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ތަޢާރަފް
މި ކަރުދާހުގެ އަލީގައި ޕެދްޝަދްގެ ސިޔާސަތު ކަދޑައެޅުމުގައްޔާއިކ ޕެދްޝަދާގުޅޭ ޤާދޫދުތައް ހެދުމުގައި
ބޭދުދްތެރި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެދް ދާދެއެވެ.
މި ކަރުދާހުގައި އެކުލެވިގެދް ވަދީ މައިގަދޑު ދެ ބައެކެވެ .ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަލާލައިފައިވާދީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދު ވުޖޫދަފް އައުމަފްފަހުކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދްގެ ދިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ
މައްޗަފެވެ.
ދެވަދަ ބައިގައިކ ބަލާލެވިފައިވާދީކ ތަފާތު ދަދް ދަމުގައި ދައުލަތުދް ޕެދްޝަދުގެ ގޮތުގައި ކުރާ ޚަރަދުގެ
މައްޗަފެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދްގެ ދިޒާމު ބަދަލުވުދް
.1

 2006ވަދަ އަހަރު ވާރލްޑް ބޭދްކުދް އެކުލަވާލައި ،ދިވެހިސަރުކާރަފް ހުފަހެޅި " ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަދް
އިދްދަ މޯލްޑިވްސް :އޮޕްޝަދްސް ފޯ ރިފޯރމިދްގ ޕެދްޝަދް އެދްޑް ސޭފްޓީ ދެޓްސް" ރިޕޯޓާ ގުޅިގެދް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދްގެ ދިޒާމާއިކ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދިޒާމު އިޞްލާޙް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފެފިކ އެ މަސައްކަތުގެ ދަތީޖާއެއްގެ ގޮތުދް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދު ވުޖޫދަފް އައެވެ.

.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދުކ  8/2009ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމަފްފަހުކ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރާ ކޮދްމެ މުވައްޒަފަކަފް ޤާދޫދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިދް ޕެދްޝަދް ދިދުދް ލާޒިމްވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދުގައި މައިގަދޑު  5މަފްހޫމެއް އެކުލެވިގެދް ވެއެވެ .އެއީ-:
 oމޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަދްޓް ޕެދްޝަދް ސްކީމް ޤާއިމް ކުރުދްއ
 oޢުމުރުދް ދުވަސްވީ މީހުދްގެ އަސާސީ ޕެދްޝަދް ސްކީމް ފެއްޓުދް؛
 oޕެދްޝަދް ޤާދޫދު ތަޞްދީޤު ކުރެއްވިއިރުކ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުދް ގެ ގޮތުގައި ތިބި އެދްމެހާ
ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ވަޒަދްކުރުމުގެ ގޮތުދް ،އެކްރޫޑް ޕެދްޝަދް ރައިޓްސް ގެ
ގޮތުގައި ރިކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑް ދިދުދްއ
 40/20 oއަހަރުގެ ޕެދްޝަދް ހުއްޓުމަކަފް އައުދްއ އަދި،
 oޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދު ތަދްފީޒްކުރުމުގެ ގޮތުދްކ ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް
ޕެދްޝަދް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް އޮފީސް އުފެދުދް.
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ޑިފައިދްޑް ބެދެފިޓް ދިޒާމު
.4

ޑިފައިދްޑް ބެދެފިޓް ދިޒާމަކީކ ޚިދުމަތް ކުރި މުއްދަތަފާއިކ ޕެދްޝަދަފް ގުދާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު
ހަމަވިއިރު ލިބޭ މުސާރައަފް ބެލިގެދް ދެވޭ ޕެދްޝަދެއްގެ މައްޗަފް ބިދާވެފައިވާ ދިޒާމެކެވެ .ޕެދްޝަދާބެހޭ
ޤާދޫދު އައުމުގެ ކުރިދްކ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުދްގެ ޕެދްޝަދް ދިޒާމު އެކުލެވިގެދް ވަދީ މި ގޮތުގެ
މަތިދްދެވެ .އެހެދީކ މެދު ދުކެދޑި  20އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރުމުދްކ އެއިރު ލިބެމުދް ދިޔަ މުސާރައިގެ ½
އަދި ،މެދު ދުކެދޑި  40އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރުމުދް އެއިރު ލިބެމުދް ދިޔަ މުސާރައިގެ ½ އިތުރު
ޕެދްޝދެއްގެ ގޮތުގައިކ މުޅި ޢުމުރަފް ،ދެމުދް ގެދްދިއުމެވެ.
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ޑިފައިދްޑް ބެދެފިޓްދިޒާމްތައް ދުދިޔޭގެ ގިދަ ގައުމުތަކުގައި ހިދްގާފައިވަދީކ ޕޭއޭސް ޔޫގޯ ސިސްޓަމެއްގެ
ތެރެއިދްދެވެ .މި ސިސްޓަމުގައިކ ރިޓަޔަރީސްއައް ދޭ ޕެދްޝަދްގެ ފައިސާ ދައްކާދީކ އެހިދެއްގައި
މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒަފުދް ދައްކާ ސޯސަލް ސެކުރިޓީ ޓެކުހުދްދާއިކ އަދި އެމިދްވަރުދް ދުފުދޭދަމަކ
ދައުލަތުގެ އެހެދް އާމްދަދީ އިދްދެވެ.
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މި ދެދްދެވި ސިސްޓަމަކީކ މުސްކުޅިދްގެ އާބާދީ އާއިކ މަސައްކަތް ކުރާ އަބާދީ ގެ ފަރަގު ބޮޑުވަމުދްދާ
ހިދދުގައިކ އިދްސާފު ވެރިގޮތުގައި ހިދްގޭދެ ސިސްޓަމަކަފް ދުވާތީއާއިކ ހަމަހަމަ ކަމުގެ ގޮތުދް
ބަލާއިރުވެސްކ ޖެދެރޭޝަދް ތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރެވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ސިސްޓަމަކައް ވާދެތީކ
ޑިފައިދްޑް ބެދެފިޓުދް ޑިފައިދްޑް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ދިޒާމަކަފް ދުދިޔޭގެ ގިދަގައުމުތަކެއް ވަދީ
ރުޖޫއަވެފައެވެ( .ވޯލްޑްބެދްކުދް  1994ވަދަ އަހަރު ދެރެފައިވާ 'އެވާރޓިދް އޯލްއޭޖް ކުރައިސިސް'
މިރިޕޯޓަކީކ ދުދިޔޭގެ ގިދަ ގައުމުތަކުގައިކ ޕެދްޝަދް ދިޒާމު ރިފޯމްކުރުމަފް އަސްލެއްގެ ގޮތުގައި
ބެލެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ).
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ޑިފައިދްޑް ބެދެފިޓް ދިޒާމުގައި ދިމާވާ އަދެއް މައްސަލައަކީކ އެކަފީގެދްވާ ޕެދްޝަދެއް ހޯދުމައްޓަކައި
އެއްތަދެއްގައި މުއައްޒަފު ދިގުމުއްދަތަކަފް މަސައްކަތް ކުރަދް ޖެހޭޖެހުމެވެ .ދަމަވެސްކ ލޭބަރ މޮބިލިޓީ ގެ
ދަޒަރުދް ބަލާއިރުކ މި އީ އިދްސާފުވެރި ގޮތަކަފް ދުވާދެއެވެ .ރިޓަޔަރ މަދްޓައް ފަހު ލިބޭ ޕެދްޝަދްކ
އެމީހެއްގެ ޖޮބް މޮބިލިޓީ އާއި ގުޅިގެދް އަސަރު ކުރުމަކީ އިދްސާފު ވެރި ކަމަކަފް ދުވާދެއެވެ.
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އެހެދް ގައުމުތަކާ ޚިލާފަފް ދިވެހިރާއްޖޭގައިކ ޑިފައިދްޑް ބެދެފިޓް ދިޒާމެއް ހިދްގިފަވަދީކ ސޯސަލް
ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ޓެކްސް އެއް މުއައްޒަފުގެ އަތުދް ދަގައި ގެދް ދެއްދޫދެވެ .ވުމާއެކުކ ޑީބީ ސިސްޓަމެއް
ދައުލަތުދް ހިދްގާދަމަކ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތަފް ބޮޑެތި ގޮދްޖެހުދް ތަކާ ދިމާވާދެއެވެ.
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ކުރިދް ދެދްދެވިކ ވާރލްޑް ބޭދްކް ރިޕޯޓް ގައިކ މި ދިޒާމަކީކ ދެމެހެއްޓެދިވި ގޮތަކަފް ކުރިއަފް ގެދްދެވޭދެ
ދިޒާމަކަފް ދުވުމާއިކ ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުދްތެރިކަމާ ދުބައްދަލު މިދްވަރަކަފް ޕެދްޝަދަފްކުރާ ޚަރަދު
ބޮޑުވެގެދް ދާދެތީވެކ މި ދިޒާމު އުވާލައިކ ފުލީ ފަދްޑެޑް ޑިފައިދްޑް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ދިޒާމަކަފް
ބަލަދުކުރުމަފް ވާރލްޑް ބޭދްކުދް ހުފަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ދިވެހި ސަރުކާރުދް ބަލައިގަދެފައިވެއެވެ.

.10

މި ހިދދު އުމުރުދް ދުވަސްވީ މީހުދްގެ އާބާދީ އިތުރުވުމުގެ މައްސަލް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި
ދެތްކަމުގައިވިއަސްކ މުސްތަގުބަލުގައިކ މި މައްސަލައަކީ ރާއްޖެ އަފްވެސް ދިމާވާދެ މައްސަލައކެވެ.
ޕްލޭދިދް މިދިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބު ތަކުދް ދައްކާގޮތުދް  2014ވަދަ އަހަރުގެ  60އަހަރުދް މަތީގެ
އާބާދީ އަދްދާޒާ އަކީ 682ކ 22މީހުދް ދެވެކ އަދި  2025ގައި މިއަދުގެ އަދްދާޒާ އަކީ 843ކ 38އެވެ.
މިއީ 161ކ 16މީހުދްގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ އަދްދާޒާ
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މައުލޫމާތު :ޑޕދޕ

-
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ޑިފައިދްޑް ކޮދްޓުރިބިއުޝަދް ދިޒާމު
.11

ޑިފައިދްޑް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ޕެދްޝަދްގެ ދިޒާމުގައިކ ޕެދްޝަދްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާގެ މިދްވަރުކ
ބިދާވެގެދްވަދީކ މުވައްޒަފުގެ ރިޓަޔަރމަދްޓް ސޭވިދްގ އެކައުދްޓްގައިކ ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާގެ މިދްވަރުގެ
މައްޗަފެވެ.

.12

ފުލީ ފަދްޑެޑް ޑިފައިދްޑް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ދިޒާމަކަފް ދައުލަތުގެ ޕެދްޝަދް ދިޒާމުކ ޕެދްޝަދާބެހޭ
ޤާދޫދުގެ ދަފުދް ބަދަލުވުމުދްކ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުދްދާއިކ ދައުލަތް ބައިވެރިވެގެދްކ ޕެދްޝަދަފް ބަލާ
މުސާރައިގެ މަދުވެގެދް  14އިދްސައްތަ ޕެދްޝަދް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދްގެ ގޮތުގައި ކޮދްމެ މަހަކު ޕެދްޝަދް
ސްކީމަފް ދައްކަދް ޖެހެއެވެ.

.13

ކޮދްޓްރިބިއުޝަދްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ މުވައްޒަފުގެ ދަމުގައި ޕެދްޝަދް އޮފީހުގައި ޤާއިމުކޮފްފައި
އޮދްދަ ރިޓަޔަރމަދްޓް ސޭވިދްގ އެކައުދްޓަފް ޖަމާކުރެވެއެވެ .މިފައިސާ އިދްވެސްޓް ކުރެވިކ
އިދްވެސްޓްމަދްޓްގެ ދަތީޖާ ،މި އެކައުދްޓަފް އިތުރުކުރެވެއެވެ .ޕެދްޝަދް ދިދުމަފް ބަލާ ޢުމުރު ހަމަވުމުދްކ
މުވައްޒަފުގެ ރިޓަޔަރމަދްޓް ސޭވިދްގ އެކައުދްޓްގައި ހުރި ފައިސާކ މަހުދް މަހުދްކ ޕެދްޝަދުގެ ގޮތުގައި
ދެވޭދެއެވެ .އަދިކ މުވައްޒަފު ދިޔާވެއްޖެދަމަ ،މުވައްޒަފުގެ ރިޓަޔަރމަދްޓް ސޭވިދްގ އެކައުދްޓްގައި
ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ ޝަރުޢީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮފް ވާރިސުދްދަފް ޙަވާލުކުރެވޭދެއެވެ.

.14

މިދިޒާމުގައިކ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިދް ވަކިވެ އެހެދްތަދެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަދް ފެފުމަކުދް ކުރިދް
ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތު ގެއްލިގެދްދެއް ދުދެއެވެ .އަދި އެދްމެފުރަތަމަ ވެސް މުއައްޒަފުގެ ދަމުގައި ހުޅުވުދު
ރިޓަޔަރމަދްޓް ސޭވިދް އެކައުދްޓް ދާއިމީ އެކައުދްޓަކަފްވެ ،ފައިދާ ލިބުމުގެ އިތުރުދްކ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހާ
ހިދދަކު ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް އެ އަކުދްޓައް ޖަމާކުރެވި އިދްވެސްޓް ކުރެވިގެދް ދެއެވެ.

6

ެމެދްޑަޓަރީ ޕެދްޝަދް ސިސްޓަމުތައް ހުދްދަ ބައެއްގައުމު ތަކާއިކ ޕެދްޝަދް ދިޒާމުގ
ްސިފަތައ
ްފައިސާބޭދުދް ކުރެވޭގޮތ

ްކޮދްޓްރިބުޝަދް ރޭޓ

ުގައުމ

ާ އަހަރު ވުމުދް ޕެދްޝަދްކ ގެދޮރު ގަތުދްކ ބޭސްފަރުވ62

) 02% ް (ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތުދ63%

ޯސިދްގަޕ

ް އަހަރުވުމުދްކ ދުވަތަ ދުކުޅެދުދްކ ދިޔާވުދްކ ހޮދްކޮފް ދޫކޮފ32

)ް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުދ5%( 02%

ހޮދްކޮދްގ

)ް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުދ00%( 02%

ާމެލޭސިއ

ްއެހެދްގައުމަކަފް ހިޖުރަކުރުދ
 އަހަރު ވުމުދް ޕެދްޝަދުގެ ގޮތުގައިކ އަދި ގެދޮރުގަތުމަފްކ55
ްތައުލީމަފްކ ބޭސްފަރުވާ އަފ

ުއޯއައިސީޑީ ގައުމުތަކުގެ ޕެދްޝަދް ދިޒާމ
Defined benefit / Hybrid-Mixed
Switzerland
Norway
Germany
Finland
Canada
Portugal
Luxembourg
Korea
Israel
United States
Turkey
Spain
Iceland
New Zealand
Mexico
Australia
Italy
Denmark
Slovak Republic
Poland
Hungary
Greece
France
Estonia
Czech Republic
Chile
Source: OECD Global Pension Statistics.

Defined contribution

7

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަދްޓް ޕެދްޝަދް ސްކީމް ( އެމްއާރްޕީއެސް)
.15

ޕެދްޝަދް ޤާދޫދުގެ ދަފުދް  2010ވަދަ އަހަރު މެއި މަހު އެމްއާރްޕީއެސް ޤާއިމް ކުރެވުދެވެ .ޕެދްޝަދް
ޤާދޫދުގެ ދަފުދް އުފެދުދު އެމްއާރްޕީއެސް އަކީކ ފުލީ ފަދްޑެޑް ޑިފައިދްޑް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ޕެދްޝަދް
ދިޒާމެކެވެ .މިދިޒާމުވަދީ މިއަދާ ހަމައައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިދްގިފައެވެ.

.16

މި ދިޒާމުގައި  047،102މެދްބަރުދް ވަދީ ބައިވެރި ވެފައެވެ .އަދި އެކްޓިވް މުވަޒަފުދްގެ ގޮތުގައި
462ކ 75މީހުދް ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިކ އެވްރޖް ގޮތެއްގައި 000ކ 73މީހުދް އެމްއާރޕީއެސް އަފް
ކޮދްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުދް ގެދްދެއެވެ.

.17

އެމްއާރޕީއެސް އަފް މަހަކު އެވްރެޖް ކޮފް  59މިލިޔަދް ރުފިޔާ ޖަމާވެއެވެ .އަދި  2013ވަދައަހަރުގެ
ސެޕްޓެދްބަރ މަހުގެ ދިޔަލަފް 2.1ބިލިޔަދް ރުފިޔާވަދީ ކޮދްޓްރިބިއުޝަދްގެ ގޮތުގައި ޖަމާ ކުރެވިފައެވެ.

.18

އޮކްޓޯބަރ  2013ގެ ދިޔަލަފް އެމްއާރޕީއެސްގެ ޖުމްލަ ވަދީ  2.3ބިލިޔަދް ރުފިޔާއަފް އަރާފައެވެ.
އަދިކ ރިކޮގްދިޝަދްބޮދްޑު މިއަދަދަފް އިތުރުކުރުމުދްކ މުޅިޖުމްލަ ފަދްޑުގެ ސައިޒަކީ  4.8ބިލިޔަދް ރުފިޔާ
އެވެ.

.19

އެމްއާރޕީއެސް ގެ މެދްބަރުދްގެ އުމުރަފް ބަލާއިރުކ ޖުމްލަ މެދްބަރުދްގެ  66%އަކީ  35އަހަރުދް ދަފުގެ
މެދްބަރުދްދެވެކ އަދިކ  86%އަކީކ  45އަހަރުދް ދަފުގެ މެދްބަރުދް ދެވެ .މިހެދް ކަމާއެކުކ
އެމްއާރުޕީއެސް ގެ ފަދްޑުގެ ސައިޒް މުސްތަގުބަލުގައި ވަރަފްބޮޑަފް ބޮޑުވެގެދް ދާދެއެވެ.

.20

އަދި މިފަދްޑަކީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުމްރާދީ ތަރައްގީ އަފް ބޭދުދްވާ ދިގުމުއްދަތުގެ ކެޕިޓަލް ލިބުމަފް
ފަހިވެގެދްދާދެ ފަދްޑެކެވެ.
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އެމްއާރޕީއެސްގެ ބައިވެރިދްގެ އުމުރުފުރާ
100%

40%

90%

35%

80%

30%

70%

ކުމުލެޓިވް ފުރިކުއެދްސީ

60%

25%

50%

20%

40%

15%

30%

10%

20%

5%

10%

0%

0%

55+

46-55

36-45

16-25

26-35

އެމްއާރޕީއެސް ގެ ފައިސާ އިދްވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތް (މިލިއަދް ރުފިޔާއިދް)

1,945.74

182.10
44.52

18.22
ޝަރިއާ

100.00

ބެދްކުތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓްގައި

ބޮދްޑު

ސަރުކާރުގެ ސެކިއުޓީސް

ހިއްސާ
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ޕެދްޝަދް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ މިދްވަރު އެކަފައެޅުމުގައި
ގެދްގުޅެފައިވާ ވިސްދުދް
ޕެދްޝަދް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ގޮތުގައި އެދްމެ މަދުވެގެދް ދައްކަދްޖެހޭ އިދްސައްތަ ވަދީކ ޕެދްޝަދާބެހޭ
ޤާދޫދުދް ކަދޑައެޅިފައެވެ .މި ގޮތުދް ކަދޑައެޅިފައިވާ  14އިދްސައްތަ އަކީކ ވާރލްޑް ބޭދްކުގެ ދިރާސާތަކަފް
ބެލުމަފްފަހު އެކަފައަޅާފައިވާ ޢަދަދެކެވެ .މި އިދްސައްތަ ކަދޑައެޅިފައިވަދީ ،ޕެދްޝަދް ލިބޭ ޢުމުރު ހަމަވުމުދް
ލިބޭ ޕެދްޝަދް ވަކި މިދްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަފެވެ.
ޑިފައިދްޑް ކޮދްޓްރިބުޝަދް ދިޒާމުދް ލިބޭ ޕެދްޝަދް ބިދާ ވެފައިވަދީކ ތިދް އަސާސެއްގެ މައްޗަފެވެއ އެއިކ


ކޮދްޓްރިބުޓް ކުރާ އަދަދު



ކޮދްޓްރިބިއުޓް ކުރި މުއްދަތު



ފައިދާ ލިބޭ މިދްވަރު

އައިއެލްއޯގެ މިދްގަޑުދް ބަލާއިރު ޕެދްޝަދްގެ އެކަފީގެދް ވާ މިދްވަރަކީކ އެވްރެޖްކޮފް ލިބުދު މުސާރައިގެ
 45%އެވެ.
ކާމިޔާބު ކަމާ އެކުކ ޑިފައިދްޑް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ދިޒާމު ހިދްގޭދީކ ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް އަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ
މީހުދްދަފް ލާޒިމް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުދްދެވެ .އެހެދީކ ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް އަކީ ވޮލަދްޓަރީ ކަމަކަފް
ވާދަމަކ އެކަފީގެދްވާ ޕެދްޝަދެއް ލިބުމަކީ ދާދިރު ކަމެކެވެ .މިހެދް ވުމުދް ދައުލަތުގެ ސޭފެޓީ ދެޓަފް ބަރޯސާ
ވުދް އެތުރު ވާދެއެވެ.
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ޕެދްޝަދުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުދް ކުރާ ޚަރަދު
ޢުމުރުދް ދުވަސްވުމުދް ދެވޭ އަސާސީ ޕެދްޝަދް
.21

ޕެދްޝަދް އޮފީހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުދްކ  2013ވަދަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ދިޔަލަފް 1.1
ބިލިއަދް ރުފިޔާ  ،އަސާސީ ޕެދްޝަދުގެ ގޮތުގައިކ ބެހިފައިވެއެވެ .އެވްރެޖްކޮފް ބަލާއިރު 600ކ15
މީހުދްދަފް ކ ކޮދްމެ މަހަކު  35މިލިޔަދް ރުފިޔާ އަސާސީ ޕެދްޝަދުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުދް ޚަރަދު
ކުރެއެވެ.

.22

އާބާދީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުދްކ ޢުމުރުދް ދުވަސްވާ މީހުދްގެ ދިސްބަތް ވަރަފް ބޮޑަފް
މުސްތަޤްބަލުގައިކ އިތުރުވެގެދް ދާދެއެވެ .މި އާއެކުކ އަސާސީ ޕެދްޝަދަފް ދައުލަތުދް ކުރާ ޚަރަދުވެސް
އެތައް ގުދައަކަފް ބޮޑުވެގެދް ދާދެއެވެ.

 40/20އަހަރުގެ ޕެދްޝަދް
.23

ޕެދްޝަދް ޤާދޫދު އައުމާއެކުކ  40/20އަހަރުގެ ޕެދްޝަދް އަލަފް ދިދުދް ހުއްޓުމަކަފް އައީއެވެ.
އެހެދްދަމަވެސްކ ޕެދްޝަދް ޤާދޫދަފް ޢަމަލް ކުރަދް ފެފިއިރުކ  40/20އަހަރުގެ ޕެދްޝަދް ލިބެމުދްދާ
މީހުދްދަފް މިގޮތުދް ދެވޭ ފައިސާ ކަދޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަފުދް ދެވޭދެއެވެ .މި ގޮތުދްކ 40/20
އަހަރުގެ ޕެދްޝަދް ލިބޭ މީހުދްގެ ތެރެއިދް ޕެދްޝަދް ޤާދޫދަފް ޢަމަލް ކުރަދް ފެފި އިރު ޢުމުރުދް 65
އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަފާއިކ ޕެދްޝަދް ޤާދޫދުގެ ދަފުދް އެކްރޫޑް ޕެދްޝަދް ޙައްޤު ދުލިބޭ ފަރާތްތަކަފް
މުޅި ޢުމުރަފްކ އަދިކ މިޕެދްޝަދް ލިބޭ އެހެދް ފަރާތްތަކަފް ޢުމުރުދް  65އަހަރު ވަދްދެދް މި
ޕެދްޝަދްގެ ފައިސާ ދިދުދް ކުރިއަފް ގެދްދެވޭދެއެވެ.

.24

ޕެދްޝަދް އޮފީހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުދް ދައްކާ ގޮތުދްކ  40/20އަހަރުގެ ޕެދްޝަދްގެ ގޮތުގައިކ މަހަކުކ
އެވްރެޖްކޮފް  7.6މިލިއަދް ރުފިޔާ ދައުލަތުދް ހޭދަކުރެއެވެ .މި ޢަދަދުގެ ތެރެއިދް  94އިދްސައްތަ
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ޙިއްޞާ ކުރަދީކ ޕެދްޝަދް ޤާދޫދަފް ޢަމަލް ކުރަދް ފެފިއިރު މި ޕެދްޝަދް ލިބޭ ޢުމުރުދް  65އަހަރު
ދުފުރޭ މީހުދްދަފް ދެވޭ ފައިސާއެވެ .މި ހިދގާ  2013ވަދަ އަހަރު އެކަދިވެސް  40/20އަހަރުގެ
ޕެދްޝަދުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުދް ކުރާދެ ޚަރަދުގެ އަދްދާޒާ އަކީކ  81މިލިއަދް ރުފިޔާ އެވެ40/20 .
އަހަރުގެ ޕެދްޝަދް އެއްކޮފް ދިމުމަކަފް އަދްދާދެ ކަމަފް ލަފާކުރެވެދީ  2042ވަދަ އަހަރުގައެވެ.
އެކްރޫޑް ޕެދްޝަދް ރައިޓްސް
.25

ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދަފް ޢަމަލްކުރަދް ފެފުމާ ގުޅިގެދް ،އޭގެކުރިދް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުދްދަފް ދެމުދް
ގެދްދިޔަ 40/20 ،އަހަރުގެ ޕެދްޝަދް ސްކީމް އުވާލުމާ ގުޅިގެދްކ އޭރު ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި
ޢުމުރުދް  65އަހަރު ދުފުރޭ މުވައްޒަފުދްދަފް ،އެކްރޫޑް ޕެދްޝަދް ރައިޓްސްގެ ގޮތުގައި ރިކޮގްދިޝަދް
ބޮދްޑް ދިދުމަފް ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދު ލާޒިމް ކުރެއެވެ .މިގޮތުދްކ ހަމަޖެހުދު ރިކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑަފް
ފައިސާގެ ގޮތުދް ޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީކ  2.3ބިލިއަދް ރުފިޔާ އެވެ.

.26

މި ބޮދްޑަފް މިދިސްޓްރީ އޮފް ފިދޭދްސް އެދްޑް ޓްރެޜަރީއިދް ފައިސޭ ދޭދް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ
އުޞޫލަކީކ ބޮދްޑު ޙައްޤުވާ ފަރާތެއް ޕެދްޝަދަފް ބަލާ ޢުމުރު ހަމަވުމުދް ދުވަތަ މަރުވުމުދް،
އިދްޓަރެސްޓާއެކުކ ރިކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑަފް ޖެހޭ ޢަދަދުގެ ދަގުދު ފައިސާ ޕެދްޝަދް އޮފީހާ ޙަވާލު
ކުރަމުދް ގެދްދިއުމެވެ.

.27

ރިކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑުގެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރެވޭދެކަމަފް ލަފާކުރެވެދީ 2058 ،ވަދަ އަހަރުގެ
ދިޔަލަފެވެ .މި ހިދގާ  2013ވަދަ އަހަރު އެކަދިވެސްކ ރިކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑް ގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައިކ
ދައުލަތުދް  38މިލިއަދް ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރާދެކަމަފް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ވަކި ވަކި މުޢައްސަސާތަކުދް ހިދްގާ ޕެދްޝަދް ސްކީމްތައް
.28

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދުގެ ރޫޙަފް ބަލާއިރުކ އަދި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުދްދަފް އެކްރޫޑް
ޕެދްޝަދް ޙައްޤު ޤާދޫދުދް ކަފަވަރުކޮފްކ ރިކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑް ދިދުމަފް ލާޒިމްކޮފްފައިވުމުދްކ ތަފާތު
ދަދް ދަމުގައި ދެވޭ " ޕެދްޝަދްތައް" ހުއްޓުމަކަފް އަދްދަދްޖެހޭ ކަމަފް ބެލެވެދް އެބައޮތެވެ.
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.29

އެހެދްދަމަވެސްކ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަދުދްދާއިކ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިދްދާއިކ ޝަރުޢީ
ދާއިރާއިދް އަދިކ ދެޝަދަލް ޑިފެދްސް ފޯސްއިދްކ އެ ފަރާތްތަކަފް ޚާއްޞަ ،ޑިފައިދްޑް ބެދެފިޓް އުޞޫލުދް
ހިދްގޭ ،ސްކީމްތައް އެކުލަވާލައި ހިދްގަމުދް ގެދްދެއެވެ .މި ގޮތުދް ޚާއްޞަ ސްކީމްތައް ހިދްގޭ އިރުކ
ދައުލަތުދް ވަދީކ ރިކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑްސް ގެ ގޮތުގައިކ ކުރިދްވެސް ދެދްދެވުދުފަދައިދް ،މިފަރާތްތައްވެސް
ހިމަދައިގެދްކ  2.3ބިލިއަދް ރުފިޔާ ދެއްކުމަފް އެއްބަސް ވެފައެވެ.

.30

 2012ވަދަ އަހަރު ދިމުދު އިރުކ މި އުޞޫލުދް ޕެދްޝަދް ދެވޭ މީހުދްގެ ޢަދަދަކީ  7314އެވެ2013 .
ވަދަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު މި އުސޫލުދް ޕެދްޝަދް ދެވޭ މީހުދްގެ އަދަދަކީ  7320އެވެ .އަދި
މިދެދްދެވި ފަރާތްތަކަފް މި ހިދގާ  2013ވަދަ އަހަރު އެކަދިވެސް  242މިލިއަދް ރުފިޔާކ ދައުލަތުދް
ހޭދަކުރާދެ ކަމަފް އަދްދާޒާ ކުރެވެއެވެ.

.31

މި ފަދަ ޑިފައިދްޑް ބެދެފިޓް އުޞޫލުދް ދެވޭ ޕެކޭޖްތައް އެހެދިހެދްވެސް މިދިވަދް މުޢައްސަސާތަކުދް ދޭދް
ފެފުމަކަފް އެއްވެސް ހުރައެއްދެތެވެ .އެހެދްކަމުދްކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދުދް
ތަސައްވަރުކޮފްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދްގެ ދިޒާމުދް ޙާޞިލްކުރަދް ބޭދުދްވާ ދަތީޖާ ކަމުގައިވާ
ދައުލަތުގެ ޕެދްޝަދް ދަރަދި (ލައިބިލިޓީސް) ދުރާލާ އެދގެދް އޮތުމާއިކ ފަދްޑު ކުރެވޭދެ އިދްތިޒާމް
ހަމަޖެހިފައިއޮތުދް ޙާޞިލުވުމަފް ހުރަސްއެޅުމުގެ އިތުރުދް ދައުލަތުދް ޕެދްޝަދަފް ކުރާ ޚަރަދު
އެތައްގުދައަކަފް ބޮޑުވެކ މާލީގޮތުދް ގޮދްޖެހުދްތަކާ ކުރިމަތިލާދް ޖެހިދާދެ ކަމަފް ބެލެވެދް އެބައޮތެވެ.

ޕެދްޝަދް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުދްދަފް ދައުލަތުދް ދައްކަދްޖެހޭ ޢަދަދު
.32

ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދުގެ ދަފުދް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުދްދަފް އަސާސީ މުސާރައިގެ  7%ދައުލަތުދް
ދައްކަދް ޖެހެއެވެ .މިގޮތުދްކ  2013ވަދަ އަހަރަފް ދައުލަތުދް ޕެދްޝަދް ކޮދްޓްރުބިއުޝަދްގެ ގޮތުގައި
 186މިލިއަދް ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރާދެކަމަފް އަދްދާޒާ ކުރެވެއެވެ.
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މުހި ދްމު ދު ކު ތާ ތަ އް
 2040 އައި  2050ހިސާބުގައިކ ދައުލަތުދް ޕެދްޝަދަފް ކުރާ ޚަރަދު އެވްރެޖެ ގޮތެއްގައި 2
ބިލިޔަދް ރުފިޔާއާ ކައިރިކުރާދެ ކަމަފް އަދްދާޒާ ކުރެވެއެވެ 2012 .އިދް  2060އާ ދެމެދު
ޕެދްޝަދުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުދްކުރާ ޚަރަދުގެ އަދްދާޒާ އެދެކްސް  2ގައި ހިމެދިފައި ވާދެއެވެ.
 ޕެދްޝަދްގެ ގޮތުގައިކ މިހާރު ދައުލަތުދް ކުރާ ޚަރަދުގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ޑަބަލްކޮފް ކުރެވޭ ޚަރަދެކެވެ.
މިގޮތުދްކ ރިކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑުގެ ފައިސާ އަދި މިދިވަދް މުޢައްސަސާތަކުދް ހިދްގާ ޚާއްޞަ
ޕެކޭޖްތައްވެސް ދެވެދީ ހަމަ އެއްބަޔަކަފެވެ .ދައުލަތުދް މިހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ޕެދްޝަދުގެ ގޮތުގައި،
ހަމަކެދި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުދްދަފް ޚަރަދު ކުރުމަކީ އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތާ ފުފުއަރާ ކަމެއް ކަމަފް
ދެކެވެދް އެބައޮތެވެ.
 މިދިވަދް މުޢައްސަސާތަކުދް އެފަރާތްތަކަފް ޚާއްޞަ ޕެކޭޖްތައް ލިބިދެވޭ ޕެދްޝަދް ސްކީމުތައް
ހިދްގުމުގެ ދަތީޖާ އަކީ ދައުލަތުގެ ޕެދްޝަދް ޚަރަދު އިދްތިހާ އަފް ބޮޑުވެގެދް ދިއުމެވެ .އެއީކ ކޮދްމެ
މިދިވަދް މުޢައްސަސާއަކަފް ވެސް އެފަރާތްތަކުގެ ޚާއްޞަ ޕެދްޝަދް ސްކީމްތައް ހިދްގުމަކަދް ހުރަހެއް
ދެތުމުދްދެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދުގެ ދަފުދް ފިޔަވާ ހިދްގޭ މިފަދަ ސްކީމްތައް
ހުއްޓުމަކަފް އައިސްގެދް މެދުވީ ދައުލަތުދް ޕެދްޝަދަފް ކުރާ ޚަރަދުގެ ކޮދްޓްރޯލެއް ގެދްގުޅެވޭދެ
ކަމަކަފް ދެކެވޭކަފް ދެތެވެ.
 އެހެދްކަމުދްކ ޕެދްޝަދް ޤާދޫދުދް ތަސައްވަރު ކޮފްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދްގެ ދިޒާމުދް
ޙާޞިލްކުރަދް ބޭދުދްވާ އަމާޒްކ ދައުލަތުގެ ޕެދްޝަދް ލައިބިލިޓީސް ޑިފައިދްވުމާއި ،ފުލީ ފަދްޑަޑް
ދިޒާމަކަފް ބަދަލުވުދް ،ޙާޞިލުވުމަފް ހުރަސްއެޅުމުގެ އިތުރުދް ދައުލަތުދް ޕެދްޝަދަފް ކުރާ ޚަރަދު
އެތައްގުދައަކަފް ބޮޑުވެކ މާލީގޮތުދް ބޮޑެތި ގޮދްޖެހުދްތަކާ ކުރިމަތިލާދް ޖެހިދާދެ ކަމަފް ބެލެވެދް
އެބައޮތެވެ.
 ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދުގައިވާކ ޕެދްޝަދް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ރޭޓާއިކ ޕެދްޝަދް ފައިސާ ދެގުމަފް
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކަކީ ދިރާސާތަކަކަފް ބިދާވެގެދް ވަކި މަޤުޞަދުތަކެއް ޙާޞިލްކުރުމަފް އަމާޒު

14

ކުރެވިފައިވުމުގެ އިތުރުދްކ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ކަދްތައްތަކަކަފް ވުމާއެކު ،ޕެދްޝަދް ޤާދޫދު އިޞްލާޙް
ކުރުމުގައިކ އެ އިޞްލާޙެއްގެ ސަބަބުދްކ ޤާދޫދުގެ މަޤްޞަދާއިކ ރޫޙަފް ކުރާދެ އަސަރު ދެދެ ގަތުދް
މުހިދްމެވެ.
 ކާމިޔާބު ކަމާ އެކުކ ޑިފައިދްޑް ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް ދިޒާމު ހިދްގޭދީކ ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް އަކީ ވަޒީފާ
އަދާކުރާ މީހުދްދަފް ލާޒިމް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުދްދެވެ .އެހެދީކ ކޮދްޓްރިބިއުޝަދް އަކީ
ވޮލަދްޓަރީ ކަމަކަފް ވާދަމަކ އެކަފީގެދްވާ ޕެދްޝަދެއް ލިބުމަކީ ދާދިރު ކަމެކެވެ .މިހެދް ވުމުދް
ދައުލަތުގެ ސޭފެޓީ ދެޓަފް ބަރޯސާ ވުދް އެތުރު ވާދެއެވެ.
 އެމްއާރޕީއެސް ވަދީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިދްގިފައެވެ .މި އީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުމްރާދީ ތަރައްގީ އަފް
ކޮދްމެހެދް ބޭދުދްވާ ދިގުމުއްދަތުގެ ފައިސާ ލިބުމަފް ފަހިވެފައިވާކ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަލީބާޒާރު ތަރައްގީ
ކުރުމަފްވެސް ވަރަފް މުހިދްމު ފަދްޑެކެވެ.
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އެ ދެކްސް 1
ރ ކގ ނ

އަސާސީ ޕެދްޝަދް
Millions

2059

2057

2055

2053

2051

2059

2057

2055

2053

2049

ނ
90.00

500.00

Millions

600.00

80.00
70.00
60.00

400.00

50.00

300.00

40.00

200.00

30.00
20.00

100.00

-

2049

2047

2045

2043

2041

2039

2037

2035

2033

2031

2029

2027

2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

-

10.00

ރިކޮގްދިޝަދްބޮދްޑު ރިޑީމް ކުރުމަފް ދައުލަތުދް ކުރާޚަރަދު އަހަރުދް އަހަރަފް އިތުރުވާދެއެވެ .އަދި  0269އަދި  0250ހިސާބުގައި
ރިކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑުގެ ބޮޑު ބައެއް ރިޑީމް ކުރަދް ޖެހޭދެއެވެ .އެއަހަފަހުކ ރެކޮގްދިޝަދް ބޮދްޑުގެ ރިޑެމްޝަދް ޚަރަދު ކުޑަވަމުދް އައިސްކ
 0259ހިސާބުގައި ހުރިހާ ބޮދްޑަކަފް ފައިސާ ދައްކާ ދިމޭދެ ކަމަފް އަދްދާޒާ ކުރެވެއެވެ.
އަސާސީ ޕެދްޝަދް  0220ވަދަ އަހަރުދް ފެފިގެދް ދައްވާދެ ކަމަފް ލަފާކުރެ ވެއެވެ .ސަބަބަކީކ ސަބަބަކީ އެމްއާރޕީއެސް އިދް ފައިސާ
ލިބޭމީހުދް އަސާސީ ޕެދްޝަދުދް އޮފްސެޓް ވާދެތީއެވެ.
 22/02އަހަރުގެ ޕެދްޝަދް އެއްކޮފް ދިމުމަކަފް އަދްދާދީކ  0220ގައެވެ.
މުއައްސަސާތަކުގެ ޕެދްޝަދްތައް ދާދީ އަހަރުދް އަހަރަފް މަތިވެގެދް ދެވެ .ސަބަބަކީ ކޮދްމެ އަހަރަކުވެސް މިބަޔަފް ބަޔަކު އިތުރުވެގެދް ދާ

ދިއުމެވެ.

Millions

2051

2047

2045

2043

2041

2039

2037

2035

2033

2031

2029

2027

2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2059

2057

2055

2053

2051

2049

2047

2045

2043

2041

2039

2037

2035

2033

2031

2029

2027

2025

2023

2021

2019

2017

2015

މުއައްސަސާތަކުގެ ރިޓަޔަރ މަދްޓް ޕެކޭޖް

2013

ެޕނ

Millions

500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-

ނ ބނ
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
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އެ ދެކްސް 2
ެޕނ

ެއ ެހނ ެހނ ގތގ ުތނ ދ ުއލ ުތނ ެޕނ
އހ ު
ރ

20/40
ެޕނ

ނ

ގ ގ ުތގއ ދ ުއލ ުތނ ުކ ާ
ނ ެ
ު
ރ ޚރ ުދ
2060 - 2013

ނށ ުކ ާ
ރ ޚރ ުދ

ސވލ ާ
ސވސ ،ޕލސ،

ެޕނ

ނ ާ
ށނ ދ ުއލ ުތނ ުކ ާ
ނ ެގ ދ ު
ނ ު
ޤ ޫ
ރ ޚރ ުދ
ެއމ ާއ ރ ީޕ ެއސ އށ

ުޖމލ

ރކގނ

ކމ
ެއމ ެއނ ީ ެއފ ރޓޔމނޓ ސ ީ

ނ ބނ

އ ާ
ސ ެޕނ
ސ ީ

ނ

ރނ ދއ ާ
ރ ާކ ު
ސ ު
ކ

ުޖމލ

ުމޅ ުޖމލ

7%

2013

81,417,371.70

119,122,243.71

200,539,615.42

38,020,203.71

431,241,720.00

186,000,000.00

655,261,923.71

855,801,539.12

2014

80,563,504.71

126,663,614.99

207,227,119.69

33,858,164.81

432,197,334.12

186,000,000.00

652,055,498.93

859,282,618.62

2015

79,709,637.71

134,204,986.26

213,914,623.97

43,506,085.20

443,697,600.00

186,000,000.00

673,203,685.20

887,118,309.18

2016

78,671,150.83

141,746,357.53

220,417,508.36

40,095,862.86

445,281,094.80

195,300,000.00

680,676,957.66

901,094,466.02

2017

77,586,508.97

149,287,728.80

226,874,237.77

41,789,893.66

446,162,082.19

195,300,000.00

683,251,975.85

910,126,213.63

2018

76,132,627.34

156,829,100.07

232,961,727.41

44,104,404.72

459,958,692.00

195,300,000.00

699,363,096.72

932,324,824.13

2019

75,209,527.88

164,370,471.34

239,579,999.23

46,725,189.76

458,902,069.33

195,300,000.00

700,927,259.09

940,507,258.32

2020

73,686,413.79

171,911,842.62

245,598,256.40

57,235,021.62

456,692,485.59

195,300,000.00

709,227,507.21

954,825,763.62

2021

71,332,510.18

179,453,213.89

250,785,724.07

63,054,019.60

465,334,766.28

205,065,000.00

733,453,785.88

984,239,509.95

2022

68,817,064.18

186,994,585.16

255,811,649.34

62,168,203.15

460,669,567.57

205,065,000.00

727,902,770.72

983,714,420.06

2023

66,140,075.76

194,535,956.43

260,676,032.20

68,516,881.29

454,513,041.29

205,065,000.00

728,094,922.58

988,770,954.78

2024

62,793,840.25

202,077,327.70

264,871,167.95

74,743,682.05

460,197,743.25

205,065,000.00

740,006,425.30

1,004,877,593.25

2025

59,170,674.90

209,618,698.97

268,789,373.87

68,374,906.46

452,370,340.65

205,065,000.00

725,810,247.11

994,599,620.99

2026

55,270,579.71

217,160,070.25

272,430,649.96

87,660,332.05

445,944,283.01

215,318,250.00

748,922,865.06

1,021,353,515.01

2027

51,278,174.58

224,701,441.52

275,979,616.10

86,526,725.46

458,060,532.14

215,318,250.00

759,905,507.59

1,035,885,123.69

2028

46,570,367.37

232,242,812.79

278,813,180.16

83,250,078.56

457,571,579.31

215,318,250.00

756,139,907.87

1,034,953,088.03

2029

42,508,729.78

239,784,184.06

282,292,913.84

88,228,961.46

455,775,848.48

215,318,250.00

759,323,059.94

1,041,615,973.79

2030

37,593,225.20

247,325,555.33

284,918,780.53

122,512,640.09

464,521,020.03

215,318,250.00

802,351,910.12

1,087,270,690.65

2031

31,223,838.98

254,866,926.61

286,090,765.58

127,781,443.60

459,082,161.45

226,084,162.50

812,947,767.55

1,099,038,533.13

2032

25,200,615.05

262,408,297.88

287,608,912.93

145,062,481.14

449,602,986.84

226,084,162.50

820,749,630.48

1,108,358,543.40

2033

19,223,546.10

269,949,669.15

289,173,215.24

172,748,418.80

460,125,511.83

226,084,162.50

858,958,093.13

1,148,131,308.38

2034

13,961,879.22

277,491,040.42

291,452,919.64

216,966,356.34

449,574,155.98

226,084,162.50

892,624,674.83

1,184,077,594.46

2035

9,046,374.63

285,032,411.69

294,078,786.33

237,550,261.63

440,696,927.66

226,084,162.50

904,331,351.79

1,198,410,138.11

2036

5,284,744.36

292,573,782.96

297,858,527.33

285,991,133.12

450,797,243.90

237,388,370.63

974,176,747.64

1,272,035,274.97

2037

2,838,530.82

300,115,154.24

302,953,685.05

345,493,100.74

438,072,206.02

237,388,370.63

1,020,953,677.39

1,323,907,362.44

2038

1,223,106.77

307,656,525.51

308,879,632.28

356,511,483.17

431,882,735.15

237,388,370.63

1,025,782,588.94

1,334,662,221.22

2039

507,704.70

315,197,896.78

315,705,601.48

407,892,108.29

441,205,995.85

237,388,370.63

1,086,486,474.76

1,402,192,076.24

2040

207,697.38

322,739,268.05

322,946,965.43

443,983,806.81

427,242,416.56

237,388,370.63

1,108,614,593.99

1,431,561,559.42

2041

69,232.46

330,280,639.32

330,349,871.78

467,774,253.35

407,069,873.31

249,257,789.16

1,124,101,915.82

1,454,451,787.60

2042

23,077.49

337,822,010.59

337,845,088.08

417,579,808.56

415,534,827.47

249,257,789.16

1,082,372,425.19

1,420,217,513.27

2043

-

345,363,381.87

345,363,381.87

347,439,698.93

406,027,174.05

249,257,789.16

1,002,724,662.14

1,348,088,044.01

2044

-

352,904,753.14

352,904,753.14

419,519,141.44

389,795,909.91

249,257,789.16

1,058,572,840.50

1,411,477,593.64

2045

-

360,446,124.41

360,446,124.41

427,422,442.61

389,648,369.95

249,257,789.16

1,066,328,601.71

1,426,774,726.12

2046

-

367,987,495.68

367,987,495.68

410,435,086.28

363,559,927.72

261,720,678.61

1,035,715,692.61

1,403,703,188.29

2047

-

375,528,866.95

375,528,866.95

414,259,875.57

335,232,189.80

261,720,678.61

1,011,212,743.98

1,386,741,610.94

2048

-

383,070,238.23

383,070,238.23

340,136,906.25

342,815,103.24

261,720,678.61

944,672,688.11

1,327,742,926.33

2049

-

390,611,609.50

390,611,609.50

373,611,426.54

309,124,765.21

261,720,678.61

944,456,870.37

1,335,068,479.86

2050

-

398,152,980.77

398,152,980.77

382,344,233.62

267,250,310.88

261,720,678.61

911,315,223.11

1,309,468,203.88

2051

-

405,694,352.04

405,694,352.04

298,724,462.83

270,704,454.53

274,806,712.54

844,235,629.91

1,249,929,981.95

2052

-

413,235,723.31

413,235,723.31

224,298,455.62

248,674,018.08

274,806,712.54

747,779,186.25

1,161,014,909.56

2053

-

420,777,094.58

420,777,094.58

174,453,273.51

239,897,838.86

274,806,712.54

689,157,824.92

1,109,934,919.50

2054

-

428,318,465.86

428,318,465.86

129,762,227.64

272,277,155.44

274,806,712.54

676,846,095.63

1,105,164,561.48

2055

-

435,859,837.13

435,859,837.13

49,788,806.75

279,170,735.71

274,806,712.54

603,766,255.00

1,039,626,092.13

2056

-

443,401,208.40

443,401,208.40

12,114,555.88

286,232,596.36

288,547,048.17

586,894,200.41

1,030,295,408.81

2057

-

450,942,579.67

450,942,579.67

484,422.01

330,634,581.35

288,547,048.17

619,666,051.53

1,070,608,631.20

2058

-

458,483,950.94

458,483,950.94

649,238.72

338,825,633.48

288,547,048.17

628,021,920.37

1,086,505,871.32

2059

-

466,025,322.21

466,025,322.21

-

347,213,652.22

288,547,048.17

635,760,700.39

1,101,786,022.60

2060

-

473,566,693.49

473,566,693.49

-

396,316,218.31

288,547,048.17

684,863,266.48

1,158,429,959.97

ދޯޓް :ހިސާބުތައް އަދްދާޒާ ކޮފްފައިވަދީ މިހާރުގެ އަގުތަކުދްދެވެ.
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