ސަރވިސް ޗާޓަރު
ތާރީޚް :ނޮވެންބަރު 2021

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
ތަޢާރަފް:
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 15/2011އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ
ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެޖެންސީއެކެވެ .މި އެޖެންސީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިސްވެދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2014އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ،އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަންކަން
ތަންފީޒުކުރުމެވެ.

ތަސައްވުރު:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އެހީތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން.

އަމާޒު:


ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ އަދި ހާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ތަންފީޒުކޮށް ،މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ފްލޯއެއް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.



އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ،ދިމާވާ އިޤްތިޞާދީ ލޮޅުންތަކުން
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބެހެނިވެރިން ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ހިންގުމާއި،
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ނިޒާމު ބައްޓަންކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެޖެންސީއިން ގެންގުޅޭ އާންމު މިންގަނޑުތައް:


ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:00ން
މެންދުރުފަހު  02:00އަށެވެ.



ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުހަބާކިޔައި ،އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރާނެއެވެ.



ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް އަޑުއަހައި ،ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.



އެޖެންސީއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.



އެޖެންސީގެ ކޯލްސެންޓަރ  1402ނުވަތަ  3005353އަށް ލިބޭ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދެމުން ގެންދާނެއެވެ .ކޯލްސެންޓަރަށް ގުޅުއްވަން
މަސައްކަތްކޮށް ކޯލް ސެންޓަރ އެޖެންޓަކާ ނުގުޅުއްވޭ ހާލަތްތަކުގައި ،އެޖެންސީއިން އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް ގުޅާނެއެވެ .ކޯލް ސެންޓަރ
އަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް އެޖެންސީގެ ވައިބަރ ނަންބަރު  7291402ނުވަތަ އީމެއިލް info@nspa.gov.mv
މެދުވެރިކޮށް މެސެޖް ފޮނުއްވުމުން ޖަވާބު ދެމުންގެންދާނެއެވެ.

ޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
ޝން އެ ެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ

1

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ހޭދަވާނެ ވަގުތު:
#

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ޚިދުމަތްތައް

އެޖެންސީއަށް އަންނަ ފޯނު ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން
1

އެޖެންސީއަށް

އަންނަ

ފޯނު 

ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:00ން  14:00އަށް އެޖެންސީގެ
ކޯލްސެންޓަރ  1402ނުވަތަ  3005353އަށް ގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް

ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.


ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ގުޅުއްވާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް އޮޅުންފިލުވައި ،އެކަމާ ގުޅިގެން
ދޭންޖެހޭ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ.



އެއްވެސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކޯލްސެންޓަރަށް ގުޅުއްވަން މަސައްކަތްކޮށް ކޯލް "މިސް"
ވާ ހާލަތްތަކުގައި ،އެޖެންސީއިން އަނބުރާ އެފަރާތްތަކަށް ގުޅަމުންގެންދާނެ.

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން
2

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

އޮފީހުގެ

ބައްދަލު

ވެރިއަކާ

ކުރުމަށް

އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް

އެދިފައިވާނަމަ،

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ،ރަސްމީ މަސައްކަތު  1ދުވަހާއި  3ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.
އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު  /ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން
3

އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު  /ލިޔެކިޔުން 

އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކައުންޓަރުންނާއި،
އަތޮޅު

ހުށަހެޅުން

ނުވަތަ

ރަށު

ކައުންސިލް

އިދާރާތަކާއި،

އެޖެންސީގެ

ވެބްސައިޓުން

( )https://www.nspa.gov.mv/dhލިބެން ހުންނާނެ.


އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުއްވޭނެ ގޮތްތައް:
 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކައުންޓަރ (މއ .ދޮންވެލި،
އަމީނީމަގު)  /ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:00ން މެންދުރު
 2:00އަށް
 ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް
 އެޖެންސީގެ އީމެއިލް  info@nspa.gov.mvމެދުވެރިކޮށް
 އެޖެންސީގެ ވައިބަރ ނަންބަރު  7291402މެދުވެރިކޮށް

އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން
4

އެޖެންސީ
ލިޔެކިޔުންތައް

އަށް

ހުށަހަޅާ 
އެންޓްރީކޮށް

އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް (ފޯމު/ސިޓީ/އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް)
ރަސްމީ  1ދުވަސްތެރޭ އެޖެންސީގެ ޑޮކިއުމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއަށް އެންޓްރީ
ކުރެވި ،ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މޮބައިލް ނަންބަރަށް އެންޓްރީ އެސް.އެމް.އެސް އެއް ފޮނުވޭނެ.

ޖަވާބުދާރީވުން


އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވުމުން ،ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނުން ފޯމުގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތު
ސައްޙަތޯ ބަލައި ފޯމު އެސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ،އިތުރު
މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ.

ޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
ޝން އެ ެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ

2



ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ ،އެހީއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ރަސްމީ
ބަންދުނޫން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއާއި ގުޅޭ ފޯމުތަކަށް ރަސްމީ
ބަންދުނޫން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) އެހީ ހަމަޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގޭނެ.



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



އެހީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފޯމަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ފިޔަވައި،
އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރަސްމީ
 3ދުވަސް ތެރޭ ޖަވާބު ދެވޭނެ .ކަމުގެ ބާވަތުން  3ދުވަސް ތެރޭ ޖަވާބު ނުދެވޭނަމަ
ވަގުތީ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ.

ބޭސްފަރުވާގެ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
5

އެހީއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން



އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ "ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ
އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް



ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯމުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ.

އަދި

މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ.
https://www.nspa.gov.mv/dh/beysfaruvaage-ehee 


ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހީ
ހަމަޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގޭނެ .އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ،އެ
މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި  1މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ .މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ.

ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
6

އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން



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



ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯމުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ.

އަދި

މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ.
https://www.nspa.gov.mv/dh/ekaniveri-main-bafain-ge- 
/allowance


ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހީ
ހަމަޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގޭނެ .އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ،އެ
މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި  1މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ .މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ.

ޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
ޝން އެ ެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ

3

މާލީ އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން



އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެހީ ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ
ހައްގުވާކަމަށް އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ މަހުން ފެށިގެން މާލީ އެހީ ލިބޭނެ .މިގޮތުން އެހީ
ލިބޭ ފަރާތަށް އެހީ ލިބޭނެކަން އަންގާ މަހާ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ
ކުރިން އެޖެންސީއިން އެހީދޭ ފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ.

ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށާއި އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ދެވޭ
މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
7

އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން



އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ "ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއް
ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށާއި އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ދެވޭ މާލީއެހީއަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް.



ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯމުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ.

އަދި

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


ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހީ
ހަމަޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގޭނެ .އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ،އެ
މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި  1މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ .މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ.

މާލީ އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން



އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެހީ ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ
ހައްގުވާކަމަށް އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ މަހުން ފެށިގެން މާލީ އެހީ ލިބޭނެ .މިގޮތުން އެހީ
ލިބޭ ފަރާތަށް އެހީ ލިބޭނެކަން އަންގާ މަހާ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ
ކުރިން އެޖެންސީއިން އެހީދޭ ފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ.

ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
8

އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން



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



ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯމުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ.

އަދި

މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ.
https://www.nspa.gov.mv/dh/ 


ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހީ
ހަމަޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގޭނެ .އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ،އެ
މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި  1މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ .މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ.

ޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
ޝން އެ ެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ

4

މާލީ އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން



އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެހީ ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ
ހައްގުވާކަމަށް އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ މަހުން ފެށިގެން މާލީ އެހީ ލިބޭނެ .މިގޮތުން އެހީ
ލިބޭ ފަރާތަށް އެހީ ލިބޭނެކަން އަންގާ މަހާ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ
ކުރިން އެޖެންސީއިން އެހީދޭ ފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
9

އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން



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



ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ.

ފޯމުގައި

އަދި

މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ.
https://www.nspa.gov.mv/dh/nukulhedhuntherikan-hunna- 
/faraai-thakah-dhevey-eheege-program


ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހީ
ހަމަޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގޭނެ .އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ،އެ
މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި  1މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ .މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ.

މާލީ އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން



މީލާދީ ކޮންމެ މަހެއްގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ
ފޯމުތައް ބަލައި ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ފޯމު ހުށަހެޅި މަހުން ފެށިގެން އެލަވަންސް ހަމަޖެހި
އެމަހެއްގައި ފައިސާ ޖަމާވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން
ހުށަހަޅާފޯމުތަކަށް

ޝަރުޠު

ހަމަވާނަމަ

ޖެހިގެން

އަންނަ

މަހު

އެލަވަންސް

ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.


ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ލިސްޓުގައި އެމީހަކު ރަޖިސްޓަރީކުރާ މަހުން ފެށިގެން އެ ލިސްޓުން އުނިކުރުމާ ހަމައަށް
ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް
އެކައުންޓަށް އެލަވަންސް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާއަށް ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
10

އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން



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



ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯމުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ.

އަދި

މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ.
/https://www.nspa.gov.mv/dh/therapeutic-faruvaa 


ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހީ
ހަމަޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގޭނެ .އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ،އެ

ޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
ޝން އެ ެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ

5

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި  1މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ .މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ.
މާލީ އެހީ ޖަމާކޮށްދިނުން



މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުގެ އެހީ ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތްތައް:
 އެހީލިބޭ ފަރާތް  /ބެލެނިވެރިޔާއާއި އެޖެންސީއާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ
ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް ދެވޭ ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް .މިގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް އާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ބޭންކް އެކައުންޓަށް އެހީގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެވޭނެ( .މިގޮތަށް އެހީދެވޭނީ ތެރަޕީ
ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު  6މަސް ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ) ނުވަތަ؛
 ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ؛
 އެހީލިބޭ ފަރާތް  /ބެލެނިވެރިޔާ ގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް އެހީގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން.
(މިގޮތަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ތެރަޕީ ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު  6މަސް ދުވަހަށްވުރެ
ކުރުނަމަ)

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެސިސްޓިވް ޑިވައިސް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން
11

އެހީ އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުން



އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ "ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ
އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް



ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯމުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ.

އަދި

މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ.
/https://www.nspa.gov.mv/dh/assistive-device 


ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހީ
ހަމަޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގޭނެ .އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ،އެ
މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި  1މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ .މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ.

އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން



މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުގެ އެހީ ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތްތައް:
 އެދިލައްވާފައިވާ އެސިސްޓިވް ޑިވައިސް ހޯދުމަށް ،އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ މާލީ
އެހީ ،ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން ނުވަތަ؛
 އެދިލައްވާފައިވާ އެސިސްޓިވް ޑިވައިސް ހޯދުމަށް ،ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް
ހުށަހެޅުމަށް ،އެޖެންސީގެ ޕާޗޭސް އޯޑަރ ފޯމެއް (ޕީއޯ) ދޫކުރުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދޫކުރުން
12

ފޯމު ހުށަހެޅުން



 01ޖަނަވަރީ  2019އިން ފެށިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ
މާލީއެހީގެ

ޕްރޮގްރާމްގައި

ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ

ފަރާތްތަކަށް

އެހީގެ

ޖަވާބާއި

އެކު

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


މިނޫން ފަރާތްތަކުން ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް

ޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
ޝން އެ ެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ
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ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯމުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ.

އަދި

މިއެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ.
 މި ފޯމާއި އެކު އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވާކަށް ނުޖެހޭނެ.
https://www.nspa.gov.mv/dh/disability-card 


ފޯމާ ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ،އެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަންގައި
 1މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ
ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ.



ކާޑު ފޯރުކޮށްދިނުން

ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާޑު
ތައްޔާރުކޮށް ،އެޖެންސީގެ ކައުންޓަރަށް ކާޑާ ހަވާލުވުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދެންނެވޭނެ.

އެޖެންސީއިން ގަންނަ ތަކެއްޗާއި އާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސް ޕްރޮސެސް ކުރުން
13

އެޖެންސީއިން ގަންނަ ތަކެއްޗާއި 
އާއްމު

ޚިދުމަތްތަކާ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިންވޮއިސް ޕްރޮސެސްކޮށް( ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނުވާނަމަ)،
އިންވޮއިސް ހުށަހަޅުއްވާތާ ރަސްމީ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި

ގުޅިގެން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުން.

ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސް ޕްރޮސެސް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިންވޮއިސް އާ ގުޅިގެން އިތުރު މއުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ކުރުން

ހާލަތްތަކުގައި އެޖެންސީއަށް އިންވޮއިސް ފޮނުވާތާ ރަސްމީ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެ

އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން
14

އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން 
ހުށަހަޅާ
ޖަވާބުދާރީވުން

ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ އެޖެންސީގެ އީ-މެއިލް  /ސިޓީ  /ވައިބަރ މެސެޖް  /ކޯލް
ސެންޓަރ ނުވަތަ ކައުންޓަރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ހިޔާލު ފޮށި މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ

ޝަކުވާތަކަށް

އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައި.


މިގޮތަށް ލިބޭ ޝަކުވާތައް ރަސްމީ  1ދުވަސްތެރޭ އެޖެންސީގެ ޑޮކިއުމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް
ސިސްޓަމަށް އެންޓްރީ ކުރެވި ،ކަމާ ގުޅޭ ސެކްޝަން އަށް ފޮނުވޭނެ.



އެކަމާގުޅޭ ރެސްޕޮންސް ސެކްޝަން އިން ރަސްމީ  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވޭނެ.

ޖންސީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
ޝން އެ ެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ

7

