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ތ ަ ޢާ ރު ފް
ގތުގެ މައްޗަށް
މފަދަ ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ހިންގަމުންގެންދާ ޮ
ކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމަށާއި ،ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ި
މި ކަރުދާހަކީ  2009ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ޑިފައިންޑް ޮ
ބަލާލައި ،އެކުލަވާލާފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ.
ގތުން މި ކަރުދާހުގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނީ ،ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް މުސްތަޤްބަލުގައި އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށާއި ،މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޕެންޝަން ދިނުމަށް ދައުލަތުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް
މި ޮ
ގތުގެ މައްޗަށެވެ .މި ބައިގައި ރާއްޖެ ނިސްބަތްވާ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ އާބާދީއަށް މުސްތަޤްބަލުގައި އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް
ލފާކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބަދަލުވެގެން ދާނެ ޮ
ަ
ބަލާލައި،

ގތަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.
އެ ޤައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބަދަލުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޮ

ގތާއި ،މި
ކންޓްރިބިއުޝަން ނިޒާމުތައް މަސައްކަތް ކުރާ ޮ
މލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް (އެމްއާރުޕީއެސް) ފަދަ ޑިފައިންޑް ޮ
މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ ޕެންޝަން ސްކީމް ކަމުގައިވާ ޯ
ނިޒާމު ހިންގަމުންދާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް ބަލާލާފައިވާނެއެވެ .މި ކަރުދާސް ނިންމާލާފައި ވާނީ ،އެމްއާރުޕީއެސްގެ ޚުލާޞާ ހިސާބުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި ،މި ސްކީމުގެ ބައިވެރިން ތަފާތު
ގތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ އަންދާޒާ ހުށަހަޅައި ދިނުމަށް ފަހުއެވެ.
ޙާލަތް ތަކުގައި ،ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ޕެންޝަނުގެ ޮ

 .1އާ ބާ ދީ އ ަ ށް އ ަ ން ނ ަ ބ ަ ދ ަ ލު ތ ަ ކު ގެ ސ ަ ބ ަ ބު ން ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ތ ަ ކ ަ ށް ކު ރާ އ ަ ސ ަ ރު
ގތުން އަސަރުކުރެއެވެ .މީގެ ސަބަބަކީ
އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކަށް ސީދާ ޮ

އދ .ގެ އާބާދީއާ ބެހޭ

ގތުން ޕެންޝަން ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވެ ފައިސާ ދައްކާ މީހުންގެ ޢަދަދާއި،
ނތީޖާއެއްގެ ޮ
އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ަ

އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ

ގތުގައި ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު
ވޒީފާއިން މުސްކުޅިވެ ޕެންޝަނަރުންގެ ޮ
ަ

ބަލާއިރު ކުރިޔަށް އޮތް  60އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ދައްކައެވެ.

ބަދަލުވަމުން ދާނެތީއެވެ .މިސާލަކަށް އަންހެނުން ދަރިމައިވާ ނިސްބަތް (އެވަރެޖްކޮށް އަންހެނަކަށް ލިބޭ ދަރިންގެ

ގތުން އާބާދީގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރާ ކަމުގައިވާ އުމުރުން  15އަހަރާއި  65އަހަރާ ދެމެދުގެ
މި ޮ

ސބަތް ދަށްވެ ޕެންޝަން ނިޒާމަށް
ޢަދަދު) ދަށްވެއްޖެނަމަ ،އަލަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާ އުމުރުފުރާގެ މީހުންގެ ނި ް

މީހުންގެ ނިސްބަތް 2040 ،ވަނަ އަހަރު މުޅި އާބާދީގެ ނިސްބަތުން  70އިންސައްތަ އަށް އެރުމަށް ފަހު ދަށްވާން

ފއިސާ ދައްކާ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް މުސްތަޤްބަލުގައި އަތުވެދާނެ ހެޔޮ
ަ

ގތުން  2070ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު މިދެންނެވި އުމުރުފުރާ ،މުޅި އާބާދީގެ ނިސްބަތުން
ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ .މި ޮ

މގެ ސަބަބުން ،މީހުންގެ އެވަރެޖް
އޙަތަށް މީހުންދޭ ސަމާލުކަން އިތުރު ވު ު
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ،ދުޅަހެޔޮ ޞި ް

ހުންނާނީ  57އިންސައްތައިގައި ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ .އަދި އާބާދީގައި ހިމެނޭ  65އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ

އުމުރު ދިގުވާން ފަށައިފިނަމަ ،މީގެ ސަބަބުން ޕެންޝަންގެ ނިޒާމަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރު ވެގެން

ރމަށްފަހު  2040ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު  12އިންސައްތަ
ނިސްބަތް މިހާރު އަބާދީގެ  5އިންސައްތައިގައި ހު ު

މހެއްޓެނިވި ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ނިޒާމަށް
ގތުން ދެ ެ
ދނެއެވެ .އެހެން ކަމުން މާލީ ޮ
ާ

ގސް އުމުރުން  14އަހަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ އާބާދީ ،މުޅި އާބާދީގެ
އަށް ވުރެ މައްޗަށް ޮ

އަތުވެދާނެ

ހރުގެ ދަރިމައިވާ ރޭޓް
އތުރުން ،މި ާ
ނިސްބަތުން  18އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ދަށްވެގެން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .މީގެ ި

ގތުގައި ފައިސާ ލިބެމުންދާނެ މީހުންގެ ނިސްބަތަށް
ފައިސާ ދައްކާނެ މީހުންނާއި ،ޕެންޝަންގެ ޮ
ކށްގެން
ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ޮ

މިކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒު ކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

ސބުތަކަށް ބަލާއިރު 2050 ،ވަނަ
ޕޕިއުލޭޝަން ޑިވިޜަން” ގެ ހި ާ
ބައިކަމުގައިވާ “ޔޫއެން ޮ
ބތަކަށް
ނދާޒާކުރެވެއެވެ .މި ތަފާސް ހިސާ ު
 5ލައްކަ ފަހަނައަޅާ ދާނެ ކަމަށް އަ ް

ކމުގައިވާ އަންހެނަކަށް އެވަރެޖްކޮށް  2.42ކުދިން ޖެހޭ ނިސްބަތް 2050 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1.66އަށް
ަ
ހން އެވަރެޖްކޮށް ދުނިޔޭގައި ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ އެންމެ
ތިރިވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭއިރު ،މީ ު

ދި ވެ ހި ރާ އް ޖޭ އާ ބާ ދީ ގެ އ ަ ން ދާ ޒާ ( 2010އި ން 2070ގެ ނި ޔ ަ ލ ަ ށް)

މަތީ އުމުރަކީ  85އަހަރެވެ .މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން
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ނގެ ޢަދަދު ދަށްވެ ،ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫކުރަން ޖެހޭނެ މީހުންގެ
ނޒާމަށް ފައިސާ ދައްކާނެ މީހު ް
ި
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400

50%

20%
100

10%
0%

65+ %

 2040ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަންގެ

2070

2065

15-64 %

2060

2055

0-14 %

2050

2045

2040

ޖުމްލަ އާބާދީ (ހާހުން)

2035

2030

2025

2020

2015

0

މަސައްކަތް ކުރާ އާބާދީއަށް ބަރޯސާވާ މީހުން (ހާހުން)

ކށްފައި
ޕޕިއުލޭޝަން ޑިވިޜަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެން އަންދާޒާ ޮ
މަސްދަރު :ޔޫއެންއެފްޕީ ( )2012އަދި ޔޫއެން ޮ

ޢަދަދު އިތުރު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މހުންގެ ނިސްބަތް ހުންނާނެ
ޤއުމެއްގައި ވެސް  2050ވަނަ އަހަރު އުމުރުން  65އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާގެ ީ
ަ

ސާރ ކް ޤ ަ އު މު ތ ަ ކު ގެ އާ ބާ ދީ އ ަ ށް އ ަ ން ނާ ނެ ބ ަ ދ ަ ލު ތ ަ އް
ގައުމު

ޑއަން އާބާދީ (ހާހުން)
އެވަރެޖް މީ ި

 06އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ

މުޅި އާބާދީގެ ނިސްބަތުން 56

ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މުޅި އާބާދީގެ  10އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތީގައެވެ.

އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ނިސްބަތް
2010

2050

2010

2050

2010

2050

319

504

17

92

5%

18%

1,224,614

1,620,051

60,278

205,752

5%

13%

ސްރީލަންކާ

20,860

23,834

1,703

4,789

8%

20%

ނޭޕާލް

29,959

46,864

1,250

5,690

4%

12%

ބޫޓާން

726

970

35

172

5%

18%

ބަންގްލާދޭޝް

148,692

196,902

6,819

33,286

5%

17%

ޕާކިސްތާން

173,593

270,849

7,470

27,309

4%

10%

31,412

76,844

703

3,554

2%

5%

ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޑިޔާ

އަފްގާނިސްތާން

ގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ކުރިޔަށް އޮތް  60އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނާނެ
ދއްކާ ޮ
މަތީގައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ަ
ކމަށް ބެލެވޭ ބަދަލުތަކަކީ މި ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އާބާދީއަށް ވެސް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
ަ
ބަދަލުތަކެކެވެ .މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޤައުމުކަމަށްވާ

އހަރުން މަތީގެ އާބާދީ  2050ވަނަ އަހަރު  60މިލިއަން
އިންޑިޔާއަށް ބަލާއިރު އެ ޤައުމުގެ ަ 60

ފަހަނައަޅައި،

މި އުމުރުފުރާގެ ނިސްބަތް މުޅި އާބާދީގެ  13އިން ސައްތައަށް އަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ .މި ޢަދަދަކީ
ސާރކްގެ އެހެން ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގެ މި އުމުރުފުރާގެ އާބާދީގެ ޖުމްލައަށް ވުރެ  3.6ގުނަ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ.
ވނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  65އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާގެ ނިސްބަތް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެ ެ
މުޅި އާބާދީގެ

ގތުގައި އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ
އދުގެ އެންމެ ދޮށީ އާބާދީގެ ޮ
ތއިގައެވެ .މިސަރަޙަ ް
 18އިންސައް ަ

 65އަހަރުން މަތީގެ ޢުމުރުފުރާގެ ނިސްބަތް ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  20އިންސައްތައިގައެވެ .އެހެންކަމުން،
 2050ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން

ށދެވެނީ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ
ޕންޝަން ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދެކުނު އޭޝިއާގައި ޕެންޝަން ފޯރުކޮ ް
ެ
ގތުން އަހަރަކު
މގެ ޮ
ޢންމު ކުރު ު
އއީސީޑީގެ ޕެންޝަން ހިސާބުތައް ާ
އެންމެ  13އިން ސައްތަ މީހުންނަށެވެޯ .
ގތުން އޭޝިއާގެ އާބާދީ
އެއްފަހަރު ނެރޭ “ޕެންޝަން އެޓް އަ ގްލާންސް” ގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޢަދަދުގައިވާ ޮ
އމުރުން ދުވަސްވާ ނިސްބަތް ( 65އަހަރު ވެގެން ރިޓަޔަރ ކުރުން) އެންމެ ބާރު މިނެއްގައި އިތުރު ވާން ފަށާނީ
ު
ކރުމަކީ އެކަމަށްޓަކައި
ގއެވެ .ޕެންޝަން ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ު
 2010އާއި  2030އާ ދެމެދުގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭ ަ
ގތުން ސަރުކާރުތަކަށް ކުރަން އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާތީ،
ވރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާ ކަމަކަށް ވެފައި ،އަދި ސިޔާސީ ޮ
ަ

ޕޕިއުލޭޝަން ޑިވިޜަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ނަގާފައި
މަސްދަރު :ޔޫއެންއެފްޕީއޭ ( )2012އަދި ޔޫއެން ޮ

ބދަލުތަކާ ދާދި އެއްކަހަލަ
ަ

 1.1ދެ ކު ނު އޭ ޝި އާ ގ ަ އި ޕެ ން ޝ ަ ން ފޯ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގ ަ އި ހު ރި މ ަ އް ސ ަ ލ ަ ތ ަ އް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު،

މުޅި އާބާދީގެ ނިސްބަތުންު އެންމެ ގިނަ ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ސްރީލަންކާގައެވެ .މިނިސްބަތް ދެވަނަ އަށް އެންމެ
އންނާނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޫޓާނެވެ .އަފްގާނިސްތާން ނޫން މިސަރަޙައްދުގެ އެހެން ހުރިހާ
ގތުގައި ޮ
ބޮޑު ޤައުމުތަކުގެ ޮ

ތވާ
ދލުތަކުން ކުރިމަ ި
ޕންޝަން ނިޒާމުތައް އާބާދީއަށް އަންނަ ބަ ަ
ރގައި އޭޝިއާގެ ެ
ކުރިޔަށް އޮތް  20އަހަރުގެ ތެ ޭ
ގންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތި ލުމަށް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުރިޔަށް
ޮ
ގތުގައި ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން ފައިސާ ޚަރަދު
އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ސަރުކާރުތަކަށް ޕެންޝަންގެ ޮ
ކުރަން ޖެހިގެން ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ގތުގައި
ރޙައްދުގައި ޕެންޝަންގެ ޮ
“ޕެންޝަން އެޓް އަ ގްލާންސް” ގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޢަދަދުގައި އޭޝިއާ ސަ ަ
ގތުން
މ ޮ
ކށްފައިވެއެވެި .
ގތުގައި  3ކަމެއް ފާހަގަ ޮ
ކށްދެވޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު ދަށްކޮށް ހުންނަ ސަބަބުތަކުގެ ޮ
ފޯރު ޮ
ކށްފައިވާ  3ކަމަކީ:
ފާހަގަ ޮ
ގތުގައި ރައްކާކުރާ ފައިސާ ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ކުރިން ނެގުން ޢާންމުވެފައި ވުން.
1.1ޕެންޝަންގެ ޮ
ނނަ ފައިސާ ،ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު ގަނޑުކޮށް ނެގުން ޢާންމުވެ،
ގތުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހު ް
2.2ޕެންޝަންގެ ޮ
ކށްލާ
ކށް ހުސް ޮ
ކޅު ފައިސާ ބޭނުން ޮ
ރިޓަޔަރ ކުރާތާ ކުރީ ޮ

މައްސަލަ ދިމާވުން.

ގތުގައި ދެމުންގެންދާ ފައިސާގެ މިންވަރަށް ،ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް
3.3ޕެންޝަންގެ ޮ
ކށް ބަދަލު ގެންނަމުން ނުގެންދިއުން.
ރިޢާޔަތް ޮ

މޯ ލް ޑި ވް ސް ރި ޓ ަ ޔ ަރ މ ަ ން ޓް ޕެ ން ޝ ަ ން ސް ކީ މް ގެ ބ ަ އި ވެ ރި ން ރި ޓ ަ ޔ ަރ ކު ރ ަ މު ން ދާ ނެ ގޮ ތް

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އަދި ވަކި
#

6000

4177

5105

ގތުން ސަރުކާރުން ދޭ ފައިސާ (ރުފިޔާއިން،
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޮ
މިލިއަނުން)

5000

3000

ގ އަދަދު
މީހުން ެ

4000

2012

2013

2000

1

2

އަސާސީ ޕެންޝަން ގެ ފައިސާ

ސީނިއަރ ސިޓިޒެންސް އެލަވަންސް

414

-

421

-

2014

(އަންދާޒާ)

434

428

1000

Year
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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2022
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2035
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2037
2038
2039
2040
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2043
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0

އފީހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް
މަސްދަރު :ޕެންޝަން ޮ

3

މަތީގައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްއާރުޕީއެސް (ދައުލަތުން
ގތުގައި މަހުން މަހަށް ފައިސާ
ގތަށް) އިން ޕެންޝަންގެ ޮ
ދޭ އަސާސީ އަދި އެހެނިހެން ޕެންޝަންތައް ނުހިމެނޭ ޮ
ގތުން 2045 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2058
ރންނަށެވެ .މި ހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ
ދކުރެވެމުން ދަނީ  569ބައިވެ ި
ޫ
ރމުންދާ
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން  53،737މީހުން (މިހާރު މަސައްކަތް ކު ަ
ގތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ރިޓަޔަރ ކުރާނެ ކަމަށް
ޓޔަރ ކުރާނެއެވެ .މި ޮ
ހން) ރި ަ
މހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީ ު
ީ
ބެލެވެނީ

4

5

6

ގތުގައި
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ ޕެންޝަން ޮ
ދައުލަތުން އެމްއާރުޕީއެސް އަށް ދައްކާ 7%

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރި ފަރާތްތަކަށް މަހުން މަހަށް ދޭ
ފައިސާ
ކުރީގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ލިބިފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާ ( 20/40/60ޕެންޝަން)

ކށް ދެވޭ ފައިސާ
ބންޑު ލިކުއިޑޭޓް ޮ
ކގްނިޝަން ޮ
ރެ ޮ

151

164

161

113

126

158

91

70

87

34

87

39

އވެ .އެ އަހަރު  5،105މީހުން ރިޓަޔަރ ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެެ .ޕެންޝަން
 2050ވަނަ އަހަރު ެ

ނނަށް އެމީހެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް
ގތުން އުމުރުން  65އަހަރު ވުމުން އެމްއާރުޕީއެސްގެ ބައިވެރި ް
ޤާނޫނުގައިވާ ޮ

7

ކރަމުން ގެންދަން ޖެހެއެވެ .އަދި
ސޭވިންގްސް އެކައުންޓްގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ މަހުން މަހަށް ބަހާލެވިގެން ދޫ ު
ކންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް
މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތެރެއިން ދެވެމުން ގެންދެވޭ ،އުމުރުން  65އަހަރު ވާ ޮ

8

ކށްދޭ
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރި ފަރާތްތަކަށް ގަނޑު ޮ
ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ

ގތުން ދޭ އެހެނިހެން
ދައުލަތުން ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޮ
ފައިސާ

31

5

26

5

58

5

ޙައްޤުވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ވެސް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
875

ޖުމްލަ

863

1,370

 1.2ޕެ ން ޝ ަ ނ ަ ށް ދ ަ އު ލ ަ ތު ން ކު ރާ ހޭ ދ ަ
ތން  2012އަދި  2013ވަނަ
ގތުގައި ދައުލަ ު
ތިރީގައި މި ބަލާލަނީ ޕެންޝަނާއި ،މިފަދަ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތުގެ ޮ
ކށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށެވެ.
ނކަމަށް އަންދާޒާ ޮ
ކށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށާއި 2014 ،ވަނަ ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރާ ެ
އަހަރު ޮ
ކށްގެން ދެވެމުންދާ ޕެންޝަނާއި ،ޢިނާޔަތްތަކުގެ ހިސާބުތަކެވެ.
ލތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ޮ
ތރީގައިވާ ތާވަލްގައި ވަނީ ދައު ަ
ި

ޖުމްލަ ޚަރަދު ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން

2.7%

2.4%

އފީހުގެ ހިސާބުތައް
މަސްދަރު 2014 :ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި ޕެންޝަން ޮ

3.4%

ލތުން ދެއްވާ ފައިސާގެ އެންމެ
ގތުގައި ދައު ަ
މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު ޕެންޝަނާއި ،މިފަދަ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ޮ

ގތުގައި
މރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ހިމެނެއެވެ .ތާވަލްގެ  7ވަނަ އައިޓަމްގެ ޮ
ދެވޭ މިންވަރަކާއި ،މަހުން މަހަށް މުޅި އު ު

ބޮޑު މިންވަރެއް ހޭދަކުރަން ޖެހެނީ އަސާސީ ޕެންޝަނަށާއި ،ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލަވަންސަށެވެ .ސީނިއަރ

ގތުގައި 2014
ގތަށް ދެވޭ ފައިސާގެ ޮ
ގތަށް ގަނޑުކޮށް ދެވޭ ފައިސާއެވެ .މި ޮ
ކށްފައި އެވަނީ މިދެންނެވި ޮ
ބޔާން ޮ
ަ

ލތުން ޕެންޝަން ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 5000ރ އަށް ވުރެ ކުޑަ
ސިޓިޒަން އެލަވަންސްއަކީ ދައު ަ

ވނަ އަހަރު  158މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަވެގެން ދާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ .މި ސްކީމްތަކަކީ
ަ

ގތުން  2014ވަނަ
ކށްދިނުމުގެ ޮ
ގތުގައި މަހުން މަހަށް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 5000ރ ހަމަ ޮ
ޢދަދެއް ޕެންޝަންގެ ޮ
ަ

މިހާރު ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކީމްތަކެއް ކަމުގައި ވާތީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިސްކީމްތަކުގެ ދަށުން ޢިނާތައްތައް

ގތުން ސީނިއަރ ސިޓިޒަން
އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ދެމުން ގެންދާ އެލަވަންސްއެކެވެ .މި ޮ

ބޑުވަމުންނެވެ.
ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދާއި ،މި ސްކީމްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ދާނީ އިތުރުވެ ޮ

ކމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު ،މި ޢަދަދު
ގތުގައި  2014ވަނަ އަހަރު  428މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ަ
އެލަވަންސްގެ ޮ
ސސީ ޕެންޝަނަށް ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ އިތުރު ވާނެ ކަމަށް
ބޑުވެ އަ ާ
 2015ވަނަ އަހަރު  514މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ޮ
ގތުގައި  2014ވަނަ އަހަރު  1.3ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ
ޢނާޔަތްތަކުގެ ޮ
އަންދާޒާކުރެވެއެވެ .ޕެންޝަނާއި ،މިފަދަ ި
ރޑަކްޓް (ޖީޑީޕީ)ގެ ނިސްބަތުން  3.4އިންސައްތައެވެ.
ޑމެސްޓިކް ޕް ޮ
ރސް ޮ
ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .މިއީ ރާއްޖޭގެ ގް ޮ
ޖޓުގެ
އަދި  2014ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދެއްވާފައިވާ  17ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދައުލަތުގެ ބަ ެ

ބފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
ޝން ނިޒާމުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ( 20/40/60ޕެންޝަން) ލި ި
ކުރިން އޮތް ޕެން ަ
އވެ .މިއީ މިހާރު ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާ ޕެންޝަންތަކެއް ކަމުގައި ވުމުން ،އަލަށް މި ޕެންޝަންތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ
ެ
ގތުގައި ދައުލަތުން
އިތުރު ފަރާތްތަކެއް ނުތިބޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މި ޕެންޝަންތަކުގެ ޮ
ހޭދަކުރާ މިންވަރު ދާނީ ދަށްވަމުންނެވެ.

ނިސްބަތުން  8އިންސައްތައެވެ.
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ
ރޕީއެސް އަށް ޮ
އސާސީ ޕެންޝަނާއި ،ސީނިއަރ ސިޓިޒެންސް އެލަވަންސް އަދި ދައުލަތުން އެމްއާ ު
ަ
ގތުގައި އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް
ގތުގައި ދައްކާ ފައިސާ ނުހިމަނައި ،ދައުލަތުން ޕެންޝަނާއި މިފަދަ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ޮ
ޮ
ހމެނިފައިވާ
ގތުގައި ި
ކުރަމުން ގެންދަނީ ،މަތީގައިވާ ތާވަލްގެ  4ވަނަ އައިޓަމްގެ ޮ

ކށްފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު އައުމުގެ
ގތުގައި ބަޔާން ޮ
އޓަމްގެ ޮ
މތީގައިވާ ތާވަލްގެ  5ވަނަ އަ ި
ަ

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

ފއިސާ އަށެވެ .މިއީ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާ ތަކުންނާއި ،ބައެއް
ކުރި ފަރާތްތަކަށް މަހުން މަހަށް ދޭ ަ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ
ގތަށް ،ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ތަފާތު އިނާޔަތްތަކަށް ދައުލަތުން ހޭދަ ކުރަމުން ގެންދާ ފައިސާއެވެ .މިދެންނެވި
ހޭދަކުރާ ޮ
ގތުގައި  38000އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން
އސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޮ
މއަ ް
ތގެ ު
ސރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ،ދައުލަ ު
ަ
ގތުން ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރުގެ
އފީހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ޮ
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ،ޕެންޝަން ޮ
ތެރޭގައި ރިޓަޔަރކޮށް މިދެންނެވި ޢިނާޔަތްތަކަށް މުޅިން އަލަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނެ  680އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން
ގތަށް ހިންގާ ސްކީމްތަކުގެ ދަށުން ،ވަޒީފާއިން ވަކިވާއިރު ގަނޑުކޮށް
މިހާރު ވެސް އެތަންތާނގައި އެބަތިއްބެވެ .މި ޮ

ގތުން ،ރާއްޖެއަކީ މިސަރަޙައްދުގެ
ވލްޑް ބޭންކްގެ އެޗްޑީއެންއެސްޕީ ޕެންޝަން ޑޭޓާބޭސްގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ
ޯ
ގތުން  2014ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން
ނސްބަތުން ވެސް ޕެންޝަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރާ ޤައުމެވެ .މި ޮ
ި
ޕގެ  3އިންސައްތަ އަށް ވުރެ
ގތުގައި ހޭދަކުރާނެ މިންވަރު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީ ީ
ޕެންޝަނާއި މިފަދަ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ޮ
އތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭއިރު ،މިސަރަޙައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން އެވަރެޖްކޮށް ޕެންޝަންގެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ
ި
ކށްފައި ވަނީ ޖީޑީޕީގެ
ގތުގައި ހޭދަ ޮ
ޮ

 1އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ވެސް މަދުންނެވެ.

ގތުގައި ދައުލަތުން  2050ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ކަމަށް
ތިރީގައި މިބަލާލަނީ ޕެންޝަންގެ ޮ
ގތުން އދ .ގެ
އަންދާޒާކުރެވޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލަށެވެ .މި ހިސާބުތައް ހަދާފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖެއާ ބެހޭ ޮ
ކށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެން ،ހަމައެކަނި ދައުލަތުން ދެމުންގެންދާ އަސާސީ
ޕޕިއުލޭޝަން ޑިވިޜަނުން ޢާންމު ޮ
ޮ
ޕެންޝަނާއި ،ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލަވަންސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 1.3އ ަ ސާ ސީ ޕެ ން ޝ ަ ނާ އި ސީ ނި އ ަރ ސި ޓި ޒ ަ ން އެ ލ ަ ވ ަ ން ސް ގެ ގޮ ތު ގ ަ އި ދ ަ އު ލ ަ ތު ން ޚ ަ ރ ަ ދު ކު ރާ ނެ މި ން ވ ަ ރު ގެ އ ަ ން ދާ ޒާ

ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ .އަދި މިޢަދަދު  2050ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު  5ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އުފުލިގެން
ދއިން ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް 2020
ކށްފައިވާނެ ފަ ަ
ހގައި ކުރިން ވެސް ފާހަގަ ޮ
ދާނެކަމަށް ވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ .މިކަރުދާ ު
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

7%

ގތުން  2024ވަނަ އަހަރު
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .މި ޮ

ރގެ ޙިއްޞާ  7އިންސައްތައަށް އުފުލި 2050 ،ވަނަ އަހަރާ
އަންނަ އިރު އާބާދީގައި  65އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފު ާ

6.00

އމުރުފުރާގެ
ފކުރެވެއެވެ .މަސައްކަތް ކުރާ ު
ނކަމަށް ލަ ާ
ހަމައަށް ދާއިރު މިނިސްބަތް  18އިންސައްތައަށް އުފުލިގެން ދާ ެ
6%

5.00

ނިސްބަތް  2024ވަނަ އަހަރު އަންނަ އިރު  73އިންސައްތައިގައި ހުރުމަށްފަހު 2050 ،ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު
ގތުގައި  2050ވަނަ އަހަރު އަންނަ
ކމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އަދި ،ލަފާކުރެވޭ ޮ
 66އިންސައްތަ އަށް ތިރި ވެގެން ދާނެ ަ

5%

ރިޓަޔަރ ކުރާ މީހުން އިތިރުވާ ރޭޓް

4%
3.00

ބިލިއަން ރުފިޔާއިން

4.00

ކށްފައިވާ  88000މީހުން ތިބޭނެއެވެ .މި ޢަދަދަކީ އާބާދީގައި އޭރު މަސައްކަތްކުރާނެ
އިރު ރާއްޖޭގައި ރިޓަޔަރ ޮ
ކށްފައިވާ އެކަކު ޖެހޭނެ ޢަދަދަކެވެެ.
ކންމެ  3މީހަކަށް ރިޓަޔަރ ޮ
ޮ

3%
2.00
2%

ސިޓިޒަން އެލަވަންސް އާއި ދައުލަތުގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމާ
1.00

1%
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0%

ގތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ސީނިއަރ
ގތުން އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ޮ
އވާ ޮ
ޕެންޝަން ނިޒާމު މިހާރު ފަރުމާ ކުރެވިފަ ި

ރިޓަޔަރ ކުރާ މީހުން އިތުރުވަމުންދާނެ ރޭޓް

-

ބޭސިކް ޕެންޝަން (ރުފިޔާއިން)

އފީހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް
މަސްދަރު :ޕެންޝަން ޮ

ގުޅިގެން ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ދެނީ ސީދާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަމަށްވެފައި ،އާބާދީގައި އުމުރުން ދުވަސްވެފައި މީހުންގެ
ބޑުވެ ،އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ
އތްތަނުގައި ބާރު ޮ
ނސްބަތް އިތުރުވަމުންދާ ނަމަ ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ކުރިޔަށް ޮ
ި
ކށްފައިވާ އުޞޫލުން ޓެކްސް އިތުރުކުރުން ނުވަތަ ރިޓަޔަރ
ގތުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ކަންތައްތައް ޮ
ޮ
ނތައްތައް ކުރަންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ޕެންޝަނާއި ވަޒީފާއިން
ކުރާ އުމުރު މަތިކުރުން ފަދަ ކަ ް
މސްކުޅި ކުރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި ،މި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގައި އެއް ނިޒާމެއްގެ ދަށުން،
ު
ކންބައެއްތޯ ބަލައި އެފަދަ މީހުންނަށް މިނިޒާމުގެ ތެރެއިން ،ފައިސާ ދޫކުރެވެމުން
އކަމަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައި ވަނީ ޮ
ެ

ގތުގައި
ގތުން ،އަސާސީ ޕެންޝަނަށާއި ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލަވަންސްގެ ޮ
މަތީގައިވާ ޗާޓުގައިވާ އަންދާޒާއިން ދައްކާ ޮ
ނކަމަށް ބެލެވެނީ އެވަރެޖްކޮށް 1.3
ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާނެ މިންވަރު ކުރިޔަށް އޮތް  10އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުންނާ ެ

މންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ދިޔުމަކީ ،ޕެންޝަނާއި މިފަދަ ޢިނާޔަތްތަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ އެކަށީގެންވާ ި
އެޅިދާނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

 1.4ރާ އް ޖޭ ގ ަ އި މި ހާ ރު ޤާ އި މު ކޮ ށް ފ ަ އި ވާ ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު

އަލަށް ޤާއިމް ކުރެވެނު ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ކުރީގެ ނިޒާމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އަސަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިސްފައި ވަނީ  13މެއި  2009ގައެވެ .މިޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ

ގތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ.
ޕެންޝަން ޤާނޫނުގައި ވަނީ ބަދަލު ދެވޭނެ ޮ

ގތުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުންނާއި،
ޮ

ޢދަދަކަށް ފައިސާ ނަގައިގެން އެ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ަ

މލްޑިވްސް
ސއިން ހިންގޭ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމެއް ޤާއިމްކޮށްޯ ،
ކށްގެން ލިބޭ ފައި ާ
ފައިސާ އިންވެސްޓް ޮ

 20/40/60އ ަ ހ ަ ރު ގެ ޕެ ން ޝ ަ ން އު ވު މާ ވި ދި ގެ ން ޕެ ން ޝ ަ ން ގާ ނޫ ނު ން ދެ ވޭ ބ ަ ދ ަ ލު

އފީހުން ހިންގަމުން ގެންދަން ޖެހެއެވެ .ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ
ޕންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮ
ެ
ގތަށް ފަރުމާކޮށް
ސިފަތައް ހިމެނޭ ޮ

ކންޓްރިބިއުޝަން (ޑީސީ)”
ހިންގޭ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކަށް ކިޔަނީ “ޑިފައިންޑް ޮ

ކެޓަގަރީ

 65އަހަރު ނުވާ ފަރާތްތައް (13
މޭ  2009ގައި ވަޒީފާގައި ނެތް)

 65އަހަރު ނުވާ ފަރާތްތައް ( 13މެއި
 2009ގައި ވަޒީފާގައި ތިބި)

އުމުރުން  65ވެފައިވާ
ފަރާތްތައް

ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކެވެ .މިޤާނޫނު އައުމާއެކު ސަރުކާރުން ކުރީގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޕެންޝަން ނިޒާމު ކަމުގައިވާ
 20/40/60އަހަރު

ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް

ޕެންޝަންދޭ އުޞޫލު ބަދަލުވެ އެޕެންޝަން ނިޒާމު

•ކުރިން ލިބެމުން ދިޔަ 60/40/20
ޕެންޝަން ،އުމުރުން  65އަހަރު ވަން

ގސްފައި ވަނީ “ޑިފައިންޑް ބެނެފިޓް (ޑީބީ)”
އުވިގެން ދިޔައީއެވެ .ސަރުކާރުން ކުރިން ޕެންޝަން ދެމުން ގެން ޮ
ކށްފައިއެވަނީ
ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ .ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

ކުރީގެ ޕެންޝަން ނިޒާމުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކެވެ.

•ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ދަރަނި (ލައިބިލިޓީ) ކަނޑައެޅިފައި ނުވުން.
ޕންޝަން ދެވެނީ ހަމައެކަނި މެދުނުކެނޑި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭތާ ވަކި މުއްދަތެއް ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
• ެ

ދެވުނު
ބަދަލު

ކުރިން ލިބެމުން ދިޔަ 60/40/20
ޕެންޝަން،
ދިއުން

އުމުރަށް ދެމުން ގެން

ދެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
•ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބަލާ އެކްރޫޑް
ކގްނިޝަން
ގތުގައި ރި ޮ
ރައިޓްސްގެ ޮ
ބންޑް ދިނުން
ޮ

ކަމުގައިވުން.
ދވޭ ޕެންޝަނުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅެނީ ޕެންޝަނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ އިރު ލިބެމުން ދިޔަ އަސާސީ މުސާރައަށް
• ެ
ބެލިގެން ކަމުގައިވުން.
ޕންޝަނަކީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމަށް ފަހު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެއް ކަމުގައި
• ެ
ވާއިރު ،ކުރީގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާ މުއްދަތުގައި ވެސް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް
ގތުގައި ޢިނާޔަތް ލިބެމުން ދިޔުން.
ޕެންޝަންގެ ޮ
ގތަށް
ގތުގައި ދެވޭ ޢިނާޔަތަކީ އެއިރެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަދަލުގެނެވޭ ޮ
ޕންޝަނުގެ ޮ
• ެ
ހަމަޖެހިފައިވާ (އިންޑެކްސްކުރެވިފައި) ޢިނާޔަތަކަށް ނުވުން.

އފީހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް
މަސްދަރު :ޕެންޝަން ޮ

ކުރިން ލިބެމުން ދިޔަ
60/40/20

ޕެންޝަން،

އުމުރަށް ދެމުން ގެން ދިއުން

 .2ޑި ފ ަ އި ން ޑް ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝ ަ ން ( ޑީ ސީ) ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ތ ަ އް މ ަ ސ ަ އް ކ ަ ތް ކު ރާ ގޮ ތް
ކށްދީފައި ވިޔަސް،
ގތުގައި ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު ދެވޭނެ މިންވަރު ޔަޤީން ޮ
ޝންގެ ޮ
ޑިފައިންޑް ބެނެފިޓް ނިޒާމުތަކުގައި ޕެން ަ

 2.1ޑި ފ ަ އި ން ޑް ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝ ަ ން ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ތ ަ ކު ގެ ދ ަ ށު ން ލި ބޭ ފ ަ އި ސާ އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވޭ ގޮ ތްެ

ގތުގައި ދެވޭ މިންވަރު ބިނާވެގެން ވަނީ ،މުވައްޒަފުގެ
ނޒާމުގައި ޕެންޝަންގެ ޮ
ކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ި
ޑިފައިންޑް ޮ
މފައިސާގެ މިންވަރު ބިނާ ވެގެން
އކުންޓްގައި ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރަށެވެި .
ރޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެ ަ
ި
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ
ކންމެ މަހަކު ޕެންޝަން ޮ
ވނީ ޑީސީ ނިޒާމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ،ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތުން ޮ
ަ
ކށްގެން ލިބޭ ފައިދާގެ މައްޗަށެވެ .ޕެންޝަން
ގތުގައި ދައްކަމުން ގެންދާ ފައިސާގެ މިންވަރަށާއި ،މިފައިސާ އިންވެސްޓް ޮ
ޮ
ކށްފައި ވަނީ މުވައްޒަފަކަށް
ކންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ބިނާ ޮ
ގތުގައި ޮ
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
ޮ
ގތުގައި
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
ގތުން ރާއްޖޭގައި ޕެންޝަން ޮ
އގެ މައްޗަށެވެ .މި ޮ
އެއިރެއްގައި ލިބެމުންދާ އަސާސީ މުސާރަ ި
އގެ
ބއިވެރިވާ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރަ ި
ދައްކަން ޖެހެނީ ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ަ
 14އިން ސައްތަ ބަހާލެވިފައި ވަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

 14އިންސައްތަ އެވެ .މި

އދާކުރާ ފަރާތުން
 7އިން ސައްތަ އަދި ވަޒީފާ ަ

7

މރިކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ
ޕންޝަނާބެހޭ ދިރާސާތައް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން ގެންދާ އެ ެ
ެ
ލބަލް ޕެންޝަން އެސެޓް ސްޓަޑީ”ގެ
ކންމެ އަހަރަކު ނެރޭ “ޓަވަރސް ވަޓްސަން ގް ޯ
ޓަވަރސް ވަޓްސަންއިން ޮ
އޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކުގެ
ކންޓްރިބި ު
ގތުން ޑިފައިންޑް ޮ
ކށްފައިވާ ޮ
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ޢަދަދުގައި ހާމަ ޮ
މލްޑިވްސް
އސެޓްސް ތަކުގައެވެޯ .
ކށްފައިވާ ެ
ގތެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރެވިފައި ވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
ފއިސާ ޢާންމު ޮ
ަ
ލކޭޝަން މިބުލެޓިންގެ  16ވަނަ ސަފުހާގައިވާ ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި
ސކީމްގެ އެސެޓް އެ ޮ
ރޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ް
ި
ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

އެސެޓްގެ ބާވަތް

ލކޭޝަން
އެވްރެޖް އެސެޓް އެ ޮ

ގތަށެވެ.
އިންސައްތަ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ދައްކާ ޮ
ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ

47%

ކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ހިންގާ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ
ތރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީ ޑިފައިންޑް ޮ
ި
ކންޓްރިބިއުޝަން ރޭޓްތަކެވެ.
ޮ

ވަޒީފާ ދޭފަރާތް

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް

ޖުމްލަ

ޤައުމު
ސްރީލަންކާ

12%

8%

20%

ކރެއާ
ދެކުނު ޮ

4.5%

4.5%

9%

11.5%

11%

22.5%

ސިންގަޕޫރު

20%

16%

36%

ތައިލެންޑް

3%

3%

6%

މެލޭޝިއާ

ވލްޑް ބޭންކް )2012
ރވިޝަން ޯ ( II
އފް ޕެންޝަން ޕް ޮ
މަސްދަރު :އިންޓަނޭޝަނަލް ޕެޓާންސް ޮ

ބންޑް
ޮ

34%

އެހެނިހެން އެސެޓްސް

18%

ހލްޑިންގ (ނަގުދު ފައިސާ)
ކޭޝް ޯ

1%

ލބަލް ޕެންޝަން އެސެޓް ސްޓަޑީ 2013
މަސްދަރު :ޓަވަރސް ވަޓްސަން ގް ޯ

 2.2ޑި ފ ަ އި ން ޑް ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝ ަ ން ޕެ ން ޝ ަ ން ނި ޒާ މު ތ ަ އް މ ަ ޤް ބޫ ލު ވެ ގެ ން އ ަ އި ގޮ ތް

ގތުން 30 ،ޖޫން  2014ގެ
އފީހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ
ސކީމެކެވެ .ޕެންޝަން ޮ
ް
ކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން
ޮ

ގތެއްގައި
ދމުގެ ކުރިން ޢާންމު ޮ
ކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ދުނިޔޭގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯ ު
ޑފައިންޑް ޮ
ި

ނިޔަލަށް އެމްއާރުޕީއެސްގައި ބައިވެރިވާ  5000ވަޒީފާ ދޭފަރާތްތައް ތިބިއިރު ،އެފަރާތްތަކުން ވަނީ 109,000

ސރުކާރުތަކުންނާއި ،ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ގެންގުޅެފައި ވަނީ ޑިފައިންޑް ބެނެފިޓް
ަ

ގތުގައި
ކށްފައެވެ .މިސްކީމްގައި ވަޒީފާ ދޭފަރާތްތަކުގެ ޮ
އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މިސްކީމްގައި ބައިވެރި ޮ

ގތުގައި އެއްވެސް
ޮ

ށވެ 30 .ޖޫން 2014
ކޓަރ އަ ެ
ނިސްބަތްވަނީ ޕްރައިވެޓް ސެ ް

ބއުޝަންގެ
ކންޓްރި ި
ނިޒާމުތަކެވެ .މިފަދަ ނިޒާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ޕެންޝަން ޮ

ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  89އިންސައްތަ

ކށްދީފައިވާ ވަކި ޢަދަދެއް،
އެއްޗެއް ދައްކަން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ޔަޤީން ޮ

ގތެއްގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް  60މިލިއަން
ގތުގައި އެވަރެޖް ޮ
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
ގެ ނިޔަލަށް މިސްކީމަށް ޕެންޝަން ޮ

ކޅުގެ އަހަރު
ގތުން  1980ގެ ފަހު ޮ
ގތުގައި ދޭންޖެހެއެވެ .މި ޮ
ޝންގެ ޮ
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމަށްފަހު ޕެން ަ

ގތުގައި
ސގެ ޮ
އގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް  2.6މިލިއަން ރުފިޔާ ޕެންޝަން ފައި ާ
ގތެ ް
ރފިޔާ ޖަމާކުރަމުން ދާއިރު ،އެވަރެޖް ޮ
ު

ގތުގައި ސަރުކާރުތަކުންނާއި،
ކށްދޭ ފައިސާ (ޕެންޝަން ލައިބިލިޓީ) ގެ ޮ
ގތުގައި ޔަޤީން ޮ
ތަކުގައި ޕެންޝަންގެ ޮ

ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ދެވެމުން ގެންދެވެއެވެ.

ގސްފައި
ގތުގައި އަހަރީ ހިސާބުތަކުގައި ޝާއިޢުކުރަމުން ގެން ޮ
ކުންފުނިތަކުން ވަރަށް ބޮޑެތި ޢަދަދުތައް ދަރަނީގެ ޮ
ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ،މިދަރަނީގެ ނިސްބަތް

ދަށްކުރުމަށްޓަކައި އޮތް ޙައްލެއް ކަމުގައި ކުންފުނިތަކަށާއި،

ގތުގައި ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު ވަކި ޢަދަދެއް
ސރުކާރުތަކަށް ފެނުނީ ޕެންޝަންގެ ޮ
ަ

ކށްދޭން ނުޖެހޭ ޑިފައިންޑް
ޔަޤީން ޮ

 2.4އެ މް އާ ރު ޕީ އެ ސް ގެ ޚު ލާ ޞާ ހި ސާ ބު ތ ަ އް
 .1ފ ަ ން ޑު ބޮ ޑު ވ ަ މު ން ދާ ނި ސް ބ ަ ތް

ކންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ޚިޔާރުކުރުމެވެެ.
ޮ
ގތުން 2013 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
ކށްފައިވާ ޮ
ލބަލް ޕެންޝަން އެސެޓް ސްޓަޑީގައި ހާމަ ޮ
ޓަވަރސް ވަޓްސަން ގް ޯ
ކންޓްރިބިއުޝަން
މުޅި ދުނިޔޭގައި ހިންގާ ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން  45އިންސައްތައަކީ ޑިފައިންޑް ޮ

ފަންޑް ސައިޒު (ބިލިޔަން ރުފިޔާއިން)

2.64

3.35

4.28

5.31

5.91

އފީހުގެ ހިސާބުތައް
މަސްދަރު :ޕެންޝަން ޮ

ކންޓްރިބިއުޝަން ނިޒާމުތަކުގެ އެސެޓްސް ވަނީ ފާއިތުވި  10އަހަރުގެ
ޕެންޝަން ނިޒާމުތަކެވެ .އަދި ޑިފައިންޑް ޮ
ގސްފައެވެ .ޑިފައިންޑް ބެނެފިޓް ނިޒާމުތަކުގެ އެސެޓް
ގތެއްގައި  7.8%ރޭޓްގައި ކުރިއަރަމުން ޮ
ތެރޭގައި އެވަރެޖް ޮ

2010

2011

2012

2013

2014
)ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް(

 .2އި ން ވެ ސް މ ަ ން ޓް ފ ަ އި ދާ

ކުރިއަރާފައިވަނީ  6%ރޭޓްގައެވެ.
އިންވެސްޓްމަންޓް ރިޓާން
 2013ވަނަ އަހަރު

8.01%

 2.3މޯ 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)

ދެއަހަރުގެ ފައިދާ ()2013 ,2012

7.35%

ޕންޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމްއާރުޕީއެސް ޤާއިމްކުރެވި ހިންގަން ފެށުނީ  2010ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައެވެ.
ެ

ފަންޑު އުފެދުނީއްސުރެން މިއަދާ ހަމަޔަށް

6.57%

ފއިވާ (ފުލީ ފަންޑެޑް) ޑިފައިންޑް
މިޕެންޝަން ސްކީމަކީ ލިބޭ އެއްޗަކުން ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބި ަ

އފީހުގެ ހިސާބުތައް
މަސްދަރު :ޕެންޝަން ޮ

 .5އެ މް އާ ރު ޕީ އެ ސް ގެ ޕޯރ ޓް ފޯ ލި އޯ ތ ަ އް ( މި ލި އ ަ ން ރު ފި ޔާ އި ން)

 .3ކޮ ން ޓް ރި ބި އު ޝ ަ ން އާ އި ވި ތް ޑް ރޯ ވ ަ ލް ( މި ލި އ ަ ން ރު ފި ޔާ އި ން)
2010

2011

2012

2013

2014
)ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް(

144

326

302

328

160

4

256

399

414

218

ކންޓްރިބިއުޝަން
ޖުމްލަ ޮ

148

582

701

742

378

ރވަލް
ވިތްޑް ޯ

0.32

8

21

25

15

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ

2,823,635,555

51.96%

ރިކޮގްނިޝަން ބޮންޑް

2,887,346,762

44.79%

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ

22,227,131

0.36%

ޝަރީއާ ޕޯޓްފޯލިއޯ
ކޮންޒަވޭޓިވް ޕޯޓްފޯލިއޯ

2.89%

174,067,927

އފީހުގެ ހިސާބުތައް
މަސްދަރު :ޕެންޝަން ޮ
އފީހުގެ ހިސާބުތައް
މަސްދަރު :ޕެންޝަން ޮ

 .4އެ މް އާ ރު ޕީ އެ ސް ގެ އެ ސެ ޓް އި ން ވެ ސް ޓް ކު ރެ ވި ފ ަ އި ވާ ގޮ ތް

0.16%

 .6އެ މް އާ ރު ޕީ އެ ސް ގެ މެ ން ބ ަ ރު ން ގެ އު މު ރު ފު ރާ

1.88%

7.39%

16-25

27,837.00

7.37%

26-35

37,729.00

36-45

20,049.00

46-55

10,379.00
4,867.00

55+

އފީހުގެ ހިސާބުތައް
މަސްދަރު :ޕެންޝަން ޮ

 2.5ރި ޓ ަ ޔ ަރ މ ަ ން ޓ ަ ށް ތ ަ އް ޔާ ރު ވު ން
ކންޓްރިބިއުޝަން ނިޒާމުތަކުގައި ،ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ޕެންޝަންގެ
ފދައިން ،ޑިފައިންޑް ޮ
ކށްފައިވާ ަ
ކރިން ވެސް ބަޔާން ޮ
ު
ގތުގައި
ޮ

83.19%

ކންމެ މަހަކު ޕެންޝަން
ލިބޭ މިންވަރު ބިނާވެގެން ވަނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ،ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތުން ޮ

ގތުގައި
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
ޮ

ކޭޝް

ބޮންޑް

ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ

ބެންކް ޑެޕޮސިޓް

އފީހުގެ ހިސާބުތައް
މަސްދަރު :ޕެންޝަން ޮ

ސަރުކާރުގެ ޓީބިލް

ކށްގެން
ގސްފައިވާ މިންވަރަށާއި ،މިފައިސާ އިންވެސްޓް ޮ
ފައިސާ ދައްކަމުން ގެން ޮ

ގތުން ތިރީގައި މިބަލާލަނީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ދަށުން ޕެންޝަންގެ
ލިބިފައިވާ ފައިދާގެ މައްޗަށެވެ .މި ޮ
ގތުގައި ތަފާތު ޙާލަތް ތަކުގައި ލިބޭނެ ޕެންޝަންގެ މައްޗަށެވެ.
ޮ

ފު ރ ަ ތ ަ މ ަ ޙާ ލ ަ ތު ( :އ ަ ސާ ސީ މު ސާ ރ ަ އި ގެ ގޮ ތު ގ ަ އި  5000ރު ފި ޔާ ލި ބޭ މީ ހާ)
އަސާސީ މުސާރަ  5000 :ރުފިޔާ
ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ޢަދަދު :މަހަކު  350ރުފިޔާ (އަސާސީ މުސާރައިގެ )14%

ފައިދާގެ އިންސައްތަ
ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ

ފުރަތަމަ ޙާލަތް

ދެވަނަ ޙާލަތް

ތިންވަނަ ޙާލަތް

ކުރިން

5.00%

6.00%

7.00%

3.00%

3.00%

3.00%

ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް
ފަހު

ރިޓަޔަރމަންޓް

ސްކީމަށް

ރިޓަޔަރމަންޓް

ޕެންޝަނަށް

ރިޓަޔަރމަންޓް

ޕެންޝަނަށް

ސޭވިންގްސް

މަހަކު ލިބޭނެ

އެކައުންޓް ބެލެންސް

ޢަދަދު

ދއާއެކު)
(ފައި ާ

(ރުފިޔާއިން)

418.54

8.37%

60,579.68

442.05

8.84%

14.85%

110,936.80

809.50

16.19%

182,324.33

1,330.41

26.61%

2,068.87

41.38%

62.31%

ޕެންޝަނަށް މަހަކު

އަސާސީ

ސޭވިންގްސް

ލިބޭނެ ޢަދަދު

މސާރައިގެ
ު

އެކައުންޓް

(ރުފިޔާއިން)

އިންސައްތަ

ބެލެންސް

10

42,000.00

54,348.80

396.58

7.93%

57,357.77

15

63,000.00

93,551.13

682.64

13.65%

101,786.55

742.73

20

84,000.00

143,861.78

1,049.75

21.00%

161,714.31

1,180.02

23.60%

25

105,000.00

208,428.40

1,520.89

30.42%

242,547.89

1,769.86

35.40%

283,525.09

30

126,000.00

291,290.52

2,125.53

42.51%

351,580.26

2,565.46

51.31%

426,989.85

3,115.73

35

147,000.00

397,632.35

2,901.50

58.03%

498,648.60

3,638.62

72.77%

630,369.11

4,599.77

92.00%

40

168,000.00

534,107.05

3,897.35

77.95%

697,021.76

5,086.14

101.72%

918,684.69

6,703.60

134.07%

ފައިސާދެއްކި

ޖަމާކުރެވުނު ޖުމްލަ

ސޭވިންގްސް

މުއްދަތު

(ރުފިޔާއިން)

އެކައުންޓް ބެލެންސް
ދއާއެކު)
(ފައި ާ

(އަހަރު)

ދއާއެކު)
(ފައި ާ

މަހަކު ލިބޭނެ
ޢަދަދު
(ރުފިޔާއިން)

އަސާސީ
މސާރައިގެ
ު
އިންސައްތަ

އަސާސީ
މސާރައިގެ
ު
އިންސައްތަ

ދެ ވ ަ ނ ަ ޙާ ލ ަ ތު ( :އ ަ ސާ ސީ މު ސާ ރ ަ އި ގެ ގޮ ތު ގ ަ އި  10000ރު ފި ޔާ ލި ބޭ މީ ހާ)

އަސާސީ މުސާރަ  10000 :ރުފިޔާ
ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ޢަދަދު :މަހަކު  1400ރުފިޔާ (އަސާސީ މުސާރައިގެ )14%

ފައިދާގެ އިންސައްތަ
ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ

ފުރަތަމަ ޙާލަތް

ދެވަނަ ޙާލަތް

ތިންވަނަ ޙާލަތް

ކުރިން

5.00%

6.00%

7.00%

3.00%

3.00%

3.00%

ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް
ފަހު

ރިޓަޔަރމަންޓް

ސްކީމަށް

ރިޓަޔަރމަންޓް

ޕެންޝަނަށް

ރިޓަޔަރމަންޓް

ޕެންޝަނަށް

ސޭވިންގްސް

މަހަކު ލިބޭނެ

އެކައުންޓް ބެލެންސް

ޢަދަދު

ދއާއެކު)
(ފައި ާ

(ރުފިޔާއިން)

1,768.19

17.68%

256,124.45

1,868.93

18.69%

32.38%

484,453.51

3,535.03

35.35%

824,628.58

6,017.28

60.17%

9,715.43

97.15%

152.25%

ޕެންޝަނަށް މަހަކު

އަސާސީ

ސޭވިންގްސް

ލިބޭނެ ޢަދަދު

މސާރައިގެ
ު

އެކައުންޓް

(ރުފިޔާއިން)

އިންސައްތަ

ބެލެންސް

10

168,000.00

217,395.19

1,586.32

15.86%

242,318.73

15

252,000.00

374,204.52

2,730.55

27.31%

443,747.22

3,238.00

20

336,000.00

575,447.14

4,199.01

41.99%

729,297.32

5,321.65

53.22%

25

420,000.00

833,713.59

6,083.57

60.84%

1,134,100.37

8,275.48

82.75%

1,331,436.95

30

504,000.00

1,165,162.09

8,502.13

85.02%

1,707,959.39

12,462.90

124.63%

2,086,503.23

15,225.12

35

588,000.00

1,590,529.40

11,606.02

116.06%

2,521,476.44

18,399.10

183.99%

3,211,435.48

23,433.70

234.34%

40

672,000.00

2,136,428.22

15,589.42

155.89%

3,674,738.76

26,814.40

268.14%

4,887,410.96

35,663.21

356.63%

ފައިސާދެއްކި

ޖަމާކުރެވުނު ޖުމްލަ

ސޭވިންގްސް

މުއްދަތު

(ރުފިޔާއިން)

އެކައުންޓް ބެލެންސް

(އަހަރު)

ދއާއެކު)
(ފައި ާ

ދއާއެކު)
(ފައި ާ

މަހަކު ލިބޭނެ
ޢަދަދު
(ރުފިޔާއިން)

އަސާސީ
މސާރައިގެ
ު
އިންސައްތަ

އަސާސީ
މސާރައިގެ
ު
އިންސައްތަ

ސރައިގައި  30އަހަރު ވަންދެން ޕެންޝަން
ގތުގައި  10،000ރުފިޔާ ލިބޭ ފަރާތެއް ،އެ މު ާ
އަސާސީ މުސާރައިގެ ޮ
ގސްފައިވާ ނަމަ 65 ،އަހަރު ވެގެން ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު އެ ފަރާތެއްގެ
ކންޓްރިބިއުޝަން ފައިސާ ދައްކަމުން ގެން ޮ
ޮ

ނި ން މު ން

ރޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައި ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ޖަމާވެފައި ހުންނާނީ  504,000ރުފިޔާއެވެ.
ި
ވސްޓްމަންޓް ފައިދާ ހިމަނައިގެން
ކށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޙާލަތުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުން އިން ެ
މފައިސާ ،ތާވަލްގައި ބަޔާން ޮ
ި
 1,165,162.09ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ 15 ،އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލުމުން (އުމުރުން  79އަހަރު ވަންދެން ދުނިޔޭގައި

ގތަށް
ވނީ ދެބަޔަކަށެވެ .އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ޮ
ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ަ

ގތުގައި  8,502.13ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ
ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން) މިފަރާތަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ޕެންޝަންގެ ޮ

މލްޑިވްސް
ދވެމުންދާ ޕެންޝަންގެ ޢިނާޔަތްތަކާއި ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ބޭރުން ،ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުންޯ ،
ެ

ރމުގެ ކުރިން ލިބިލިބި ހުރި މުސާރަ ކަމުގައިވާ  10،000ރުފިޔާގެ 85
ޓޔަރ ކު ު
ޢދަދަކީ މިފަރާތުން ރި ަ
އެވެ .މި ަ

ގތުގައި
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
އފީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޮ
ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮ

ކންޓްރިބިއުޝަން ދައްކާ މުއްދަތަށް
އންސައްތަ އެވެ .އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ ލިބޭ މިންވަރަށާއި ،ޕެންޝަން ޮ
ި

މލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް(އެމްއާރުޕީއެސް) އެވެ .ކުރިޔަށް
ފއިސާ ނަގައިގެން ހިންގަމުން ގެންދާ ޯ
ަ

ބިނާކޮށް ،ޕެންޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް ޖަމާ ވަމުންދާ ފައިސާގެ މިންވަރު

އޮތް  40އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ އުމުރުން  65އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާގެ މީހުންގެ

ގތުގައި ލިބޭ މިންވަރު ވެސް ތަފާތު ވެގެން ދާނެއެވެ.
ތަފާތު ވެގެން ދާނެއެވެ .މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ޕެންޝަންގެ ޮ

ގތަށް ދެއްވާ ޕެންޝަންގެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ
ތގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ޮ
ނިސްބަތް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ،ދައުލަ ު
ބޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އެމްއާރުޕީއެސް އަކީ މެންބަރުންގެ
ޚަރަދު ވަރަށް ޮ

ސް ކީ މް ގ ަ އި ދެ މި ހު ރި މު އް ދ ަ ތާ އި ،ފ ަ އި ދާ ގެ މި ން ވ ަ ރ ަ ށް ބ ަ ލާ ،މު ސާ ރ ަ އި ގެ ނި ސް ބ ަ ތު ން ރި ޓ ަ ޔ ަރ މ ަ ން ޓް ޕެ ން ޝ ަ ން ގެ އި ން ސ ަ އް ތ ަ
ދ ަ އް ކ ަ އި ދޭ ތާ ވ ަ ލް

5%

ކންޓްރިބިއުޝަން
ޖުމްލަ ޮ

6%

ސކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މެންބަރުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަކަށް
ގތުގައި ް
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
ޕެންޝަން ޮ
ގތުގައި ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށާއި ،ޕެންޝަން
ދށިވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ޕެންޝަންގެ ޮ
ނބެލެވެއެވެ .އާބާދީ ޮ
ު

ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ކުރިން ފައިދާ ވާނެ ކަމަށް ބަލާ އިންސައްތަ
7%

ދށިވުމުގެ ސަބަބުން،
އސާ ނެގިގެން ހިންގޭ ސްކީމަކަށް ވާތީ ،އާބާދީ ޮ
ގތުގައި ފަ ި
ކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮ
އަތުން ޮ

8%

ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ފަހުން ފައިދާ ވާނެ ކަމަށް ބަލާ އިންސައްތަ
3%

3%

3%

3%

10

15.86%

16.74%

17.68%

18.69%

15

27.31%

29.71%

32.38%

35.35%

20

41.99%

47.20%

53.22%

60.17%

25

60.84%

70.79%

82.75%

97.15%

30

85.02%

102.62%

124.63%

152.25%

35

116.06%

145.54%

183.99%

234.34%

40

155.89%

203.45%

268.14%

356.63%

ދވޭނެ ޢާންމު އުޞޫލްތަކެއް އެއް
ގތެއްގައި ދިނުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ެ
ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިންސާފުވެރި ޮ
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުން (ޕެންޝަން ހާމަނައިޒްކުރުން) މުހިންމެވެ.

