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 ތަޢާރުފް

ޤާއިމް ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 12 ގެ )2009/8ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫން (ޤާނޫން ނަންބަރު މި ފޮތަކީ ދިވެހި
 ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ސްކީމަށްސްކީމުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރާނެގޮތާއި، މިކުރެވިފައިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 

)(ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް ދައް ނެގޮތްއިސާ ދައްކާފަ  އަތްމަތީ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަށްއޮޅުން ފިލުވައިދިނު◌ު ކާނެ ގޮތް

. ނީ މި މަންޓް ޕެންޝަނަށް ފައިސާދައްކާވަޒީފާދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަރ ފޮތެކެވެ
.   ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ

މުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން އަހަރާ ދެމެދުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ  65 އަހަރާއި 16ޢުމުރުން  މީލާދީ ގޮތުން
. މިގޮތުންސްކީމްގައި ބައިވެރިކު އެފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދޭ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން  ،ރުން ލާޒިމެވެ

.ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންފެށިގެން އިން  2010މޭ  1، ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުގެ  ވާނެއެވެ
މި  ކުންފުނިތަކާ، ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް، ކުންފުނިތަކާ، ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑް

"ކޮންޓްރިބި "ޕެންޝަން ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެފަރާތްތަކުގެ ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އަށް ފައިސާ  އުޝަން
. 2011މޭ  01ން ޖެހޭނީ ދައްކަ ) މި  އިން ފެށިގެންނެވެ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ( ސެލްފް އެމްޕްލޯއިޑް

. މި ސްކީމަށް  ތަފްޞީލްކޮށް  މި ފޮތުގައި ނީފައިސާ ދައްކާސްކީމްގައި ބައިވެރިވާނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައެވެ
ވަނަ  7ގެ ޤަވާއިދުގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫންގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ،ގޮތަށްއިވާ ބަޔާންކޮށްދީފަ

. މަތީގައިވާ 15ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  އްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންވަނަ މާ 8މާއްދާއާއި  ތާރީޚް  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ
ވަނަ ދުވަހުގެ  15ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  މުވައްޒަފުންވެސް ނާއި އަލަށް ވައްދާންތަކުވަޒީފާދޭ ފަރާތްފަހުން އުފެދޭ  ތަކުގެ
. ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަން އެތާރީޚްގެ ކުރިން ފަރާތް ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް،ވަޒީފާދޭ  ކުރިން  ވާނެއެވެ

. ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ކޮށާރު  ގެ ހޯމްޕޭޖުން އެނގެން ހުންނާނެއެވެ

ޖެހޭނީ ކޮންމެ  ދައްކަން އަށް "ރިބިއުޝަންޒަފެއްގެ "ޕެންޝަނ ކޮންޓްމުވައްރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން 

)" އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަދުވެގެން، މަހަކު، " (ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖް ) ސާދަ( 14% ގެ ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ  އިންސައްތަ
.އަ .  ފަހުންވެސްގެ  2012މޭ  01 ށްވާ އަދަދެވެ " ކަމަށް ބަލާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައެވެ "ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖް

ނޑޭއަކީ މުވައް 14%މި  . 7% ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދައްކާ އިއާ 7% ޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިން ކެ އަކީ ލާޒިމް  14% މި އެވެ
. ވަނަ  28 ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ޤަވާއިދުގެ، ގެ އިޚްތިޔާރުފައިސާދެއްކުމުރަށް ށްވުރެ އިތުމި އަދަދަ އަދަދެވެ
. ޚިލާފުނުވާގޮތަށް، ވަނަ މާއްދާއާ 34 އާއި މާއްދާ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މި  ،އިން ފެށިގެން 2011މޭ  01އިން ފެށިގެން އަދި އެ ނޫން ފަރާތްތަކުން  2010މޭ  01ދައުލަތުގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން 
ކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަޕެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގޮތަށްތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފޮތުގައި 

 . . ޤާނޫނީ މަކީފައިސާ ނުދެއްކުންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ރިޓަޔަރމަމައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެކެވެ  ފާދޭމިގޮތުން، ވަޒީ ކުށެކެވެ
ޕެންޝަން ބައިވެރި ކުރުމުގައާއި   އިއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައާއި އެފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަން ސްކީމްގަފާރާތްތަ
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ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  48ގެ ޤަވާއިދުކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ސް
 .ކުރެވޭނެއެވެ ން ޢަމަލްމަތީ ގޮތްތަކުގެ މާއްދާތަކުގައިވާބެހޭ  ޖޫރިމަނާޔާއެ ޤަވާއިދުގެ 

) ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް  .1 .ސީ .ޕީ   (އެސް

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަނަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން 
އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށާ، ފާއިތުވި މަހުގެ އުނި އިތުރެއް ، ރުމަށާދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބު ކު

. މިފޯމު، ތިރީގައިވާ ދެ ފޯމެޓްގެތެރެއިން ފޯމެޓަކަށް ފުރިހަމަ  ވާނަމަ އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް ސަބްމިޓްކުރާ ފޯމެވެ
. މި ފޯމުގެ ނަމޫނާއެއް މިފޮތުގެ އެނެ .ކުރެވިދާނެއެވެ  ކްސްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

. 2007އެކްސެލް -މައިކްރޯސޮފްޓް •  ނުވަތަ ފަހުގެ ފޯމެޓް
• CSV  ްފޯމެޓ 

 . .ސީ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ މަތީގައިވާ ދެފޯމެޓުންކުރެ ފޯމެޓެއް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ .ޕީ ވަޒީފާދޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން އެސް
.ސީ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ  .ޕީ .އެސް ޕޯޓަލް މޯފަރާތްތަކުން އެސް .ޕީ .އާރު ލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ އެމް

. ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ހިސާބުތައް ހެދުމަށް ޚާއްޞަ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުން މެދުވެރިކޮށެވެ◌ެ
) (މިސާލަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީން ތަޢާރު ،ކުރާނަމަ ފޯމެޓަށް،  CSVފްކުރާ ސެޕް ސިސްޓަމް

 . .ސީ ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ .ޕީ .ސީ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް އެނެކްސްގައި  CSVއެސް .ޕީ ފޯމެޓަށް އެސް
.  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

އެކްސެލް -ކްރޯސޮފްޓްޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މައި ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ހިސާބުތައް ހެދުމަށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން
. މިފޯމުގެ ޓެމްޕްލޭޓެއް މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު .ސީ ތައްޔާރު ކުރާނީ ތިރީގައިވާގޮތަށެވެ .ޕީ  ބޭނުންކުރާނަމަ، އެސް

www.pension.gov.mv  .  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ

.ސީ ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަޑު .ޕީ . ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް ގައިވާ ގޮޅިތަކަށް ވަނީ ވަކި ނަންބަރެއް  އެސް ތިން ސެކްޝަނަކަށެވެ
. ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން  ބެހޭ އިތުރު ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް ގައިވާ ނަމްބަރު ދީފައިވާ ގޮޅިތަކާދެވިފައެވެ

.ސީގައި ބޭނުން ކު .ޕީ . އެސް ރެވޭނެ ހުރިހާ ކޯޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް އެނެކްސްގައި ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ
.  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ
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 ހުށައަޅާ އެސް.ޕީ.ސީއާއި ބެހޭ  – Iސެކްޝަން  	1.1 

SECTION	I			Pension	Contribution		Identification	

Month	 Year	 Type	of	
Statement	

	 	 	
1.1	 1.2	 1.3	

 

. 04. މިސާލަކަށް އެޕްރީލް މަސް ނަމަ ބު އަކުރުންސް ހިސާފައިސާ ދައްކާ މަ  ވަނަ ގޮޅި 1.1   އެވެ

. މިސާލަކަށް    ވަނަ ގޮޅި 1.2       . 2010ވަނަ އަހަރުނަމަ  2010ފައިސާ ދައްކާ އަހަރު◌ު  މިގޮތަށެވެ

.ސީ ގެ ބާވަތަށް ދެވިފައިވާ   ވަނަ ގޮޅި  1.3 .ޕީ .( ކޯޑު 3އެސް ކޯޑު ،  101ކޯޑު ، 300ކޯޑުގެ ތެރެއިން ކޯޑެއް
102 ( 

: މި ކޯޑު ބޭނުންކުރާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި 300ޑު ކޯ
. ކޯޑު   300ބައިވެރިކުރުމަށާއި ފުރަތަމަ މަހުގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުމަށެވެ
. މި ކޯޑު ބޭނުންކުރެވޭނީ އެ ފަރާތެއްގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އެހެން ކޯޑެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
.  ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރެވުނުކަން އެގޭ ރިސީޓް ނޯޓިސް ލިބެންދެނެވެ

: ޢާއްމުކޮށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުމަށާ އަލަށް ވައްދާ 101ކޯޑު 
. މިގޮތު 101މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ  ން އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުން އެވެ

 .  ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންއާއި އެކުގައެވެ

. ސީ އެއްގެ އުނި އިތުރު ރަގަޅު  :102ކޯޑު  . ޕީ ބޭނުން ކުރާނީ ކުރިން ސަބްމިޓް ކުރެވިފައިވާ އެސް
. މިސާލަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންއަށް ދައްކަންވާ ވަރަށްވުރެ  ކުރުމަށެވެ

.  މަދުން ނުވަތަ އިތުރަށް ދެއްކިއްޖެނަމަ އެ އަދަދު ރަގަޅު ކުރުމަށެވެ

Total	Employees	 Contributions	Total		
		 		

1.4	 1.5	
.މިގޮޅި◌ި  ވަނަ ގޮޅި  1.4  .ސީގައި ހިމަނާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދެވެ .ޕީ  ން ދައްކާދޭނީ އެސް

 

 

 

.ސީގައި ހިމަނާފައިވާ މުވައްޒިފުންގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންއަށް މި ގޮޅި  ވަނަ ގޮޅި 1.5  .ޕީ ން ދައްކާދޭނީ އެސް
.  ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ

  

MPAO	-	SPC	form	Logo		

MRPS-02-10-01	
1.6	
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.   ވަނަ ގޮޅި 1.6 .ސީއަށް ދެވިފައިވާ ވަރޝަން ނަންބަރު .ޕީ  އެސް

 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު – IIސެކްޝަން  1.2

SECTION	II				Employer	Identification	
	 	

Identifier	Type	 Employer	ID	
Number	 Name	of	Employer	

10		 		 		
2.1	 2.2	 2.3	

 

. ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްނަމަ ކޯޑަކީ   ވަނަ ގޮޅި 2.1  . 10ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ގިންތި އަންގައިދޭ ކޯޑެއް މިބައި އޮންނާނީ  އެވެ
 .  ފޯމުގައި ލިޔެފައެވެ

. ވަޒީފާދޭ ފަރާތް މި އޮފީހުގައި   ވަނަ ގޮޅި 2.2  ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް މި އޮފީހުން ދެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ނަންބަރު
 .  ރަޖިސްޓްރީވީކަން އެންގި ލިއުމުން މި ނަންބަރު އެންގިފައި ވާނެއެވެ

) ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަން (  ވަނަ ގޮޅި 2.3   އޮފީސް، ފިހާރަ، ކުންފުނި ފަދަ ތަނުގެ ނަން

Person	Responsible	for	Pension	Calculation		

Contact	name	 Telephone	 Mobile	 Email	address	

		 		 		 		
2.4	 2.5	 2.6	 2.7	

 

ރާތުގެ މުސާރަދިނުމުގައި، ޚާއްޞަކޮށް ޕެންޝަންގެ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި މަސްއޫލްވާ ފަ  ވަނަ ގޮޅި 2.4-2.7 
. ނަމަވެސް އެ މަޢުލޫމާތަށް  . މި މަޢުލޫމާތަކީ މި އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތެކެވެ މަޢުލޫމާތު

.  ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ ސެލްތަކެކެވެ

 

 ންގެ ހިސާބުތައްމުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަ - 		IIIސެކްޝަން  1.3

. ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިވަކިން ފުރިހަމަ  .ސީގެ މައިގަޑު ސެކްޝަނެވެ .ޕީ މި ސެކްޝަނަކީ އެސް
. 	ކުރަންވާނެއެވެ

SECTION	III			Employee	Identification	and	Calculation	
	

Identifier	Type	

Employee	Identification	

Identifier		 Employee	Name	
		

Date	of	Birth	
(dd.mm.yyyy)	

3.1	 3.2	 3.3	 3.4	
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. ދިވެއްސެއްނަމަ ކޯޑަކީގޮޅީމި   ވަނަ ގޮޅި  3.1   ގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްތޯ ނުވަތަ ބިދޭސީ އެއްތޯ ދެނެގަތުމެވެ
01   . ގައި ވަނަ ގޮޅީ 3.2ބިދޭސީ އެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރު  .އެވެ 20ބިދޭސީއެއްނަމަ ކޯޑަކީ އެވެ

. 20ވަނަ ގޮޅީގައި ލިޔާނީ " 3.1(އައިޑެންޓިފަޔަރ) ބޭނުންކުރާނަމަ   " އެވެ

. ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ގޮޅީގައި ލިޔާމި   ވަނަ ގޮޅި  3.2  .ޑީ ކާޑު ނަންބަރެވެ ނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ އައި
.  ނަންބަރެވެ

.ލިޔާނީ މިގޮޅީގައި   ވަނަ ގޮޅި 3.3  ދިވެއްސެއްނަމަ އެމީހެއްގެ އައިޑީ ކާޑްގައި  މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަނަމެވެ
. ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓްގައި އެމީހެއްގެ ނަން އޮތްގޮތަށް ލިޔަން  ނަންލިޔެފައިވާގޮތަށް ލިޔަން ވާނެއެވެ

.  ވާނެއެވެ

ގައި މިގޮޅީގައި މުވައްޒަފުގެ އުފަންދުވަސް ލިޔާނީ އެމީހެއްގެ އައި ޑީ ކާޑްގައި ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް  ވަނަ ގޮޅި 1.4 
. އަދި އެގޮޅީގައި . މިސާލަކަށް މުވައްޒަފުގެ  އުފަންދުވަސް އޮތްގޮތަށެވެ ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ލިޔަން ޖެހޭނެއެވެ

" އޮތް  5ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  1988އުފަން ދުވަހަކީ  ވަނަ ދުވަސް◌ުނަމަ، "ޑޭޓް އޮފް ބާރތް
.މި 05.01.1988ގޮޅީގައި ލިޔާނީ   ގޮތަށެވެ

Employment Information 
    

Commencing date Termination 
date 

dd.mm.yyyy dd.mm.yyyy 
3.5 3.6 

) ވަކިކުރި ތާރީޚް  މި ދެގޮޅި  ވަނަ ގޮޅި 3.6، 3.5  ބޭނުންކުރާނީ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދިން ތާރީޚާ (ކޮމެންސިން ޑޭޓް
. މިގޮތަށް ލިޔާއިރު އެދެގޮޅީގައި ދަ ) ލިޔާ◌ާށެވެ . (ޓާރމިނޭޝަން ޑޭޓް އްކާފައިވާ ގޮތަށް ލިޔަން ޖެހޭނެއެވެ

ވަނަ ދުވަހުނަމަ،  5ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 2008މިސާލަކަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށްވަނީ 
.  05.01.2008ކޮމެންސިންގް ޑޭޓް އޮތް ގޮޅީގައި ލިޔާނީ  	މގޮތަށެވެ

	

	

	

 

މިގޮޅީގައި ލިޔާނީ   ގޮޅި ވަނަ  3.7  

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 
.  ޕެންޝަނަށްބަލާ   މުސާރައަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އެންގުމަށްޓަކައި އޮންނަ ޚާއްސަ ކޯޑެކެވެ

 

Base for Calculation  
Reduced Basic Salary 
codes and Contribution 

Exemption Code  
Pensionable Wage  

3.7 3.8 



8	
	

) އެއަށް ބަދަލެއް ގެނައިކަމަށް، މި އޮފީހުން މިގޮޅި އަކީ ޕެންޝަނަށް   ވަނަ ގޮޅި 3.8    ދައްކާ ފައިސާ (ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖް
 ( ނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ ( އެލަވަންސް ތައް ނުހިމަނާ އިއުލާން ކުރަންދެން އެ މުވައްޒަފެއްގެވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ކަ

 . ނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ އެހެންނަމަވެސް ޕެންޝަނަށް ބަލާ މު(ލިޔަން ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮޅިއެވެ ވަނަ މާއްދާގެ  4ސާރަ ކަ
 . (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަސާސީން މުސާރައިން އުނިކުރާނަމަ އުނިކުރުމަށްފަހު އަސާސީ މުސާރަ ކަމަށްވާ މުސާރައެވެ

). 3.7މިހާލަތުގައި   ވަނަ ގޮޅީގައި ކޯޑް ލިޔަންވާނެއެވެ

ރާނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ޕެންޝަނަށް ދައްކާ އިންސައްތައާއި ވަޒީފާދޭ މި ދެގޮޅި ބޭނުންކު  ވަނަ ގޮޅި 3.10، 3.9     
. މި ދެގޮޅީގެ ޖުމްލަ  	14%ފަރާތުން ދައްކާ އިންސައްތަ ލިޔާށެވެ 	. މިދެގޮޅީގައި ލިޔާނީ◌ީ  	އަށްވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ

.  ޕެންޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ލާޒިމް ޢަދަދުތަކެވެ

Calculated Pension Contribution Amounts 
Mandatory Contributions Voluntary contributions  

Employee Employer Employee Employer 

        
3.9 3.10 3.11 3.12 

 

އަށްވުރެ އިތުރަށް ދައްކަން  14%މިދެގޮޅީގައި ލިޔާނީ◌ީ ޕެންޝަނަށް ދައްކަން ލާޒިމްވާ   ވަނަ ގޮޅި 3.12، 3.11  
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ . މިއީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ( ވޮލަންޓަރީ ، ކަ އެ ޢަދަދުތަކެވެ
 ( . %14ކޮންޓްރިބިއުޝަން   އަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާނަމަ ދައްކާ ފައިސާއެވެ

.ސީގެ އެންމެ ވާތް ފަރާތު ކޮލަމްގައި  .ޕީ : އެސް ގެ އެންމެ ވާތްފަރާތު 1.ސެކްޝަން ' ލިޔެފައިވާނެއެވTެއަދި ' 3، 1�2ނޯޓް
.  ސެކްޝަން 1ކޮލަމްގައި ލިޔަން ކަޑައޅާފައިވާ ގޮޅިތަކާއި ދިމާގައި ' ގެ އެންމެ ވާތްފަރާތު ކޮލަމްގައި 2' ލިޔެފައިވާނެއެވެ

.  އަދި ސެކްޝަން 2ލިޔަން ކަޑައޅާފައިވާ ގޮޅިތަކާއި ދިމާގައި ' ގައި ގެ އެންމެ ވާތްފަރާތު ކޮލަމ3ް' ލިޔެފައިވާނެއެވެ
.ސީ ޓެމްޕްލޭޓް ބޭނުން 3�3�3 .ޕީ . އެސް ެ◌ . . މިނަމްބަރުތައް މިގޮތަށް ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ .. މިގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނާނެއެވެ

ކުރައްވާނަމަ، އެޓެމްޕްލޭޓްގައި ލިޔާވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ގިނަނަމަ، ތިރިއަށް ގޮޅިތައް އިތުރުކޮށްގެން ކުރިއަށް 
. މިގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ނަންތައް ލިޔަމުންދާއިރު އެންމެ ވާތްފަރާތު ކޮލަމްގައި ގެންދެވިދާނެއެ ލިޔަން ހަނދާން ބަހައްޓަން  3ވެ

. އަދި ޓެމްޕްލޭޓްގައި ވާ ގޮޅިއަށްވުރެ މަދުން މުވައްޒަފުން ތިބިނަމަ، ނުލިޔެ ހުސްކޮށްހުންނަ ގޮޅިތަކާއި ދިމާގައި  ވާނެއެވެ
.  3 އެންމެ ވާތްފަރާތު ކޮލަމްގައިވާ ' ކުރަން ވާނެއެވެ  'ޑިލީޓް

T SECTION I   Pension Contribution Identification 

T 
Month Year Type of Statement  

1        
T 1.1 1.2 1.3 

 T 
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)  ޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރުންމުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރމަން .2  (އެންރޯލްމަންޓް

 މި އޮފީހުގެ ކުރާނީވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ މަވައްޒަފުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރި
ޓް އޮފް ޕެންޝަން "ސްޓޭޓްމަން ،އެކަމަށް ފުރާ ،މެދުވެރިކޮށް ވެބް ޕޯޓެލް ބެހޭސްކީމާރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން 

)" ފޯމު ސަބްމިޓް ކޮށްގެންނެވެ .ސީ .ޕީ .ސީ. ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް (އެސް .ޕީ އަކީ މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި  އެސް
.މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ،ބައިވެރިކުރުމަށާ އަދި އުނި އިތު◌ުރު ހައްލު  ބޭނުންކުރާ ފޯމެވެ

.ސީ ފޯމެވެ ކުރުމަށްވެސް ބޭނުން ކުރާނީ .ޕީ އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރާނީ އެ މުވައްޒަފުންނަށް  .އެސް
.  މުސާރަދިނުމުގެ ކުރިންނެވެ

.ސީ ކޮށާރުމި އޮފީހުގެ  ވަޒީފާދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް، .ޕީ ން  އެސް
.ސަބްމިޓް ކުރެވޭ ދައުލަތް ފިޔަވައި ވަޒީފާދޭ އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި  ނެއެވެ
.ސީ ސަބްމިޓް ކުރަން   މެދުވެރިކޮށް◌ްމި އޮފީހުގެ ވެބް ޕޯޓެލް ، ގެ ކުރިން◌ް 2011އެޕްރީލް 30ބައިވެރިކުރުމަށް،  .ޕީ އެސް

. ވާ .ސީ އެއަދި އުނި އިތުރު ގެނައުމަށް ކުރުމަށާ ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިނެއެވެ .ޕީ ސް
.ސީ ފުރިހަމަ ކުރުމު ކަމަށްތިން އެ، ނަމަވެސް ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވީ .ޕީ .  ގައި ތަފާތު ތަކެއްއެސް ޚާއްސަކޮށް ވެއެވެ

) މިގޮޅީގައި ލިޔާ ކޯޑް ތަފާތުވާ 1.3 . (ޓައިޕް އޮފް ސްޓޭޓްމަންޓް  ނެއެވެ

 

.ސީ ފުތިރީގައި މިވަނީ  .ޕީ  .ތަކެވެކުރާނެގޮތް ރިހަމަ◌ަމުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް އެސް

T SECTION II    Employer Identification 

T Identifier Type Employer ID Name of 
Employer  

2 10     
 T 2.1 2.2 2.3 
 T 

      

T SECTION III   Employee Identification and Calcultaion 
 

T 
Worker Identification 

T 

Type Identifier Identifier   

 

T 
Date of Birth 

T dd.mm.yyyy 
T 3.1. 3.2 3.3. 3.4 
3         
3         
3         
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. ކުރުން އެއީ ވަކި މަރްޙަލާމުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ސްކީމްގައި ބައިވެރި  ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އެ އެއް ނޫނެވެ
.ސްކީ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުން  މަގައި ބައިވެރި ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ

 ހުށައަޅާ އެސް.ޕީ.ސީއާއި ބެހޭ  – Iސެކްޝަން 

SECTION	I			Pension	Contribution		Identification	

Month	 Year	 Type	of	
Statement	

	 	 	
1.1	 1.2	 1.3	

 

.  ◌ިވަނަ ގޮޅ 1.1   04މިސާލަކަށް އެޕްރީލް މަސް ނަމަ  މުވައްޒަފުން  ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރާ◌ާ މަހުގެ ނަންބަރު
. މިގޮތަށް ހިސާބު އަކުރުން ލިޔަންވާނެ  އެވެ

.ސީ ގެ ބާވަތަށް ދެވިފައިވާ  ކޯޑު  ◌ިވަނަ ގޮޅ 1.3 .ޕީ ، މުވައްޒަފުން  ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެސް
"300 " 

އްޒަފުން ސްކީމްގައި : މި ކޯޑު ބޭނުންކުރާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ފަރާތެއްގެ މުވ300ަކޯޑު 
ބައިވެރިކުރުމަށާއި މުސާރައަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެބަދަލެއް އެންގުމަށް އާ މުސާރައިގައި 

. އަދި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ) ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށެވެ  (ޓާރމިނޭޓް ކޮށްފިނަމަ
. ކޯއެކަން އެންގުމަށް .ޕީސީ ސް 300ޑު ވެސް މެއެވެ އެހެން   ބަމިޓް ކުރުމުގެ ކުރިންގެ އެސް

.ސީ ސަބްމިޓެއްކޯޑެއް .ޕީ .  ގެ އެސް .ސީމި ކޯޑުސަބަބކީ ނުކުރެވޭނެއެވެ .ޕީ ބޭނުންކުރެވޭނީ  ގެ އެސް
ކުރުމަށް ކަމަށްވާތީ، މުވައްޒަފުން ސްކީމުގައި އެފަރާތެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރި

.ބައިވެރިނުކޮށް ޕެންޝަނަށް ފައިސާދެއް  ކުންފަދަ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެތީއެވެ

 

Total	Employees	 Contributions	Total		
		 		

1.4	 1.5	
     

. ގައި ލިޔާނީމި ސެލް  ވަނަ ގޮޅި 1.4 .ސީގައި ހިމަނާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދެވެ .ޕީ  10މިސާލަކަށް އެސް
.ސީގައި ވާނަމަ  .ޕީ .  10ލިޔާނީ  ވަނަ ގޮޅީގައި 1.4މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އެސް  އެވެ
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.ސީގައި ހިމަނާފައިވާ މުވައްޒިފުންގެ ޕެންޝަން  ވަނަ ގޮޅި 1.5  .ޕީ މި ސެލްއިން ދައްކާދޭނީ އެސް
 . .ސީ ކޮންޓްރިބިއުޝަންއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ .ޕީ މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރާ އެސް

)ގެ މިގޮޅި ފުރަން 300( .ސީ .ޕީ .  ކޯޑުގެ އެސް  ނުޖެހޭނެއެވެ

  

 

 

 

މިގޮޅިން ދައްކައިދެނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ މަހެއްގެ މުސާރަދޭ ނުވަތަ މުސާރަ އެކައުންޓަށް   ވަނަ ގޮޅި  1.6 
. މުވައްޒަފުން .ސީ ( ޖަމަކުރާ އެންމެފަހު ދުވަހެވެ .ޕީ ކޯޑުގެ  300ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރާ އެސް

    . )ގެ މިގޮޅި ފުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ .ސީ .ޕީ  އެސް

.   ވަނަ ގޮޅި  1.7       .ސީއަށް ދެވިފައިވާ ވަރޝަން ނަންބަރު .ޕީ  އެސް

 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު – IIސެކްޝަން 

SECTION	II				Employer	Identification	
	 	

Identifier	Type	 Employer	ID	
Number	 Name	of	Employer	

10		 		 		
2.1	 2.2	 2.3	

 

.ވަޒީފާދޭ ފަރާ  ވަނަ ގޮޅި 2.1  . 10ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްނަމަ ކޯޑަކީ  ތުގެ ގިންތި އަންގައިދޭ ކޯޑެއް މިބައި އޮންނާނީ 	އެވެ
 .  ފޯމުގައި ލިޔެފައެވެ

)11( ޞަ ނަންބަރުޚާއް މި އޮފީހުން ދޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ވަނަ ގޮޅި 2.2  . ވަޒީފާދޭ ފަރާތް މި އަކުރުގެ ނަމްބަރު
.މި ނަންބަރު އަ◌ަންގާލިއުމުން  ޖިސްޓްރީވީކަން  އަންގާއޮފީހުގައި ރަ  ނެއެވެ

)  ވަނަ ގޮޅި 2.3   ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަން ( އޮފީސް، ފިހާރަ، ކުންފުނި ފަދަ ތަނުގެ ނަން

Person	Responsible	for	Pension	Calculation		

Contact	name	 Telephone	 Mobile	 Contact	Email	address	

		 		 		 		
2.4	 2.5	 2.6	 2.7	

 

Last Payment Date of Salaries     
(dd.mm.yyyy) SPC Version 

  
MRPS-02-10-

01 
1.6 1.7 
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މުސާރަދިނުމުގައި، ޚާއްޞަކޮށް ޕެންޝަންގެ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި މަސްއޫލްވާ ފަރާތުގެ   ވަނަ ގޮޅި 2.4-2.7 
. މި މަޢުލޫމާތަކީ މި އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތެ . ނަމަވެސް އެ މަޢުލޫމާތަށް މަޢުލޫމާތު ކެވެ

.  ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ ސެލްތަކެކެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ހިސާބުތައް - 		IIIސެކްޝަން 

. ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަ .ސީގެ މައިގަޑު ސެކްޝަނެވެ .ޕީ ޢުލޫމާތު ވަކިވަކިން ފުރިހަމަ މި ސެކްޝަނަކީ އެސް
. 	ކުރަންވާނެއެވެ

SECTION	III			Employee	Identification	and	Calculation	
	

Identifier	Type	

Employee	Identification	

Identifier		 Employee	Name	
		

Date	of	Birth	
(dd.mm.yyyy)	

3.1	 3.2	 3.3	 3.4	
 

. ދިވެއްސެއްނަމަ ކޯޑަކީ ގެ ބޭނުގޮޅީމި   ވަނަ ގޮޅި  3.1  މަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްތޯ ނުވަތަ ބިދޭސީ އެއްތޯ ދެނެގަތުމެވެ
ވަނަ ގޮޅީގައި  3.2ބިދޭސީ އެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރު  .އެވެ 20ބިދޭސީއެއްނަމަ ކޯޑަކީ  ." އެވ01ެ"

. 20ވަނަ ގޮޅީގައި ލިޔާނީ " 3.1ބޭނުންކުރާނަމަ  (އައިޑެންޓިފަޔަރ)  " އެވެ

. ބިދޭސީއެއްނަމަލިޔާގައި ގޮޅީމި   ގޮޅި ވަނަ  3.2   .ޑީ ކާޑު ނަންބަރެވެ ޕާސްޕޯޓް  ނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ އައި
.ޔުނީކް ނަމްބަރ ނުވަތަ އައި އޭ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަންއިން ދޫކުރާ ނަމްބަރ ނުވަތަ   ނަންބަރެވެ

. ދިވެއސެއްނަމަ އެމީހެއްގެ އައިޑީ ކާޑްގައި ނަމެ މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަލިޔާނީ މިގޮޅީގައި   ވަނަ ގޮޅި 3.3  ވެ
. ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓްގައި އެމީހެއްގެ ނަން އޮތްގޮތަށް ލިޔަން  ނަންލިޔެފައިވާގޮތަށް ލިޔަން ވާނެއެވެ

.  ވާނެއެވެ

ޓްގައި ޑީ ކާޑްގައި ނުވަތަ ޕާސްޕޯ މިގޮޅީގައި މުވައްޒަފުގެ އުފަންދުވަސް ލިޔާނީ އެމީހެއްގެ އައި  ވަނަ ގޮޅި 3.4 
. އަދި އެގޮޅީގައިލިޔެފައި އުފަންދުވަސް  . މިސާލަކަށް  އޮތްގޮތަށެވެ ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ލިޔަން ޖެހޭނެއެވެ

ނަމަ، "ޑޭޓް އޮފް ވަނަ ދުވަސް 5ގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ވަނަ އަހަރު 1988މުވައްޒަފުގެ އުފަން ދުވަހަކީ 
" އޮތް ގޮޅީގައި ލިޔާނީ  . 05.01.1988ބާރތް  މގޮތަށެވެ

Employment Information 
    

Commencing date Termination date 
dd.mm.yyyy dd.mm.yyyy 

3.5 3.6 
 

) ބޭނުންކުރާނީ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދިން ތާރީޚާ ގޮޅިމި ދ  ވަނަ ގޮޅި 3.6، 3.5   ވަކިކުރި ތާރީޚް (ކޮމެންސިން ޑޭޓް
( . ލިޔާ◌ާ (ޓާރމިނޭޝަން ޑޭޓް . މިގޮތަށް ލިޔާއިރު އެދެށެވެ ގޮޅީގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ލިޔަން ޖެހޭނެއެވެ

ވަނަ ދުވަހުނަމަ،  5ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 2008މިސާލަކަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށްވަނީ 
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. ގޮތަށެމ 05.01.2008ކޮމެންސިންގް ޑޭޓް އޮތް ގޮޅީގައި ލިޔާނީ  މުވައްޒަފުން ސްކީމުގައި ވެ
.ސީ .ޕީ . ވަނަ ގޮޅި  3.6ގެ ބައިވެރިކުރަން ފޮނުވާ އެސް  ފުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ

   

މުވައްޒަފުން މި ގޮޅި    ވަނަ ގޮޅި  3.7 
ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 
.ސީ  .ޕީ ސަބްމިޓް ކުރާ އެސް

)ގައި ފުރާކަށް  300( .ސީ .ޕީ އެސް
 .  ނުޖެހޭނެއެވެ

ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖްއަކީ އެއަށް ބަދަލެއް ގެނައިކަމަށް، މި އޮފީހުން އިއުލާން ކުރަންދެން އެ   ވަނަ ގޮޅި 3.8 
ނޑައެޅިފައިވާމުވައްޒަފެއްގެ )  އަސާސީ މުސާރަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ކަ .( އެލަވަންސް ތައް ނުހިމަނާ  އެވެ
 300އި ވިޔަސް، އެމީހަކު ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ގައި މީހަކަށް ވަޒީފާދިން ކަމުރޭގަމަހުގެ މެދުތެ

.ސީ ފުރާއިރު މިގޮޅީގައި ލިޔަންވާނީ އެމީހަކަށް ކޮން .ޕީ ނޑައަޅާ  މެ މަހަކު ލިބޭނެކަމަށްއެސް ފައިވާ ކަ
.  ފުރިހަމަ  އަސާސީ މުސާރައެވެ

.ސީ (މުވައްޒަފުން ސްކީމިދެގޮޅި    ވަނަ ގޮޅި 3.10، 3.9  .ޕީ  300މްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ސަބްމިޓް ކުރާ އެސް
. )ގައި ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .ސީ .ޕީ  އެސް

Calculated Pension Contribution Amounts 
Mandatory Contributions Voluntary contributions  

Employee Employer Employee Employer 

        
3.9 3.10 3.11 3.12 

 

.ސީ (ގޮޅި  ދެމި   ވަނަ ގޮޅި 3.11،3.12  .ޕީ  300މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ސަބްމިޓް ކުރާ އެސް
 . )ގައި ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .ސީ .ޕީ   އެސް

: އަލަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ވަދެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ނުވަތަ އަލަށް ވަޒީފާއަށް ވަން މީހުން ރިޓަޔަރމަންޓް  ނޯޓް
) އެއްގައި މަތީގައި  300ގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި، ސްކީމު .ސީ .ޕީ .ސީ (އެންރޯލްމަންޓް އެސް .ޕީ ގެ އެސް

. އެއަ މުވައްޒަފުންގެ ށްފަހު އަލަށް ބައިވެރިކުރި ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި ސަބްމިޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
.ސީ (ކޮންޓްރިބިއުޝަން ނުވަތަ  .ޕީ .ސީ 101ނަންތައް ޕެންޝަނަށް ފައިސާދައްކާ އެސް .ޕީ )ގައި  އެސް

 .  ހިމެނުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށްވެސް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ

) އަންގަން ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަން އަންގަން ( މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަވެސް އެމީހަކު ޓާރމިނޭޓް ކުރިކަން
. މިގޮތަށް އަންގާއިރު ޕެންޝަނަށް ފައިސާދައްކާ  300 .ސީ އެއް ސަބްމިޓް ކުރަންވާނެއެވެ .ޕީ ގެ އެސް

.ސީ (ކޮންޓްރިބިއުޝަން ނުވަތަ  .ޕީ .ސީ )ގައި ޓާރމިނޭޝަން ޑޭޓް (ވަޒީފާއިން ވަކިވި  101އެސް .ޕީ އެސް

Base for Calculation  
Reduced Basic Salary 
codes and Contribution 

Exemption Code  
Pensionable Wage  

3.7 3.8 
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) ލިޔަން އޮންނަ ގޮޅީގައި އެތާރީޚް ލި .ސީ 300ޔެ، ސަބްމިޓް ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް، ތާރީޚް .ޕީ ގެ އެސް
) ލިޔަން އޮންނަ  ގައިވެސް އެމީހެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާ، ޓާރމިނޭޝަން ޑޭޓް (ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚް

 .  ގޮޅީގައި ވަޒީފާއިންވަކިވި ތާރީޚް ލިޔެފަ ސަބްމިޓް ކުރަންވާނެއެވެ

: ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން ނުވަތަ މުސާރަ އަދި މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތު ވެއްޖެނަމަ (މިސާލަކަށް
)ކުރިން އޮތް މުސާރައިން ޓާރމިނޭޓް ކޮށް އާ މުސާރައިގައި އެންރޯލް  ކުޑަ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވެގެން

.  300ކުރުމަށްޓަކައި  .ސީ އެއް ސަބްމިޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .ޕީ  ގެ އެސް

.ސީ 300މިގޮތަށް  .ޕީ . ގެ އެސް ސަބްމިޓްކުރި  ސަބްމިޓް ކުރުމުން ވަގުތުން ރިސީޓް ނޯޓިސް އެއް ލިބޭނެއެވެ
. ވީމާ،  .ސީގައި ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުވާނަމަ އެކަން ރިސީޓް ނޯޓިސްއިން އެގޭނެއެވެ .ޕީ އެސް
.ސީ، ރިޓަޔަރމަންޓް  .ޕީ .ސީގައިވާ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ރަގަޅުކޮށް، ސަބްމިޓް ކުރާ އެސް .ޕީ އެސް

ޝަން ސްކީމްގެ ވެބް ޕޯޓެލްއިން ގަބޫލު ކުރަންދެން (ރިސީޓް ނޯޓިސްގެ ސްޓޭޓަސް އޮންނަ ގޮޅިއަށް ޕެން
.ސީގައިވާ މައުލޫމާތު  .ޕީ . އެސް )، ތަކުރާރުކޮށް ސަބްމިޓް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ' މިހެން އަރަންދެން 'އެކްސެޕް◌ެޓެޑް

' މިހެން އޮންނަ ރިސީޓް ރަގަޅުވުމުން، ރިސީޓް ނޯޓިސްގެ ސްޓޭޓަސް އޮންނަ ގޮޅީގައި  'އެކް ސެޕް◌ެޓެޑް
.ސީގައިވާ  .ޕީ ' ރިސީޓް ނޯޓިސް އެއް ލިބުމުން ، އެސް . މިގޮތަށް 'އެކްސެޕްޓެޑް ނޯޓިސްއެއް ލިބޭނެއެވެ

  .  އެންމެން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވެވުނީއެވެ

/ ޕެންޝަން  ނޯމަލް( ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުން .3  101ކޮންޓްރިބިއުޝަން
( .ސީ .ޕީ 	އެސް

މުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރި ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ މަހަކުވެސް ޕެންޝަނަށް 
. މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ޕެންޝަނަށް ދައްކާ  ފައިސާދެއްކުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

. ވަޒީފާދޭފަރާތުންވެސް މުވައް◌ަޒފުންނަށް ޕެންޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ކޮންމެމަހަކު މިންވަރު އުނިކޮ ށް
. ތިރީގައި  ) ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .ސީ .ޕީ .ސީ ( ނޯމަލް އެސް .ޕީ ނޑައެޅިފައިވާ އެސް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކަ

.ޕީ . މިވަނީ ޕެންޝަނަށްފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެސް  .ސީ ފުރިހަމަ ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލެވެ

.ސީ ( .ޕީ ) ގައިވާ ބައިތަކުގެ އިތުރަށް  300މުވައްޒަފުން  ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެސް .ސީ .ޕީ ޕެންޝަން އެސް
 / .ސީ (ނޯމަލް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން .ޕީ ) ގައި ފުރިހަމަ 101ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކާ އެސް .ސީ .ޕީ  އެސް

.ކު  ރަންޖެހޭ ބައިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 

 1ސެކްޝަން 

. 300މިގޮޅިތަކުގައި ހުންނާނީ  1.7، 1.4އަދި  1.2، 1.1މިބައިގެ   .ސީގައިވެސް ހުރި މަޢުލޫމާތެވެ .ޕީ  ގެ އެސް
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.ޕީ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކުމަށް މުވައްޒަފުން މި ގޮޅީގައި ލިޔާނީ  ވަނަ ގޮޅި  1.3   .ސީ ގެ ހުށަހަޅާ އެސް
 " 101ބާވަތަށް ދެވިފައިވާ  ކޯޑް، "

SECTION	I			Pension	Contribution		Identification	

Month	 Year	 Type	of	Statement	

	 	 	
1.1	 1.2	 1.3	

 

.ސީގައި ހިމަނާފައިވާ މުވައްޒިފުންގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންއަށް   ވަނަ ގޮޅި 1.5  .ޕީ މި ސެލްއިން ދައްކާދޭނީ އެސް
. މި އަދަދު ކަޑައަޅާނީ ދައް ، ވަނަ ކޮލަމްގެ ޖުމްލަ 3.10ވަނަ ކޮލަމްގެ ޖުމްލަ އާއި  3.9ކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ

އަދި ވޮލަންޓަރީ ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނާއި ވަޒީފާ އަދާފަރާތުން ދައްކަވާނަމަ 
ވަނަ ކޮލަމްގެ ޖުމްލަ 3.12އާއި  ކޮލަމްގެ ޖުމްލަ ވަނަ  3.11

 ) . އަދި  3.10+ 3.9އެއްކޮށްގެންނެވެ އަދަދު 
3.11+3.12( 

 

މިގޮޅިން ދައްކައިދެނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ މަހެއްގެ މުސާރަދޭ ނުވަތަ މުސާރަ އެކައުންޓަށް ޖަމަކުރާ   ވަނަ ގޮޅި 1.6   
. މިސާލަކަށް،  ވަނަ ދުވަހުގައި  26ވަނަ އަހަރު ޖުލައިމަހު މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދެނީ އެމަހުގެ  2010އެންމެފަހު ދުވަހެވެ

.  26.07.2010ވަނަ ގޮޅީގައި ލިޔާނީ  1.6ނަމަ   މިހެންނެވެ

Last Payment Date of Salaries     
(dd.mm.yyyy) SPC Version 

  MRPS-02-10-01 
1.6 1.7 

 

. މި   ވަނަ ގޮޅި  1.7  .ސީ ފޯމުގައި ލިޔެފައެވެ .ޕީ . މިނަމްބަރު އޮންނާނީ އެސް .ސީއަށް ދެވިފައިވާ ވަރޝަން ނަންބަރު .ޕީ އެސް
 .  ނަމްބަރަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ މިއޮފީހުން އެކަން އަންގާނެއެވެ

 

  2ސެކްޝަން 

.ސީގައިވެސް ހުރި މަޢުލޫ 300މިބައިގައި ހުންނާނީ  .ޕީ .ގެ އެސް  މާތެވެ

 3ސެކްޝަން  

.ސީގައިވެސް ހުރި  300މިގޮޅިތަކުގައި ހުންނާނީ  3.8އަދި  3.5، 3.4، 3.3، 3.2، 3.1މިބައިގެ  .ޕީ ގެ އެސް
.  މަޢުލޫމާތެވެ

Total	Employees	 Contributions	Total		
		 		

1.4	 1.5	
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) މިގޮޅީގައި ލިޔާނީ ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކާ މަހުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ  ވަނަ ގޮޅި 3.6    (ޓާރމިނޭޓް
.ނުވަތަ މު . މިސާލަކަށް  ސާރައަށް ބަދަލު އައި ތާރީޚެކެވެ މިގޮތަށް ލިޔާއިރު އެގޮޅީގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ލިޔަން ޖެހޭނެއެވެ

އޮތް  'ޑޭޓް 'ޓާރމިނޭޝަންވަނަ ދުވަހުނަމަ،  5ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  2010މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވީ 
.ގޮތަށެމި 05.01.2010ގޮޅީގައި ލިޔާނީ  މިސާލަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އައީ (މުސާރަ ބޮޑުވީ ނުވަތަ  ވެ

 ( ' އޮތް ގޮޅީގައި ލިޔާނީ  15ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  2010ކުޑަވީ ވަނަ ދުވަހުނަމަ، 'ޓާރމިނޭޝަން ޑޭޓް
14.02.2010  . އާ ހަމައަށް ކަމަށްވާތީ، އެތާރީޚަކީ  14.02.2010އެއީ ކުރީގެ މުސާރަ އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭނީ މިގޮތަށެވެ

.  ކުރީގެ މުސާރައިން އެމުވައްޒަފަކު ޓާރމިނޭޓް ކުރާ ދުވަސް ކަމުގައިވާނެތީއެވެ

) 15.02.2010މިގޮތަށް މުސާރައަށް ބަދަލު އައިސްގެން ޓަރމިނޭޓްކުރާނަމަ، މުސާރަ ބަދަލުވި ދުވަސް (މިސާލަކަށް  
.  ވަނަ ގޮޅީގައި 3.5ކޮމެންސިން ޑޭޓް އޮންނަ  ހިމަނައިގެން އާމުސާރައިންވެސް ޕެންޝަނަށްވާ ފައިސާ ދައްކަން ވާނެއެވެ

މިގޮތަށް މުސާރައަށް މަހުގެ މެދުތެރެއިން ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރަ ބަދަލު ނުކުރާއިރު އިރު އޮތް މުސާރައިންނާއި، 
. މިގޮތަށް ދިމާވުމުން  މުސާރަ ބަދަލުކުރި ފަހުން ލިބޭ މުސާރައިންވެސް ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކަން ވާނެއެވެ

.ސީ  .ޕީ ) ގައި އެ މުވައްޒަ◌101ަ(ކޮންޓްރިބިއުޝަން އެސް .ސީ .ޕީ ފެއްގެ ނަން ދެފަހަރަށް ހިމަނައިގެން ދެމުސާރައިން ގެ އެސް
 .  ޕެންޝަނަށް ފައިސާދައްކަނީއެވެ

 

Employee Identification Employment Information  Base for Calculation  

Type 
Identifier Identifier  Name of employee 

      

Reduced Basic Salary 
codes and Contribution 

Exemption Code  

Pensionable 
Wage  Date of Birth Commencing date Termination date 

dd.mm.yyyy dd.mm.yyyy dd.mm.yyyy 

3.1. 3.2 3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

1 A036984 Ahmed Haneef 01.01.1970   14.02.2010 30  3000.00 

1 A036984 Ahmed Haneef 01.01.1970 15.02.2010 
 

30 3500.00 

    
 

    

މިގޮޅީގައި ލިޔާނީ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އެންގުމަށްޓަކައި   ވަނަ ގޮޅި 3.7 
.  އޮންނަ ޚާއްސަ ކޯޑެކެ . 30ކޯޑް  ނީމިގޮތުން ބޭނުންކުރާވެ   އެވެ

މި ދެގޮޅި ބޭނުންކުރާނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ޕެންޝަނަށް ދައްކާ އިންސައްތައާއި ވަޒީފާދޭ   ވަނަ ގޮޅި 3.10، 3.9  
. މި ދެގޮޅީގެ ޖުމްލަ  	14%ފަރާތުން ދައްކާ އިންސައްތަ ލިޔާށެވެ 	. ގައި ލިޔާނީ◌ީ މިދެގޮޅީ 	އަށްވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ

.  ޕެންޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ލާޒިމް ޢަދަދުތަކެވެ

Calculated Pension Contribution Amounts 
Mandatory Contributions Voluntary contributions  

Employee Employer Employee Employer 
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3.9 3.10 3.11 3.12 
 

އަށްވުރެ އިތުރަށް ދައްކަން  14%ނީ◌ީ ޕެންޝަނަށް ދައްކަން ލާޒިމްވާ މިދެގޮޅީގައި ލިޔާ  ވަނަ ގޮޅި 3.12 ، 3.11 
. މިއީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ( ވޮލަންޓަރީ  ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢަދަދުތަކެވެ ކަ

 (   .އަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާނަމަ ދައްކާ ފައިސާއެވެ %14ކޮންޓްރިބިއުޝަން

 : .ސީގެ ސެކްޝަން ނޯޓް .ޕީ .ސީ 3�3�3ގެ އެންމެ ވާތްފަރާތު ކޮލަމްގައި 3އެސް .ޕީ . އެސް .. މިގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނާނެއެވެ
އެޓެމްޕްލޭޓްގައި ލިޔާވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ގިނަނަމަ، ތިރިއަށް ގޮޅިތައް ، ޓެމްޕްލޭޓް ބޭނުން ކުރައްވާނަމަ
. މިގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ނަންތައް ލިޔަމުންދާއިރު އެންމެ ވާތްފަރާތު ކޮލަމްގައި އިތުރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެން  3ދެވިދާނެއެވެ

. އަދި ޓެމްޕްލޭޓްގައި ވާ ގޮޅިއަށްވުރެ މަދުން މުވައްޒަފުން ތިބިނަމަ، ނުލިޔެ  ލިޔަން ހަނދާން ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ
.  3ކޮލަމްގައިވާ ހުސްކޮށްހުންނަ ގޮޅިތަކާއި ދިމާގައި އެންމެ ވާތްފަރާތު  ' ކުރަން ވާނެއެވެ  'ޑިލީޓް

ކޮންމެ މަހަކު، ، އެފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންސްގެ ހިސާބުތައް ،ވަޒީފާދޭ ހުރިހާ ފަރާތަކުން
.ޕީމަތީ◌ީ◌ީ . .ސީ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސަބްމިޓް ކުރުމުން، ވަގުތުން ރިސީޓް ނޯޓިސްއެއް ލިބޭގައިވާގޮތަށް އެސް ނެއެވެ

.ސީގައި ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު .ޕީ )  ސަބްމިޓްކުރި އެސް ވާނަމަ އެކަން ރިސީޓް ނޯޓިސްއިން (އިން ކޮންސިސްޓެންސީ
. . އެތިން ވައްތަރުގެ މެސެޖަކީ "އެރަރ،  އެގޭނެއެވެ މިގޮތުން ތިން ވައްތަރެއްގެ މެސެޖް ރިސިޓް ނޯޓިސް އިން ފެންނާނެއެވެ

"ވާރނިންގ އަދި އިން . މެ ފޯމޭޓިވް  ސެޖެވެ

.ސީގައިވާ އެރަރ މެސެޖް  .ޕީ ) ރަގަޅުކޮށް، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ވީމާ، އެސް ތައް◌ް (ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް
 ،( ' މިހެން އަރަންދެން ވެބް ޕޯޓެލްއިން ގަބޫލު ކުރަންދެން (ރިސީޓް ނޯޓިސްގެ ސްޓޭޓަސް އޮންނަ ގޮޅިއަށް 'އެކްސެޕް◌ެޓެޑް

.  ތަކުރާރުކޮށް ސަބްމިޓް  ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ  .ސީ ގަބޫލު ކުރާނެއެވެ .ޕީ " މެސެޖް ހުއްޓަސް އެސް އިންޒާރުގެ މެސެޖް ނުވަތަ 'ޥާރނިނގް
.ސީ ހުށަހަޅާ .ޕީ .ފަހަރަކަށް  މަޢުލޫމާތުވެސް ދެން އެސް  ރަގަޅު ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ

" މެސެޖް އެއީ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  .  'އިންފޯމޭޓިވް .ސީގައިވާ މައުލޫމާތު ރަގަޅުވުމުން، ރިސީޓް ނޯޓިސްގެ ދޭ މެސެޖެވެ .ޕީ އެސް
" ރިސީޓް  . "އެކްސެޕްޓެޑް ' މިހެން އޮންނަ ރިސީޓް ނޯޓިސްއެއް ލިބޭނެއެވެ ސްޓޭޓަސް އޮންނަ ގޮޅީގައި  'އެކްސެޕް◌ެޓެޑް

. ނެއެފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި، ޓްރެކިންގ ނަމްބަރެއް އެކުލެވިގެންވާނޯޓިސްގައި  ރިސީޓް ނޯޓިސްގެ ނަމޫނާ އެނެކްސްގައި ވެ
 .  ވާނެއެވެ

ނޑައަޅާ • " ގައި ވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ  ކުން އެކައުންޓަކަށްއެކައުންޓްތަ◌ަ ބޭންކް މި އޮފީހުން ކަ "ރިސީޓް ނޯޓިސް
. އެ މުވައްޒަފުން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ދެއްކުމުން   މަހުގެ ފައިސާ ސްކީމަށް ދެއްކުނީއެވެ

ނޑައަޅާ ބޭންކް ގެ ކުރިން 15ންޝަން ކޮންޓްރިބި◌ުޝަން ޖެހިގެން އަންނަމަހުގެ ހިންގާ މަހުގެ ޕެ • މި އޮފީހުން ކަ
.  އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުން

.ސީ ( މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ސަބްމިޓް ކުރާ ވެސްނަށްވައްދާ މުވައްޒަފުން އަލަށް .ޕީ .ސ  300އެސް .ޕީ އެސް
) ނުވަތަ އެންރޯލްމަންޓް .ސީ .ޕީ ޕެންޝަން  ސަބްމިޓްކޮށް، އެމުވައްޒަފަކު ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށްފަހު، އެސް
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.ސީ ( .ޕީ ) ގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާ ޕެންޝަނަށް ދައްކާ ފައިސާ  101ކޮންޓްރިބިއުޝަން އެސް .ސީ .ޕީ އެސް
 . މަތީގައިވާ މެ މަހަކުވެސް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޢަމަލް ކުރާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ކޮންދެއްކުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ

 .ގޮތަށެވެ

 : " އޮތްނަމަ ޕެންޝަން އޮފީހަށް  101ނޯޓް .ސީ އަޕްލޯޑް ކުރުމުން ލިބޭ ރިސިޓް ނޯޓިސްގައި "އޮޓޯމެޓިކް ރިޓާރން .ޕީ އެސް
)1441  . ) ގުޅަންވާނެއެވެ 	އަށް

 

.ސީ އުނި އިތުރު (އެޖަސްޓްމަންޓް .4 .ޕީ . 102/ އެސް .ސީއެސް  )ޕީ

. ސީ އެއްގެ އުނި އިތުރު ރަގަޅު  :102ކޯޑު  . ޕީ ބޭނުން ކުރާނީ ކުރިން ސަބްމިޓް ކުރެވިފައިވާ އެސް
. މިސާލަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންއަށް ދައްކަންވާ ވަރަށްވުރެ  ކުރުމަށެވެ

.  މަދުން ނުވަތަ އިތުރަށް ދެއްކިއްޖެނަމަ އެ އަދަދު ރަގަޅު ކުރުމަށެވެ

އެސްޕީސީގައިވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާބައެއް ފުރިހަމަ  101ސަބްމިޓް ކުރުމަށްޓަކައި  102މިގޮތުން 
 . .ސީގައި ޕެންޝަނަބަލްވޭޖްގެ ގޮތުގައި ޖަހާނީ ކުރިން ގޯސްކޮށް ހިމެނުނު  102ކުރާނީއެވެ .ޕީ އެސް

 .  ޢަދަދު ރަގަޅުކޮށްފައެވެ

.  2000ޝަނަށް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ގޮތުގައި ދެއްކުނީ މިސާލަކަށް ކުރީމަހު މުވައްޒަފެއްގެ ޕެން ރުފިޔާއެވެ
. މިހާލުގައި  3000ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި އޭނާގެ އަސްލު އަސާސީ މުސާރައަކީ  ރުފިޔާއެވެ

.ސީގައި ޕެންޝަނަށްބަލާ މުސާރައަކަށް ޖަހާނީ  102 .ޕީ . 3000އެސް  ރުފިޔާއެވެ

ލަށް މުވައްޒަފަކު ވަދެއްޖެނަމަ އެމަހުގެ އެމުވައްޒަފުގެ އަދި މުސާރަ ތައްޔާރު ކުރިފަހުން އޮފީހަށް އަ
.  102ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ހެދުމަށްވެސް  .ސީ ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ .ޕީ  އެސް

. .ސީ ފުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެއެވެ .ޕީ  މިނޫން ގޮތަކަށްވެސް އެޖަސްޓްމަންޓް އެސް

ން 10ކުރަން ބެލި އިރު އެނގުނީ އެއް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ފެބް◌ުރުވަރީ  މިސާލަކަށް މޭމަހު ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޓް
. . ފެބުރުވަރީ 5000ކުރިން ދެވުނު މުސާރައަކީ  ފެށިގެން ބަދަލުވެފައިވާކަމެވެ ން ފެށިގެން މުސާރަ ބަދަލުވީ 10ރ އެވެ

. މިހާލަތުގައި 6000 .ސީގައި ދެފަހަރަށް  102ރ އަށެވެ .ޕީ އެޖަސްޓްމަންޓް ނަން ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަ◌ަފެއްގެ އެސް
 . .ސީ ތައްޔާރު ކުރާނީއެވެ .ޕީ  އެސް

. ދެވަނަ   101މިގޮތުން ފުރަތަމަ އެންޓްރީގައި ހިމަނާނީ މުސާރަ ބަދަލުވި މަހު ގޯސްކޮށް  .ސީގައި ހިމެނި މުސާރައެވެ .ޕީ އެސް
. މަތީގައި އެވާ  މަދުވިސާރައިން އަސްލު ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ މުއެންޓްރީގައި ހިމަނާނީ އެމަހުގައި  ޢަދަދެވެ

. ދެވަނަ އެންޓަރީގައި 5000މިސާލަށް ބަލާނަމަ ފުރަތަމަ އެންޓްރީގައި ލިޔާނީ  . 1000ރ އިން މަދުވާ 6000ރ އެވެ ރ އެވެ
 30ކޯޑް  ރީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އެންޓްރީ ގައި ހިމެނި މުސާރައަކީ މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ އަސާސީ މުސާރަނަމަމި ދެ އެންޓް

. އެހެން ނަމަވެސް ކުރީގެ އަސާސީ މުސާރައަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ (ގަޑިޖެހުމުން  ބޭނުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
) ކޯޑް  . ޚާއްސަކޮށް ދެވަނަ އެންޓްރީގައި ކޯޑް  30ނަމަވެސް . 30ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ   ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ
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.ސީ ( .ޕީ : އެޖަސްމަންޓް އެސް ' 102ނޯޓް ) އަޕްލޯޑް ކުރުމުން ލިބޭ ރިސިޓް ނޯޓިސް "ރިޖެކްޓް .ސީ .ޕީ  ނުވަތަ◌ަ ވެއްޖެނަމަ	އެސް
.ސީގައި  102 .ޕީ " އޮތްނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި ޕެންޝަނަށްބަލާ މުސާރަ ނުބައިކޮށް އެސް "އޮޓޯމެޓިކް ރިޓާރން
.ސީގައި ހިމެނިގެން ސަބްމިޓް ކުރެވިއްޖެނަމަ،  102 .ޕީ ސަބްމިޓް ކުރަން މަސައްކަތް ނުކޮށް ޕެންޝަން އޮފީހަށް  އިތުރަށްއެސް

)1441  . ) ގުޅަންވާނެއެވެ  އަށް

.ސީ އަޕްލޯޑް ކޮށްފައި ރިސިޓް ނޯޓިސް ނުލިބި ގިނަ އިރު ވިޔަސް ( 102އަދި  .ޕީ )،  10އެސް ވަރަކަށް މިނުޓް ވިޔަސް
. އެބައިގައި ރިޕޯޓް އިތުރަށް އަޕްލޯޑްނުކޮށް، ކޮށާރުގެ އެމްޕްލޯޔަރ ރިޕޯޓްސްގެ އެޖަސްޓްމަން ޓް ރިޕޯޓްހުންނަ ބައި ބަލާށެވެ

. 	ފެންނަން ނެތްނަމަ އިތުރަށް އަޕްލޯޑް ކުރާށެވެ

 

 ރިސީޓް ނޯޓިސް.  5 

.ސީ  ކޮށާރުރިސީޓް ނޯޓިސް އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ  .ޕީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެސް
.  ހުށަހެޅުން އޮޓޮމެޓިކުން ޖެނެރޭޓްކުރާ .ސީ ފޯމެކެވެ .ޕީ އެންރޯލްމަންޓް، ކޮންޓްރިބިއުޝަން އަދި އެޖަސްޓްމަންޓް އެސް

 .  ހުށަހެޅިއަސް ރިސީޓް ނޯޓިސް ލިބޭނެއެވެ

.ސީއެއް ސަބްމިޓްކުރުމަށްފަހު ވެބްސައިޓްއިން ލިބޭ ރިސީޓް ނޯޓިސްއަކީ ޕެންޝަން .ޕީ ކޮންޓްރިބިއުޝަންއަށް  ކުށެއްނެތް އެސް
. ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުން ކު   ރިސީޓް ނޯޓިސްގެ ނަމޫނާއެއް މިފޮތުގެ އެނެކްސްގައިރާ އިންވޮއިސްއެއް ފަދަ ލިއުމެކެވެ

 . .ކުމަށް އޭގެ ތިރީބައިގައިވާ ޕޭޓް ނޯޓިސްއަށް ފައިސާ ދެއްރިސީއެކުލެވިފައިވާނެއެވެ  މަންޓް ސްލިޕް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
.ރިސީޓް ނޯޓިސްއެއްގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހި  މެނިފައިވާނެއެވެ

.ޑީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ  • 	ބިޒްނަސް އޭރިއާ ކޯޑު  އަދި އެމްޕްލޯޔަރ އައި
 

 
	

• ( 	ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަން (މިސާލަކަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
 

 
	

	ޢަދަދު ރީޚާއި ޕެންޝަނަށް ދައްކާ ޖުމްލަމުސާރަ ދިން ތާ •
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.ސީ • .ޕީ ) (ޓައިޕް ސަބްމިޓްކުރި އެސް (މިސާލަކަށް، ނޯމަލް، އެންރޯލްމަންޓް ނުވަތަ  ގެ ބާވަތްއޮފް ރިޕޯޓް

) އަދި ކޮންޓްރިބިއުޝަން މުއްދަތު 	އެޖަސްޓްމަންޓް

 
 
	

• . .ސީ ސަބްމިޓްކުރި ތާރީޚް .ޕީ 	ސަބްމިޝަން ނަމްބަރު، ސްޓޭޓަސް އަދި ◌ި އެސް

 
	

.ސީ ޞައްހަތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެނގޭ މެސެޖް • .ޕީ ' (ސްޓޭޓަ ސަބްމިޓްކުރި އެސް ސް އޮންނަ ގޮޅީގައި 'އެކްސެޕްޓެޑް
) އަދިރަގަޅު . ޞައްޙަ ނޫންނަމަ މިހެން އޮންނާނެ ' މިހެން އޮންނާނެ (ސްޓޭޓަސް އޮންނަ ގޮޅީގައި 'ރިޖެކް◌ްޓެޑް

) Inconsistency and Informative Chartކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އިންކޮންސިސްޓެންސީ އެންޑް އިންފޮމޭޓިވް ޗާޓުގައި (

  . 	ވާނެ

	

) ވާނަމަ އެކަން ރިސީޓް ނޯޓިސްއިން ސަބް .ސީގައި ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު (އިން ކޮންސިސްޓެންސީ .ޕީ މިޓްކުރި އެސް
. އެތިން ވައްތަރުގެ މެސެޖަކީ  . މިގޮތުން ތިން ވައްތަރެއްގެ މެސެޖް ރިސިޓް ނޯޓިސް އިން ފެންނާނެއެވެ އެގޭނެއެވެ

  . " މެސެޖެވެ  "އެރަރ، ވާރނިންގ އަދި އިންފޯމޭޓިވް

) ރަގަޅުކޮށް، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ވެބް ޕޯޓެލްއިން އެ ރަރ މެސެޖްތައް◌ް (ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް
)، ތަކުރާރުކޮށް  ' މިހެން އަރަންދެން ގަބޫލު ކުރަންދެން (ރިސީޓް ނޯޓިސްގެ ސްޓޭޓަސް އޮންނަ ގޮޅިއަށް 'އެކްސެޕް◌ެޓެޑް

 . .ސީ ސަބްމިޓް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ޕީ  އެސް

. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ އިން .ސީ ގަބޫލު ކުރާނެއެވެ .ޕީ " މެސެޖް ހުއްޓަސް އެސް ޒާރުގެ މެސެޖް ނުވަތަ 'ޥާރނިނގް
 . .ސީ ހުށަހަޅާ ފަހަރަކަށް ރަގަޅު ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .ޕީ  މަޢުލޫމާތުވެސް ދެން އެސް

.ސީ .ޕީ . އެސް " މެސެޖް އެއީ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދޭ މެސެޖެވެ ގައިވާ މައުލޫމާތު ރަގަޅުވުމުން، ރިސީޓް 'އިންފޯމޭޓިވް
 . ' މިހެން އޮންނަ ރިސީޓް ނޯޓިސްއެއް ލިބޭނެއެވެ 	ނޯޓިސްގެ ސްޓޭޓަސް އޮންނަ ގޮޅީގައި  'އެކްސެޕް◌ެޓެޑް

	.ދަދުނުވަތަ ކްރެޑިޓެއްވާނަމަ އޭގެ ޢަ ޖޫރިމަނާއެއް •
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.ށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުނަފުންގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަމުވައްޒަ • މިބައިގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި  މްލަ

) ޖަމާކުރާ ފައިސާ އާއި މިދެބައި  ) ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން (އެމްޕްލޯޔަރ ކޮންޓްރިބިއުޝަން (އެމްޕްލޯޔީ ކޮންޓްރިބިއުޝަން
. 	އެއްކޮށް ޖުމްލަ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ވާނެ

 
.ބަރާއި އެންމެ ލަސްވެގެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ތާޓްރެކިންގ ނަން • 	ރީޚް

	

 
	

. އަދި  • މިބައިގައި ލިޔާނީ އޮފީހުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމް، އަދި އެފަރާތުގެ ސޮއެވެ
. ) ކަނާތްފަރާތުގައިވާ ގޮޅީގައި ޖަހަންވާނެއެވެ ނޑު (ސީލް 	އޮފީހުގެ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ތައްގަ

  

	
 
	

) ލިޕްބޭންކަށް ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންކުރާ ސް • /އިންވޮއިސް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭންކަށް ރިސިޓް  .(ޕޭމަންޓް ސްލިޕް
ނޯޓިސް ގެންދިއުމުން ތިރީގައިވާ ޕޭމަންޓް ސްލިޕް ނުވަތަ އިންވޮއިސްގެ ބައި ވަކިކޮށް ބޭންކުގައި ބޭއްވު◌ުމަށްފަހު، 

.ރިސީޓް ނޯޓިސްގެ މަތީބައި ފައިސާދައްކަން ބޭންކަށްދިޔަ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރާނެއެ (ނޯޓް ފައިސާދައްކަން ވެ
.( 	ބޭންކަށްގެންދަން ވާނީ އެންމެ ފަހުން ސަބްމިޓްކުރި އެސްޕީސީގެ ރިސިޓް ނޯޓިސްއެވެ
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ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށްވުރެ ލަހުން ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަ ލަސްވާދުވަހަށް ވާ  އަންނަ މަހުގެ  )އިންޓަރެސްޓްޖޫރިމަނާ (ކަ
.ރިސީޓް ނޯޓިސްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެ . އިތުރަށް ފައިސާ  ވެ މި އިންޓަރެސްޓް ދައްކަން ޖެހޭނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ

. 	  ދެއްކިފައިވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ރިފަންޑް ދެވޭނެއެވެ

 

 ބޭނުން ކޮށްފައިވާ އިގިރޭސި ބަސްތަކުގެ މާނަ  .6

: ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޢަދަދަކަށް އަދާކުރާ ފަރާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ތުން ކަ
ފައިސާ ނަގައިގެން އެފައިސާ އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާއިން ހިންގޭ 

.  ސްކީމެއް

: ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ކޮންމެ މަހަކު ސްކީމަށް ދައްކާ  ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް
.  ފައިސާ

: . ބަލާ މުސާރަ ން ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް ހިސާބު ކުރުމަށްޕެންޝަންގެ މުވައްޒަފު ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖް
ގެ ނިޔަލަށް ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖްއަކީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ  2012މޭ  1

.  މުސާރައެވެ

: .ޑީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް މި  އެމްޕްލޯޔަރ އައި
. އޮފީހުން ދެވޭ ޚާއްޞަ  ނަންބަރު

 : ރޑް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް މި  ޕާސްވާ
.  އޮފީހުން ދެވޭ ސިއްރު ކޯޑެއް

                 : ޕޯޓެލްގެތެރެއިން ފޯމެއް  ވެބް ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ބެހޭމި އޮފީހުގެ ސަބްމިޓް ކުރުން
.  ހުށައެޅުން

) ޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންސްސްޓޭޓްމަން .ސީ .ޕީ  ކޮންމެ މަހެއްގެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް      :(އެސް

 .ހިސާބުތައް ހެދުމަށް ފުރާ ފޯމް
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: .  ރިސީޓް ނޯޓިސް .ސީ ސަބްމިޓް ކުރުމުން ދެވޭ އިންވޮއިސް .ޕީ   އެސް

: .ސީ އަކަށް ސަބްމިޝަން ނަންބަރު .ޕީ  .ނަންބަރު ވޭ ރިސީޓް ނޯޓިސްގެދެ ސަބްމިޓް ކުރާ ކޮންމެ އެސް

:ޓްރެކިންގ ނަން ސަބްމިޓް  ބަރު
.ޕީކޮންމެ ޞައްޙަ ކުރާ   ސީ.އެސް
 .ދޫކުރާ ނަންބަރު އަކަށް

: ރިސީޓް ނޯޓިސްއާއި އެކުގައިވާ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް ޖަމާކުރުމަށް  ޕޭމަންޓް ސްލިޕް
 .  ފޯމް

: ނޑައަޅާފައިޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއެންމެ ލަސްވެގެން  އިންޓަރެސްޓް ވާ އުޝަންސް ދެއްކުމަށް ކަ
.  ތާރީޚަށްވުރެ ލަސްވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ޖޫރިމަނާ

:    އުޖޫރައަކަށް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ                   އައުޓްސޯސް

 .މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ކުރުން                             

	ބޭނުންކުރާ ކޯޑުތައް -– އެނެކްސް       

.ސީގެ ބާވަތަށް ދެވޭ ކޯޑު (ސެލް  .ޕީ 	) 1.3އެސް

 

      	

	

	

	

	

	

	

	

މުވައްޒަފުންގެ  ބާވަތްތަކަށް ދެވޭ 
	)3.1ކޯޑު (ކޮލަމް◌ް 

 

	

	ކޯޑު 	ތަފްޞީލް
101	 ދައިމީ ގޮތެއްގައި ކޮންމެ މަހަކު ސަބްމިޓްކުރާ 

			އެސް.ޕީ.ސީ(ކޮންޓްރިބިއުޝަން)
102	 ހިސާބުގެ އުނި އިތުރު ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ސަބްމިޓްކުރާ 

ންޓް)އެސް.ޕީ.ސީ(އެޖްސްޓްމަ 	
300	 މުވައްޒަފުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ސަބްމިޓްކުރާ 

		އެސް.ޕީ.ސީ(އެންރޯލްމަންޓް)

	ކޯޑު 	ތަފްޞީލް
01	 			ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައި.ޑީ. ކާޑު
 ބިދޭސީންގެ ޕާސްޕޯޓް  ނަމްބަރ 20
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CSVައިލް ފޯމެޓްފ 

1.0	 Record	Type	 Value	=	“1”	

1.1	 Month	of	contribution	 CHAR(2)	

1.2	 Year	of	contribution	 CHAR(4)	

1.3	 Type	of	SPC	report		 CHAR(3)	

1.4	 Total	number	employees	 NUMBER(6)	

1.5	 Total	amount	contributions	 NUMBER(10,2)	

1.6	 Version	of	SPC	form		 CHAR(13)	

 

2.0	 Record	Type	 Value	=	“2”	

2.1	 Type	of	Identifier		 CHAR(2)	

Value	=	“10”	

2.2	 Employer	ID	number	 NUMBER(12)	

2.3	 Name	of	Employer	 CHAR(100)	

2.4	 Contact	Name	 CHAR(100)	

2.5	 Contact	phone	number	 CHAR(30)	

2.6	 Contact	mobile	phone	number		 CHAR(30)	

2.7	 Contact	Email	address	 CHAR(150)	

2.8	 Payment	Date	of	Salaries	 CHAR(10)	

dd.mm.yyyy	

	

3.0	 Record	Type	 Value	=	“3”	
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3.1	 Type	of	Identifier		 CHAR(2)	

3.2	 identifier	 CHAR(10)	

3.3	 Name	of	employee	 CHAR(50)	

3.4	 Date	of	Birth	of	the	employee	 CHAR(10)	

dd.mm.yyyy	

3.5	 Commencing	date	of	employment	 CHAR(10)	

dd.mm.yyyy	

3.6	 Termination	date	of	employment	 CHAR(10)	

dd.mm.yyyy	

3.7	 %rate	of	employee	contribution	 NUMBER(3)	

3.8	 %rate	of	employer	contribution	 NUMBER(3)	

3.9	 Exemption	code		 CHAR(2)	

3.10	 Pensionable	Wage	 NUMBER(10,2)	

3.11	 Non	Paid	Basic	Salaries		 NUMBER(10,2)	

3.12	 Mandatory	employee	contribution	 NUMBER(10,2)	

3.13	 Mandatory	employer	contribution	 NUMBER(10,2)	

3.14	 Voluntary	employee	contribution	 NUMBER(10,2)	

3.15	 Voluntary	employer	contribution	 NUMBER(10,2)	

 

	

 

 

 ) 3.7އަސާސީ މުސާރައަށް ބަދަލުއަންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެކަން އެންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޯޑްތައް (ސެލް  

									 . .ސީގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެގޮތްތަކެވެ .ޕީ  ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުން ދައްކަނީ އެކި ކޯޑްތައް ތަފާތު އެސް
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	ކޯޑު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޙާލަތު  ބޭނުންކުރެވޭނެ

	ކޯޑްތައް 

އެސް.ޕީ.ސީ ގެ 

 ވައްތަރު(ޓައިޕް)

މަސައްކަތްކުރި ވަގުތު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ނުނުކުތުމުގެ 

މިސާލަކަށް ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް އައުން، އޮފީހަށް  -◌ަސަބަބުން މުސާރަ އުނިވާނަމ

)ގަ އި ހުރުމުން، ނާންނަ ދުވަހެއްގެ ސަބަބުން، މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ (ނޯ ޕޭ ލީވް

މަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ވަނުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން މުސާރަ މަދުން ލިބޭ 
	ހާލަތްތަކުގައި 

30	  

 

101 
	 ކޮންޓްރިބިއުޝަން

މަސައްކަތްކުރި ވަގުތު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ނުނުކުތުމުގެ 

ޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް އައުން، އޮފީހަށް މިސާލަކަށް ގަ -◌ަސަބަބުން މުސާރަ އުނިވާނަމ

)ގައި ހުރުމުން،  ނާންނަ ދުވަހެއްގެ ސަބަބުން، މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ (ނޯ ޕޭ ލީވް

މަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ވަނުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން މުސާރަ މަދުން ލިބޭ 
	ހާލަތްތަކުގައި

30	  

102 
(އުނި  އެޖަސްޓްމަންޓް

( 	އިތުރު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ސީ ނަމޫނާ .ޕީ  އެސް
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 ރިސިޓް ނޯޓިސް ނަމޫނާ
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