ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް
 PensionOffice

ޮވލިއުމް1 :

 www.pension.gov.mv

ނަންބަރު2 :

 info@pension.gov.mv

 3309908
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ޚާ އް ޞ ަ ސެ ކް ޝ ަ ން
ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ޕެ ން ޝ ަ ން ،ނި ޒާ މު އެ ހެ ން ޤ ަ އު މު ތ ަ ކު ގެ ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ތ ަ ކާ އ ަ ޅާ ބ ަ ލާ ލު ން

“

( ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މް މާ ސާ މި ން ގ ަނ ޑު ން)

އެ މް އާ ރު ޕީ އެ ސް ޤާ އި މް ކު ރެ ވު ނު ތާ 5

އ ަ ހ ަ ރު ފު ރެ ން ކ ަ އި ރި ވެ ފ ަ އި ވާ އި ރު،
މި ސް ކީ މް ގ ަ އި ބ ަ އި ވެ ރި ވާ މެ ން ބ ަ ރު ން ގެ
އ ަ ދ ަ ދު ،ރާ އް ޖޭ ގެ މ ަ ސ ަ އް ކ ަ ތް ކު ރާ
އާ ބާ ދީ ގެ ނި ސް ބ ަ ތު ން ބ ަ ލާ އި ރު 95
އި ން ސ ަ އް ތ ަ އ ަ ށް ވު ރެ މ ަ ތި ވާ ނެ ކ ަ މ ަ ށް
އ ަ ން ދާ ޒާ ކު ރެ ވެ އެ ވެ.

”

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

] [05ތ ަ ޢާ ރު ފް
] .1 [06އެ ޑެ ކު އެ ސީ ()40%

] 1.1 [06ލި ބި ދެ ވޭ ޢި ނާ ޔ ަ ތް ތ ަ ކާ އި ،ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ގެ ފ ަ ރު މާ
] 1.2 [06ޕެ ން ޝ ަ ން އެ ސެ ޓް ކު ރި އ ަ ރ ަ މު ން ދާ ނި ސް ބ ަ ތާ އި ،އި ން ވެ ސް ޓް މ ަ ން ޓް ފ ަ އި ދާ

ޚ ަ ބ ަ ރު

] 1.3 [07ޓެ ކް ސް ސ ަ ޕޯ ޓް
] 1.4 [07ޕެ ން ޝ ަ ން ލީ ކޭ ޖް
] .2 [09ސ ަ ސް ޓޭ ނ ަ ބި ލި ޓީ ()35%
] 2.1 [09އާ ބާ ދީ އ ަ ށް އ ަ ން ނ ަ ބ ަ ދ ަ ލު ތ ަ ކާ އެ ކ ަ މު ގެ ސ ަ ބ ަ ބު ން ދ ަ އު ލ ަ ތު ގެ ޕެ ން ޝ ަ ން ޚ ަ ރ ަ ދ ަ ށް
ކު ރާ ނެ އ ަ ސ ަ ރު
] 2.2 [10ޕެ ން ޝ ަ ން ކ ަ ވ ަ ރޭ ޖް
] .3 [10އި ން ޓެ ގް ރި ޓީ ()25%
] 3.1 [11ޕް ރ ަ އި ވެ ޓް ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ތ ަ ރ ަ އް ޤީ ވެ ފ ަ އި ވާ މި ން ވ ަ ރު
] 3.2 [11ހި ން ގު މު ގެ އޮ ނި ގ ަނ ޑާ އި ގ ަ ވާ އި ދު ތ ަ އް
] [13ނި ން މު ން

<< އަނެއް ސަފުހާ

][02
][03
އި ސް ތި ހާ ރު

ޚ ަ ބ ަ ރު
ސެ ޕް ޓެ ން ބ ަ ރު 2014
އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

އު މު ރު ން ދު ވ ަ ސް ވީ މީ ހު ން ގެ ދު ވ ަ ސް ފާ ހ ަ ގ ަ ކޮ ށް ފި
އކްޓޫބަރު
ގތުން ޮ 01
ގތުން ފާހަގަ ކުރާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޮ
ބއިނަލް އަޤުވާމީ ޮ
ަ
ކށްގެން ބޭއްވި މި
އންތިޒާމް ޮ
އފީހުން ި
ހލުގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވާފިއެވެ .ޕެންޝަން ޮ
 2014ގައި މާލޭ ސިޓީ ޯ
ރޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އިތުރުން ހީޓުން
ހސްޕިޓަލް ،ހެލްތު ޕް ޮ
ހސްޕިޓަލާއި ،އޭޑީކޭ ޮ
ހފްލާގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ޮ
ަ
ބައިވެރިވިއެވެ.
މި ހަފްލާގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ،މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ
ޙަރަކާތްތަކެއްވެސް ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ.

މލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމު(އެމްއާރުޕީއެސް) ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
ޯ

ގތާއި ހިލާފަށް 1 ،ޖަނަވަރީ  2015ގެ ފަހުން އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދި ފޯމު
ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން އައި ޮ

ގތުގައި ނަގަމުން ގެންދާ އެ ބައިވެރިއެއްގެ
މި ސްކީމުގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީއެއްގެ ޮ

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ،އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް ދެވޭނީ ،އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދި އެ ފަރާތަކުން

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގައި ހުރި ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ  1އިން ސައްތަ 0.9 ،އިން ސައްތައަށް ކުޑަ

އފީހަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މަހުން ފެށިގެންނެވެ 1 .ޖަނަވަރީ  2015ގެ ފަހުން އަސީސާ ޕެންޝަނަށް އެދި
ޕެންޝަން ޮ

އސްގެ
ބޑުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން 1 ،ޖަނަވަރީ  2015އިން ފެށިގެން އެމްއާރުޕީ ެ
އފީހުގެ ޯ
ކުރުމަށް ޕެންޝަން ޮ

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ،މިހާރު

ގތަށް ،އުމުރުން  65އަހަރުވި
އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާ ޮ

ކށްފިއެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ 0.9އަށް ކުޑަ ޮ

ތރީޚާއި ،އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު ފާއިތުވާ މުއްދަތަށް ޖެހޭ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ
ާ
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އެ ޑް މި ނި ސް ޓް ރޭ ޝ ަ ން ފީ  0.9އ ަ ށް ކު ޑ ަ ކު ރު ން

ފާ އި ތު ވި މު އް ދ ަ ތ ަ ށް ޖެ ހޭ އ ަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝ ަ ން ގެ ފ ަ އި ސާ ޖ ަ މާ ކޮ ށް ދި ނު ން ހު އް ޓާ ލު ން

ނަންބަރު- 2 :

ޖެ ނު އ ަ ރީ 2015

ފައިސާގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>

ފުރަތަމަ ސަފުހާ

2

އި ސް ތި ހާ ރު

އަމިއްލަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވެވޭ
އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

” އުފާވެރި މާދަމަޔަކަ ް
ށ
މިއަދު ރައްކާކުރައްވާ “
އަޙްމަދު ރަޝީދު
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ސޭޓެއް
pension.gov.mv

info@pension.gov.mv

t: 3309908

އަމިއްލަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވެވޭ

ނަންބަރު- 2 :

” އުފާވެރި މާދަމަޔަކަ ް
ށ
މިއަދު ރައްކާކުރައްވާ “

ފެބްރުވަރީ 2015

އައިމިނަތު ޝާލިޔާ
ކޭކު އަޅާ ފަރާތެއް
pension.gov.mv
<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>

info@pension.gov.mv

t: 3309908
ފުރަތަމަ ސަފުހާ
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ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ ގެ ޕެ ން ޝ ަ ން ،ނި ޒާ މު އެ ހެ ން ޤ ަ އު މު ތ ަ ކު ގެ ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ތ ަ ކާ
އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

އ ަ ޅާ ބ ަ ލާ ލު ން
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ފެ ށު ން

މު ޙ ަ އް މ ަ ދު ޝ ަ ހު ދު
--------------------------އި ކޮ ނޮ މި ކް އެ ން ޑް ފ ަ އި ނޭ ން ޝ ަ ލް

ރއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެންބަރުންގެ އަތުން ޕެންޝަން
ނނުގެ ދަށުން ާ
 2009ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ޤާ ޫ

އެ ނ ަ ލި ސް ޓް

ކންމެ
ކންޓްރިބިއުޝަން (ޑީސީ) ޕެންޝަން ނިޒާމަކާއި 65 ،އަހަރު ފުރޭ ޮ
އންޑް ޮ
ގތުގައި ފައިސާ ނެގިގެން ހިންގޭ ޑިފަ ި
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
ޮ
ދވެހި ރައްޔިތަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމު ތަޢާރަފް
ި
ކށްފައިވާނީ ފަންނީ ނަޒަރަކުން ދިވެހި
ޕޓުގައި މަސައްކަތް ޮ
ކުރެވުނެވެ .މިޕެންޝަން ނިޒާމަށް  5އަހަރު ފުރެން ކައިރި ވެފައިވާއިރު ،މި ރި ޯ
ގތުން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު ވަޒަން
ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ހިންގޭ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުމަށެވެ .މި ޮ

ނަންބަރު- 2 :

ޕޓުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާނީ ،ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ރޭންކް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު “މެލްބަން މާސާ ޕެންޝަން އިންޑެކްސް”
ކުރުމަށް މި ރި ޯ
ކންމެ ދާއިރާއެއްގެ
ގތުން މިއިން ޮ
އސްލަކަށް ބަލައިގެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑަކުން ފާހަގަ ކުރެވޭ މައިގަނޑު  3ދާއިރާއެކެވެ .މި ޮ
ަ
ގތުގެ ތަފްޞީލްތަކަށާއި ،ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއި ،ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ
ދަށުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު މަސައްކަތް ކުރާ ޮ

<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>
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ގތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ގެނެސްދީފައި ވާނެއެވެ.
ކަންތައްތަކުގެ ޮ

ފުރަތަމަ ސަފުހާ

4

ޚާ އް ޞ ަ ސެ ކް ޝ ަ ން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ،ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުން

ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ

އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

ތ ަ ޢާ ރު ފް

ކށްލަނީ މާސާ ޕެންޝަން އިންޑެކްސް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު
ތިރީގައި މި ތަފްޞީލް ޮ
މިންގަނޑެވެ.

ކންކަހަލަ
ކންމެ ޤައުމެއްގައި ވެސް ފަރުމާކުރެވެނީ އެ ޤައުމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެން ވަނީ ޮ
ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ޮ
ޤއުމެއްގެ ތާރީޚީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް
ނިޒާމެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެ ަ

އެޑެކުއެސީ ()40%

ސަސްޓޭނަބިލިޓީ ()35%

އިންޓެގްރިޓީ ()25%

ކުރެވިގެންނެވެ .މީގެއިތުރުން ،ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގައި ފަރުމާކޮށް ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ އެކި

ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި ،ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ

އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން

ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަން ނިޒާމު

ފަރުމާ

ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ޚަރަދަށް ކުރާނެ އަސަރު

ތަރައްޤީވެފައިވާ މިންވަރު

ބޑުވެ ތަސައްރަފު
ދުވަސްވަރު ކަމަށްވާތީ ،އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ކަޑައްތު ކުރަމުން ގެންދަނީ ހެދި ޮ

ޕެންޝަން އެސެޓްސް ކުރި އަރަމުންދާ

ޒމުތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި
ފުދުމުގެ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކެވެ .އެހެންކަމުން ،ވަކިވަކި ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނި ާ

ނިސްބަތާއި ،އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ

ކންމެ
ކމެކެވެ .އެހެންނަމަވެސްޮ ،
ތފާތުތައް ހުންނާނެތީ ،އެއް ނިޒާމް އަނެއް ނިޒާމާ އަޅާ ބެލުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ަ
ަ

ޓެކްސް ސަޕޯޓް

އނިގަނޑާއި ،ގަވާއިދުތައް
ހިންގުމުގެ ޮ

ޕެންޝަން ކަވަރޭޖް

ގތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ
ޕެންޝަން ނިޒާމެއްގެ ވެސް ހަރުދަނާކަން ބެލުމުގައި އެ ނިޒާމެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މެންބަރުންގެ މެދުގައި އޮތް މިންވަރަށާއި ،ރިޓަޔަރ ކުރުމަށްފަހު ޕެންޝަން ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް

ރޭންކްތަކާއި އޭގެ މާނަ

އތް މިންވަރަށް ބެލިދާނެއެވެ.
އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ލިއްބައިދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޮ

ގތުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް މައްޗަށް ދާ
ބޑު ،ޕެންޝަންގެ ޮ
ޕެންޝަނަރުންގެ މެދުގައި އެ ނިޒާމަކާ މެދު އިތުބާރު ޮ
A

ކުރެވިފައިވާ ޕެންޝަން ނިޒާމު

ލބަލް ޕެންޝަން އިންޑެކްސް” އަކީ ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް
ގތުން “މެލްބަން މާސާ ގް ޯ
މި ޮ

ގތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ
ދަރަޖަކޮށް ތަރުތީބު ކުރުމުގައި ބަލަނީ އެ ޕެންޝަން ނިޒާމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ

B
+C

ޒމުގެ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ހަރުދަނާކަމުގެ (އިންޓެގްރިޓީ)
ލބިދެވޭތޯ (އެޑެކުއެސީ) އާއި ،އަދި ނި ާ
ި

އންޑެކްސްއެކެވެ .މި އިންޑެކްސް
ކންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދެވޭ ި
އަދި މާސާ ގުޅިގެން ޮ

D

ޕންޝަން ނިޒާމުތައް ދިރާސާކޮށް
 2009ވަނަ އަހަރު ޝާއިޢު ކުރަން ފެށުމަށް ފަހު މިހާތަނަށް ވަނީ  20ޤައުމެއްގެ ެ
ގއި ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް އެންމެ
މި އިންޑެކްސްގައި ތަރުތީބު ކުރެވިފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރުގެ މި އިންޑެކްސް ަ
އސްޓްރޭލިޔާ)4( ،
ނޑްސްޮ )3( ،
ގތުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ )1( :ޑެންމާކް )2( ،ނެދަލެ ް
ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޮ

E

ގތެއްގައި ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ޙައްލު ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ،ރިސްކުތައް
ޖުމްލަ ޮ
ގތެއްގައި ހިންގިދާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެ ޕެންޝަން ނިޒާމު
ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
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އސްޓްރޭލިއަން ސެންޓަރ ފޯރ ފައިނޭންޝަލް ސްޓަޑީސް
އސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރާއިޮ ،
މއްޗަށެވެ .މި އިންޑެކްސް އަކީ ޮ
ަ

C

އ ހުރި ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ނަމަވެސް
އނިގަނޑެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ،ރަނގަޅު ސިފަތަކެ ް
ގ ޮ
ޅ ހިންގުމު ެ
ރަނގަ ު
ރޠު ހަމަނުވާ ޕެންޝަން ނިޒާމު
ޖހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރުމުން  Aރޭންކިން އަށް ޝަ ު
ޅ ކުރަން ެ
ރަނގަ ު

ނަންބަރު- 2 :

ޑކްސްގައި ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް
ހދަމުން އަންނަ އިންޑެކްސް އެކެވެ .މި އިން ެ
ދރަޖަ ކުރުމުގައި މަޤްބޫލުކަން ޯ
ަ

+B

ރގެ ރިޓަޔަރމަންޓް އާމްދަނީއެއް
ނޒާމެއްތޯ (ސަސްޓޭނަބިލިޓީ) އާއި ،ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް މެންބަރުންނަށް ފުދޭވަ ު
ި

މިންވަރަށް

ގތަކަށް ފަރުމާ
ގތެއްގައި ހިންގޭނެ ފަދަ ޮ
ކށްދޭ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ރިޢާޔަތްކުރާ ޕެންޝަން އާމްދަނީއެއް ފޯރު ޮ

ބޑެތި މައްސަލަތަކާއި ،ރިސްކުތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން
ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ޙައްލުކުރަން ޖެހޭ ޮ
ގތެއްގައި ހިންގިދާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެ ޕެންޝަން ނިޒާމު
ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ނެތުން ނުވަތަ އަލަށް ފަށައިގަންނަ ޕެންޝަން ނިޒާމު

ލބަލް ޕެންޝަން އިންޑެކްސް 2013
މަސްދަރު :މާސާ ގް ޯ

ސްވިޒަލެންޑް އަދި ( )5ސްވިޑްންއެވެ.

<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>

ފުރަތަމަ ސަފުހާ

5

ޚާ އް ޞ ަ ސެ ކް ޝ ަ ން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ،ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުން

 .1އެ ޑެ ކު އެ ސީ ()40%

ގތުގައި އެ
ކންޓްރިބިއުޓް ކުރާ މީހަކު އުމުރުން  65އަހަރު ވެގެން ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު ޕެންޝަންގެ ޮ
 25އަހަރު ޮ
ހދައިދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
އގެ  61އިންސައްތަ އެންމެ ދަށް ވެގެން ޯ
މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރިއިރު ލިބުނު މުސާރަ ި

 1.1ލި ބި ދެ ވޭ ޢި ނާ ޔ ަ ތް ތ ަ ކާ އި ،ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ގެ ފ ަ ރު މާ

ނވެންޝަނުގެ  67ވަނަ މާއްދާގައި
ކ ް
ސޝަލް ސެކިއުރިޓީ ޮ
އގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ) ގެ ޯ
އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ ޮ

ޕޓެއް
ގތުން  2005ވަނަ އަހަރު ވާރލްޑް ބޭންކުން ނެރުނު ދިރާސާ ރި ޯ
ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކުގެ ފަރުމާއާ ބެހޭ ޮ

ހދައިދޭންޖެހޭ ރިޕްލޭސްމަންޓް ރޭޓަކީ 40 ،އިންސައްތައެވެ .އެހެންކަމުން،
ވގެން ޯ
ގތުން އެންމެ ދަށް ެ
ބނެފައިވާ ޮ
ު

އންޓަރނޭޝަނަލް ޕަރސްޕެކްޓިވް
އލްޑް އޭޖް އިންކަމް ސަޕޯޓް އިން ދަ ޓްވެންޓީ ފަސްޓް ސެންޗަރީި :
ކމުގައިވާ “ ޯ
ަ

އމްއާރުޕީއެސްގެ ރިޕްލޭސްމަންޓް ރޭޓްތައް ހުރީ މި މިންގަނޑަށް ވުރެ މަތީގައެވެ .އެމްއާރުޕީއެސްގެ ރިޕްލޭސްމަންޓް
ެ

ހުންނަންވާނެ

ކށްފައިވާ “ 2010ވަނަ އަހަރު
އޢު ޮ
ވލިއުމް  ،1ނަންބަރު  1ގައި ޝާ ި
އފީހުގެ އީ-ބުލެޓިން ޮ
ރޭޓްތައް ،ޕެންޝަން ޮ

ގތުން ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ތަނބު  0އަދި  1ގައިވާ ހުރިހާ
ކށްފައެވެ .މި ޮ
ފސް ތަނބެއް ފާހަގަ ޮ
ަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ފަންނީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލުމެއް” މި

ގތުން ތަނބު 0
ކށްފައެވެ .މި ޮ
ޙޞިލްކޮށް ތަނބު  2އަދި  3ގައިވާ ބައެއް ކަންކަން ވެސް ޙާޞިލް ޮ
ކމެއް ާ
ަ

ކރުދާހުގެ  17އަދި  18ވަނަ ސަފުހާއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .މަތީގައިވާ ގިނަ ކަންތައްތައް ޙާޞިލްކުރެވިފައި
ަ

ޒމެއްގެ ފަރުމާގައި
ފމް” ގައި ވަނީ ފުރިހަމަ ޕެންޝަން ނި ާ
އންޑް ރި ޯ
އން ޕެންޝަން ސިސްޓަމްސް ެ
ޮ

ގއި ވަނީ،
ަ

ޅވާލެވިފައިވާ އަސާސީ ޕެންޝަން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާ ،ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހު ު

އންނަންވާނެ ކަމަށެވެ.
ނިޒާމެއް ޮ

އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމް މާސާ މިންގަނޑުން

އފީހުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެމްއާރުޕީއެސްއަށް
ވރުގެ އިންސައްތައެވެ .ޕެންޝަން ޮ
ގތުގައި ލިބޭ މިން ަ
ޕންޝަންގެ ޮ
ެ

ވާތީ ،މިބައިން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް ލިބެނީ

( )Bރޭންކިންގ އެވެ.

 2010ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފު ކުރެވުނު އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމާއެކު ރާއްޖެ

މންޑޭޓަރީ (ބައިވެރިވުން ލާޒިމު)
ކށްފައެވެ .ތަނބު  1ގައި ވަނީ ެ
ޙޞިލް ޮ
ކމާއެކު ާ
ވަނީ މި ލަނޑުދަނޑި ކާމިޔާބު ަ
މލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން
އންނަންވާނެ ކަމަށެވެ 2010 .ވަނަ އަހަރު ޯ
ޕަބްލިކް ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ޮ
ސްކީމު (އެމްއާރުޕީއެސް) ޤާއިމްކޮށް ،މި ޕެންޝަން

ސްކީމްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ ދިވެހިން ބައިވެރިކުރުން

ނަންބަރު- 2 :

މަޖުބޫރު ވެގެން ދިޔުމުން މިތަނބުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް ރާއްޖެއިން މިވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު
މއާރުޕީއެސްގައި ޕަބްލިކް
ކށްފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ތަނބު  2އަދި  3ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ،އެ ް
ޙާޞިލް ޮ
ސކްޓަރާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރު ވެސް މިހާރު ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބައިވެރިކުރެވި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ
ެ

އގަސްޓް
ސްކީމުގައި އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުޞަތު  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޮ

ގތަކަށް
ތގައި ހިމަނާފައި ވާނީ ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ރޭވުންތެރި ޮ
މިބައިގައި ޕެންޝަން އެސެޓްސްގެ ގޮ ު
ގތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ޕެންޝަނަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ވަކި އުޞޫލްތަކެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ފައިސާއެވެ .މި ޮ
ކށްގެން ވަކިން ބެލެހެއްޓުމާއެކު އިންވެސްޓް ކުރަމުން ގެންދެވެނީ ހަމައެކަނި އެމްއާރުޕީއެސްގެ ފައިސާއެވެ.
ޚއްޞަ ޮ
ާ
ލތަށް
ކށްދޭ އެހެނިހެން ޕެންޝަނަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ދައު ަ
ދއުލަތުން ފޯރު ޮ
ަ

މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ފެބްރުވަރީ 2015

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައެވެ .އަދި މީގެ

އިތުރުން ޕެންޝަން

 1.2ޕެ ން ޝ ަ ން އެ ސެ ޓް ކު ރި އ ަ ރ ަ މު ން ދާ ނި ސް ބ ަ ތާ އި ،އި ން ވެ ސް ޓް މ ަ ން ޓް ފ ަ އި ދާ

ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން

ދވެމުންދާ ޕެންޝަންތަކަށް ވީ ނަމަވެސް މިފައިސާ އަކީ ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ދުރާލައި ރޭވުންތެރިކަމާއެކު
ެ
ކށްދެވެނީ ފުދޭ ވަރެއްގެ (އެޑެކުއޭޓް) މިންވަރެއްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއް މިންގަނޑަކީ
ގތުގައި ފޯރު ޮ
ޕެންޝަންގެ ޮ

ގތުގައި މިފައިސާ ނުހިމެނެއެވެ .އެހެން
ވަކިން ބެލެހެއްޓެމުންދާ ފައިސާ އަކަށް ނުވާތީ ޕެންޝަން އެސެޓްސްގެ ޮ

މުސާރައިގެ ނިސްބަތުން

ގސްފައިވާ
ކމުން މިބައިގައި މިހިމަނާލަނީ ހަމައެކަނި އެމްއާރުޕީއެސްގެ ޕެންޝަން އެސެޓްސްތައް ކުރިއަރަމުން ޮ
ަ

ނދިޔަ
ރިޕްލޭސްމަންޓް ރޭޓެވެ .ރިޕްލޭސްމަންޓް ރޭޓަކީ ،ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ކުރިން ލިބެމު ް

<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ،ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުން

 2010ވަނަ އަހަރު އެމްއާރުޕީއެސް ޤާއިމު ކުރެވުނު

ގތެއްގައި 25
ސޓްސް އެވަރެޖް ޮ
ފަހުން ،މި ސްކީމްގެ އެ ެ

ގސްފައިވެއެވެ .މި ސްކީމް ޤާއިމު ކުރެވުނު ފަހުން މިހާތަނަށް އިންވެސްޓް
 9އިން ސައްތައިގައި ކުރިއަރަމުން ޮ
ކށްފައެވެ.
ގތެއްގައި  6.57އިން ސައްތައިގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއް ވަނީ ޙާޞިލް ޮ
ކށްގެން އަހަރަކު އެވަރެޖް ޮ
ޮ
 2013ވަނަ އަހަރަކީ ސްކީމް ޤާއިމު ކުރެވުނު ފަހުން އެންމެ ރަނގަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއް ލިބުނު
ގތުން  2013ވަނަ އަހަރު އެމްއާރުޕީއެސް އިން ވަނީ  8.01އިން ސައްތައިގެ އިންވެސްޓްމަންޓް
އަހަރެވެ .މި ޮ
ހދާފައެވެ .މި ފައިދާ ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވަނީ އެމްއާރުޕީއެސްގެ  83އިން ސައްތަ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ
ފައިދާއެއް ޯ

އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

ގތުގައި އަހަރަކު ލިބޭ މިންވަރު
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
އން ސައްތައިގައި ކުރިއަރައި ،ހަމަ މި މުއްދަތުގައި ޕެންޝަން ޮ
ި

 1.3ޓެ ކް ސް ސ ަ ޕޯ ޓް
ސނާވާ މުއައްސަސާއެކެވެ .އެހެން
މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަކީ ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތި ް
ޯ
މންޓް ފައިދާއިން ވެސް ޓެކްސް ދެއްކުން އިސްތިސްނާވާތީ ،މެންބަރުންގެ
ކމުން ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އިންވެސްޓް ަ
ަ
ރޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްތަކަށް ވަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއިން ޓެކްސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ި
ނދަވާ ފައިސާއަކީ ވެސް ޓެކްސް
ގތުގައި ދެއްވަމުން ގެ ް
އަދި ހަމަ މިފަދައިން ،ސަރުކާރުން އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮ
ތގައި ބެލެވޭ އާމްދަނީއެވެ .އެހެންކަމުން މިބައި އިން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން
ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވާ އާމްދަނީގެ ގޮ ު
ނިޒާމަށް ލިބެނީ ( )Bރޭންކިންގ އެވެ.

ގއި
އން ސައްތައަށް ވުރެ މަތީ ަ
ގތެއްގައި ި 10
ސަރުކާރުގެ ޓީބިލްގެ ރޭޓްތައް  2013ވަނަ އަހަރު އެވަރެޖް ޮ
ކން)
ތރިޓީން (މަރުކަޒީ ބޭން ު
މލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮ ޯ
ހުރުމުންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ޯ
ވނީ ޓީބިލްގެ
ަ

ކރަން ފަށާފައެވެ .އެހެން ކަމުން ،މި އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ  8އިން ސައްތައިގައި
ރޭޓްތައް ޓެޕް ު

ހދަންޖެހިފައެވެ.
ގތްތަކެއް ޯ
ދެމެހެއްޓުމުގައި ޕެންޝަން ފަންޑަށް ވަނީ އިތުރު ޮ

 1.4ޕެ ން ޝ ަ ން ލީ ކޭ ޖް
ތތަކަށް ބަލާއިރު ،އެމްއާރުޕީއެސްގެ
ރއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ބޭރުވާން (ޕެންޝަން ލީކޭޖް) ހުރި ގޮ ް
ާ

ތޖާއަކީ ޕެންޝަން އެސެޓްސް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި އެމެރިކާގެ
ހދާފައިވާ ނަ ީ
މިބައިގައި އެމްއާރުޕީއެސް ޯ
ޓަވަރސް ވަޓްސަންގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޕެންޝަން

ކންޓްރިބިއުޝަން
އެސެޓް ސްޓަޑީގައި ޑިފައިންޑް ޮ

ގތެއްގައި ފައިސާ
ނތަކަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ ވަކި އުސޫލަކުން އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޮ
ކށްދެމުން ގެންދާ އެހެނިހެން ޕެންޝަ ް
ފޯރު ޮ
ގތަކަށް ކުރިއަށް
ޖަމާކުރެވި އިންވެސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ ފައިސާއަކަށް ނުވާތީ ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ

ދީފައިވަނީ ( )Cރޭންކިން އެކެވެ.

ގތަށް ހިންގާ ސްކީމްތަކުގެ ދަށުން ،ވަޒީފާއިން ވަކިވާއިރު ގަނޑުކޮށް
ޚާއްޞަ އުމުރެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތެވެ .މި ޮ
ދވޭ މިންވަރަކާއި ،މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ހިމެނެއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ެ
މިފަދަ ޢިނާޔަތްތައް ލިބެމުންދާ  3315ފަރާތް ތިބިއިރު  2016ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް އިތުރު  111ފަރާތަކަށް މި

ފެބްރުވަރީ 2015

ގއި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް
އތެވެ .އެހެންކަމުން މި ބައި ަ
ރސަތު އެބަ ޮ
ގެންދެވިދާނެ ކަމާމެދު ސުވާލުކުރުމުގެ ފު ު

ގތުގައި ވަކި
ޕންޝަން ޢިނާޔަތްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާނެ އެންމެ ދަށް އުމުރުގެ ޮ
ފޯރުކޮށް ދެމުންގެންދާ އެހެން ެ

ނަންބަރު- 2 :

އވާ ނަތީޖާތަކަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ދައުލަތުން
ހދާފަ ި
(ޑީސީ) ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުން ޯ

ތެރެއިން ޕެންޝަން ލިބިދެވޭނެ އެންމެ އަވަސް އުމުރަކީ  55އަހަރު ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވަސް ދައުލަތުން

ގތުގައި  2014ވަނަ
ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ޮ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުން މަދުވެގެން  129މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެއެވެ .މިފައިސާގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް
 10މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އުމުރުން  55އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ރިޓަޔަރ ކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ
އެކި އެކި ޢިނާޔަތް ތަކަށެވެ.

<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>

ފުރަތަމަ ސަފުހާ

7

ޚާ އް ޞ ަ ސެ ކް ޝ ަ ން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ،ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުން

ގތުގައި މަދުވެގެން  137މިލިއަން ރުފިޔާ،
ކންމެ އަހަރަކު މަހުން މަހަށް ދެވޭ އިނާޔަތުގެ ޮ
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޮ

ގތުން އަލަށް ޝަރުތު ހަމަވާނެ މުވައްޒަފުން
މުވައްޒަފުން މިހާރު ވެސް މި މުއައްސަސާތަކުގައި އެބަތިއްބެވެ .މި ޮ

ގތަށް ދެމުން ގެންދާނެއެވެ .މަތީގައި
 8މުއައްސަސާއަކުން 3426 ،ފަރާތަކަށް ،ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ޮ

ހމަނައިގެން ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި  9500އަށް ވުރެ ގިނަ  55އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަފުން  2019ވަނަ އަހަރުގެ
ި

ކށްފައިވާ  3315ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  1662ފަރާތަކީ ( 50އިންސައްތަ އަކީ) ،އެމްއާރުޕީއެސް 2010
ބަޔާން ޮ

ނިޔަލަށް ތިބޭނެއެވެ.

އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

ކރިން މި ބަޔާންކުރި ޢިނާޔަތްތަކަށް އަލަށް ޝަރުތު ހަމަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ  111ފަރާތް ހިމަނައިގެން 2016
ު

ހމަވާނެ  4000އަށް ވުރެ ގިނަ
އަހަރު ވެގެން ކުރިން ބަޔާންކުރި އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކަށް މުޅިން އަލަށް ޝަރުޠު ަ

ފރާތްތަކަށް
ގތުގައި  340މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވާ ަ
ވނަ އަހަރު ފެށިއިރު ،ސަރުކާރުން އެކްރޫޑް ރައިޓްސްގެ ޮ
ަ
ގތަށް ،ދެވަނަ ފަހަރަށް ދައުލަތުން ލިބެމުންދާ ޑަބަލް ބެނެފިޓްގެ
ވމުން އިތުރަށް ލިބެމުންދާ ޢިނާޔަތްތަކަކީ ފުށުއަރާ ޮ
ު
ށގެން  2016ވަނަ
މނާލަނީ މި ސްކީމްތަކުން  2014ވަނަ އަހަރުން ފެ ި
ރގައި މި ހި ަ
ގތުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ .ތި ީ
ޮ

ގތަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކުގެ
ކށްފައިވާ ،އެމްއާރުޕީއެސްގެ ބޭރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ޮ
މަތީގައި ބަޔާން ޮ
ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ބޭރުވަމުންދެއެވެ .އެހެންކަމުން މިފަދަ
ރލް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ކުރިމަގުގައި
ކންޓް ޯ
ޢނާޔަތްތަކަކީ ،ޕެންޝަން ހާމަނައިޒް ކުރުމުގެ ތެރެއިން ޮ
ި

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިނުމަށް މިހާރު ވެސް ނިންމާފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ޚުލާޞާ ޢަދަދުތަކެވެ.

ސަރުކާރުގެ

ބަޖެޓުން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ޢިނާޔަތްތަކެވެ .އެހެންކަމުން ،މިބައި އިން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް
 2014އިން 2016

2014

2015

2016

ކށް ދެވޭ
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރާއިރު ގަނޑު ޮ
ފައިސާ

20

1.4

1.3

22.7

ދެއަހަރުގެ މުސާރަ

3.5

0.6

0

4.1

މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާތައްތައް

129

136

137

402

152.5

138

138.3

428.8

ދެވޭ ޢިނާޔަތް

ނިޔަލަށް ޖުމްލަ

އފީހުގެ ހިސާބުތައް :މަތީގައިވާ ތާވަލްގެ އަދަދުތައް ދެވިފައިވަނީ މިލިއަނުން ،ދިވެހި ރުޔިޔާއިން ނެވެ)
(ޕެންޝަން ޮ

ލއިރު ،ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ
އެ ޑެ ކު އެ ސީ އ ަ ށް ލި ބި ފ ަ އި ވާ އެ ވް ރެ ޖް ރޭ ން ކި ންގ :މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް ބަ ާ
ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން ،ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް މިބައިން ލިބޭނީ
ގތެއްގައި ( )Cރޭންކިންގ އެއް
ޖުމްލަ ޮ

ނަންބަރު- 2 :

ޖުމްލަ

ދީފައިވާނީ ( )Dރޭންކިންގ އެކެވެ.

ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

ފެބްރުވަރީ 2015

އއްސަސާގެ އިތުރުން ވެސް މިފަދަ ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި
ކށްފައިވާ  8މު ަ
މތީގައި ބަޔާން ޮ
ަ
ކށްފައިވާ އަދަދުތައް އިތުރު
ބޔާން ޮ
އހެން މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ނިންމުމަމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުން މަތީގައި ަ
ެ
އފީހަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް
ޝން ޮ
ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕެން ަ
ގތުގައި  38000އަށް ވުރެ ގިނަ
އސަސާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޮ
ބަލާއިރު މި ޢިނާޔަތްތައް މިހާރު ދެމުންދާ  8މުއަ ް
ގތުން ބަލާއިރު ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 55
މވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ .މި ޮ
ު

<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>

ފުރަތަމަ ސަފުހާ

8

ޚާ އް ޞ ަ ސެ ކް ޝ ަ ން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ،ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުން

 2.1އާ ބާ ދީ އ ަ ށް އ ަ ން ނ ަ ބ ަ ދ ަ ލު ތ ަ ކާ އެ ކ ަ މު ގެ ސ ަ ބ ަ ބު ން ދ ަ އު ލ ަ ތު ގެ ޕެ ން ޝ ަ ން ޚ ަ ރ ަ ދ ަ ށް ކު ރާ ނެ އ ަ ސ ަ ރު
ރގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ،ރާއްޖެއަށް
ކރިޔަށް އޮތް  40އަހަރުގެ ތެ ޭ
ު
ވސް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މި ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އާބާދީއަށް ވެސް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
ެ
ނއިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި އުމުރުން  65އަހަރުން
ގތުން  2050ވަނަ އަހަރު އަން ަ
ދށިވުމުގެ މައްސަލައެވެ .މި ޮ
އާބާދީ ޮ
ޑޕެންޑެންޓް ރޭޝިއޯ މިހާރު ހުރި
އންސައްތަ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އަދި ި
މތީގެ މީހުންގެ ޙިއްޞާ ި 22
ަ
ނސްބަތް2050 ،
ކންމެ މަސައްކަތްކުރާ  100މީހަކަށް  49ޑިޕެންޑެންޓްސް ޖެހޭ ި
މިންވަރު ކަމުގައިވާ އާބާދީގެ ޮ
ނޑެންޓްސް އަށް އުފުލިގެން ދާނެ
ސއްކަތް ކުރާ  100މީހަކަށް  53ޑިޕެ ް
ކންމެ މަ ަ
ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާ އިރު ޮ
ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

 .2ސ ަ ސް ޓޭ ނ ަ ބި ލި ޓީ ()35%

އފީހުން މިހާރު ނަގަމުން ގެންދަނީ
ފައިސާއެއް ޚަރަދު ވަމުން ނުދާނެއެވެ .އެމްއާރްޕީއެސް ހިންގުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ޮ
ވނީ 1
ބޑުން ަ
އފީހުގެ ޯ
ފންޑުގެ  1އިންސައްތައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮ
ަ
 0.9އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ޖެނުއަރީ  2015އިން ފެށިގެން މި ފީ

އ ަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝ ަ ނާ އި ދ ަ އު ލ ަ ތު ން ދެ އް ވާ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝ ަ ން ތ ަ ކ ަ ށް ކު ރާ ނެ އ ަ ސ ަ ރު
ގތުގައި ދޫކުރެވޭނެ ފައިސާއަށް
ގތުގައި ލިބޭނެ ފައިސާއަށާއި ،ޕެންޝަންގެ ޮ
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
އމްއާރުޕީއެސްގެ ޮ
ެ
ދއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
ކށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އާބާ ީ
ގއި ބަޔާން ޮ
މާބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރާނެކަމަށް މަތީ ަ
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން މިހާރު ދެމުން ގެންދާ އަސާސީ ޕެންޝަނަށާއި ،އެހެނިހެން ޕެންޝަންތަކުގެ ޚަރަދު
އފީހުގެ
ބޑުވެގެންދާނެއެވެ .ޕެންޝަން ޮ
ޮ

އވާ “ 2010ވަނަ
ކށްފަ ި
ވލިއުމް  ،1ނަންބަރު  1ގައި ޝާއިޢު ޮ
އީ-ބުލެޓިން ޮ

އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ފަންނީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލުމެއް”

މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓ ަ ޔ ަރ މ ަ ން ޓް ޕެ ން ޝ ަ ން ސް ކީ މް ( އެ މް އާ ރު ޕީ އެ ސް) އ ަ ށް ކު ރާ ނެ އ ަ ސ ަ ރު
ދށިވުމުގެ ސަބަބުން އެމްއާރުޕީއެސްއަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަ ވާނެއެވެ .މީގެ ސަބަބަކީ ،މި ސްކީމްގައި
އބާދީ ޮ
ާ

ގތުގައި ނެގޭ ފައިސާ ކައިރި
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
ގއި ވާތީ ،ޕެންޝަން ޮ
އަދި  30ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ކަމު ަ
ގތުގައި ނެގޭ
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
މސްތަޤްބަލެއްގައި ދަށްވެގެން ދާނެކަމަކަށް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭތީއެވެ .ޕެންޝަން ޮ
ު

އވާ ފަދައިން ،ސްކީމު ހިންގުމަށް
ކށްފަ ި
ނދަނީ ޕެންޝަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮ
އިތުރުން ،އެމްއާރުޕީއެސް ހިންގަމުން ގެ ް
ބރުންގެ ތެރެއިން ރިޓަޔަރ ކުރާ
ފަންޑުގެ ވަކި އިންސައްތަ އެއް ނަގާގެން ކަމަށްވާތީ އާއި ،އެމްއާރުޕީއެސްގެ މެން ަ
ފރާތްތަކަށް ޕެންޝަން ދެވެމުންދަނީ މެންބަރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގސް އެކައުންޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި
ަ

މަތި ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

ގތެއްގައި ކުރިޔަށް
ކށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
މަތީގައި ބަޔާން ޮ
ގތަށް
ގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .އެމްއާރުޕީއެސް އިން ދެވޭ ޕެންޝަނާ ފުށުއަރާ ޮ
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި ޮ

ފެބްރުވަރީ 2015

ފައިސާ އަހަރަކު  2ނުވަތަ  3އިންސައްތާގައި ކުރިއަރަމުން ދާނެކަމުގައި ވެސް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ .އަދި މީގެ

ރން ދެއްވާ ފައިސާގެ މިންވަރު  2050ވަނަ އަހަރު  5ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ
ގތުގައި ސަރުކާ ު
އެލަވަންސް ގެ ޮ

ނަންބަރު- 2 :

ބޑެތި ޢަދަދުތަކުން މީހުން ރިޓަޔަރ ކުރަން ފަށާނީ
ބައިވެރިވާ މިހާރު ވަޒީފާގައި ތިބި ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ޮ

މިކަރުދާހުގެ

ޓޒަން
 7ވަނަ ޞަފްޙާގައިވާ އަންދާޒާ އަށް ބަލާލުމުން ވެސް އަސާސީ ޕެންޝަނާއި ސީނިއަރ ސި ި

މއައްސަސާ ތަކުން ތަފާތު ސްކީމްތަކުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ ު
ޞލުން މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަކީ ކުރަން
މުވައްޒަފުންނަށް ޑިފައިންޑް ބެނެފިޓް އު ޫ
މލްވާ މުއައްސަސާތަކަށް ވަގުތު
ފސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެތީ މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރަށާއި ،އެކަމުގައި ޝާ ި
ަ
ބޭނުންވާނެއެވެ .އެހެން ކަމުން މިބައި އިން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް ލިބެނީ

( )Dރޭންކިންގ އެވެ.

ގތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް
އިރު ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން ކަމުން އެމްއާރުޕީއެސް ހިންގަން ،ސީދާ ޮ

<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>

ފުރަތަމަ ސަފުހާ

9

ޚާ އް ޞ ަ ސެ ކް ޝ ަ ން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ،ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުން

 2.2ޕެ ން ޝ ަ ން ކ ަ ވ ަ ރޭ ޖް
ޕެންޝަން ކަވަރޭޖަކީ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޕެންޝަން ނިޒާމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހުންގެ
ގތުން
އލް.އޯ) އިން ރާއްޖެއާބެހޭ ޮ
އގަނައިޒޭޝަން (އައިެ .
ނޝަނަލް ލޭބަރ ޮ
ގތުން ބަލާއިރު އިންޓަ ޭ
އންސައްތައެވެ .މި ޮ
ި
ލއިރު ރާއްޖޭގެ
ބ ާ
ކށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ަ
ޝއިޢު ޮ
ާ

ކށްފައި
ގތުގައި  2014ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާ ޮ
ފސްގެ ޮ
ލޭބަ ޯ

ހގެ ނިޔަލަށް،
މއާރުޕީއެސްގެ ރެޖިސްޓްރީގައި  2014ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަ ު
ވަނީ  112000މީހުންނެވެ .އެ ް
 109000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބުމާއެކު ،އެމްއާރުޕީއެސްގެ ދަށުން ޕެންޝަން ކަވަރޭޖަކީ  95އިންސައްތައެވެ.
ޕންޝަނާއި ،އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް މި ޢަދަދުގެ ތެރޭގައި
ދއުލަތުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އަސާސީ ެ
ަ
ހިމަނާލުމުން ،މުޅި ނިޒާމުގެ ކަވަރޭޖް ހުންނާނީ  95އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތީގައި ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.
އއީސީޑީ) ގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދެކުނު
ލޕްމަންޓް ( ޯ
ޝން އެންޑް ޑެވެ ޮ
ކޕަރޭ ަ
އގަނައިޒޭޝަން ފޯރ އިކޮނޮމިކް ޯ
ޮ
އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގައި އެވަރެޖްކޮށް ޕެންޝަން ކަވަރޭޖަކީ މަސައްކުރާ އާބާދީގެ  7.5އިންސައްތަކަމުން މިބައިން
ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް ލިބެނީ ( )Aރޭންކިންގ އެވެ.

 3.1ޕް ރ ަ އި ވެ ޓް ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ތ ަ ރ ަ އް ޤީ ވެ ފ ަ އި ވާ މި ން ވ ަ ރު
ފއިވަނީ ޤައުމުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ތަރައްޤީވެފައިވާ މިންވަރަށެވެ.
މބައިގައި މާސާއިން ބޮޑަށް ބަލާ ަ
ި
އންނަ ހަމައެކަނި ފަރާތަކަށް ވާނީ
ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ނެތިއްޖެނަމަ ،ޕެންޝަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ޮ
ގތެއްގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެކަމާ މެދު ސުވާލު
ހއްޓިވި ޮ
ދައުލަތެވެ .މިޙާލަތުގައި ،ޕެންޝަން ދެމެ ެ
ތން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި
އންނާނެއެވެ .މިގޮ ު
އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތު ޮ

ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަން ސްކީމުތައް ހިންގުމަށް

ގތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަން ސްކީމެއް އެއްވެސް
ކށްލެވޭ ޮ
ގތުން ހުރަހެއް ނެތަސް ،ފާހަގަ ޮ
ޤާނޫނީ ޮ
ފަރާތަކުން ހިންގާ ކަމަށް މިހާތަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވެއެވެ.
ޕެ ން ޝ ަ ން ފ ަ ން ޑު ތ ަ އް ކު ރި އެ ރު މު ގ ަ އި ހު ރި ގޮ ން ޖެ ހު ން ތ ަ އް
ކރެވި މިފަދަ ނިޒާމްތައް ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަތުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ މާލީ
ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ޤާއިމް ު
ބންޑު
ރޑަކްޓްތަކާއި ،ދިގު މުއްދަތުގެ ޮ
ގތުން އެނުއިޓީ ޕް ޮ
ކންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ .މި ޮ
ބާޒާރު ތަރައްޤީވުމަކީ ޮ
ގތެއްގައި
ރޑަކްޓްތައް ގަނެ ވިއްކުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ޮ
ބންޑު) ތަޢާރަފްވެ މިފަދަ ޕް ޮ
ކޕަރޭޓް ޮ
(ސަރުކާރާއި ޯ

އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

 .3އި ން ޓެ ގް ރި ޓީ ()25%

ސ ަ ސް ޓޭ ނ ަ ބި ލި ޓީ އ ަ ށް ލި ބި ފ ަ އި ވާ އެ ވް ރެ ޖް ރޭ ން ކި ންގ :ސަސްޓޭނަބިލިޓީގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި

ޝން ފަންޑުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި
ކންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ .ޕެން ަ
ހިނގަމުންދާ ސެކަންޑަރީ ބާޒާރެއް އޮތުމަކީ ޮ

ހމެނޭ އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ޚަރަދަށް ކުރާނެ
ި

ވަރަށް ދުރު ރާސްތާގައި އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ ފަންޑުތަކެއް ކަމުގައި ވެފައި ،ފަންޑު ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ

ނަންބަރު- 2 :

އންނަންޖެހޭނެ ފުރުޞަތެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި އެ ޤައުމެއްގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާއަކީ ވެސް
ޮ

ފެބްރުވަރީ 2015

ކއް ހުރުމާއެކު ،މިބައި އިން
ގންޖެހުންތަ ެ
ޝން ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ޮ
އަސަރުގެ ބައިން ރާއްޖޭގެ ޕެން ަ
ގތެއްގައި ( )Cރޭންކިންގ އެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް ލިބެނީ އެވަރެޖް ޮ

ބޑުވާ ހިސާބުން ބޭރުގެ މާރކެޓްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކީ ވެސް
ޑމެސްޓިކް މާރކެޓަށް ވުރެ ފަންޑު ޮ
ޮ

ކންވާޓަބިލިޓީ) ފައިސާއަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .އެމްއާރުޕީއެސްގެ
ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބޭރު ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ (ފްރީ ޮ
ޓބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ 3.4
ބންޑު ނުހިމަނައި)  30އޮކް ޯ
ކގްނިޝަން ޮ
ގތުގައި (ރި ޮ
ޖމްލަ އެސެޓްސްގެ ޮ
ު
ކށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ
ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ޢަދަދަކީ ރާއްޖޭގެ  2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ޮ
ކވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން  9އިންސައްތައިގެ ޢަދަދެކެވެ.
ނިސްބަތުން  20އިންސައްތައިގެ ޢަދަދެ ެ
ޕެންޝަން ފަންޑުގެ މިހާރުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  57އިންސައްތައަކީ އުމުރުން  16އަހަރާއި  35އަހަރާ ދެމެދުގެ

<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>

ފުރަތަމަ ސަފުހާ

10

ޚާ އް ޞ ަ ސެ ކް ޝ ަ ން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ،ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުން

ބޑުވެގެން ދާނެއެވެ.
އތް ތަނުގައި ޮ
މުއްދަތަކަށް ލިބި ފަންޑުގެ ސައިޒު ކުރިޔަށް ޮ

ކަންތައްތަކެވެ.

ނވެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ
އހެންކަމުން މިފަންޑު ފުޅާކުރުމަށާއި ،ފަންޑުގެ ފައިސާ ދިގު މުއްދަތުގައި އި ް
ެ

އެމްއާރުޕީއެސްގެ ގަވާއިދުތަކަށް ބަލާއިރު ،ޕެންޝަން ދިނުމާ ގުޅޭ ގިނަ ގަވާއިދުތަކެއް ވަނީ މިހާތަނަށް ހެދިފައެވެ.

ދފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން
މާލީ ބާޒާރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ހަދަން ޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި ،މިހާރު ހެ ި

މީގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި ،ޕެންޝަން ސްކީމުގައި އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި

ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު ފަދަ މުހިންމު ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ގެނެސް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި،

އުޅޭ މީހުން ބައިވެރިކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި ،ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ލސްޓްކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް
ސރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ވެސް މާލީ ބާޒާރުގައި ޑެޓް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ި
ަ

ނއެވެ .އެހެން ކަމުން ޕެންޝަން
އަދި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ހިމެ ެ

ކންމެހެން
ފިލުވާލުމަކީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ފަހި ،ކުރިއަރާފައިވާ މަލީ ބާޒާރެއް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޮ

ވސް މި ނިޒާމު ހިންގުމަށްޓަކައި
ނޒާމުތައް ރަނގަޅަށް ހިންގަމުންދާ އެހެން ޤައުމުތަކާ އެއްހަމައެއްގައި ރާއްޖޭގައި ެ
ި

ރއިވެޓް ޕެންޝަން އެކަށީގެންވާ
ބނުންތެރިކަމެކެވެ .މިބައިގައި ބަލާ އެންމެ މުހިންމު މިންގަނޑުކަމުގައިވާ ޕް ަ
ޭ
ގތަކަށް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން
ޮ

ބޭނުންވާ

އނިގަނޑު މިވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.
އަސާސީ ޤާނޫނީ ޮ

ކށްދެމުން ނުގެންދާތީއާއި ޕެންޝަން ފަންޑުތައް
ފޯރު ޮ

ނތުމުން މިބައި އިން
ކރިއެރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިނޭންޝަލް އިންފްރާސްޓަރްކްޗަރ ޤާއިމްކުރެވިފައި ެ
ު

ރާއްޖޭގެ

ޕެންޝަން ނިޒާމަށް ލިބެނީ ( )Dރޭންކިންގ އެވެ.

އ ަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝ ަ ނާ އި ދ ަ އު ލ ަ ތު ން ދެ އް ވާ އެ ހެ ނި ހެ ން ޕެ ން ޝ ަ ން ތ ަ އް
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ދެއްވާ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމާ ގުޅޭ ޢިނާޔަތްތައް

 3.2ހި ން ގު މު ގެ އޮ ނި ގ ަނ ޑާ އި ގ ަ ވާ އި ދު ތ ަ އް

ވސް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ
ކންމެ ވަގުތެއްގައި ެ
ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މި ބަޔާންކުރި ޢިނާޔަތްތަކަށް ޮ

ލޕްމަންޓް
ގތުގައި ޕެންޝަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑެވެ ޮ
އމްއާރުޕީއެސްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ޮ
ެ

ގތެއްގައި ދިނުމަށްޓަކައި ،އެއް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޕެންޝަން ދެވޭނެ ޢާންމު އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅި ،ޕެންޝަނާބެހޭ
ޮ

އފީހުގެ ބޯޑަށް
ގއި ޕެންޝަން ޮ
ގތުން ސީއެމްޑީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރޭ ަ
ތރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އެވެ .މި ޮ
އޮ ޯ

ކަން ކަން ހަމަޖެހިގެން (ހާމަނައިޒްވެގެން) ދިޔުމަކީ ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އިންސާވެރި

ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ

ގތެއްގައި ޕެންޝަން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ .ޕެންޝަން ޤާނޫނުން ރާއްޖޭގައި
ޮ

އފްސައިޓް،
ގތުން ރިކްސް ބޭސްޑް އިންޕެކްޝަންތައް ( ޮ
މނިޓަރ ކުރުމުގެ ޮ
ބެލުމާއި ،ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ކަންކަން ޮ

ޕެންޝަނަށް ކުރާ ޚަރަދު

ކށްފައިވާ
ފނުވޭ ފަރާތްތަކަކީ ޕެންޝަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮ
ޢައްޔަން ކުރުމަށް ޮ

ލތުން
ކންޓްރިބިއުޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ދައު ަ
ޑިފައިންޑް ޮ

މނިޓަރ ކުރުން
ކށް) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ،ފަންޑުގެ އިންވެސްމަންޓް ޙަރަކާތްތައް ޮ
އންސައިޓް އަދި އެޑްހޮކް ޮ
ޮ

(ޕެންޝަން

އޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ
ހމެނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ވެސް ،އެކްސްޓާނަލް އެސެޓް މޭނޭޖަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޮ
ި

ހދައިދިނުމެވެ .އެހެން ކަމުން
ދަށުން ޕެންޝަން ފޯރުކޮށްދީ ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވާއިރު އެކަށީގެން އާމްދަނީއެއް ޯ

<< އަނެއް ސަފުހާ

ކުރީގެ ސަފުހާ >>

ލައިބިލިޓީ) ކުޑަ ކުރުމާ އެކު ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއް އުޞޫލެއްގެ
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މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓ ަ ޔ ަރ މ ަ ން ޓް ޕެ ން ޝ ަ ން ސް ކީ މް ( އެ މް އާ ރު ޕީ އެ ސް)

ކމެކެވެ .އެހެން ކަމުން ،ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ހުރިހާ އިނާޔަތްތައް ދެމެހެއްޓެނި
ަ

ނަންބަރު- 2 :

އނިގަނޑެއްގެ ދަށުން ކަމުގައި ނުވުމުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް
މިހާރު ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ ޮ

އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

ގތެއްގައި ދިގު
ކންޓްރިބިއުޝަން ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ކަމުގައި ވުމުން ،ޕެންޝަން ޮ

ޓޑިއަން ލައިސަންސް ދިނުމަކީ ވެސް ސީއެމްޑީއާ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ދިނުމާއި ،ކަސް ޯ

ޚާ އް ޞ ަ ސެ ކް ޝ ަ ން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ،ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުން

ހދައިދިނުމެވެ .އެހެން ކަމުން ޕެންޝަން ނިޒާމު ހާމަނައިޒް ވެގެން ދިޔުމަކީ ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަމާ
ޯ

ބައިތަކަށް ލިބިފައިވާ އެވްރެޖް ރޭންކާއި މުޅި އިންޑެކްސްގެ ރޭންކިންގ

ގތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ހދުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ހާމަނައިޒްކުރުމުގެ ޮ
ޙއްލު ޯ
ކށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ަ
ބޔާން ޮ
ަ

މާސާ މިންގަނޑު

ގއި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް
ގތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .އެހެން ކަމުން މިބައި ަ
ކުރުމަކީ އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ޮ
ދެވިފައިވަނީ

()Cރޭންކިންގ އެކެވެ.

މާސާ އެވަރެޖް އިންޑެކްސް

 .2ސަސްޓޭނަބިލިޓީ

C

 .3އިންޓެގްރިޓީ

C
C

އި ން ޓެ ގް ރި ޓީ އ ަ ށް ލި ބި ފ ަ އި ވާ އެ ވް ރެ ޖް ރޭ ން ކި ންގ :އިންޓެގްރިޓީގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން
ކށްދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ،ޕެންޝަން ހާމަނައިޒްކުރުމުގައި ބޮޑެތި
ޕްރައިވެޓް ޕެންޝަން ފޯރު ޮ
ފއި ވާތީ މިބައި އިން
ގންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ ަ
ޮ

ޝން ނިޒާމަށް ލިބެނީ ()C
ރާއްޖޭގެ ޕެން ަ

ރޭންކިންގ އެވެ.

މާސާ އިންޑެކްސް އިން  Cއެވަރެޖް ރޭންކިންގ އެއް ލިބުމުން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން
ގތެއްގައި ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ޙައްލުކުރަން ޖެހޭ
މލަ ޮ
ނިޒާމަކީ ،ޖު ް
ގތެއްގައި
ދމެހެއްޓެނިވި ޮ
ބއެއް މައްސަލަތަކާއި ،ރިސްކުތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ެ
ަ
ގތުގައި ބެލިދާނެއެވެ.
ހިންގިދާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެ ޕެންޝަން ނިޒާމެއްގެ ޮ

އޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް އަށް
ޑކްސްގެ މިންގަނޑުތަކުން ބެލެމުން ރާ ް
ކށްލަނީ މާސާ އިން ެ
ތިރީގައި މިޚުލާޞާ ޮ

 .1އެޑެކުއެސީ

ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ

 .2ސަސްޓޭނަބިލިޓީ

ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ

 1.2އާބާދީއަށް އަންނަ
 1.1ލިބިދެވޭ
ނިޒާމުގެ ފަރުމާ

D

ޕެންޝަން ޚަރަދަށް

ޕެންޝަން ނިޒާމު
ތަރައްޤީވެފައިވާ

D
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ޢިނާޔަތްތަކާއި ،ޕެންޝަން

B

ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ

 1.3ޕްރައިވެޓް

ބަދަލުތަކާ އެކަމުގެ
ސަބަބުން ދައުލަތުގެ

 .3އިންޓެގްރިޓީ

ޕލެންޑް އަދި ބްރެޒިލް ހިމެނެއެވެ.
ފްރާންސް ،ޖަރުމަންޮ ،

ނަންބަރު- 2 :

ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކަށެވެ.

ގތުން މާސާ އިންޑެކްސްގެ  Cއެވަރެޖް ރޭންކިންގ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި
މި ޮ

މިންވަރު

ކުރާނެ އަސަރު
 2.1ޕެންޝަން އެސެޓް
ކުރިއަރަމުންދާ ނިސްބަތާއި،

C

 2.3ހިންގުމުގެ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ
 3.1ޓެކްސް ސަޕޯޓް

B

 4.1ޕެންޝަން ލީކޭޖް

D

<< އަނެއް ސަފުހާ

 2.2ޕެންޝަން ކަވަރޭޖް

A

އނިގަނޑާއި
ޮ

C

ގަވާއިދުތައް

ކުރީގެ ސަފުހާ >>

އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

ބނުންތެރި ކަމެކެވެ .މަތީގައިވާ
ކންމެހެން ޭ
ހދުމަށްޓަކައި ވެސް ޮ
ދތެރޭ ޢާންމުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ޯ
ޭ

 .1އެޑެކުއެސީ

C

ފުރަތަމަ ސަފުހާ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ،ނިޒާމު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާލުން

އީ -ބުލެޓިން ޯ -މލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޮ -ވލިއުމް1:

ނި ން މު ން
ކށްފައިވާ
ލބަލް ޕެންޝަން އިންޑެކްސް” އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ތައްޔާރު ޮ
ހދަމުން އަންނަ “މެލްބަން މާސާ ގް ޯ
ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ދަރަޖަ ކުރުމުގައި މަޤްބޫލުކަން ޯ
ގތެއްގައި ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް
މިންގަނޑަކުން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު ވަޒަން ކުރުމުން ،ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕެންޝަން ނިޒާމަކީ ،ޖުމްލަ ޮ
ގތެއްގައި ހިންގިދާނެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެ ޕެންޝަން ނިޒާމެއްގެ
ޙައްލުކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ،ރިސްކުތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ކށްދޭ ޕެންޝަންގެ
ގތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ ،އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ފޯރު ޮ
ބޑުވުމެއްގެ ޮ
ބޑު ކަން ޮ
ގތުން އެންމެ ޮ
ގތުގައި ބެލިދާނެއެވެ .މި ޮ
ޮ
ގތެއްގައި ހިންގިދާނެ ކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ޕެންޝަން ފަންޑުތަކާއި އެހެނިހެން ޕްރައިވެޓް
ބޑުވެގެން ދާނެތީ ޕެންޝަން ނިޒާމު ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ޚަރަދު ޮ
ފަންޑުތައް އުފެއްދުމަށްޓަކައި މާލީ ބާޒާރު ތަރައްޤީވެފައި ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ .ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ދުރާލައި ޕެންޝަން
ގތުން
ދެވޭނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުން މުހިންމެވެ .އަދި މާލީ ބާޒާރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ޤާނޫނުތައް ހަދައި ،ކަމާގުޅޭ ޮ
ކށް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ފަހި ޤާނޫނުތަކަށް ހެދުން މުހިންމެވެ.
މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތައް އިޞްލުޙު ޮ
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