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•  ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ އަދަދާބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ، މައްސަލަ ފެށުނު 

މަހުންފެށިގެން މިޯފމު ހުށަހަޅާ މަހާ ހަމައަށް ނަގާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް 

•  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާއި ރިޓަޔަރމަންޓު ސޭވިންގްސް އެކައުންޓާއިބެހޭ  މައްސަލައެއް 

ހުށަހަޅާނަމަ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޮކޕީއަކާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ މަސްތަކުގެ މުސާރަ 

ސްލިޕްތަކުގެ ޮކޕީ 

•  ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްނޫން އެހެން ފަރާތަކުން މިޯފމު ހުށަހަޅާނަމަ އެމީހެއްގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ޮކޕީ  

• If submitting complaints about pension payments, a bank statement 
including details of the months in which the problem was encountered, up 
to the date of submitting the form.

• If submitting a complaint related to Maldives Retirement Pension Scheme
and Retirement Savings Account statement, copies of the applicant’s
employment contract and salary slips for the months in which the problem 
was encountered

• If  submission is not from an Employer, please include ID card copy (for
locals)/ copy of data page of passport (for foreigners)
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ޕ�ނ�ޝ�ނ� އ�ފ�ސ�

�ފ�މ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ -11- Form Submitted by

-11- މ�އ�ސ�ލ� ހ�ށ�ހ�ޅ ފ�ރތ�ގ� މ�ޢ�ލ�މތ�  Applicant's Information

ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް
Employer

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް
Employee

ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިއެއް
MRPS member

ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތެއް
Pensioner

އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތެއް
Self employed

އެހެނިހެން (ތަފްސީލު)
Others (please specify)

ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިއެއް
Pensioner’s guardian

Required Documentsމިޯފމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

For submissions from Employersވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ

ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ ނަން
Employer's Name

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދީފައިވާ އައިޑީ(އެމްޕޯްލޔަރ އައިޑީ)
Employer ID

އުފަން ތަރީޚު
Date of Birth

ޯމބައިލް ނަންބަރު
Mobile No

އީމެއިލް
 Email

ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ
For applicants other than an Employers

ފުރިހަމަ ނަން  (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާޮގތަށް)
Full Name (as in the Passport)

ޯމބައިލް ނަންބަރު
Mobile No

އީމެއިލް
 Email

DD M M Y Y Y Y

 ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާ ހުށަހަޅާނަމަ
 If the pensioner’s guardian is submitting this form

ފުރިހަމަ ނަން  (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާޮގތަށް)
Full Name (as in the Passport)

ޯމބައިލް ނަންބަރު
Mobile No

އީމެއިލް
 Email

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމާއިބެހޭ 

Complaints from Employer

Issues related to registering in Maldives Retirement Pension Scheme

މަހުންމަހަށް ޮފނުވަންޖެހޭ ސްޓޭޓްމަންޓް (އެސްޕީސީ) އަޕްޯލޑު ކުރުމާއިބެހޭ
Issues related in submitting monthly statement of pension contribution(SPC)s

މަހުންމަހަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަނާބެހޭ
Issues related in depositing monthly Pension contributions

އެހެނިހެން (ތަފްސީލް)
Others  (please specify) 

ހ�ށ�ހ�ޅ މ�އ�ސ�ލ� -33- Complaint

ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ދިމާގައިވާ ޮގޅީގައި (   ) ފާހަގަ ޖަހާށެވެ
Please put a tick (      ) on the complaint you wish to submit



 

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު (ދިވެހިންނަށް)
Passport No. (Foreigners)

އުފަން ތަރީޚު
Date of Birth

DD M M Y Y Y Y

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު (ދިވެހިންނަށް)
Passport No. (Foreigners)



ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއިބެހޭ  މައްސަލަތައް

ޕެންޝަން ފައިސާ ލިބުން ލަސްވުން/މެދުކެނޑުން

Complaints about pension payments

Pension payments delayed/discontinued

ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ރަގަޅު ނޫން ކަމުގައި ބެލެވުން
Discrepancies in the pension amount

އެހެނިހެން (ތަފްސީލް)
Others  (please specify) 

2

މި ޯފމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. 
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) ގެ 310 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޮއޅުވާލުމާއި 

މަކަރުވެރި ޢަމަލު ހިންގުމަކީ ކުށެއްކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.

ފުރިހަމަ ނަން  (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާޮގތަށް)
Full Name (as in the Passport)

އެހެނިހެން (ތަފްސީލް)
Others  (please specify) 

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާއި ރިޓަޔަރމަންޓު ސޭވިންގްސް އެކައުންޓާއިބެހޭ  މައްސަލަތައް

ވަޒީފާދިން ފަރާތުން މުވައްޒަފު ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިޮކށްފައި ނެތުން

Complaints about Maldives Retirement Pension Scheme and Retirement Savings Account

Any other complaintއިތުރު އެހެން މައްސަލައެއް

Not enrolled in the Maldives Retirement Pension Scheme

ރިޓަޔަރމަންޓު ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ސައްޙަނޫންކަމުގައި ބެލެވުން
Incorrect information in the Retirement Savings Account statement 

މުސާރައިން ޕެންޝަނަށް އުނިކުރުމަށްފަހު ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާޮކށްފައި ނުވުން
No contribution in the Retirement Savings Account after deducting salary

ޮސއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޯފމު ހުށަހަޅާނަމަ އެފަރާތުގެ ތައްގަނޑު

Signature and Fingerprint

If submitted by an employer, stamp

މ�އ�ސ�ލ� ހ�ށ�ހ�ޅ ފ�ރތ�ގ� އ�ގ�ރރ� -55- Declaration by the Complainant

މ�އ�ސ�ލ�އ�ގ� ކ�ރ� ޚ�ލސއ�އ� -44- Short Summary of the Issues

I declare that the information provided in this form is true and accurate. Further, I am 
aware that forgery and fraudulent practices are an offence under Chapter 310 of Act 
Number 9/2014 (Maldives Penal Code).

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ލިޔުމަށް ދެވިފައިވާ ޖާގަ ކުޑަނަމަ، އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔުމަށްފަހު މިޯފމާއެކު ހުށަހަޅާށެވެ
If the space is not sufficient to write a summary of the issue, you may write on another 

sheet and attach the sheet with this application

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު (ދިވެހިންނަށް)
Passport No. (Foreigners)

Signatureޯފމާއި ހަވާލުވިފަރާތުގެ ޮސއDateިޯފމާއި ހަވާލުވި ތާރީޚNameްޯފމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން

WF numberޯވކްފްޯލ ނަންބަރު

  For Official Use ޕ�ނ�ޝ�ނ� އ�ފ�ހ�ގ� ބ�ނ�މ�ށ�

D D M M Y Y Y Y

އެލައިޑް ބިލްޑިންގ (8 ވަނަ ފަންގިފިލާ)، ޗާނދަނީ މަގު، މާލެ، 20156، ދިވެހިރާއްޖެ
Allied Building (8th Floor), Chaandhanee Magu, Malé, 20156, Maldives

1441 /pensionofficeinfo@pension.gov.mv    www.pension.gov.mv 




