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ީއ-ުބލިެޓްނ
ވޭ ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކުގައި ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދެ

މިންވަރު ކަނޑައެޅޭ ޮގތާ މެދު ފަންނީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލުމެއް “ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ޕެންޝަންގެ 
ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި 

އެންމެ މުހިންމު ޯރލެއް އަދާ ކުރަނީ 

ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކާ މުއްދަތެވެ. 

މިޮގތުން، ރިޓަޔަރމަންޓަށް ފައިސާ 

ދައްކާ މުއްދަތު %5 )1.5 އަހަރު( 

އިތުރުޮކށްފި ނަމަ، މަހުން މަހަށް 

ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ މިންވަރު 

%8.8 އަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް 

އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. ”

]02[      ތަޢާރުފް

]07[ 4  ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ޯރލެއް އަދާ ކުރަނީ                                                                           

ކ       ޮކންކަމެއް؟

]03[ 1   ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ސްކީމްތައް

]09[ 5   އެމްއާރުޕީއެސްއަށް ދައްކާ ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ފަންޑެއް ޚިިޔާރު ކުރުން

]03[ 2    މަހެއްގެ މައްޗަށް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ ހިސާބު ކުރުން

]06[ 3   ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ

]13[ 6  ރިޓަޔަރމަންޓަށްޓަކައި އަމިއްލަޔަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުން

]14[    ނިންމުން
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މުޙައްމަދު ޝަހުދު
---------------------------

އިޮކޮނމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް 
އެނަލިސްޓް

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

ން ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކުގައި ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދެވޭ ޚާއްޞަ ސެކްޝަ
މިންވަރު ކަނޑައެޅޭ ޮގތާ މެދު ފަންނީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލުމެއް

ތަޢާރުފް

ިރޓަޔަރމަންޓާއި ޕެންޝަނާ ގުޅުން ހުރި ޮކންމެ މައުޟޫޢުއަކީ ވެސް އާންމުން ވަރަށް ޮބޑަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ، އެހެންނަމަވެސް އާންމުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުްނތަކެއް ހުރި މައުޟޫޢުއެކެވެ. އުމުރުގެ ވަކި 

ިހސާބަކުން ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރަންޖެހޭނެ ކަން އެއީ އެންމެންވެސް މިހާރު ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އަދި، އެ ދުވަހަކަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ ކަމުގައިވިއަސް، ހިތާމައަކީ އެ ދުވަހަކުން އެ މީހެއްގެ 

ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނެ އާމްދަނީއެއް ޯހދާނެ ޮގތަކާ މެދު ވިސްނާ މީހުން މަދުކަމެވެެ.

2009 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ރާއްޖޭގައި މިވަނީ ޑިފައިންޑް ބެނެފިޓް ޕެންޝަން ނިޒާމަކުން ޑިފައިންޑް ޮކންޓްިރބިއުޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވުމަށް 

ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޮއނިގަނޑާއި އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިގެން ޮގސްފައެވެ. އެހެންކަމުން، މި ޤާނޫނީ ޮއނިގަނޑުގެ ދަށުން 2010 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފް ކުރެވުނު އާ ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ނަތީޖާއަކީ، ރާއްޖޭގައި 

ަވޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އެ ފަރާތެއްގެ ޕެންޝަންގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޮކންމެ މަހަކު ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދިޔުން 

ާޤނޫނީ ޮގތުން ލާޒިމްވެ، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޯފރުޮކށްދެމުން ދިޔަ އުޞޫލަށް ޮބޑު ބަދަލެއް އައުމެވެ. ކަންމިހެން 

ޮއތުމާއެކު، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރުމުން އެ މީހަކަށް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ މިހާރު ޤާއިމުޮކށްފައިވާ ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ޮގތާއި، ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން 

ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ހިނގާ ޮގތް ދުރާލާ އެނގިފައިޮއތުމަކީ ޮކންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ރިޓަޔަރމަންޓަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ޮކންމެހެން ބޭނުން ކަމަކެވެ. 

މި ލިޔުމުގައި ބަލާލާފައި ވާނީ، ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމެއް  ހިނގާ ޮގތާއި، ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ވަކިވަކިން ފައިސާ ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ަބދަލުގައި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ފަންޑެއް 

ެމދުވެރިޮކށްް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާތަކަށާއި، ރިޓަޔަރ ކުރުމަށްފަހު ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުއްަދތުގައި އިސްކަން ދެވިދާނެ ކަންތައްތަކަށެވެ. 

ީމގެއިތުރުންވެސް ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް )އެމްއާރުޕީއެސް( ގެ ފަންޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށާއި، ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑެއް ޚިޔާރު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށްވެސް މި ލިޔުމުގެ ފަހުބައިގައި 

ބަލާލާފައިވާނެއެވެ. 
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1- ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ސްކީމްތައް  

ޕެންޝަން  )ޑީސީ(  ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޑިފައިންޑް  އަކީ  )އެމްއާރުޕީއެސް(  ސްކީމް  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޯމލްޑިވްސް 

ްސކީމެކެވެ. ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމަކީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ރައްކާކުރެވޭ  ފަހަށް  ފައިސާ  ރިޓަޔަރމަންޓަށް  ޮކށްގެން  އިންވެސްޓް  ފައިސާ  މި  ނަގައިގެން،  ޗަންދާއެއް  ޢަދަދެއްގެ  ވަކި 

ެޕންޝަން ނިޒާމެވެ. އެމްއާރުޕީއެސް އަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަާރތުން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ދައްކަނީ 

މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ %7 )ދެ ފަރާތުން ޖުމްލަ %14( އެވެ. މިފަދަ ނިޒާމުތަކުގައި ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދެވޭނެ 

މިންވަރު ކަނޑައެޅިގެން ދަނީ، ރިޓަޔަރ ުކރާއިރު އެ މީހެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭިވންގގެ ޮގތުގައި ޖަމާވެފައި ހުރި ޢަދަދުގެ 

މައްޗަށް ކަމުން، ޑީސީ ޕެންޝަން ނިޒާމުަތކުގައި ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ ވަކި މިންވަރެއް ގެރެންޓީޮކށް ދީފައި ނުވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، ތިރީގައި މިބަލާލަނީ، ޑީސީ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކުގައި ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ މިންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގައި 

މުހިންމު ޯރލެއް ކުޅޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

2- މަހެއްގެ މައްޗަށް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ ހިސާބު ކުރުންް  

ޕެންޝަނަށް ފަހަށް ރައްކާކުރެވޭ ޢަދަދު ބިނާވެގެންދަނީ މައިގަނޑު 3 ކަމެއްގެ މައްަޗށެވެ. އެއީ )1( ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ 

)2( ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުންނަ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތު )3( އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާއެވެ. މިޮގތުން 

ެއއްކުރެވޭ ފައިސާ ދޫކުރާނީ އެ މީހެއްގެ އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރުމުން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންަޝނެއްގެ ޮގތުގައެވެ. މަހެއްގެ 

ޮގތުގައި ދޫކުރާނެ ޢަދަދު ހިސާބުކުރަނީ އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީުހން  ަމއްޗަށް ޕެންޝަންގެ 

)އާންމުޮގތެއްގައި(  ދިރިތިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ، ވާރލްޑް ހެލްތް ޯއގަނައިޒޭޝަން )ޑަބްލިޔުއެޗްޯއ( އިން ޝާއިޢު ކުރާ، ލައިފް 

އެކްސްޕެކްޓެންސީ ތާވަލަށް ބިނާޮކށެވެ. 

2.1- ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ

ުމވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރައަކީ އެ މީހެއްގެ އަސާސީ މުސާރައެވެ. ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގައި 

މިފަދަ  ޮގތެއްގައި  އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. އާންމު  އިތުރުން ލިބޭ  މީހަކަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ  އެ 

ްސކީމުތަކަށް ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ކަނޑައެޅޭ އިންސައްތައެއް  މަހުން 

މަހަށް ދައްކަމުން ގެންދަންޖެހެއެވެ. 

2.2- ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު

ިމއީ މުވައްޒަފަކު އެމްއާރުޕީއެސްއަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މަހުން މަހަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންޮގސްފައިވާ މުއްދަތެވެ.   

2.3- އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ

ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބޭ  އިންވެސްޓްޮކށްގެން  ފައިސާ  ޖަމާކުރެވޭ  މަހަށް  މަހުން  ޮގތުގައި  ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ  ޕެންޝަން  ިމއީ 

ޮއންނަ  ޯފރުވެން  ޮގތެއްގައި ބާރު  ގެއްލުމެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާއަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ސީދާ 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  ފައިސާ  ޕެންޝަން  މާޙައުލަށާއި،  އިޤްތިޞާދީ  އިންވެސްޓްކުރެވޭ  ބިނާވެގެންދާނީ  އެކަން  ަކމެއްނޫނެވެ. 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެސެޓް މެނޭޖަރުންގެ ހުނަރަށެވެ.

ިތރީގައިވާ ޗާޓުން ދައްކައިދީފައި އެވަނީ މުވައްޒަފަކު ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ތަފާތު މުއްދަތުގައި ފައިސާ 

ދައްކަމުން ގެންދިޔުމުން ޖަމާކުރެވިގެންދާނެ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ިރޓަޔަރ ކުރުމުން މި ފައިސާގެ ނިސްބަތުން 

ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭނެ މިންވަރެވެ. 
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ތާވަލް 1: ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކި މުއްދަތަށް ބަލައި ފައިސާ ޖަމާކުރެވެމުންދާ ނިސްބަތް

ަމތީގައިިވާ ޗާޓުން ފެންނާނެ ފަދައިން، ރިަޓޔަރ ކުރުމަށް ފަހު ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ 

މިންވަރު، އެ މުވައްޒަފަކު ޕެންޝަން ސްީކމަށް ފައިސާ ދެއްކި މުއްދަތުގެ ނިސްަބތުން ތަފާތުވެއެވެ. މިސާލަކަށް 20 އަހަރު 

ުދވަހު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާަފއިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިިބއުޝަންގެ ޮގތުގައި 235000 ރުފިޔާ އަދި 

އިންވެސްޓަމަންޓް ފައިދާގެ ޮގތުގައި 217000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވި، ޖުމްލަ 452000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ޮބޑު 

ޢަދަދެއް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދިނުމަށް ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. މި ޢަދަދު މަހުން މަހަށް ދެވޭ 

ެޕންޝަނަކަށް ބަދަލުޮކށްލުމުން އެ މީހަކަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 47000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތީ ޢަދަދެއް ) މަހަކު 3990 

ރުފިޔާ ( ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ޖެހޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. 

ޗާޓުން ފެންނާނެ ފަދައިން 25 އަހަރު ނުވަތަ އެެއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެމްއާރުީޕއެސް އަށް ޕެންޝަން ޮކންޓްިރބިއުޝަން 

ޢަދަދެއް  ޮބޑު  ވުރެ  ޢަދަދަށް  ދެއްކި  ޮގތުގައި  ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ  ޕެންޝަންެ  ފަރާތްތައް  އެ  ފަރާތްތަކަށް،  ދައްކާފައިވާ 

ޮކންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން  އަހަރު   25 މިޮގތުން  ލިބޭނެއެވެ.  ކުރާއިރު  ރިޓަޔަރ  ޮގތުގައި،  ފައިދާގެ  ިއންވެސްޓްމަންޓް 

ދައްކާފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް އެ 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮކންޓްރިބިއުޓް ކުރެވިފައިވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 294000 ރުފިޔާއެެވެ. 

ެއހެންނަމަވެސް، މި ފައިސާ އިންވެސްޓްޮކށްގެން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ޢަދަދު 385000 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޖުމްލަ ޕެންޝަން ސޭވިންގގެ ޮގުތގައި މި ފަރާތަށް 679000 ރުފިޔާ އަށް 

ވުރެ މަތީ ޢަދަދެއް ޖަމާވެފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި، މަހުން މަހަށް ބަހާލައިގެން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި މަހަކު 5984 ރުފިޔާ 

ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ.  

2.4- ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރުޯތ ވަޒަން ކުރުން

ެޕންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ މިންވަރަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްޯތ ބެލުމަށްޓަކައި ޕެްނޝަނާގުޅޭ ދިރާސާތަކުގައި އެންމެ އާންމު 

ޮކށް ގެންގުޅޭ މިންގަނޑަކީ އިންކަމް ރިްޕލޭސްމަންޓް ރޭޝިޯއ އެވެ. އިންކަމް ިރޕްލޭސްމަންޓް ރޭޝިޯއ އަކީ، މުވައްޒަފަކު 

ިރޓަޔަރ ކުރުމުން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ މިންވަރު، ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ކުރިން ލިބެމުން ދިޔަ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން އަޅާ 

ބެލުމުން އިންސައްތަ އިން ޖެހޭވަރުއެވެ. ޑީސީ ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ޤާއިމުޮކށްފައި ހުރި ޤައުމުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ޕެންޝަނެއް 

ދެވޭކަމުގައި ވާރލްޑް ބޭންކް ފަދަ މާލީ މުއައްސަސާތަކުން ބަލަނީ %60 އަށް ވުރެ މަތީގެ އިންކަމް ރިޕްލޭސްަމންޓެއް 

ޕެންޝަނަރުންނަށް ޯހދައިދެވޭ ނަމައެވެ.

މި ހިސާބުތައް ހަދާފައި ވަނީ މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 7000 ރުފިޔާ ކަމަށް ބަލައި ޮކންޓްރިބިުއޝަން ދައްކާ މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓް ޮކށްގެން 

%6 ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއް ލިބޭނެކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. 
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ތާވަލް 3: ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މުއްަދތަށް ބަލަައިގެން ޯހދޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ އިންކަމް ރިޕްޭލސްމަންޓް 

ރޭޝިޯއ 

މިސާލަކަށް ބަލާއިރު، ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާއަށް %5 ގެ އިންވެސްޓަމަންޓް ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ަކމަށް ބަލައިގެން 

ިހސާބު ކުރުުމން އެ މުވައްޒަފަށް %60 ގެ އިންކަމް ރިޕްލޭސްމަންޓް ރޭޝިޯއއެއް ލިބޭ މަހު ޕެންޝަނެއް )4200 ރުފިޔާ( 

ޯހދުމަށް 23 އަހަރު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދަްއކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުެރވެއެވެ. އިްނވެސްމަންޓް ފައިދާ އިތުރުވާ 

އިންވެސްމަންޓް   6% މިޮގތުން  ކުރެވޭނެއެވެ.  ޙާޞިލް  އަވަހަށް  ރޭޝިޯއއެއް  ރިޕްލޭސްމަންޓް  އިންކަމް  މަތީ  ިނސްބަތުން 

ފައިދާއެއް ލިބެމުންދާނަމަ، %60 ގެ އިންކަމް ރިޕްލޭސްމަންޓް ރޭޝިޯއއެއް ޯހދުމަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ުކރެވެނީ 21 

ައހަރަށް ވުރެން ކުރު މުއްދަތެކެވެ. އަދި %7 އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއްގައި 19 އަހަރަށް ވުރެންވެސް ކުރު މުއްދަތެކެވެ. 

ާޗޓުގައިވާ އަންދާޒާއިން ދައްކާ ޮގތުން %100 ގެ އިންކަމް ރިޕްލޭސްމަންޓް ރޭޝިޯއއެއް ޯހދުމަށްޓަކައި %6 އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފައިދާއެއް ލިބެމުންދާ ނަމަ، ހޭދަވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 27 އަހަރާއި 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. އަދި %7 އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފައިދާއެއްގައި މި މުއްދަތަކީ 25 އަހަރަށް ވުރެން ވެސް ކުރު މުއްދަތެކެވެ.

2.5- އިތުރު މުއްދަތަކަށް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ރިޓަޔަރމަންޓް އާމްދަނީ އިތުރުވާ ނިސްބަތް

ީޑސީ ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުގެ ރިޓަޔަރަމންޓް އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ޯރލެއް އަދާ ކުރަނީ ޕެންޝަން 

ްސކީމަށް ފައިސާ ދައްކާ މުއްދަތެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި މިބަލާލަނީ، މި ލިޔުމުގެެ 3 ވަނަ ސަފްހާގައި ވެސް މިސާލަކަށް 

ގެ   6% ހަމަޔަށް  ކުރުމާ  ރިޓަޔަރ  އަދި  ލިބެމުންދާ  ރުފިޔާ   7000 މަހަކު  ޮގތުގައި  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ބަލާފައިވާާ، 

ިއންވެސްޓަމަންޓް ފައިދާ ލިބޭ ފަރާތެއް، ތަފާތު މުއްދަތުތަކުގައި ޚިދުމަތްޮކށްގެން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީއާއި،  

އިތުރު 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން މި އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން ދާނެ ޮގތެވެ.

ތާވަލް 2: އިތުރު 2 އަހަރު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ރިޓަޔަރމަންޓް އާމްދަނީ އިތުރުވާ ިނސްބަތް )ރުފިޔާއިން(

މައްޗަށް  މަހެއްގެ  ދެއްކުމުން  ޮކންޓްރިބިުއޝަން  ޕެންޝަން  ވަންދެން  އަހަރު  ފަދައިން 15  ފެންނާނެ  ތާވަލުން  ަމތީގައިވާ 

ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި 2512 ރުފިޔާ ލިބޭ މުވައްޒަފެއްނަމަ، އިތުރު 2 އަހަރު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރުމުން 

އެ މީހަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ޕެްނޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ އަށް 539 ރުފިޔާ )%21(  އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ. 

މީގެ ސަބަބުން މިފަދަ މުވައްޒަފެއްގެ އިންކަމް ރިޕްލޭސްމަންޓް ރޭޝިޯއ %36 އިން %44 އަށް މަތި ވެގެން ދާނެއެވެ. 

ިދގު މުއްދަތަކަށް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ދައްކާ މުވައްޒަފުންނަށް މިޮގތަށް މަތިވާ މިންވަރު ޮބޑުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް 35 އަހަރު 

ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ދައްކާފައިވާ މީހަކު އިތުރު 2 އަހަރު ޮކންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުމުން އެ މީހަކަށް ލިބޭ ޕެންޝަންގެ 

ޢަދަދަށް 1784 ރުފިޔާ އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. މިއީ އަހަރަކަށް 21410 ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

މަތީގައިވާ ޗާޓުން ދައްކައިދީފައި އެވަނީ 0007 ރުފިޔާގެ އަސާސީ މުސާރައެއް ލިބެމުންދާ މުވައްޒަފަކު ތަފާތު މުއްދަތުތަކުގައި ޕެންޝަނަށް ފައިސާ 

ަޖމާކުރަމުން ގެންޮގސްފައިވާ ނަމަ، 56 އަހަރު ވެގެން ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ޕެންޝަްނގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ 0007 ރުފިޔާގެ 

ނިސްބަތުން ދައްކާ ދީފައެވެ.

މަހުން މަހަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

އިތުރުވި މިންވަރު

ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި މަހުން މަހަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ
ސްކީމަށް  ޕެންޝަން 

ފައިސާ ދެއްކި މުއްދަތު
 2 އިތުރަށް  ވުރެ  މުއްދަތަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އަހަރު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން

ފައިސާ  މުއްދަތަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ދެއްކުމުން

539 3,051 2,512 15

727 4,717 3,990 20

981 6,965 5,985 25

1,323 9,998 8,675 30

1,784 14,088 12,304 35

2,407 19,605 17,199 40
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3. ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ  

ހުރި  ކުރުމަށް  އިންވެސްޓް  ިއންވެސްޓަރުން  ކުދި  ރާއްޖެއަކީ  ތަރައްޤީވެފައިނެތުމުން،  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ބާޒާރު  ާމލީ 

ކުދި  ނުވަތަ  ފަރުދަކަށް  އާންމު  ކުރުަމށްޓަަކައި  އިންވެސްޓް  ޮގތެއްގައި  އާންމު  މިޮގތުން  ޤައުމެކެވެ.  މަދު  ުފރުޞަތުތައް 

ކުންފުނީގެ  ކުރެވިފައިވާ 6  ބާޒާުރގައި ލިސްޓް  ޙިއްޞާގެ  ލިބެނީ ރާއްޖޭގެ  ފުރުޞަތު  ބާޒާރުން  މާލީ  ިއންވެސްޓަރުންނަށް 

ިޙއްޞާގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށާއިި، ބޭންްކތަކުގެ ސޭވިންގ ޑެޮޕސިޓްތަކުގައި ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން އިންވެސްޓް ކުރުމަށެވެ. 

ީޓބިލް މާރކެޓަކީ އެ މާރކެޓުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ނިސްބަތުން ޮބޑު ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ މާރކެޓަކަށް 

ވުމުން، މި މާރކެޓުގައި އާންމު ޮގތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކާއި، ޕެންޝަން ފަންޑާއި، އެހެނިހެން މާލީ 

ުމއައްސަސާތަކެވެ. އެހެންކަމުން، މި މާރެކޓުގައި  އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުންނަށް ލިބެނީ ޕެންޝަން ފަންޑަށް 

ފައިސާ ދައްކައިގެން ނުސީދާ ޮގތުންނެވެ. 

ތިރީގައިވާ ޗާރޓުގައި ދީފައިވަނީ 2010 އިން 2014 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރެވެން ހުރި ތަފާތު އެސެޓް 

ހިސާބު  ނަތީޖާ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ  ނަތީޖާތަކެވެ.  ނެރެވިދާނެ  ޮކށްގެން  އިންވެސްޓު  ރުފިޔާ   1000 ްކލާސްތަކުގައި 

ކުރެވިފައިވަނީ މާޒީގައި އެ އެސެޓް ކްލާހަކުން ޯހދާފައިވާ ނަތީޖާ )ހިސްޮޓރިކަލް ރިޓާރންސް( އަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ތާވަލް 2: އިތުރު 2 އަހަރު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ރިޓަޔަރމަންޓް އާމްދަނީ އިތުރުވާ ިނސްބަތް )ރުފިޔާއިން(

3.1- ޓްރެޜަރީ ބިލް

ްޓރެޜަރީ ބިލުގައި އިންވެސްޓް ކުރާ އިންވެސްޓަރެއްނަމަ، ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަ އިރު އިންވެސްޓް ކުރާ 1000 ރުފިޔާ 5 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1400 ރުފިޔާ އަށް އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ. އެއީ ޕްރިްނސިޕަލް ޢަދަދު އަދި އިންވެސްްޓމަންޓުން 

ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަހަރު ނިމުމުން އަލުން އިންވެސްޓް ކުރާނަމައެވެ. ފައީތުވި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ރާއްޖޭގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ ރޭޓް ހުރީ އެވެރެޖްޮކށް %8 އަށް ވުރެ މަތީގައެވެ.    

3.2- ސޭވިންގ ޑެޮޕސިޓް

ބުލެޓިންގައި ޝާއިޢު  ނެރޭ ސްޓެޓިސްޓިކަލް  އެއްފަހަރު  މަހަކު  ޮކންމެ  އިން  )އެމްއެމްއޭ(  ޮއޯތރިޓީ  މަނިޓަރީ  ޯމލްޑިވްސް 

ޮކށްފައިވާ 2 އަހަަރާއި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ޓާރމް ޑެޮޕސިޓްތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓަށް ބަާލއިރު، ފާއިތުވި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ 

ެތރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުގެެ ސޭވިންގ ޑެޮޕސިޓްތަކުގެ ރޭޓް ހުރީ %3.93 ގައެވެ. މި އިންޓްރަސްޓް ރޭޓްގައި ފިކްސްޑް 

ޑިޮޕޒިޓްގައި އިންވެސްޓް ކުރާ އިންވެސްޓަރެއްނަމަ، 1000 ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރުމުން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 

ޢަދަދު އިތުރު ވާނީ 1200 ރުފިޔާ އަށެވެ. 

3.3- ޙިއްޞާގެ ބާޒާރު

ރާއްޖޭގެ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގެ ފާއިތުވި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު 1000 ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް، މި 

ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖް ޮގތެއްގައި ޙިއްޞާގެ އަގު ދަށްވަމުން ޮގސްފައިވުމާއެކު، ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދެބައިކުޅަ 

އެއްބަޔަށްވުރެ ޮބޑު ޢަދަދެއް ގެއްލިގެން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަޮއތެވެ. 
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3.4- އެމްއާރުޕީއެސްގެ ފައިދާ

ައމިއްލަ ޮގތުން ވަކިވަކި އެސެޓްތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްއާުރޕީއެސް މެދުވެރިކށް އިންވެސްޓްކުރުމުން 

އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުން ލިބޭ ނަފާ ޮބޑުވާެނއެވެ. މަތީގައި ދީފައިވާ ޗާޓުން ފެންނާނެ ފަދައިން އެހެން އެސެޓް ކްލާސްތަކުގައި 

ިއންވެސްޓްޮކށްގެން ލިބެން ނެތް ފައިދާތަކެއް ވެސް އެމްއާރުޕީއެސް މެދުވެރިޮކށް އިންވެސްޓް ޮކށްގެން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެބަޮއތެވެ.

ޤާނޫނަކުން ލާޒިމު ކުރެވިފައި ޮއތުމުގެ ަސބަބުން އެމްއާރުޕީއެސް އަކީ މުވައްޒަފަކު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ 

އެހެންކަމުން،  ލާޒިމްވާ ސްކީމެކެވެ.  ޖަމާކުރުން  ފަންޑަށް  ޕެންޝަން  ވެސް  ފަާރތުން  ވަޒީފާދޭ  ޢަދަދެއް  އެއްވަރުގެ  ޢަދަދާ 

ދައްކާ 490  ޕެންޝަން ްސކީމަށް  މަހަކު  ޮކންމެ  މުވައްޒަފަކު  ލިބޭ  ރުފިޔާގެ އަސާސީ ުމސާރައެއް  މިސާލަކަށް 7000 

ުރފިޔާއާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވެސް އެމްއާރުޕީއެސް އަށް ދައްކަންެޖހެއެވެެ. އެހެންކަމުން، ޕެންޝަން ސްކީމަށް 

ފައިސާ ދައްކާ ޮކންމެ މަހަކީ ވެސް %100 ކުރިއެރުމެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަން ސޭވިންގ އަށް އަންނާނެ މަހެކެވެ. 

އަދި، ހަމަމިއާއެކު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ އިންވެސްޓް ކުރެވި އެއަށް ނަފާ ލިބޭ ފައިސާއަކަށް ވުމުން، މި 

ފައިސާ، ދިގު މުއްދަތަކަށް އިންވެސްޓް ުކރެވި އިތުރުވަމުން ދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް 2010 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ޕެންޝަން 

ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި 1000 ރުފިޔާ ދައްކާ މީހަކަށް އެއާ އެއްވަރުގެ ޢަަދދެއް )1000 ރުފިޔާ( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ދެއްކުމުން އިންވެސްޓްމަންޓް ދެގުނަ )2000 ރުފިޔާ( އަށް އިތުރު ވެގެން ދާނެއެވެ. މިޮގތުން މި 

2000 ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ޮކށްގެން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2600 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު 

ެއބަޮއތެވެ. މީގެއިތުރުން ވެސް ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑެއް މެދުވެރިޮކށް އިންވެސްޓް ކުުރމުން، ޮބޑެތި ޢަދަދުތަކުން އިންވެސްޓްކުރާ 

ަފރާތްތަކަށް ލިބޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތުތަކާއި، އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ރަނގަޅު ރިޓާރން ޯހދައިދިނުމަށް ބާރުޯފރުވޭނެތީ 

އާއިި، އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަވުން ފަދަ ފައިދާތައް ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް 

ާފއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި އެމްއާރުޕީއެސް އިން ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުގައި ބަހައްޓާަފއިވާ ޓާރމް ޑެޮޕސިޓްތަކަށް އެވެރެޖްޮކށް 

%4.25 ގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއް ލިބިފައިވެއެވެ. ަމތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން މިމުއްދަތުގައި އާންމު ފަރުދުންނަށް ޓާރމް 

ޑެޮޕސިޓްގެ ޮގތުގައި ފައިސާ ބަހައްޓަައިގެން އެވަރެޖް ޮގތެއްގައި ލިބިފައި ވާނީ %3.93 ގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެކެވެ.

4. ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާްމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ 
މުހިންމު ޯރލެއް އަދާ ކުރަނީ ޮކންކަމެއް؟

ުކރިންވެސް ބަޔާންޮކށްފައިވާނެ ފަދައިން ުމވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަނަށް ފަހަށް ރައްކާކުރެވޭ ޢަަދަދު ކަނޑައެޅި، ރިޓަޔަރ ކުރުމުން 

މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަންގެ ޢަދަދު ބިާނވެގެންދަނީ މައިގަނޑު 3 ކަމެއްގެ މައްަޗށެވެ. އެއީ )1( ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ، 

)2( ޚިުދމަތުގައި ދެމިހުންނަ ނުވަތަ ޕެްނޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާ މުއްދަތު، )3( އިންވެސްޓްޮކށްގެން ލިބޭ ފައިދާ 

އަދި )4( ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާ ިނސްބަތެވެ. ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ިލބޭނެ އާމްދަނީއަށް މިއިން ޮކންމެ ކަމަކުން 

އަސަރު ކުރާނެ މިންވަރު ދިރާސާޮކށް ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ.

ިތިރީގައިވާ ތާވަލްްގައި ދީފައިއެވަނީ މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ، ޕެންޝަން އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުގައި އެންމެ މުހިންމު ޯރލް ކުޅޭ 

3 ކަމުގެ ތެރެއިން ޮކންމެ ކަމަކަށް %5 އިތުރު ކުރުމުންނާއި، %5 އުނިކުރުމުން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަނަށް އަންނާނެ 

ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަދަލެވެ. 

ިމދެންނެވި މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުން ުކރެވިދާނެ ބޭސް ސިނޭރިޯއ އަކީ، އަސާސީ 

ޮކންޓްރިބިއުޝަން  އެމްއާރުޕިއެސްއަށް  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  އަހަރު   20 މީހަކު  ލިބޭ  ރުފިޔާ   7000 ޮގތުގައި  މުސާރައިގެ 

ދައްކަމުން ގެންދިއުމާއެކު އަހަރަކަށް %6 ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރިއެރުމެއް ލިބެމުންދާ ބޭސް ސިނޭރިޯއ އެވެ. މިޮގތުން 

މި ބޭސް ސިނޭރިޯއގައިވާ ޮގތަށް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދާ ފަރާތެއް އުމުރުން 65 އަހަރުވެ ރިޓަޔަރ 

ކުރުމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭނެ ޕެންޝަންގެ ޢަދަދަކީ މަހަކު 3990 ރުފިޔާ )ތާވަލް 5 ބަލާާ( ޖެހޭނެ ޢަދަދެކެވެ. 

ތާވަލް 5: ބޭސް ސިނާރިޯއ

މަހުން މަހަށް ލިބޭނެ 

ޕެންޝަން
ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކި މުއްދަތު އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ އަސާސީ މުސާރަ

3990 ރުފިޔާ 20 އަހަރު 6% 7000 ރުފިޔާ
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ތާވަލް 5.1: ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލްއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލު )އިންސައްތަ(

ތާވަލް 5.2: ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް އަށް ގެނެވޭ ބަދަލުން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލު )ރުފިޔާއިން(

މަތީގައިވާ ތާވަލްތަކުގެ ތެރެއިން 5.1 ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ، ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ 

ުމހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ “ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް” ތަކުގެ ތެރެއިން ޮކންމެ ވޭރިއަބަލް އަކަށް 5 

އިންސައްތަ އިތުރު ކުރުމުން ނުވަތަ އެ ވޭިރއަބަލް އަކުން 5 އިންސައްތަ އުނިކުރުމުން ތާވަލް 5 ގައި ބުނެފައިވާ މަހުން މަހަށް 

ލިބޭ ޕެންޝަން އާމްދަނީ )3990 ރުފިޔާ( އިތުރު ުނވަތަ މަދު ވެގެންދާ ނިސްބަތެވެ. އަދި، ތާވަލް 5.2 އިން ދައްކައިދެނީ 

ތާވަލް 5.1 ގައި ދީފައިވާ އިންސައްތަޔަށް ރުފިޔާއިން ޖެހޭ ޢަދަދެވެ. 

ތާވަލް 5.1 އަށް ބަލާއިރު ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ބަދަލުވުމުގައި އެންމެ ޮބޑު ޯރެލއް ކުޅޭ ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް 

އަކީ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާ  މުއްދަތެވެ. މިޮގތުން ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާ މުއްދަތަށް 5 އިންސައްތަ 

އިތުރު ޮކށްގެން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަން އާމްދަނީއަށް 8.8 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބެއެވެ.  އަދި ހަމަ މިމޭރުމުން 

ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާ މުއްަދތުން 5 އިންސައްތަ އުނިޮކށްފިނަމަ، މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަން އާމްދަނީ 8.3 

އިންސައްތަ ދަށްވެގެން ދާނެއެވެ. 

ޮގތުގައި  ކަމެއްގެ  އަސަރުކުރާ  ޮބޑަށް  އެންމެ  ދެން  އާމްދަނީއަށް  ލިބޭނެ  ރިޓަރކުރުުމން  ފިޔަވައި  މުއްދަތު  ިޚދުމަތުގެ 

އިންވެސްޓްމަންްޓތަކުގެ  ރޭޓުން  އިންސައްތައިގެ   5 މިޮގތުން  ނަތީޖާއެވެ.  ނެރެވޭ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން  ކުރެވެނީ  ާފހަގަ 

އަދި  ކުރިއަރައިގެންދާނެއެވެ.  އިން  އިންަސއްތަ   5.5 ޢަދަދު  ޕެންޝަންގެ  ލިބޭ  މަހަށް  މަުހން  ކުރިއަރާފައިވާނަމަ،  ަނތީޖާ 

ިއންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފައިދާ 5 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ދަށް ވެއްޖެނަމަ، މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަންގެ މިންވަރު 5.2 

އިންސައްތަ އިން ދަށް ވެގެންދާނެއެވެ. 

ެޕންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާ މުއްަދތާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި މަހުން 

މަހަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިސްނާލުމުން އެންމެ ޮބޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ، މި 2 ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް 

ެވސް 5 އިންސައްތަ އިން އިތުރު ޮކށްގެން ޕެންޝަނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން، 5 އިންަސއްތަ އިން މަދު ޮކށްގެން އަންނަ ަބދަލަށް 

ވުރެ ނިސްބަތުން ޮބޑުކަމެވެ. 

ައސާސީ މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލާއި ޮކްނޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ދައްކާ ޢަދަދަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޕެންޝަނަށް 

އަންނާނެ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު، މި 2 ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް އިން ވެސް ޕެންޝަން ާއމްދަނީ އިތުރުވެ ދަށްވަނީ ވެސް ޕެންަޝން 

ޭވރިއަބަލް އަށް ބަދަލު ގެނެވޭ ނިސްަބތުންެނވެ. މިސާލަކަށް އަސާސީ މުސާރަ 5 އިންސައްތަ އިން އިތުރުޮކށްފިނަމަ، އެކަުމގެ 

ަސބަބުން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން ދާނީ ވެސް ހަމަ 5 އިންސައްތަ އިންނެވެ. 

މަހުން މަހަށް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ޖަމާ ކުރާ މިންވަރަށް ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޕެންޝަނަށް އަންނަ ބަދަލު ވެސް 

ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ހަމަ މިމޭރުމުންނެވެ.

ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް އިން   %5 އުނިކުރުމުން 

މަހުން މަހަށް ލިބޭނެ ޕެންޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލު
ބަދަލު ގެނެވޭ ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް

ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް އަށް  %5 އިތުރު 

ކުރުމުން މަހުން މަހަށް ލިބޭނެ ޕެންޝަނަށް 

އަންނާނެ ބަދަލު

5.0% އަސާސީ މުސާރަ -5.0%

8.8% ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކި މުއްދަތު -8.3%

5.5% އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ -5.2%

5.0% ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކާ މިންވަރު -5.0%

ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް އިން   %5 އުނިކުރުމުން 

މަހުން މަހަށް ލިބޭނެ ޕެންޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލު
ބަދަލު ގެނެވޭ ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް

ޕެންޝަން ވޭރިއަބަލް އަށް  %5 އިތުރު 

ކުރުމުން މަހުން މަހަށް ލިބޭނެ ޕެންޝަނަށް 

އަންނާނެ ބަދަލު

200 އަސާސީ މުސާރަ -200

353 ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކި މުއްދަތު -332

220 އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ -208

200 ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކާ މިންވަރު -200
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4.1- ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލު

ތާވަލް 5.1 ގައިވާ ޮގތުން، 20 އަހަރު ުދވަހު ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު އިތުރު 1 އަހަރު މަސައްކަތްޮކށް 21 

އަހަރު ހަމަކުރުމުން އޭނާ ރިޓަޔަރކުރުމުން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ %8.8 )ތާވަލް 5.1 

ބަލާ( އަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 21 އަހަރުގެ މުއްދަތަކީ 20 އަހަރުގެ ޚިުދމަތުގެ މުއްދަތަށް %5 ގެ އިތުރުވުމެއް އައުމާ 

ެއއްވަރުވާ މުއްދަތެކެވެ. އެހެންކަމުން، 20 އަހަރު ދުވަހު ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ދައްކައިގެން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި 

މަހެއްގެ މައްޗަށް 3990 ރުފިޔާ ލިބި ލިބި ހުރި މީހަކަށް އެ މީހެއްގެ ޕެންޝަން އާމްދަނީ، އިތުރު 1 އަހަރު ޕެންޝަން 

ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން 353 ރުފިޔާ )ތާވަލް 5.2 ބަލާާ( ޮކންމެ މަހަކު އިތުރު ުކރެވިދާނެއެވެ. މިޮގތުން 21 އަހަރު 

ޕެންޝަން ސްކީމަށް  ފައިސާ ދެއްކުމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި 4343 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. މިއީ އަހަރަކަށް 

4236 ރުފިޔާ އިތުރަށް ލިބޭ ޢަދަދެކެވެ.

4.2- އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލު

ިޚދުމަތުގެ މުއްދަތު ފިޔަވައި ދެން އެންމެ ޮބޑަށް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ޢަދަދަށް އަސަރު ކުރާ ކަމަކީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން 

ލިބޭ ނަތީޖާއެވެ. މިސާލަކަށް 20 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޕެންޝަން ޮކންޓްިރބިއުޝަން ދައްކާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެ 

މުއްދަތުގައި ލިބިފައިވާ ރިޓާރން 5 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، މަހެއްގެ މައްޗަށް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ މިްނވަރު 5.5 

އިންސައްތަ އަށް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ )ތާވަލް 5.1 ބަލާ(. ބޭސް ސިނޭރިޯއގަިއވާ ފަދައިން ކުރިން ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި 

ިލބެމުން ދިޔަ 3990 ރުފިޔާ، 5 އިންަސއްތައިގެ ކުރިއެރުމާއެކު 220 ރުފިޔާ އިން އިތުރުވެ މަހުން މަހަށް ޕެންޝަންގެ 

ޮގތުގައި ލިބޭ  ޖުމްލަ ޢަދަދު 4210 ރުފިޔާއަށް ޮބޑު ވެގެން ދާނެއެވެ.

5. އެމްއާރުޕީއެސްއަށް ދައްކާ ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ފަންޑެއް ޚިިޔާރު ކުރުން

ދިރިއުޅުމުގެ  ކުރާއިރު  ރިޓަޔަރ  ފަރާތްތައް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދައްކާ  ފައިސާ  ފަންޑުތަކަށް  އެ  ފަންޑުތަކަކީ  ެޕންޝަން 

ަޚރަދުތައް ހަމަޖެއްސޭނެ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ޕެންޝަނެއް ދިނުމަށްޓަކައި، ދިގު މުްއދަތުގައި ފައިސާ އިންވެސްޓްޮކށް ރަނގަޅު 

ިއންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއް ޯހދުމަށްޓަކައި ޕޫލް ކުރެވޭ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމަށް އުފައްދާ ފަންޑުތަކެވެެ. މިޮގތުން އެމްއާރުޕީއެސް 

އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  އަާދކުރާ  ވަޒީފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ލާޒިމްޮކށްގެން  ޤާނޫނަކުން  ފަންޑަކީ   ޕެންޝަން  ގެ 

ޕެންޝަނެއް ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ. 

ެޕންޝަން ފަންޑުތައް އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ޢުޞޫލަށް ބަލާއިރު “ލައިފް ސައިކަލް” އިންވެސްޓިންގ ނުވަތަ އުމުރު ފުރާއަށް 

ަބލައިގެން މެންބަރުންގެ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމަކީ މަޤުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ުޢޞޫލެކެވެ. މިޮގތުން ޒުވާން މެންބަރުންގެ 

ަފއިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ކުންފުނިތަުކގެ ޙިއްޞާ ފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ ރަނގަޅު އެހެންނަމަވެސް ފައިދާ ލިބޭނެ 

ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ރިސްކު ޮބޑު އިންސްޓްރޫމަންޓްގައި އިންވެސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ، ޒުވާން 

ެމންބަރުން ރިޓަޔަރ ކުރުމާ ހަމައަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިއަށް ޮއތުމާއެކު، މި މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓްމަންޓަކުން ގެއްލުން 

ިލބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން މެންބަރުންގެ އަތުން ގެއްލޭ ފަިއސާ، މުސްތަޤުބަލުގައި ފައިދާ ހުރި އެހެން 

ިއންވެސްޓްމަންޓްތައް ޮކށްގެން ފޫބެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތުމުންނެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް، ލައިފް ސައިކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޢުޞޫލާ 

ެއއްޮގތަށް އިންވެސްޓްކުރާ އިރު އުމުރުން ދުވަސްވީ މެންބަރުންގެ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައި ހުންނާނީ އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފައިދާ ޔަޤީން، ނިސްބަތުން ރިސްކު ކުޑަ އިންޓްރޫމަންޓްތައް ކަމުގައިވާ ޮބންޑާއި، ބޭންކް ޑެޮޕސިޓް ފަދަ އިންސްޓްރޫމަންޓް 

ތަކުގައެވެ.

ެއމްއާރުޕީއެސް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ މެންބަރުންގެ މަޤްޞަދަށް ބަލައި އެމްއާރުޕީއެްސގައި ޝަރީއާ ފަންޑަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފައިސާ  މެންބަރުންގެ  ފަންޑުގެ  ޝަރީއާ  މިޮގތުން  ކުރެވެއެވެ.  އިންވެސްޓް  ދެޮގތަކަށް  ތަފާތު  ކުރެވި  ޤާއިމް  ަފންޑެއް 
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ިއންވެސްޓް ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ޝަރީއާގެ ޢުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތްވާ ޮގތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ އިންސްޓްރޫމަންޓަތަކުގައެވެ. އަދި 

ިއންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ މެންބަރުންގެ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވެމުން ދަނީ ޮކންވެންޝަނަލް މާލީ އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް 

ަކމުގައިވާ ޓީބިލާއި، ޮބންޑާއި، ބޭންކް ޑެޮޕސިޓް އަދި ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާގައެވެ. މި ދެ ފަންޑާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި  

ބުލެޓިން ކުރިއަށް ހުރި ސަފްހާތަކުގައި ގެނެސްދީފައި ވާނެއެވެ. 

5.1- އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޕެންޝަނަށް އަންނާނެ ބަދަލު

ފަންޑުތައް ޤާއިމް ކުރެވެނީ އެއް މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުންގެ ފައިސާ ޕޫލްޮކށް އެ ފަންޑެއްގެ މެންބަރުން 

ކުރުމަށެވެ.  އިންވެސްޓް  ފައިސާ  ފަންޑުގެ  އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގައި  މާލީ  ފަދަ  ކުރެވޭނެ  ޙާޞިލު  މަޤްޞަދެއް  ޭބނުންވާ 

ެއހެންކަމުން، ފަންޑު ޤާއިމް ކުރެވޭ މަޤްަޞދަށް ބަލައި އިންވެސްޓް ކުރާ އިންްސޓްރޫމަންޓް ތަފާތު ވުމުން ފަންޑަށް ލިބޭ 

ފައިދާ ވެސް ތަފާތު ވާނެއެވެ. ވީމާ، ރިޓަަޔރމަންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަންޑު ޚިޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ފަންޑުތަކުން ކުރީ 

ައހަރުތަކުގައި ޯހދާފައިވާ ފައިދާގެ ތަފްޞީލާއި، ފަންޑް މެނޭޖަރުގެ މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ މާޒީގައި ފަންޑަކުން ޯހާދފައިވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކީ ކުރިއަށް ޮއތް 

ތަނުގައި އެ ފަންޑެއް ހަމަ އެޮގތުގައި ކުރިއަރާނެކަމުގެ ގެރެންޓީއެއް ނޫންކަމެވެ.

5.2- ފަންޑުން ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި ނެގޭ ފީތައް

ަބއެއް ފަންޑުތަކަކީ މެންބަރުން ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ވަކި ފަންޑެއް ޚިޔާރުޮކށްފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި އެފަދަ މެންބަރުންގެ ފައިސާ 

ަޖމާކުރެވޭނެ ފަންޑުތަކެވެ. އެހެންކަމުން ފަންޑާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޯހދުމުގައި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމެެވެ. 

ީމގެއިތުރުންވެސް މިފަދަ ފަންޑުތަކަކީ ފަންޑު އިންވެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަންޑުަތކުގެ އެސެޓް މެނޭޖަރުންނަށް މެނޭޖްމަންޓް 

ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭ ފަންޑުތަކެވެެ. މެނޭޖްމަންޓް ފީއަކީ ފަންޑު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ަދއްކާ ފީއެއް ކަމުން، ފަންޑަށް ފައިދާ އެއް 

ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ވިޔަސް ފަންޑުގެ ވަކި އިންސައްތައެއް އެސެޓް މެނޭޖަރަށް މެޭނޖްމަންޓް ފީގެ ޮގތުގައި ނެގެމުންދާނެއެވެ. 

ެއހެންކަމުން، ނެގޭ ފީއަކީ ފަންޑަށް ވާ ފައިދާ އަށް ވުރެ ޮބޑު ނުވާ ޢަދަދަކަށް ހެދުަމށްޓަކައި ފަންޑުތަކުން ފައިދާ އިތުރުކުރަން 

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ ގެްއލުންވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ުނލިބޭ ފަންޑުތަކުން މެނޭޖްމަންޓް ފީ ނެގޭ 

އިރު މެންބަރުން ފަންޑަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއިން ބައެއް އުނިވެގެން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެތީއެވެ.
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ަފްނޑުގެ ަމޤްަޞުދ
އަގު  ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ  ޕެންޝަން  ޖަމާކުރެވޭ  ފަންޑަށް  ޮކށްގެން  އިންވެސްޓް  ޯޕޓްޯފލިޯއތަކުގައި  ކުރެވިފައިވާ  ޑައިވަރސިފައި  މަޤްޞަދަކީ،  ިމފަންޑުގެ 

ިހފެހެއްޓުމާއި މަތިކުރުމެވެ. މިފަންޑުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުން ތެރިކަން ކުރިއަރަމުންދާ ނިސްބަތަށް ވުރެ ކުޑަ ނުވާ މިންވަރަަކަށް ފަންޑުގެ 

ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓުމާއި އިންފްލޭޝަނަށް ވުރެ މަތީ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއް ޯހދުމެވެ. 

ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ފާސްޮކށް  ޮކމެޓީން  އިންވެްސޓްމަންޓް  ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ޯހއްދެވުމަށްޓަކައި،  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  މަޤްޞަދާގުޅޭ  އިންވެސްޓްކުރުމުގެ 

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ޮކށްފައިވާ އެމްއާރުޕީއެސްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލް )އެސްޯއއައިޕީ( ބައްލަވާށެވެ. 

ަފްނޑު ިހްނގުމާިއ ެބލެެހްއުޓްނ 
މި ފަންޑުން އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދަނީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަނުންނެވެ. މި ފަންޑު ހިންގުމަށްޓަކައި 

ޮކންމެ އަހަރަކު  މެންބަރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ ގެ ނެޓް އެސެޓްގެ %0.9 އެކައުންޓަށް ޗާޖް ކުރެވި މަހުން މަހަށް ނެގެމުން ދާނެއެވެ. 

މި ފަންޑުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ޮގތް ބަަލމުން ގެންދަނީ ކެޕިޓަލް މަރކެޓް ޑިޮވލެޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ )ސީއެމްޑީއޭ( ގެ ޕެންޝަން ސުޕަވިޜަން 

ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފިއާދ

ގޯްރުތ ެއެސޓްްސޓާގެްޓ ެއެސްޓ ަބހާލިެވަފިއވާ ޮގތް )ެއޮލކަޭޝްނ(އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފިއާދ

ަފްނޑުގެ މްެނަބުރްނ
މި ފަންޑަށް ޖަމާ ކުރެވެމުން ދަނީ ވަކި ފަންޑަކަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރުމަށް ޚިޔާރުޮކށްފައި ނުވާ މެންބަރުްނގެ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ފައިސާއެވެ. އުމުރުން 

65 އަހަރު ވަންދެން ޮކންމެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާ ވެސް މި ފަންޑުން އިންވެސްޓް ކުރަމުން ގެންދާެނއެވެ. އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރުމުން މިފަންޑުގައިވާ 

މެންބަރުންގެ ފައިސާ އެމްއާރުޕީއެސްގެ ރިޓަޔަރީންގެ ފަންޑު ކަމުގައިވާ ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 

އްިނވްެސްޓ ުކުރމާ ެބހޭ ިސާޔަސުތ
މިހާރު ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ އިންވެސްޓް ކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިންވެސްޓް ކުރަނީ:

ަނގުުދ ަފިއާސ ުނަވަތ ަނގުުދ ަފިއާސައިއ ެއްއަފަދ އްިންސްޓޫރަމްންޓ:

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމްއެމްއޭ( އިން ހުއްދަ ދީގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ބޭންކެއްގެ ދިވެހި ރުފިޔާއިން އަގު ކުރެވޭ އިންޓްރަސްޓް . 1

ލިބޭ ނުވަތަ އިންޓްރަަސްޓް ނުލިބޭ ޑިޮޕސިޓް ގައި

އެމްއެމްއޭއިން ދޫކުރާ ޓްރެޒަރީ ބިލްގައި. 2

ގޯްރުތ ެއެސޓްްސ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ޙިއްޞާގައި. 1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ޮބންޑުގައި. 2

ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ޮކށްދީދައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާއިން އަގު ކުރެވޭ ޮބންޑު އަދި އެހެނިހެން ދަރަނީގައި . 3

ަފްނޑެާބހޭ ަބެއްއ ަމުޢލޫމާތާއި، ަފްނޑުގެ ހާިސުބަތްއ ައިދ ައގުުކުރްނ
ފަންޑު އުފެއްދި ތާރީޚް:         13 ޖޫން 2010

ފަންޑު ފަށައިގަތް ޔުނިޓް އަގު:     100 ރުފިޔާ

ފަންޑުގެ މިހާރުގެ ޔުނިޓް އަގު:     135.65 ރުފިޔާ

ފަންޑުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލަ ޔުނިޓް:    24,995,219 ޔުނިޓް

ފަންޑުގެ ފައިދާ ބަހާ ޢުޞޫލު:      ޔުނިޓައިޒް ޢުޞޫލުން

ަފންޑުގައިވާ މެންބަރުގެ މަސްލަހަތު ވަޒަން ކުރެވެނީ ޔުނިޓް ޢުޞޫލުންނެވެ. މިޮގތުން ފަންޑަށް މެންބަރު ފައިސާ ދައްކާ ނިސްބަތުން އެ މެންބަރަކަށް ޔުނިޓް 

ިއތުރުވަމުން ދާނެއެވެ. ޔުނިޓް އުނިކުރެވޭނީ މެންބަރު އެހެން ފަންޑަކަށް ބަދަލުވުމުންނާއި، ދިމާވާ އެހެން ސަބަބަކާ ހެދި ފަންޑުން ވަކިވުމުންނެވެ. ފަންޑުގައިވާ 

މެންބަރުގެ މަސްލަހަތު އަގު ކުރެވެނީ ފަންޑުގެ އަގާއި އެމެންބަރެއްގެ ޔުނިޓް ގުނަ ޮކށްގެންނެވެ.

ފަންޑު އުފެދުނީއްސުރެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާ ދެއަހަރުގެ ފައިދާ 2014 ވަނަ އަހަރު

7.17% 8.5% 9% އެވެރެޖް ފައިދާ

ަސމާލަުކަމްށ: މި ލިޔުމުގައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތަކީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އާންމުޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަމުގައިވުމުން، މިމަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ލަފާގެ ޮގތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފަންޑުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގުޅިަފއި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަލީ ބާޒާރަށާއި، އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ވުމުން، އިޤްތިޞާދަށާއި މާލީ ބާޒާރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 

މި ފަންޑުގެ އަގުތައް މަތިވެ ތިރިވަމުންދާނެއެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ ތަނުގައި ފަންޑު ކުރިއެރުން ޯހދާފައިވުން އެއީ ކުރިޔަށް ޮއތް ތަނުގައި ވެސް ފަންޑު އެޮގތުގައި ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީއެއްގެ ޮގތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. މި ފަންޑުގައި ބައިވެރިޮކށްފައިވާ މެންބަރުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމެޓީން އާންމު ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓް ކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތާއި މި ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު 

ކިޔުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފަންޑާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.pension.gov.mv އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ނުވަތަ 1441 އަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުން އެދެމެވެ.
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31 ޑެިސމަްބުރ 2014 އެމްއުާރީޕެއްސ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފްނޑް 
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ޮވލުިއމް: 1      ަންނަބުރ: 3       ެސޕްެޓްނަބުރ 2015    ީއ-ުބލިެޓްނ

ަފްނޑުގެ ަމޤްަޞުދ
ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ  ޕެންޝަން  ޖަމާކުރެވޭ  ަފންޑަށް  ޮކށްގެން  އިންވެސްޓް  ޯޕޓްޯފލިޯއތަކުގައި  ކުރެވިަފއިވާ  ޑައިވަރސިފައި  މަޤްޞަދަކީ،  ފަންޑުގެ  މި 

ޕެންޝަން  ޯހދައި  ފައިދާ  ޮކށްގެން  އިންވެސްޓްމަންޓް  އިންސްޓްރޫމަންޓްގައި  ހުއްދަކުރާ  ޝަރީއާ  އަމާޒަކީ  މިފަންޑުގެ  މަތިކުރުމެވެ.  ހިފެހެއްޓުމާއި  ައގު 

ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމެވެ.

ިއންވެސްޓް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޯހއްދެވުމަށްޓަކައި، ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންެވސްޓްމަންޓް ޮކމެޓީން ފާސްޮކށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ 

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ޮކށްފައިވާ އެމްއާރުޕީއެސްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލް )އެސްޯއއައިޕީ( ބައްލަވާށެވެ. 

ަފްނޑު ިހްނގުމާިއ ެބލެެހްއުޓްނ 
ފަންޑު  މި  ޑިވިޜަނުންނެވެ.  މެނޭޖްމަންޓް  އެސެޓް   ޮއފީހުގެ  ޕެންޝަން  ގެންދަނީ  ކުރަމުން  ކަންަތއްތައް  އެންމެހާ  ކުރުމުގެ  އިންވެސްޓް  ފަންޑުން  މި 

ިހންުގމަށްޓަކައި ޮކންމެ އަހަރަކު މެންބަރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓުގެ ނެޓް އެސެޓްސް ގެ %0.9 އެކައުންޓަށް ޗާޖް ކުރެވި، މަހުން މަހަށް 

އެކައުންޓުން ނެގެމުން ދާނެއެވެ. 

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފިއާދ

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފިއާދ
ޓާގެްޓ ެއެސްޓ ަބހާލިެވަފިއވާ ޮގތް )ެއޮލކަޭޝްނ(

ަފްނޑުގެ މްެނަބުރްނ
ިމވަގުތު މި ފަންޑަށް ޖަމާ ކުރެވެމުން ދަނީ ޝަރީއާ ހުއްދަ ކުރާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސެޓްގައި އިްނވެސްޓް ކުރުމަށް އެދިފައިވާ މެންބަރުންގެ ފައިސާއެެވެ. 

އުމުރުން 65 އަހަރު ވަންދެން ޮކންމެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާ ވެސް މި ފަންޑުން އިންވެސްޓް ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ. އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުން މި ފަންޑުގައިވާ 

މެންބަރުންގެ ފައިސާ އެމްއާރުޕީއެސްގެ ޝަރީއާ ރިޓަޔަރީންގެ ފަންޑު ކަމުގައިވާ ޝަރީއާ ޮކންސަވޭޓިވް ފަންޑަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

އްިނވްެސްޓ ުކުރމާ ެބހޭ ިސާޔަސުތ
މިހާރު ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ އިންވެސްޓް ކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިންވެސްޓް ކުރަނީ:

ަނގުުދ ަފިއާސ ުނަވަތ ަނގުުދ ަފިއާސައިއ ެއްއަފަދ އްިންސްޓޫރަމްންޓ:

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމްއެމްއޭ( ިއން ހުއްދަ ދީގެން  ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ބޭންކެއްގައި ދިވެހި ރުފިޔާއިން އަގު ކުރެވޭ އަދި ޝަރީއާ . 1

ހުއްދަކުރާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޝަރީއާ ޯބޑަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސެޓް ގައި

އެމްއެމްއޭއިން ދޫކުރާ ޝަރީއާ ހުއްދަ ޓްރެޒަރީ ބިލްގައި. 2

ގޯްރުތ ެއެސޓްްސ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ސުކޫކު ގައި. 1

ަފްނޑެާބހޭ ަބެއްއ ަމުޢލޫމާތާއި، ަފްނޑުގެ ހާިސުބަތްއ ައިދ ައގުުކުރްނ
ފަންޑު އުފެއްދި ތާރީޚް:        13 ޖޫން 2010

ފަންޑު ފަށައިގަތް ޔުނިޓް އަގު:    100 ރުފިޔާ

ފަންޑުގެ މިހާރުގެ ޔުނިޓް އަގު:   102.97 ރުފިޔާ

ފަންޑުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލަ ޔުނިޓް:  324,494 ޔުނިޓް

ފަންޑުގެ ފައިދާ ބަހާ އުސޫލު:    ޔުނިޓައިޒް ޢުޞޫލުން

ަފންޑުގައިވާ މެންބަރުގެ މަސްލަހަތު ވަޒަން ކުރެވެނީ ޔުނިޓް ޢުޞޫލުންނެވެ. މިޮގތުން ފަންޑަށް މެންބަރު ފައިސާ ދައްކާ ނިސްބަތުން އެ މެންބަރަކަށް ޔުނިޓް 

ިއތުރުވަމުން ދާނެއެވެ. ޔުނިޓް އުނިކުރެވޭނީ މެންބަރު އެހެން ފަންޑަކަށް ބަދަލުވުމުންނާއި، ދިމާވާ އެހެން ސަބަބަކާ ހެދި ފަންޑުން ވަކިވުމުންނެވެ. ފަންޑުގައިވާ 

މެންބަރުގެ މަސްލަހަތު އަގު ކުރެވެނީ ފަންޑުގެ އަގާއި އެމެންބަރެއްގެ ޔުނިޓް ގުނަ ޮކށްގެންނެވެ.

ފަންޑު އުފެދުނީއްސުރެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާ ދެއަހަރުގެ ފައިދާ 2014 ވަނަ އަހަރު
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ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ އެއާއި އެއްފަދަ ކުރިއަރަމުންދާ އެސެޓްސް ހިއްސާ ކުރިއަރަމުންދާ އެސެޓްސް ސުކޫކް

31 ޑެިސމަްބުރ 2014 އެމްއުާރީޕެއްސ ަޝީރއާ ަފްނޑް

ަސމާލަުކަމްށ: މި ލިޔުމުގައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތަކީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އާންމުޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަމުގައިވުމުން، މިމަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ލަފާގެ ޮގތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފަންޑުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގުޅިަފއި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަލީ ބާޒާރަށާއި، އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ވުމުން، އިޤްތިޞާދަށާއި މާލީ ބާޒާރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 

މި ފަންޑުގެ އަގުތައް މަތިވެ ތިރިވަމުންދާނެއެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ ތަނުގައި ފަންޑު ކުރިއެރުން ޯހދާފައިވުން އެއީ ކުރިޔަށް ޮއތް ތަނުގައި ވެސް ފަންޑު އެޮގތުގައި ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީއެއްގެ ޮގތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. މި ފަންޑުގައި ބައިވެރިޮކށްފައިވާ މެންބަރުން ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމެޓީން އާންމު ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓް ކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތާއި މި ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު 

ކިޔުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފަންޑާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.pension.gov.mv އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ނުވަތަ 1441 އަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުން އެދެމެވެ.
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6. ރިޓަޔަރމަންޓަށްޓަކައި އަމިއްލަޔަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުން

މިހާތަނަށް  ނިޒާމަށް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިޖްތިމާޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިޒާމަކީ  ޕެންޝަން  ޤާއިމުކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ   2010

ެގނެވިފައިވާ އެންމެ ޮބޑު އެއް ބަދަލެވެ. ެޕންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެހާ 

ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ޙައްޤުވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޮދށީ ުއމުރުގެ މީހުންނަށް ކަނޑައެޅޭ ޕެންޝަނެއް 

ަކށަވަރުޮކށްދެވިފައިވާ މާޙައުލެއްގައި ރިޓަޔަރމަންޓަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ޮއތުމުގެ ބޭނުމަކީ 

ޮކބައިޯތ ސުވާލުކުރެވޭ ތަން އާދެއެވެ. ތިރީގައިދީފައި އެވަނީ ދައުލަތުން ޮދށީ ުއމުރުގެ މީހުންނަށް ކަނޑައެޅޭ ޕެންޝަނެއް 

މުހިންމު  ޖެހޭ  ރައްކާކުރަން  ފަހަށް  ފައިސާ  ޕެންޝަނަށް  އަމިއްލަޔަށް  ތިމާ  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ދިޔަ  ދެމުން  ޯފރުޮކށް 

ސަބަބުތަކެވެ.

6.1- ދައުލަތަށް ބަޯރސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުން 

އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ޢަދަދު މަތި ކުރުމަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީޮކޅު ސިނިއަރ ސިޓިޒަން އެލަވަންސް 

ތަޢާރަފް ކުރުމާ ގުޅިގެން އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބޭ ޮކންމެ ފަރުދަކަށް ޮކންމެ މަހަކު ދަނީ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި 5000 ރުފިޔާ 

ޯފރުޮކށްދެވެމުންނެވެ. ޕެންޝަްނގެ ޮގތުގައި އެންމެ ކުޑަޮކށް ދެވޭ ޢަދަދު 5000 ރުފިޔާ އަށް އިތުރު ވެފައިވީ ނަމަވެސް، ިދވެހި 

ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫުނގެ ދަށުން އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި މިހާރު ދެވޭ މިންވަރަކީ ޮކންމެ މަހަކު 2300 ރުފިޔާ 

ލިބޭ ޢަދަދެކެވެ. އެހެންކަމުން، 65 އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 5000 ރުފިޔާ ހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޤާނޫނުގައި 

ބަޔާން ވެފައިވާ 2300 ރުފިޔާގެ އިތުރަށް ދެއްވާ ފައިސާ ބެލެވޭނީ ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއެއްގެ ޮގތުގައެވެ. މިޮގތުން ދެއްވާ 

ފައިސާ އަކީ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިގެން ެގރެންޓީ ކުރެވިފައިވާ ޢިނާޔަތަކަށް ނުވާތީ، މިފަދަ ޢިނާޔަތްތައް އިޤްތޞާދަށް އަންނަ 

ަބދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޮބޑުވެ ނުވަ ކުޑަުވމުގެ ފުރުޞަތު އެބަޮއތެވެ. މިފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 

ަދއުލަތުން ދޭ އެހީ ޮދށީ އުމުރުގައި ބޭނުްނވާ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދޭ ވަރަށް ވުރެ މަދުވާ ޙާލަތުގައި ރިޓަޔަރމަންޓަށްޓަކައި 

ައމިއްލައަށް ޖަމާޮކށްފައިވާ ފައިސާއިން އެ މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދަށްވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

6.2- އަވަހަށް ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުން

އެމްއާރުޕީއެސް މެދުވެރިޮކށް ރިޓަޔަރމަންޓަށް ފައިސާ ފަހަށް ރައްކާކުރުމުން، ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ނިސްބަތުން މަދު 

ފައިސާއެއް ދައްކައިގެން ރިޓަޔަރމަންޓަށް ރައްކާ ކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރު ކުރެވިދާެނއެވެ. މި ލިޔުމުގެ  2 ވަނަ ސަފްހާގައި 

ަބޔާންޮކށްފައިވާނެ ފައިދައިން 25 އަހަރު ަވންދެން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން 294000 ރުފިޔާ 

ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ދައްކައިގެން 385134 ރުފިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާގެ ޮގތުަގއި ޯހދައި، ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު 

ޖުމްލަ 679000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނައިން ރައްކާ ކުރެވިދާނެއެވެ. މި ޢަދަދު ފޭސްޑް އެނުއިޓީއަކަށް ބަދަލުޮކށްލުމުން 

މަހެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 5900 ރުފިޔާ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުަގއި 

ވާޮގތުން އުމުރުން 55 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޮކންމެ މީހަކަށް އެމީެހއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންުޓގައި ހުރި ޖުމްލަ 

ަޢދަދު ބަހާލުމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭ ޢަދަދަކީ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ދެގުނައާ އެއްވަރު ޢަދަދެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ 

މީހަކަށް އުމުރުން 55 އަހަރުގައި ޕެންޝަނަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެމްއާުރޕީއެސްއަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން 

ނުވަތަ ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކައިގެން އަވަހަށް ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަޮއތެވެ. 

6.3- ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުން

ިރޓަޔަރމަންޓަށް ފައިސާ ފަހަށް ރައްކާކުރުމަކީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވާ ދުވަހު ކުިރމަތިވާ، ކަނޑައެޅޭ އާމްދަނީއެއް ގަވާއިދުން 

ުނލިބުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކުން ަސލާމަތް ވުމަށް މަގުފަހިޮކށްދީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ކުއްލިއަކަށް ދަށަށް ދިއުމުން 

އިތުރުވަމުން  އާމްދަނީ  އެއްވަރަށް  )އިންފްލޭަޝން(އާ  ދިޔުން  މައްޗަށް  އަގުތައް  ދިރިއުޅުމުގެ  ކަމެކެވެ.  ަސލާމަތްޮކށްދޭނެ 

ނުދާނަމަ، ތިމާގެ އާމްދަނީން ކުރިން ކުރަމުން އައި ބައެއް ޚަރަދުތައް ނުކުރެވޭތަން މެދުވެރިވެގެން ދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، 

އިންފްލޭޝަންގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ަޚރަދުތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލާ މެދު ވިސްާނލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ތެލުގެ އަގާއި، 

ކުއްޔާއި، ކެއުންބުއިމުގެ ޚަރަދު މީގެ 10، 20 އަދި 30 އަހަރު ފަހުން މިހާރަށްވުރެ އެތައް ތަނެއް ޮބޑުވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، 

ުއމުރު މަތިވަމުން ދާ ވަރަކަށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުވެސް ޮބޑުވެގެން ދާނެއެވެ. ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ދިރާސާތަކުން 

ަދއްކާ ޮގތުން ރިޓަޔަރކުރުމަށް ފަހު ދިރިުއޅުމުގެ ފެންވަރު ދަށަށް ދިޔަ ނުދީ ހިފެެހއްޓުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރުމާ 

ަހމައަށް  ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީގެ %60 އާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް ޕެންޝަންގެ ޮގުތގައި ލިބެން ބޭނުންވެއެވެ. މިލަނޑުދަނޑި  

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރިޓަޔަރމަންޓަށް ފައިސާ ފަހަށް ރައްކާ ކުރަން ފެށުމަކީ ނުހަނު ބެނުންތެރިކަމެކެވެ.
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ފަހުބަސް

ިރޓަޔަމަންޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޮގތުން ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ އެމްއާރުޕީއެސް ފަދަ ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑެއް މެދުވެރިޮކށެވެ. ދިގު މުއްދަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށް ޕެންޝަން 

ސްކީމަކަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވިޔަ ނުދީ އުޅެވޭނެ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ޕެންޝަނެއް، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ 

ެތރެއިން އެމްއާރުޕީއެސް ފަދަ ފަންޑަކަށް ޯހދައި ދެވިދާނެއެވެ. އެމްއާރުޕީއެސް އަކީ ދިގު މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓް ކުރުވޭ ސްކީމެއް ކަމުގައި ވުމުން، މިސްކީމުން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރާނެ 

ފަންޑެއް ޚިޔާރު ކުރުމުގައި މާޒީގައި ވަކި ވަކި ފަންޑުތަކަށް ލިބިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ އަށާއި، ފަންޑުން ލިބިދޭ އެހެނިހެން ފައިދާ ތަކަށް ބެލިދާނެއެވެ. ޕެންޝަނަށްޓަކައި ފަހަށް ފައިސާ 

ަރއްކާކުރުމަކީ ދައުލަތުން ނުވަތަ އެހެން ވެސް ފަރާތަކުން ލިބިދާނެ ޢިނާޔަތަކަށް ބަލައިގެން ނުޮކށް ދޫޮކށްލައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޕެންޝަނަށްޓަކައި އެމްއާރުީޕއެސް އަށް ދައްކާ ފައިސާ 

އަކީ، އެ ފައިސާ ދެއްކި މެންބަރުގެ މިލްކަކަށް ވުމާއެކު، އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަަދލު ތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ޢިނާޔަތަކަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ބަދަލެއް ައޔަސް، އެމްއާރުޕީއެސް އިން 

ލިބޭ ފައިސާއިން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ޮބޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 
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ރު އިސްތިހާ

 뀇锇갇蜇 뀇贇ꠇ蜇ꘇ萇꼇複 뀇與ꘇ鴇뀇與갇锇
℀焀匀愀洀甀瘀攀氀焀眀攀戀 焀氀䤀猀焀昀愀琀 攀最焀吀焀渀甀眀愀欀攀眀 焀猀焀最焀渀椀瘀䔀猀 焀吀焀渀愀洀爀愀礀愀吀椀爀

眀眀眀⸀瀀攀渀猀椀漀渀⸀最漀瘀⸀洀瘀곰 㐀㐀闰 瀀攀渀猀椀漀渀漀昀昀椀挀攀髰駰椀渀昀漀䀀瀀攀渀猀椀漀渀⸀最漀瘀⸀洀瘀

䐀伀圀一䰀伀䄀䐀 一伀圀 
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