
އ� �ގ ޑ� ނ� �ނ� ފ �ނ�ޝ ށ� ޕ� �މ ތ� �ރ� ގ ދ� ގ�
ނ�  ރ� ނ� ކ� ހ� �އ�ސ� ރ �ރ� ފ ހ�

ޕ�ނ�ޝ�ނ� އ�ފ	ސ�

HL / V1 / OC20



ނ�  ރ� �ބ ނ� ވ� މ� �މ �ތ� ހ ރ� �ށ� ޝ �މ ރ� ނ� ކ� ހ� �ރ

އ� ތ� ރ� �ދ� ފ ތ� �މ ދ� ގ� ޚ� ނ�ސ� ނ� އ� �ގ ފ ނ� އ�ސ� �ހ

ނ�  ރ� ރ� ކ� ޔ� ޚ�

ދ�   �ދ �ނ� އ ވ� ރ� ނ� ކ� ހ� �ރ

ނ� ރ� ނ� ކ� ހ� �އ�ސ� ރ �ރ� ފ އ� ހ� �ގ ޑ� ނ� �ނ� ފ �ނ�ޝ ށ� ޕ� �މ ތ� �ރ� ގ ދ� ގ�

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން

ޢުމުރުން 55 އަހަރުން ދަށުގެ މީހަކަށް ވުން

އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ޯލނު ދައްކާ ޚަލާސް
ކުރެވޭނެ މީހަަކަށް ވުން 

ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން,
ގެޮދރުގަތުމަށް ލޯނު ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ވުން

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ މެންބަރުން ގެޮދރު ގަތުމަށް ނަގާ ލޯނުގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޮޕސިޓުގެ ޮގތުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓަށް 

ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ރަހުނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. 

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ރަހުނު ކުރެވޭނީ 

އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ މީހުންނަށެވެ.

މި ސްކީމުގެ ދަށުން ގެޮދރުގަތުމަށް ޯލނު ހަމަޖައްސަން ވާނީ އެޚިދުމަތް ޯފރުޮކށް 

ދިނުމަށް ޕެންޝަން ޮއފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ގާއިމު ޮކށްފައިވާ ތަނަކުންނެވެ. 

މިހާތަނަށް މި އެއްބަސްވުމުގައި ޮސއިޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ: 

ގެޮދރު ގަތުމަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓުން ރަހުނު ކުރެވޭނެ އަދަދު 

ކަނޑައަޅަނީ ރަހުނު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މެންބަރެއްގެ އުމުރަށް ބިނާޮކށެވެ. މިޮގތުން 

އެކި އުމުރު ފުރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ގެޮދރު ގަތުމަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓުން ރަހުނު ކުރެވެން ހުރި 

އަދަދު ސްކީމުގެ މެންބަރުންގެ  ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓު 

ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިމައުލޫމާތު ޕެންޝަން ޯމބައިލް 

އެޕްލިކޭޝަނުންނާއި  ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ބަލާލެވޭނެއެވެ. 
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އެކައުންޓުގައި
ހުރި އަދަދުގެ

ފަންޑުގައި
ހުރި އަދަދުގެ

އުމުރު ފުރާ

އުމުރު ފުރާ

ފަންޑުގައި
ހުރި އަދަދުގެ އުމުރު ފުރާ

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް 

 ސްކީމުގެ ދަށުން ގަނެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ތަންތަނެވެ. 

އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ގަންނަ ގެޮދރު 

އިމާރާތްޮކށް ނިމުމުން އިމާރާތް ގަތް ފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭ
ޮގތަށް ވިއްކާ ތަންތަން 

ޢިމާރާތްކުރުމަށްފަހު ޢާންމުޮކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބާޒާރެއްގައި
ވިއްކާ ތަންތަން 

55

65

ޯމލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަން 

ޮމރިޝަސް ޮކމާޝަލް ބޭންކް

ޮކމާޝަލް ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް 
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މިސްކީމުގެ ދަށުން ގެޮދރު ގަތުމަށްޓަކައި 

ލޯނު ޯހދުމަށް ހައުސިންގ ފައިނޭންސްގެ 

ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާއިރު 

ޯލނުގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޮޕސިޓްގެ ޮގތުގައި 

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓުގައި 

ހުރި ފައިސާ ރަހުނު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 

(މިމައުލޫމާތު ހިމަނާނީ ލޯނަށް އެދި 

ހުށަހަޅާ ޯފމުގައި)

މިސްކީމުގެ ދަށުން ނަގާ ޯލނުގެ 

ސެކިއުރިޓީ ޑިޮޕސިޓްގެ ޮގތުގައި 

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންސް އެކައުންޓުގައި 

ހުރި ފައިސާ ރަހުނުކުރުމަށް އެދޭ 

މެންބަރުންގެ މައުލޫމާތު އެޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތުން ޕެންޝަން ޮއފީހާ ހިއްސާކުރުން 

ޝަރުތު ހަމަވާ މެންބަރުންގެ ފައިސާ ، 

ހައުސިންގ ފައިނޭންސް ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތާ ހަވާލުކުރުން 

1

ޯލުނ ެދްއުކަމްށ ުނުކޅެދިއްޖެަނަމ

ޯލނު ނަގާ ފަރާތުން ލޯނު ދެއްކުމަށް 

ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ އެފައިސާ ޯހދުމަށްޓަކައި 

ލޯނު ނަގައިގެން ގަތް އިމާރާތް 

ވިއްކާލެވޭނެއެެވެ. އަދި އެއިމާރާތެއް 

ވިއްކާލައިގެން ލޯނުނެގި ފަރާތުން 

ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ އެއަދަދު 

ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ރަހުނު 

ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  

ޯލުނ ަދްއކާ ިނމުމްުނ

ލޯނު ދައްކާ ނިމުމުން ރަހުނު ކުރެވުނު 

ފައިސާ އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް 

ސޭވިންސް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

ޯލުނ ަދްއކާ ިނެމްނެދްނ

ޯލނު ދައްކާ ނިމެންދެން ރަހުނު ކުރެވޭ 

ފައިސާ ހުންނާނީ އެފައިސާ ހަވާލު ކުރެވޭ 

ހައުސިންގ ފައިނޭންސްގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުުގައެވެ. އަދި 

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އެފައިސާ 

އިންވެސްޓްޮކށް ރިޓަރންސް 

ލިބެމުންދާނެއެވެ. 
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