
 

 

 

 

 

 

 

ޕެންޝަން 

ރެގިއުލޭޓްކޮށް 

 ސުޕަވައިޒްކުރުން

 
 

ޕެންޝަން ފަންޑު އިންވެސްޓްކުރުމުގެ 

ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ޕެންޝަނާބެހޭ 

ޤާނޫނާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ 

އެއްގޮތައްތޯ ބެލުމަކީ އޮތޯރިޓީގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

ހިމާޔަތް  ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ބައިވެރިންގެ ޙައްގުތައް

ތައް އެޅުމަކީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

 އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާއެއް

 ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 

 އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ހ. އޯކިޑްވަނަ ފަންގިފިލާ،  3

 6619 333 (960+)ފޯނު:

 6624 333 (960+)ފެކްސް:

 mail@cmda.gov.mvއީމެއަިލް:

 www.cmda.gov.mvވެބްސިަޓް: 

 

  ްގަވާއިދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމ 

 ުޕެންޝަަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދ 

 ެގަވާއިދު ދޫކުރުމާބެހޭ ފައިސާ ސްކީމުން ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ްގަވާއިދު ބެހޭބައިވެރިވުމާ މީހުން އުޅޭ އަމިއްލަވަޒީފާގައި ސްކީމުގައި ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް މޯލްޑިވްސ 

 ީދަށުން ސްކީމުގެ ،ބައިވެރިކޮށް ސްކީމުގައި ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް މޯލްޑިވްސް މުވައްޒަފުން ބިދޭސ  

 ގަވާއިދު ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ އިނާޔަތްތައް ޕެންޝަންގެ

 ުގަވާއިދު ކުރުމާބެހޭ ކޮލެޓަރަލައިޒް ފައިސާ ހުރި ފަންޑުގައި ޕެންޝަން ގަތުމަށްޓަކައި ގެދޮރ 

 ުއުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދ 

 ް(އިޞްލާޙު ވަނަ 1) ގަވާއިދު ދިނުމުގެ ޕެންޝަން އަސާސީ މީހުންގެ ދުވަސްވީ އުމުރުނ 

 ްޤަވާޢިދު މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައްދޭ ކަސްޓޯޑިއަލ 

 

 

ގަވާއިދުތައްގުޅޭ ޕެންޝަނާ  

  

 



 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ތަޢާރަފް 

ގެ ދަށުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް (8/2009ނަންބަރު:)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 

ސުޕަރވައިޒްކޮށް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކީމްޕެންޝަން 

 އެވެ. (ޕީ.އެސް.ޑީ)މުކޮށްފައިވާ ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް ގައި ގާއި(ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ)އޮތޯރިޓީ 

، މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޕެންޝަނާބެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ

ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދާކަން ޔަޤީން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޕެންޝަން ފަންޑު އިންވެސްޓްކުރުމުގެ 

ކުރުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 އެޅުން ހިމެނެއެވެ.

 

 ؟ޕީ.އެސް.ޑީ އިން ސުޕަރވައިޒްކޮށް ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބާ

  

އަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ .އޭ.އޯ( )އެމް.ޕ  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް . 1

ދަށުން އުފައްދާފައިވާ  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޕެންޝަނާއި

 މިނިވަން މުއައްސަސާއެކެވެ.

އިންވެސްޓް ކުރުމާއި  ނުވަތަ ފަންޑް ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށް މެނޭޖްކުރާ ނަކީމެނޭޖަރުންއެސެޓް . 2

 ޕެންޝަން އޮފީހާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލަފާދޭ ފަރާތްތަކެވެ.  ބެހޭގޮތުން

ބައިވެރިންގެ ފަންޑުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަަހައްޓައިދިނުމުގެ ޒިންމާ  ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުންނަކީ ކަސްޓޯޑިއަނުން. 3

 އަދާކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކެވެ. 

  

 

ބެހޭ ޤާނޫނުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ  

  

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ  . 1

  ފަންނީ  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ ފަދަހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ޔަޤީންކުރުމާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރި

ބެލުން ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން  (ޕެންޝަން ނުވަތަ މާލީ ކަންތައްތައް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ)

 ހިމެނެއެވެ.

ންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޕެންޝަން ފަންޑްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޕެ. 2

 ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 .ްޕެންޝަން ފަންޑު ހިންގުމަށްޓަކައި ބައިވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ކަނޑައެޅުމުގައި ލަފާދިދުނ 

  ްތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ އޮތޯރިޓީގެ  "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްމަންޓް ޕްރިންސިޕްލްސް"ޕެންޝަން އޮފީހުނ

 ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން. 

 ިއެއިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް ބެލެހެއްޓުން. ،ޕެންޝަން އެސެޓްސް އިންވެސްޓްކުރެވޭގޮތާއ 

 ެޢާންމުކުރުމުގެ  ،ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްރމަންޓް ޕެންޝަން ފަންޑާގުޅޭރިޓަޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގ

 އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

 .ްޕެންޝަން ފަންޑު އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުނ 

  ްލައިސަންސް ދިނުމާއި ރެގިއުލޭޓްކުރުން.އެސެޓް މެނޭޖަރުންނާއި އޯޕަން އެންޑަޑް ވެހިކަލްތަކަށ 

 .ްޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީއިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނ 

  

 ް 

 

 

 

 

 ސާސީ ޕެންޝަނާއި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަންގެ ތަފާތުއަ

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން .1

  ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ، އަހަރުވެ 65އަސާސީ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ އުމުރުނ

 ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް.

 .ްއުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ހިންގަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެނ 

  . ީމުޅި އުމުރަށް. އަހަރު ފުރުމުން 65 އުމުރުންމިޕެންޝަން ލިބޭނ 

  ީ2,300/-މިޕެންޝަނުގެ ދަށުން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދެއްވަނ 

 ރުފިޔާ

 

  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ފަންޑް .2

 ިފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިފަންޑުގައި  ދައުލަތް ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއ

 ބައިވެރިވުން ލާޒިމުވާނެ.

  ެމިފައިސާ ، ޖަމާކޮށް( 14%ޖުމްލަ ) %7ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން އަސާސީ މުސާރައިގ

 ންޑެއް.އިންވެސްޓްކޮށްގެން ހޯދާ ނަފާއިން ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ފަ

  ްޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމުން.އަހަރު ފުރި ވަ 65 ނުވަތަ 55މިޕެންޝަން ލިބޭނީ އުމުރުނ 

  ްމިޕެންޝަނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އެމީހަކަށް ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ ޕެންޝަނަށ

 ދުނިޔޭގައި މީހަކު ފުރިފައިވާ އަހަރު 65 ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު) "ލައިފް އެކްސްޕެކްޓަންސީ"، ބަލާ އުމުރު ހަމަވުމުން

އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭ ޢަދަދު  (އަހަރު 79 އުމުރުން އެމީހެއްގެ ލަފާކުރެވެނީ ހުންނާނެކަމަށް

 ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ.

  
 


