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ޕނޝނ 
ދ ފމ
ށ އ 

މިފޯމް ފުރުމުގެ ކުރިން މި ފޯމާއި އެކުގައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވިދާޅުވާށެވެ.

ޕނޝނ އފސ

މހ ރ ދރ އޅ އޑރސ
މިބައި ފުރާނީ ދާއިމީ އެޑްރެސް ނޫން އެހެން އެޑްރެހެއްގައި ދިރިއުޅޭނަމައެވެ.

މި ފޯމާއެކީ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ގޭގެ  /އިމާރާތުގެ ނަން

ޝ 
ނ 
 -1އ ދ ޕ 
ނ ގ ބ ވ ތ

ފަންގިފިލާ

ފްލެޓް ނަންބަރު

ސ ޕެންޝަން
އަސާ ީ
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ) 65އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތަކަށް( ސ

މަގު

އާރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑްރޯވަލް ) 55އަހަރު ފުރި  65އަހަރު ނުފުރޭ ފަރާތަކަށް( ސ
އަވަށް

()ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ބައްލަވާ(

 -2ޕނޝނށ އދ ފރތގ މޢލމތ

އަތޮޅާއި ރަށް

ފުރިހަމަ ނަން )އައިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް(ޖ

 -4ބނކ އކއނޓގ މޢލމތ )ދވހ ރފޔ އކއނޓ(ކ
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު

ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ބޭންކް އެކައުންޓް އެކްޓިވް ކުރެވިފައިވާކަން ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ޔަގީން ކުރައްވާ

A

އަމިއްލަ އެކައުންޓު

އުފަން ތާރީޚް
ދުވަސް

ޖޮއިންޓް އެކައުންޓު

ރުފިޔާ އެކައުންޓް ނަންބަރު
އަހަރު

މަސް

އިނގިރޭސިން އެކައުންޓް ނަން  /ނަންތައް

ފޯނު  /މޯބައިލް ނަންބަރު
އީމެއިލް ) -އީމެއިލް ބޭނުންކުރާނަމަ(ކ

ބޭންކުގެ ނަން )ބްރާންޗް ހިމެނޭ ގޮތަށް(ކ

 -3އޑރސ
ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވަން ބޭނުންވާ އެޑްރެސް
ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

 -5ޕނޝނށ އދ ފރތގ މޢލމތ ދވނ ފރތ

ދ އ މ އޑރސ


ޕެންޝަނަށް އެދޭފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،ނިޔާވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  7ދުވަސް ތެރޭ މިފަރާތުން އެކަން
އފީހަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.
ޕެންޝަން ޮ

އމާރާތުގެ ނަން
ގޭގެ ި /

ފުރިހަމަ ނަން )އައިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް(ޖ

ފްލެޓް ނަންބަރު
މަގު

ފަންގިފިލާ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު

A
އުފަން ތާރީޚް
ދުވަސް

އަވަށް

ފޯން ނަންބަރު

އަތޮޅާއި ރަށް

އީމެއިލް

ހުރި ގާތްކަން
މަސް

އަހަރު

2
ގތުން ޕެންޝަނާބެހޭ
ފމުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ހައްޤުވާ ފަރާތަކީ ބަލިހާލަތު ހުރި ޮ
ފމުގެ ގެ  7އަދި  8ވަނަބައި ފުރިހަމަކުރާނީ މި ޯ
މި ޯ

 -6ޕނޝނ ހއގވ ފރތގ އޤރރ

އފީހުން ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަންޏެވެ.
މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް އެހެން މީހެއްގެ އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތެއްކަމަށް ޕެންޝަން ޮ

ކށްފައިވާ ނުކުތާތައް ރަނގަޅަށް ކިޔައި އެކަންކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވެ މި ފޯމުގައި ސޮއިކުރަމެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

ދގު ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު
ފމުގައި ދީފައިވާނީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި އަދި ޮ
 .1މި ޯ
ދިނުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްކަން އެނގެއެވެ.

 .2އުމުރުން

ދުވަސްވީ

މީހުންގެ

އަސާސީ

ޕެންޝަން

ދިނުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

6

ވަނަ

މާއްދާގެ

ފމު
ކށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް މި ޯ
ދަށުން އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

 -7ޕނޝނށ އދ ފރތގ ބލދވރޔ  /ބލނވރޔގ އޤރރ
ފމު ފުރުމަށް
ގތުން މި ޯ
ކށްފައިވާ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ފަރާތަކީ އޭނާގެ ބަލިހާލު ހުރި ޮ
ފމުގައި ބަޔާން ޮ
މި ޯ
އުޒުވެރިވާ ފަރާތެއްކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ .އަދި އޭނާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި ،މި
ފމުގައިވާ
ފމުގެ ދަށުން ލިބޭ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނީ އޭނާގެ ޚަރަދުތަކަށް ކަމަށާއި ،މި ޯ
ޯ
ދގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ޤާނޫނީ
މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ .އަދި ޮ
ކުށެއްކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.

ފުރިހަމަ ނަން )އައިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް(ޖ

ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަވެއެވެ.

ދ ކާޑު ނަންބަރު
އ ޭ
ޔތެއްކަން އަންގަ ި
ހ ރައް ި
ދވެ ި
ި
ކށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މީހެއް ނޫން
 -ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފުލްޓައިމް ޮ

A

 -ކުށެއް ސާބިތުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މީހެއް ނޫން

ނޝާން
ލ ެ
ގ ި
ގ ީ
އނ ި
އ ނުވަތަ ި
ސޮ ި

ކށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް ނޫން
 -ދާއިމީ ޮ

ފމު ހުށަހެޅުމަށް ފަހު އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އުނިވެއްޖެނަމަ،
 .3މި ޯ
އފީހާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ .ޝަރުޠެއް އުނިވެފައި
ކށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޕެންޝަން ޮ
ލަސްނު ޮ

 -8ހކނ

ގތުގައި ދޫކުރެވޭ ފައިސާއަކީ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން
ކށް ،އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޮ
ވަނި ޮ

މިބައިގައި  2ހެކިންގެ މައުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އެނގެއެވެ.

 .4އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ސިންގަލް އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ
ޖއިންޓް އެކައުންޓަކަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރެވިއްޖެނަމަ ،އިތުރަށް
ޮ
ޖަމާކުރެވުނު ޕެންޝަން ފައިސާ އަޅުގަނޑުގެ އިތުރު އެއްވެސް ހުއްދައަކާނުލައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ
މލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އިތުރަށް
އފް ޯ
އުނިކުރުމުގެ ބާރު ބޭންކް ޮ
ޖަމާކުރެވުނު ޕެންޝަން ފައިސާ ހަމަވަންދެން ،މަހުން މަހަށް ދޫކުރެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާއިން
އުނިކުރެވޭނެކަން އެނގެއެވެ.

ފމުގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގައި ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާ/ބަލަދުވެރިޔާގެ
ޯ
މި
ކށްފައިވާ ފަރާތަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަފަރާތެއްކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ
ބަޔާން ޮ
ފމުގައި އޭނާ
ބެލެނިވެރިޔާ/ބަލަދުވެރިޔާ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ހެކިވެ ،އިޤްރާރުވަމެވެ .އަދި މި ޯ
ދގު މަޢުލޫމާތު
މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ހެކިވެ އެކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ .އަދި ޮ
ޤާނޫނީ ކުށެއްކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.

ގތުގައި
ޮ
ފަރާތުގެ
ދީފައިވާ
ދިނުމަކީ

ނަން
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

A
ސޮއި ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން

ފުރިހަމަ ނަން )އައިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް(ޖ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު

A

ފުރިހަމަ ނަން )އައިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް(ޖ

ސޮއި ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

A
ސޮއި ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން

ފމ އ ހވލ ވ ފރތގ ބނމށ
ޕނޝނ އފހގ ބނމށ

ފމ ހވލވ އދރގ ބނމށ
ވ ފަރާތް
އ ހަވާލު ި
ފޯމާ ި

ވ ފަރާތުގެ ސްޓޭމްޕް
އ ހަވާލު ި
ފޯމާ ި

ވ ފަރާތް
އ ހަވާލު ި
ފޯމާ ި

ފޯމާއި ހަވާލުވި ތާރީޚް

ފޯމާއި ހަވާލުވި ތާރީޚް

އ
ވ ފަރާތުގެ ސޮ ި
އ ހަވާލު ި
ފޯމާ ި

ވޯކްފްލޯރ ނަންބަރު
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ޕނޝނ 
ދ ފރތ 
ށ އ 
ށ ދވ މ ޢލމތ

ޕނޝނ އފސ



ކންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ޕެންޝަން ލިބުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ޢުމުރުން  65އަހަރުވާން  6މަސް ވެފައިވާ ޮ



ފމު' ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނާއި އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭނީ ޕެންޝަނަށް އެދި ޞައްޙަ 'ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯ



ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އަސާސީ ޕެންޝަން އިޚްތިޔާރު ނުކުރާނަމަ ،އެފަރާތަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވިކަމުގައިވިއަސް ،އަސާސީ ޕެންޝަނެއް ނުލިބޭނެއެވެ .އަސާސީ ޕެންޝަން
ލިބޭނީ އަސާސީ ޕެންޝަން އިޚްތިޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 -1ޢމރނ ދވސވ މހނގ އސސ ޕނޝނ
)ހ( ޕނޝނ ލބމށ ފރހމވނޖހ ޝރތތއ


ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން



އުމުރުން  65އަހަރު ފުރިފައިވާ



ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް ވުން



މލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން އަސާސީޕެންޝަގެ ދެގުނަ ނުވަތަ 10,000ރ އަށްވުރެ މަދު އަދަދެއް ލިބޭމީހަކަށްވުން
ޯ



ދައުލަތުންދެވޭއެހެނިހެންޕެންޝަންތަކުން 5,000ރ އަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްލިބޭ މީހަކަށްވުން.

މީހަކަށްވުން

)ށ( އސސ ޕނޝނ ނލބނ ޙލތތއ


ބޑު އަދަދެއް ލިބޭ ،ނުވަތަ ދައުލަތުން ދެވޭ އެހެނިހެން
މލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން އަސާސީޕެންޝަގެ ދެގުނަ ނުވަތަ 10,000ރ އަށްވުރެ ޮ
ޯ

ޕެންޝަން ތަކުން 5,000ރ އަށްވުރެ

ބޑު
ޮ

އަދަދެއްލިބޭ މީހެއްނަމަ.
ފަރާތަކަށް ،ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތަކަށް.



ކށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފުލްޓައިމް ޮ



ޢުމުރުން  65އަހަރުވެފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައިވިއަސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިނުއުޅޭނަމަ.



އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ އެފަރާތަކަށް ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ .އަދި ،ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވިކަން ނޭނގި ،އިތުރަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ ޕެންޝަން
އފީހާއި ހަވާލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ޮ

)ނ( އސސ ޕނޝނގ ގތގއ ލބ މނވރ


ކށްގެންނެވެ.
ފމިއުލާ ބޭނުން ޮ
ގތުގައި ލިބޭ ޢަދަދު ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ޯ
ގތުގެމަތިން އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮ
ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ޮ
މލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަންގެ + %50
= ޯ ) - 5,000

ދައުލަތުން ދެވޭ އެހެނިހެން

ޕެންޝަންގެ (%100



އަސާސީ ޕެންޝަންގެ މިންވަރު



ފމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބެން ފަށާނީ  65އަހަރު ފުރިހަމަވެ ،އަދި އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެން ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދި ޯ

ރޓޔރމނޓ ޕނޝނ
 -2
)ހ( ޕނޝނ ލބމށ ފރހމވނޖހ ޝރތތއ


ގތުން ޢުމުރުން  65އަހަރު ފުރިފައިވުން
މީލާދީ ޮ



ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިއަކަށްވުން.



ފނުވާނެއެވެ.
އފީހުން ޮ
ނޓިސް ،މި ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ،ޕެންޝަން ޮ
ޢުމުރުން  65އަހަރު ފުރުމުގެ  6މަސްދުވަސް ކުރިން ،ޕެންޝަނަށް ބަލާ އުމުރު ހަމަވާ ކަމުގެ ޯ

ރވލ
)ށ( އރލ ޕނޝނ ވތޑ 


ކންމެ
ގތުން ޢުމުރުން  55އަހަރު ފުރިހަމަވުމުން ) 55އަހަރާއި  65އަހަރާއި ދެމެދު ޮ
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ ،މީލާދީ ޮ
ފމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ރވަލް އަށް އެދި ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯ
ތާރީޚެއްގައިވެސް( އާރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑް ޯ



ގތުން ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިއެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ،އެމީހެއްގެ ޢުމުރުން  55އަހަރު ހަމަވާއިރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައިވާ ޮ
ކންމެ މަހަކަށް
ގތަށް ބަހާލުމުން ޮ
ގތްވާ ޮ
އފީހުން ޕެންޝަން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދާ އެއް ޮ
ރވަލް" އަށް އެދި ހުށަހެޅި އިރު ،ޖަމާވެފައިހުރި ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ،ޕެންޝަން ޮ
ނުވަތަ "އާރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑް ޯ
ބޑުވާނަމަ ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ޕެންޝަން ދެވިދާނެއެވެ.
ގތުގައި ދެވޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ދެގުނައަށްވުރެ ޮ
ޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ،ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮ
ކށް ދުނިޔޭގައި
ރވަލް އަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ހުރި ޢަދަދު ގެއްލަން އެއިރެއްގައި ރާއްޖޭގައި އެ އުމުރުގައި އެވްރެޖު ޮ
ގތުގެ މިސާލު :އާރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑް ޯ
ހިސާބު ކުރާނެ ޮ
އފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ހުންނާނެ ކަމަށް ބަލާ މުއްދަތު )ލައިފް އެކްސްޕެކްޓެންސީ( .ލައިފް އެކްސްޕެންޓެންސީ ތާވަލް ޕެންޝަން ޮ



ގތް އެ ފަރާތަކަށް އަންގާނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަކަށް އެނިންމުމެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤުވެސް
އފީހުން ނިންމި ޮ
ރވަލް" އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ،އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ޕެންޝަން ޮ
"އާރލީ ޕެންޝަން ވިތްޑް ޯ
ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ( ރޓޔރމނޓ ޕނޝނށ ފއސ ހސބ ކރ އޞލ


ކންމެ މަހަކު ލިބޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ހިސާބު ކުރެވޭނެއެވެ.
ގތުގައި އެބައިވެރިއަކަށް ޮ
ކންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް ޢުމުރުން  65އަހަރު ފުރުމުން ޕެންޝަންގެ ޮ
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ޮ



ގތުގައި
ފމު" ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް އެބައިވެރިއެއްގެ ޢުމުރުން  65އަހަރު ފުރުމުން ޕެންޝަންގެ ޮ
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިއެއް "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯ
ކންމެ މަހަކު ލިބޭނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ހިސާބު ކުރެވޭނެއެވެ.
ޮ



ކންމެ
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިއެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހުސްވަންދެން ،ނުވަތަ ބައިވެރިއަކު ނިޔާވަންދެން ،މީގެ ތެރެއިން ކުރިން ހިނގާ ކަމަކާހަމައަށްޮ ،
މަހަކު ދެވޭ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.



1

ކށް
ކށްފިނަމަ ،ޢުމުރުން  65އަހަރު ފުރުނު މަހުން ފެށިގެން ޕެންޝަން ދޭން ފަށާ މަހާ ހަމައަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ގަނޑު ޮ
ފމު" ހުށަހެޅުން ލަސް ޮ
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިއެއް "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯ
ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

 -3ޕނޝނށ އދ ފމ
)ހ( ލބނހނނނ ތނތނ


އފީސް
ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮ

ތޅު ކައުންސިލް ،ސިޓީ ކައުންސިލް
 ރަށު ކައުންސިލް ،އަ ޮ
އފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.pension.gov.mv-
 ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮ

)ށ( ޕނޝނ ފއސ ޖމކރމށ ހށހޅ ބނކ އކއނޓ


ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވައިފައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށެވެ .ބޭންކް އެކައުންޓް ވާންޖެހޭނީ ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ޕެންޝަނަށް
ޖއިންޓް އެކައުންޓަކަށެވެ.
ގތަށް ހުޅުވާފައިވާ ޮ
އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ހިމެނޭ ޮ



ފމުގައި ލިޔާ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ނަންބަރުގައި ނުވަތަ އެކައުންޓް ނަމުގައި ކުޑަވެސް
ގތަށް ރަނގަޅަށް ލިޔުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެޯ .
ފމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފްޞީލް ބޭންކުން ދީފައިވާ ޮ
ޯ
ފމު ބާޠިލްވާނެއެވެ.
ތަފާތެއްވާނަމަޯ ،

ފމެއް އަލުން
ފމް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ .ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ކަންތައް ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޯ
ބޭންކް އެކައުންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ޯ

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.


އފީހުން އެކަން އަންގާނެއެވެ .މިހާލަތުގައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ "ބޭންކު
ފމުގެ ވެރި ފަރާތަށް ޕެންޝަން ޮ
ތ ބޭންކުން ޗެކުކުރާއިރު ،ޞައްޙަނޫން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަޯ ،
ބޭންކް އެކައުންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ޯ
ފމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ފމް" އެވެ .އަލުން ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯ
އެކައުންޓް ބަދަލުކުރަން އެދޭ ޯ



ޖއިންޓް އެކައުންޓްގެ
ޖއިންޓް އެކައުންޓަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުންޮ ،
އފީހުގެ ފަރާތުން ޮ
ޖއިންޓް އެކައުންޓެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ޕެންޝަން ޮ
ޕެންޝަން ޖަމާކުރުމަށް އެދި ޕެންޝަނަށް އެދޭފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޮ
ޖއިންޓް އެކައުންޓް ހުށަހެޅި ފަރާތެކެވެ.
ގތުގައި ބޭނުންކުރުންފަދަ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ޕެންޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދި ޮ
އަނެއް ބައިވެރިޔާ އެފައިސާ ނަހަމަ ޮ



ގތަށް ހުޅުވާފައިވާ އެއް
ކށްދެވޭނީ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ޮ
ގތުގައި ދެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޖަމާ ޮ
ކންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ޕެންޝަންގެ ޮ
ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ޮ
ގތަށް ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެއެވެ(.
ނޓް :އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ވަކި އެކައުންޓަކަށް އަދި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ތަފާތު އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރާ ޮ
އެކައުންޓަކަށެވެޯ ) .

)ނ( ޕނޝނށ އދ



ފމ ފރނ ގތ

ފމު" ގެ  1އިން  6އަށް ވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް "ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯ
ފމްގެ
ފމް ފުރާ ޙަވާލު ކުރުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ މީހަކަށް މި ޯ
ގތުން އަމިއްލައަށް ޕެންޝަނަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތު ޯ
ބަލިޙާލު ހުރި ޮ

 1އިން  6އަށް ވާ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ އިތުރުން  7އަދި  8ވަނަ ބައި ވެސް

ކމާއެއްގައިވާ( މީހުންނެވެ(.
ދރު ނޭގޭފަދަ ޙާލަތެއްގައިވާ ) ޯ
ލފަން މީހުންނާއި ،ބުއްދިހަމަ ނުޖެހޭ މީހުންނާއި ،އަދި ހޭނާރާ ތަން ޮ
ގތުން އުޒުރުވެރިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ޯ
ނޓް :މި ޮ
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެޯ ) .
ފމުގެ ވެރިފަރާތް އަދި ބަލަދުވެރިޔާ/ބެލެނިވެރިޔާ ނޫން ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ ދެ މީހުންނެވެ.
ހުށަހަޅަންވާނީ ޯ

--

ގތުގައި
ފމްގެ ނަންބަރު  8ގައި ހެކިވެރިންގެ ޮ
ޯ

--

ފމު ހުށަހެޅުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
ކށް އަލުން ޯ
ފމު ބާޠިލް ޮ
ފމު ފުރުމުގައި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ .ރަނގަޅުނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޯ
ޯ

)ބ( ޕނޝނށ އދ ފމ ހށހޅނ
ސިޓި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެ



ތޅު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ
ފމު ރަށު ކައުންސިލަށް ،އަ ޮ
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ޯ



އފީހަށް ހުށަހެޅުން
ޕެންޝަން ޮ



ފނުވިދާނެ.
އފީހަށް ޮ
ފމެއްނަމަ އީމެއިލް އިމް ނުވަތަ ޖެމްސް އިންވެސް ޕެންޝަން ޮ
ސިންގަލް އެކައުންޓް ހިމަނާފައިވާ ޯ



އފީހަށް ހުށހަޅަންވާނެ.
ފމުގެ އަސްލު ޕެންޝަން ޮ
ޖއިންޓް އެކައުންޓް ހިމަނާފައިވާނަމަ ޯ
ޮ

)ޅ( މޢލމތ ބދލވގނ ފމ ހށހޅނ


ފމް"
ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ" ،މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާ ޯ



ފމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ހުށަހަޅާ ޯ



ފމު" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބޭންކް އެކައުންޓް ބަދަލު ކުރަން އެދޭނަމަ " ބޭންކް އެކައުންޓް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ޯ

ފުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމަތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

)ކ( ފމއ ޙވލވނ ) އފސ ބނމށ(


އންނަބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ފމާއި ހަވާލުވި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް" ޮ
ކށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ .އަދި " ޯ
ފމް ފުރިހަމަ ޮ
ފމާއި ޙަވާލުވާނަމަ ،ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ޯ
އފީހަކުން ޯ
އފީސް ނޫން އެހެން ޮ
ޕެންޝަން ޮ

 -4ޕނޝނށ ފއސ ޖމ ކރމގ ކރނ ބލ ކނތއތއ


ކށްފައި ވޭތޯ
ފމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ޮ
ޯ



ބޭންކް އެކައުންޓަކީ ޞައްޙަ ބޭންކް އެކައުންޓެއްތޯ



ފމު ފުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ފމު ފުރިހަމަ ނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އަލުން ޯ
ޯ

 -5ޕނޝނ ޙއޤވ/ލބމނދ ފރތ ނޔވއޖނމ


ކޕީ
ކށް 7 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތެއްގެ މަރުސާބިތުކުރި ލިޔުމާއި އައި.ޑ ީ.ކާޑުގެ ޮ
އފީސް މެދުވެރި ޮ
ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ ،ޕެންޝަން ލިބެމުންދިޔަ ފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާ/ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ރަށު ޮ
ފނުވަން ވާނެއެވެ.
އފީހަށް ޮ
ޕެންޝަން ޮ

ނ އތރ ގނވ ޙލތ
 -6ޕނޝނ ފ އ 
ސ އ 


ކންމެވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދެވިގެން
ޮ



ކންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން ފައިސާ ދެވިގެން
ޮ

 -7ޕނޝނ އ ބހ މއސލ ހށހޅނ


ފމް" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝައްކުވާ މުއްދަތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކާއެކު ،ޕެންޝަން
ބޭންކަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ޢަދަދާ މެދު ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ،އިތުރަށް ބެލުމަށް އެދި ޕެންޝަނާބެހޭ "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޯ
އފީހަށް ހުށަހަޚަންވާނެއެވެ.
ޮ



2

އފީހުން ވެސް ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
ތޅު ޮ
އފީހުން ނުވަތަ އަ ޮ
އފީހުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ރަށު ޮ
އފީހުންނާއި ޕެންޝަން ޮ
މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮ
ފމް ޯ
ޕެންޝަނާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޯ

