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ެޕްނަޝާނެބހޭ ޤޫާނުނގެ ަދުށްނ ްސީކމުަގިއ ަބިއެވިރުވްނ ަމޖުބުޫރ ީމުހްނ:

ިތާޔުރަގިއ  ްސީކމުަގިއ ަބިއެވިރެވވޭެނ  ީމުހްނ: ައިމްއަލ އިޚް

އުމުރުން 16 އަހަރާ 65 އަހަރާ
ދެމެދުގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން.

(ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ޕްޮރބޭޝަންގައި
ތިބޭ މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭ ޮގތަށް)

މަަސްވެރިން / ދަނޑުވެރިންއަމިއްލަ ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް
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ވީަޒފޭާދ ފާަރތްުނ
ޮކންމެ މަހަކު

އަސާސީ މުސާރައިގެ
ޖުމްަލ

ޮކންމެ މަހަކު
އަސާސީ މުސާރައިގެ

ފާ ައާދުކާރ ވީަޒ
ފާަރތްުނ

ޮކންމެ މަހަކު
އަސާސީ މުސާރައިގެ

7%

7%

14%
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އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ޑައިވާސިޓީ

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ރިސްކާ އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް
ލިބޭޮގތުގެމަތިން އިންވެސްޓްކުރުން

ލިކުއިޑިޓީ

ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިންގާ ބެންކުތަކުގެ ބެންކް ޑިޮޕސިޓް

ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީސް

ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަސްމީޮކށް ވިއްކަމުންގެންދާ، 
ވިޔަފާރިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީސް

ހުއްދަލިބިގެން ހިންގޭ މިއުޗުއަލް ފަންޑާއި އިންވެސްޓްމަންޓް
ފަންޑް

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް (އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން (ޑީސީ) ޕެންޝަން ސްކީމެކެވެ. ޑިފައިންޑް 

ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ސްކީމުތަކަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އަދަދަކަށް ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކައި، އެ ފައިސާ އިންވެސްޓް ޮކށްގެން 

ރިޓަޔަރމަންޓަށް ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭ ޕެންޝަން ސްކީމުތަކެކެވެ.

ޕެންޝަނަށް ރައްކާކުރެވޭ ފައިސާ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް

މުސާރައިގެ %7 އަށްވުރެ އިތުރަށް ސްކީމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ

ފުރުސަތު ޮއވޭ!
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ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ
ޯމބައިލް އެޕްލިކޭޝަނުން

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި
ޝަރީއާ ފަންޑަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ
ވެބްސައިޓުން

ޕެންޝަން ޮއފީހުން
ސްޓޭޓްމަންޓެއް ޯހދާ

އުމުރުން 65 އަހަރުން ފުރުމުން

55 އަހަރުގައި އާރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑްޯރވަލް އަށް
ޝަރުތު ހަމަވުމުން

ގެޮދރުގަތުމަށް ނަގާ ލޯނުގެ ސެކިއުރިޓީއެއްގެ ޮގތުގައި ބެހެއްޓުމަށް

ފަރުޟު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް

ސްކީމުގެ ބައިވެރިޔަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ ވާރިސުންނަށް

ޝަރީއާ ފަންޑުގެ މެންބަރުންގެ 

ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ 

ޝަރީއާގެ ޢުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތްވާ 

ޮގތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ 

އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގައެވެ.  

ޝަރީޢާ ފަންޑުގައި އިންވެސްޓް 

ކުރެވެނީ ސްކީމުގެ މެންބަރުންގެ 

ތެރެއިން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާއެވެ.

ަޝީރއާ ަފްނޑު

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ 

މެންބަރުންގެ ފައިސާ 

ޮކންވެންޝަނަލް މާލީ 

އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް ކަމުގައިވާ 

ޓީބިލާއި، ޮބންޑާއި، ބޭންކް 

ޑެޮޕސިޓް އަދި ހިއްސާ ފަދަ 

ވަސީލަތްތަކުގައިވެސް 

އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފްނޑު

އެމް.އުާރ.ީޕ ެއްސ އްިނ ަފިއާސ ޫދކާުރނީ:

65 ައަހުރ ފިުރަފިއވާ ީމުހްނ

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ އަދަދު 14 އަހަރަށް 

ބަހާލުމުން މަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދު. މިއަދަދު 5,000 ރުފިޔާ އަށްވުރެ 

ކުޑަނަމަ 5,000 ރުފިޔާ ހަމަޮކށްދެވޭނެ.

ުރްނ 55 ައަހުރަގިއ ުޢމު

އާރީލ ެޕްނަޝްނ ވިތްޑޯްރވަލަްއްށ ަޝުރުތ ަހަމވާ ީމުހްނ

ިމ ހިނގަާއަހުރ
ެއޑިްމންިސްޓރަޭޝްނ ީފ ައީކ:

55 އަހަރު ފުރޭއިރު އެމީހެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓަށް 

ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ 22 އަހަރަށް ބަހާލުމުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭ 

އަދަދު

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ހިންގުމުގެ 

ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސްކީމުގެ 

ބައިވެރިންގެ އަތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ އެއް 

ނެގެއެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ އަކީ ޮކންމެ 

އަހަރަކު މުޠާލިޔާ ކުރެވޭ ފީއެކެވެ.

65

55

0.6%
އަހަރަކު ޮކންމެ ސަތޭކަ ރުފިޔާ

އަކަށް 60 ލާރި
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