީ  އިތެރޭގަ ދުވަހުގެ  15 ބަންދުނޫން  ރަސްމީ ،ފުރިހަމަނަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައިވ 
އެ މަ، ލޫމާތު ބޭނުންވާނައަދި އިތުރު މައު .އެންގޭނެ ނޫންކަން ނުވަތަ ހަމަޖެހޭކަން

. މި މުއްދަތުގެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ 1މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި 
 .ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ

 7 އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން 

 ްއެހީ  ކަށްފަރާތްތަ ވާހައްގު  އެހީ ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅުއްވާ އެދި އެހީއަށ 
 އެހީ  ގޮތުން މި. ލިބޭނެ އެހީ މާލީ  ފެށިގެން މަހުން ކަނޑައަޅާ އެޖެންސީއިން  ވާކަމަށްހައްގު
 ދުވަހުގެ  ވަނަ 10 މަހުގެ  އަންނަ  ޖެހިގެން  މަހާ  އަންގާ ލިބޭނެކަން  އެހީ  ފަރާތަށް  ލިބޭ

 އެފަރާތުން ނުވަތަ އެކައުންޓަށް  ބޭންކު އެހީދޭ ފަރާތުގެ  އެޖެންސީއިން ކުރިން 
 ޖަމާކުރެވޭނެ. އެކައުންޓަށް ބޭންކު ފަރާތެއްގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

  މާލީ އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން 

 ގެ ޕްރޮގްރާމް އެހީ މާލީ  ދެވޭ ގަތުމަށް  ކާބޯތަކެތި ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅޭ ހާލަތުގައި ފަޤީރު 

 ްގަތުމަށް  ކާބޯތަކެތި ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅޭ ހާލަތުގައި ފަޤީރު"އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ  އެހީއަށ 
 .މާލީއެހީ އަށް އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ 

  ިފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ. އަދ
 މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ.

 /https://www.nspa.gov.mv/dh 
 

  ާއެހީ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  15 ބަންދުނޫން ރަސްމީ ،ފުރިހަމަނަމަ ލޫމާތު މައު ފޯމުގައިވ 
އެ ލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، އަދި އިތުރު މައު .އެންގޭނެ ނޫންކަން ނުވަތަ ހަމަޖެހޭކަން

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ. މި މުއްދަތުގެ  1މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި 
 .ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ

 8 ހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން އެ

https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/qaanoonee-beleniveri-kamuge-allowance/
https://www.nspa.gov.mv/dh/qaanoonee-beleniveri-kamuge-allowance/
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/%de%8a%de%a6%de%a6%de%a4%de%a9%de%83%de%aa-%de%80%de%a7%de%8d%de%a6%de%8c%de%aa%de%8e%de%a6%de%87%de%a8-%de%8b%de%a8%de%83%de%a8%de%87%de%aa%de%85%de%ad-%de%8a%de%a6%de%83%de%a7%de%8c%de%b0%de%8c/
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 ްއެހީ  ކަށްފަރާތްތަ ވާހައްގު  އެހީ ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅުއްވާ އެދި އެހީއަށ 
 އެހީ  ގޮތުން މި. ލިބޭނެ އެހީ މާލީ  ފެށިގެން މަހުން ކަނޑައަޅާ އެޖެންސީއިން  ވާކަމަށްހައްގު
 ދުވަހުގެ  ވަނަ 10 މަހުގެ  އަންނަ  ޖެހިގެން  މަހާ  އަންގާ ލިބޭނެކަން  އެހީ  ފަރާތަށް  ލިބޭ

 އެފަރާތުން ނުވަތަ އެކައުންޓަށް  ބޭންކު އެހީދޭ ފަރާތުގެ  އެޖެންސީއިން ކުރިން 
 ޖަމާކުރެވޭނެ. އެކައުންޓަށް ބޭންކު ފަރާތެއްގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

  މާލީ އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން 

 ޕްރޮގްރާމް އެހީގެ  މާލީ  ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމާއި "އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ  އެހީއަށ
 .މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް

 ުއަދި ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމ .
 ނެ.މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާ

 -hunna-rikanhttps://www.nspa.gov.mv/dh/nukulhedhunthe
program-eheege-dhevey-thakah-faraai/ 

 
  ާއެހީ  އިތެރޭގަ ދުވަހުގެ  15 ބަންދުނޫން ރަސްމީ ،ފުރިހަމަނަމަ ލޫމާތު މައު ފޯމުގައިވ 

އެ މަ، ލޫމާތު ބޭނުންވާނައަދި އިތުރު މައު .އެންގޭނެ ނޫންކަން ނުވަތަ ހަމަޖެހޭކަން
. މި މުއްދަތުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެމަސް  1މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި 

 .ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ

 9 ން އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅު

 ްށަހަޅާ ހުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް އުވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަ 15ގެ މީލާދީ ކޮންމެ މަހެއ
ސް ހަމަޖެހި ހުށަހެޅި މަހުން ފެށިގެން އެލަވަންފޯމުތައް ބަލައި ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ފޯމު 

ވަހުގެ ފަހުން ވަނަ ދު 15އެމަހެއްގައި ފައިސާ ޖަމާވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 
ހުށަހަޅާފޯމުތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ މަހު އެލަވަންސް 

 ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.
  ަކުލަވާލެވިފައިވާ އެކަށް މާލީ އެހީފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތ

މާ ހަމައަށް ލިސްޓުގައި އެމީހަކު ރަޖިސްޓަރީކުރާ މަހުން ފެށިގެން އެ ލިސްޓުން އުނިކުރު
ވާފައިވާ ބޭންކް ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ހުޅު  10ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 

 ރެވޭނެއެވެ.އެކައުންޓަށް އެލަވަންސް ޖަމާކު

  މާލީ އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން 

 ރާމްޕްރޮގް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚަރަދު ފަރުވާއަށް ތެރަޕިއުޓިކް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 ްބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން"އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ  އެހީއަށ 
 .ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް  ފަރުވާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތެރަޕިއުޓިކް

  ޭއަދި ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހ .
 ނެ.މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާ

 faruvaa-https://www.nspa.gov.mv/dh/therapeutic/ 
 

  ާއެހީ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  15 ބަންދުނޫން ރަސްމީ ،ފުރިހަމަނަމަ ލޫމާތު މައު ފޯމުގައިވ 
އެ ލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، އުއަދި އިތުރު މަ .އެންގޭނެ ނޫންކަން ނުވަތަ ހަމަޖެހޭކަން

 10 އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން 

https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/nukulhedhuntherikan-hunna-faraai-thakah-dhevey-eheege-program/
https://www.nspa.gov.mv/dh/nukulhedhuntherikan-hunna-faraai-thakah-dhevey-eheege-program/
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/wp-content/uploads/2019/10/single-parent-form-21.10.2019-final.pdf
https://www.nspa.gov.mv/dh/therapeutic-faruvaa/
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މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ. މި މުއްދަތުގެ  1މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި 
 .ލް ކުރެވޭނެޠިފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތެރޭގައި މައުލޫމާތު 

  ްތައް:މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުގެ އެހީ ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތ 
 ޭމެއްގެ އެއްބަސްވު ވެވޭ ދެމެދު އެޖެންސީއާއި ބެލެނިވެރިޔާއާއި/  ފަރާތް އެހީލިބ 

ބަސްވުމުގައި މިގޮތުން އެއް .މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެވޭ މުއްދަތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ދަށުން
 ންކޮށްފައިވާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް އާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާ

 ތެރަޕީ އެހީދެވޭނީ )މިގޮތަށް. ޖަމާކޮށްދެވޭނެ ފައިސާ  އެހީގެ އެކައުންޓަށް ބޭންކް
 ނުވަތަ؛ އިތުރުވާނަމަ( ދުވަހަށްވުރެ މަސް 6 މުއްދަތު ދޭންޖެހޭ

 ެނުވަތަ؛ މަރުކަޒު މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ތެރަޕީގ 
 ޭމާކޮށްގެން ޖަ ފައިސާ  އެހީގެ އެކައުންޓަށް  ބޭންކް ގެ ބެލެނިވެރިޔާ /  ފަރާތް  އެހީލިބ .

 ވުރެ ދުވަހަށް  މަސް 6 މުއްދަތު ދޭންޖެހޭ ތެރަޕީ ޖަމާކުރެވޭނީ ފައިސާ މިގޮތަށް )
 (ކުރުނަމަ

  އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން  މާލީ

 އެހީތެރިވެދިނުން  ދުމަށްހޯ ތަކެތި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ ޑިވައިސް އެސިސްޓިވް  ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 ްތަކުން ދައުލަތުގެ ރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތް ޚަބޭސްފަރުވާގެ އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ " އެހީއަށ
 " މެދުވެރިކޮށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު އެހީއަށް 

  ިފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ. އަދ
 މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ.

 device-https://www.nspa.gov.mv/dh/assistive/ 
 

 ާއެހީ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  7 ބަންދުނޫން ރަސްމީ ،ފުރިހަމަނަމަ ލޫމާތުމައު ފޯމުގައިވ 
އެ މަ، ލޫމާތު ބޭނުންވާނައުއަދި އިތުރު މަ .އެންގޭނެ ނޫންކަން ނުވަތަ ހަމަޖެހޭކަން

. މި މުއްދަތުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެމަސް ދުވަހުގެ  1މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި 
 .ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ

 11 އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން 

  ްތައް:މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުގެ އެހީ ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތ 
  ،ްމާލީ އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާއެދިލައްވާފައިވާ އެސިސްޓިވް ޑިވައިސް ހޯދުމަށ 

 ؛ނުވަތަ އެހީ، ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން
 ްއެދިލައްވާފައިވާ އެސިސްޓިވް ޑިވައިސް ހޯދުމަށް، ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށ 

 ހުށަހެޅުމަށް، އެޖެންސީގެ ޕާޗޭސް އޯޑަރ ފޯމެއް )ޕީއޯ( ދޫކުރުން.

  ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީ 

 ދޫކުރުން  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ފަރާތެއްކަން ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 01 ީވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެ  ފެށިގެން އިން 2019 ޖަނަވަރ
 ކުއެ ޖަވާބާއި އެހީގެ ފަރާތްތަކަށް މާލީއެހީގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ 

 މި . ފައިފަށާ ދޫކުރަން ވަނީ ކާޑު އަންގައިދޭ ފަރާތެއްކަން ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
 ނުޖެހޭނެ. ހުށަހަޅުއްވާކަށް އެދި ކާޑަށް  މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ފަރާތްތަކުން

  ްނަ ފަރާތެއްކަން އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން  ކާޑަށްމިނޫން ފަރާތްތަކުނ
 " މެދުވެރިކޮށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު  އަންގައިދޭ ކާޑަށް

 12 ފޯމު ހުށަހެޅުން 

https://www.nspa.gov.mv/dh/assistive-device/


ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރނޭޝަނަލް ސޯޝަލް    7  

 ެއަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނ .
 ނެ.މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާ

 ުކަށް ނުޖެހޭނެއްވާ މި ފޯމާއި އެކު އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅ. 
 card-https://www.nspa.gov.mv/dh/disability 

 
 ޯއެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި ލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، އުއިތުރު މަ މާ ގުޅިގެން ފ

މާތު ފުރިހަމަ ނުވާ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައުލޫ 1
 .ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ

  ާކާޑު  އިތެރޭގަ ދުވަހުގެ  15 ބަންދުނޫން ރަސްމީ ،ފުރިހަމަނަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައިވ
   ންނެވޭނެ.ދެ ވަޑައިގަތުމަށްތައްޔާރުކޮށް، އެޖެންސީގެ ކައުންޓަރަށް ކާޑާ ހަވާލުވުމަށް 

  ފޯރުކޮށްދިނުން  ކާޑު

 އިންވޮއިސް ޕްރޮސެސް ކުރުން  ދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާޚިއާއްމު އެޖެންސީއިން ގަންނަ ތަކެއްޗާއި 

   ،)ަހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިންވޮއިސް ޕްރޮސެސްކޮށް، )އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނުވާނަމ
ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި  ދުވަހުގެ 30 މީ ންވޮއިސް ހުށަހަޅުއްވާތާ ރަސްއި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުން. 
ލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިންވޮއިސް އާ ގުޅިގެން އިތުރު މ

ތެރޭގައި އެ ވަހުގެ ދު 30ހާލަތްތަކުގައި އެޖެންސީއަށް އިންވޮއިސް ފޮނުވާތާ ރަސްމީ 
 ވޭނެ ލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނު މައު

 ތަކެއްޗާއި  ގަންނަ ޖެންސީއިންއެ
  ގުޅިގެން ޚިދުމަތްތަކާއާއްމު 
 ޕްރޮސެސް  އިންވޮއިސް ހުށަހަޅާ
 ކުރުން 

13 

 ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން  ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ގެއެޖެންސީ

  ާމެއިލް / ސިޓީ / ވައިބަރ މެސެޖް / ކޯލް -އީއެޖެންސީގެ ޝަކުވާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކ
ހުށަހެޅުމުގެ ސެންޓަރ ނުވަތަ ކައުންޓަރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ހިޔާލު ފޮށި މެދުވެރިކޮށް 

 އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައި.
 ްމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑޮކިއުދުވަސްތެރޭ އެޖެންސީގެ  1ރަސްމީ  މިގޮތަށް ލިބޭ ޝަކުވާތައ

 ޝަން އަށް ފޮނުވޭނެ.ކަމާ ގުޅޭ ސެކް  އެންޓްރީ ކުރެވި، ށްސިސްޓަމަ
  ީދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވޭނެ. 07އެކަމާގުޅޭ ރެސްޕޮންސް ސެކްޝަން އިން ރަސްމ  

އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން 
ޅާ ޝަކުވާތަކަށް ހުށަހަ

 ޖަވާބުދާރީވުން 
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https://www.nspa.gov.mv/dh/disability-card/

