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ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަރުދުންނަށާއި  އަކީ ޢާންމު  އިންކްލޫޝަން  ަފއިނޭންޝަލް 

އަގެއްގައި  ހެޮޔ  އެކަށީގެންވާ  ފަސޭހައިން،  ޚިދުމަތްތަކަށް  މާލީ  ބޭނުންވާ 

.]1[ ޮއތުމެވެ  ފުރުޞަތު  އެދެވޭނެ 

ޤަދީމީ ޒަމާނުއްސުރެ އަދާ ހަމައަށް ވެސް ވިޔަފާރީގެ ޮކންޓްރޯލަކީ މަދު 

ަބއެއްގެ އަތްމަތީގައި ޮއންނަ ކަމެކެވެ. މާލީ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ވެސް 

ުހރިހާ އެންމެންނަށް ފަހިޮކށް ޮއތް ކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޢަޤީދާ 

ާއއި ގުޅުވައިގެން ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫުލކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން ފައިސާ އާއި ގުޅޭ 

ަކންކަމަށް މާޮބޑަށް އިސްކަންދިނުމަކީ ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަކީ ވެސް ދުނިޔެއަށް 

ދަހިވެތިވުން ކަމުގައި ދެކެވެއެވެ. މިފަދަ ވިސްނުންތަކުގެ ސަބަބުން، މާލީ 

ކުރާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ސްޕީޑެއްގައި  ބާރު  ނިސްބަތް  ބައިވެރިވާ  ިނޒާމުގައި 

މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅިގެންދެއެވެ. ވުމާއެކު، ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން 

ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ވެސް  ލިޓަރަސީ  ފައިނޭންޝަލް  ުކރިއެރުވުމަށްޓަކައި، 

ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހެއެވެ. ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީއަށް 

ހަލުވި  ޮގތުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މުހިންމެވެ.  ދިނުން  ސަމާލުކަމެއް  ާޚއްޞަ 

ްސޕީޑެއްގައި ދުނިޔެ ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން 

ޯފކަސްކުރުން  އަށް  އިންކްލޫޝަން  ފައިނޭންޝަލް  ޑިޖިޓަލް  އިތުރުކުރުމަށް 

މުހިންމެވެ.  

ޑިޖިޓަލް ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން ކުރިއަރާ މިންގަނޑު އިތުރުކުރުމަށް 
އެއީ،  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް  ދައުރު  އަސާސެއްގެ  ތިން  ަމއިގަނޑު 
ަފއިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އަށް ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 
ޤާނޫނުތަކުން  ޮއނިގަނޑާއި  ޤާނޫނީ  އަހަންމިއްޔަތުކަން؛  ދޭ  ިއން 
ަފއިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އަށް ާބރުއަޅާ މިންވަރު؛ އަދި އައި.

ތަރައްޤީވެފައިވާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ދާއިރާގެ  މާލީ  އާއި  ސީ.ޓީ 

ިމންވަރެވެ ]2[. އަދި ހަމަ މިާއއެކު، މާލީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް 
ބާރުއަޅާ މައިގަނޑު ހަތަރު ކަމެއް ވެއެވެ. އެއީ:

މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށްދާޮގތާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ . 1
އިންތިޒާމުތައް

ވަސީލަތްތައް . 2 ހިންގާނެ  މުޢާލަމާތްތައް  ފައިސާގެ  ފަސޭހައިން 
ން ރު ހު

ފަސޭހައިން . 3 މުާޢމަލާތްތަކަށް  ފައިސާގެ  ދައްކަންޖެހޭ  ޢާންމުޮކށް 
ފަހިވުން މަގު  އެއްޮގތަށް( ފައިސާދެއްކޭނެ  އިރުޝާދާ  )ދީފައިވާ 

މާލީ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.. 4

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު 7 އުންސުރު ހަމަވުމުން، އިޖްމާޢީ ޮގތެއްގައި 
ެއންމެންނަށް މާލީ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވެ، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މާލީ 

މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

އިން  އދ  ނައްތާލުމަށް  ފަީޤރުކަން  ފެންވަރުގައި  ދުނިޔޭގެ 
ފައިނޭންސިންގ މައިކްޯރ  ތެރެއިން،  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ 
ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ  އިސްކަންދީގެން  އަށް 
United Nations Capital Development Fund (UNCDF)

ފެށުމާއެކު  ކުރަން  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   1966 އިން   
އިން   UNCDF އަދި  އިތުރުވިއެވެ.  ބައިވެރިވުން  ނިޒާމުގައި  މާލީ 
މަސައްކަތުގައި  ކުރާ  ނައްތާލުމަށް  ފަޤީރުކަން  އިސްނަގައިގެން 
ފަޤީރުކަމުގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޯފރުޮކށްދީ، 
މާލީ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަގު ަތނަވަސްޮކށްދިނުމުގެ އިތުރުން، 
މާލީ ނިޒާމު ރޭވުމުގައި އެ ޤައުމަކުން ިއންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

5. ަފިއޭންނަޝލް އްިނކްލަޫޝްނ
ލިޔުނީ: ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ
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 .]3[ އިސްކަންދިނެވެ  ޯހދުމަށް  ފަންޑް 
ގިނަ  ވީހައިވެސް  މަޤްޞަދަކީ  އިންކްލޫޝަންގެ  ފައިނޭންޝަލް 
ބަޔަކަށް މާލީ ޚިދުމަތްތައް ހެޮޔއަގެއްގައި ޯފރުޮކށްދީގެން، މާލީ ނިޒާމުގެ 
ެތރެއިން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުން އިތުރުޮކށްގެން އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޮޔކަން 

ހާސިލުކުރުމެވެ.

ޮގންޖެހުންތަކުތެރޭގައި  ހުރި  އަށް  އިންކްލޫޝަން  ފައިނޭންޝަލް 
އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް އެކަށީގެންވާވަރަށް ތަރައްޤީ ނުވުމާއި، ބޭންކިންގ 
މަތިވުމާއި،  ރޭޓް  އިންޓަރެސްޓް  ދަށްވެ  ވާދަވެރިކަން  ސެކްޓަރުގެ 
އެކަށީގެންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނެތުމުގެ އިތުރުން ޯއވަރެގިއުލޭޝަން 

ހިމެނެއެވެ.

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އިތުރުކުރަމަށްޓަކައި 
ދިނުން  އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް  ޚާއްޞަ  ފައިނޭންސަށް  އިސްލާމިކް 
މުހިންމެވެ. ޮކންވެންޝަނަލް ިނޒާމްތަކުަގއި ބައިވެރިވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ 
ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ނިޒާމުގައި  މާލީ  އިސްލާމިކް  ަފރާތްތަކުން 
ބޮޑެވެ. 1960 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިެގން މެލޭިޝޔާއިން އިސްާލމިކް 
 2011 ނަތީޖާއަކީ  މަސައްކަތުގެ  ކުރި  ފުޅާކުރުމަށް  ަފއިނޭންސް 
ަވނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިއިރު، މެލޭޝިޔާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އިސްލާމިކް 
ަފއިނޭންސް ހަބަކަށް ވުމުގެ ިއތުރުން،  އާސިއާން ސަރަޙައްދު ގައި 
ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަންގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެއް ޤައުމަށް 

ވުމެވެ ]4[.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫަޝން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރިއަށް  ރެގިއުލޭޓަރުން  ފައިނޭންޝަލް  ވުޒާރާއިންނާއި  މާލީ  ަދނީ 
ޙަރަކާތްތައް  ނަންނަމުގައި  އެކި  ދުވަސްވަރު  އެކި  ެގންދަމުންނެވެ. 
ހިންގައެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު، ފައިޭނންޝަލް އިންކްލޫޝަން އަށް 
ާބރުއެޅުމަށް ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީ ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކި ޙަރަކާތްތައް 
ހިންގައެވެ. މިޮގތުން ފާހަގަކުރެވޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ 
ޮއޯތރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ޮގތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ   ]5[ ވީކް 
]6[ އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިައށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ. 
ޮއޯތރިޓީ ]7[ އިން  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  ކެޕިޓަލް މާރކެޓް  ަހމަ މިއާއެކު 
ޙަރަކާތްތައް  ވީކްގެ  އިންވެސްޓަރ  ވާރލްޑް  ހިންގާ  އިސްނަގައިގެން 

ހިމެނެއެވެ. ވެސް 

އެހެނިހެން  ޮބޑެތި  ކުންފުނިތަކާއި  އިންޝުއަރެންސް  ބޭންކުތަކާއި، 
ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން ބައެއް ސްކޫލްތަކުން ވެސް ދަނީ ފައިނޭންޝަލް 
ލިޓަރަސީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތެރެއިން ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން 

އަށް ބާރު އަޅަމުންނެވެ.

ިދވެހިރާއްޖެ ޤުދުރަތީޮގތުން އުފެދިފައިވަނީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ ޮގތުގައި 
ޤައުމުތަކާއި  އުފެދިފައިވާ  އެއްފަސްގަނޑަކަށް   ،]6[ ވާތީވެ  ކަމުގައި 
ައޅާބަލާއިރު ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫަޝން އަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތައް 
ޚިދުމަތްތަކެއް  މާލީ  ގިނަ  އުސޫލުން  މޯޯޓ  އެންޑް  ބްރިކް  ބޮޑެވެ. 
ދިނުމަކީ އެކަމުގެ ފިކްސްޑް ޮކސްޓް ޮބޑުވެ އިޤްތިޞާދީޮގތުން ބަލާއިރު 
ޚިދުމަތްތައް  މާލީ  ވުމާއެކު،  ކަމެކެވެ.  ނުހިންގޭނެ  ނޫނީ  ގެއްލުމުގައި 
ލިބިގަތުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒަންވެރިވެ އުޅޭ ބަޔަކަށް ވަރަށް ޮބޑު 

ޮގންޖެހުމެކެވެ.

ިދވެހިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އަށް ހުރި މައިގަނޑު 
ދުރުދުރުގައި  ޮގތުގައި  ރަށްތަކެއްގެ  ޖަޒީރާ  ތެރޭގައި  ޮގންޖެހުތަކުގެ 
ހިމެނެއެވެ. ނުވަދިހަ ހާސް  ކުދިކުދި އާބާދީތަަކކަށްވުން  ެފތުރިފައިވާ 
އަކަކިޯލމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ފަސް ލައްކަ ވެސް ހަމަނުވާ ކުޑަ 
ޮއތް  ފަރާތްތަކަށް  ޯފރުޮކށްދޭ  ޚިުދމަތްތައް  މާލީ  އުޅުމަކީ  އާބާދީއެއް 
މަތިވުމާއި  ކޮސްޓް  ކެޕިޓަލް  އިތުރުން  މީގެ  ޮގންޖެހުމެކެވެ.  ޮބޑު 
ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީއަށް ]ޤައުމީ ފެންވަރުގައި[ ދެވޭ ސަމާލުކަން 
ކުޑަވުން ހިމެނެއެވެ ]6[. ޮގންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، ފައިނޭންޝަލް 
ގިނަގުނަ  ގެންދިއުމަށް  ަހރުފަތަކަށް  އިތުރު  އިންކްލޫޝަން 
ފަހަރަށް  ގިނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރަންޖެހެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް 
ދެކެވެނީ ޮގންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް، ޙައްލުކުރުމަށް ގިނަ 

ކުރާނެއެވެ. ފައިދާ  އެކަމުގެ  ކުރާނަމަ  މަސައްކަތްތަކެއް 

މިޮގތުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަްނތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ޕޭމެންޓްގެ  ިޚދުމަތްތައް ދިނުމާއި  މާލީ  ބޭނުންޮކށްގެން  ވަސީލަތްތައް 
ހިންގާ  މާރކެޓުގައި  ސްޮޓކް  ތަޢާރަފުކުުރމާއި،  ނިޒާމެއް  ަޤއުމީ 
ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމުތައް  ކުރެވޭނެ  ރިމޯޓްޮކށް  މުޢާމަލާތްތައް 
ވަސީލަތްތައް  އެފަދަ  ޤާިއމްޮކށް،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ބޭނުންވާ 
ތަޢާރަފްކުރުން  ޮގތްތަކެއް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ފަސޭހައިން  އަގުގައި  ހެޮޔ 

މުހިންމެވެ.
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