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ــه وعــى  ــه والصــاة والســام عــى رســول الل الحمــد لل
ــن ــوم الدي ــه ومــن تبعهــم بإحســان إىل ي ــه وصحب آل

އަޅުގަނޑު	 ޝާއިޢުކުރެވުން	 ޢަދަދު	 ވަނަ	 	4 ރިވިއުގެ	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	
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އެންމެހާ	ބޭފުޅުން	ކުރެއްވި	ހީވާގި	މަސައްކަތްތަކާއި	ދެއްވި	އެއްބާރުލެއްވުމަށް	

ވަރަށް	ޚާއްޞަ	ުޝކުރެއް	ދަންނަވަމެވެ.		

ވަނަ	 	2006 ދަށުން	 ޤާނޫނުގެ	 ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ	 މާލީ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
ޤާނޫނުން	 ޒިންމާއަކީ	 މައިގަނޑު	 ޮއޯތރިޓީގެ	 މި	 އައި	 ވުޖޫދަށް	 ައހަރު	
މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	 މަތީން	 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ	 ޒިންމާތަކާއި	 މަތިޮކށްފައިވާ	
މަސައްކަތްތައް	 މި	 ވާގިފުޅާއެކު	 މާތްهللاގެ	 ކަމުގައިވާއިރު،	 ރެގިއުލޭޓްކުރުން	
ކުރެވެމުންނެވެ.	 މަސައްކަތްތަކެއް	 ގިނަ	 ތަފާތު	 އަންނަނީ	 ތަންފީޛުކުރުމުގައި	
ތެރެއިން	 އިންތިޒާމެއްގެ	 ވަކި	 ޙަރަާކތްތައް	 މާރކެޓުގެ	 ކެޕިޓަލް	 ޮގތުން،	 މި	
ިހންގުމަށްޓަކައި	ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި	ގެންގުޅޭ	ތަފާތު	ގަވާއިދުތަކާއި	އުޞޫލުތައް	
މަތީން	 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ	 ބަދަލުތަކާއި	 އަންނަ	 ވެއްޓަށް	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ދަނީ	
މާލީ	 ހަމައެހެންމެ،	 ކުރެވެމުންނެވެ.	 މަސައްކަތްތަކެއް	 ގިނަ	 ުމޠާލިޢާކުރުމަށް	
ދާއިރާގެ	ހޭލުންތެރިކަން	އިތުރުކުރުމަށް	އަންނަނީ	ތަފާތު	ގިނަ	ހަރަކާތްތަކެއް	

ހިންގަމުންނެވެ.	

ޤައުމެއްގެ	އިޤްތިޞާދީ	ހަމަޖެހުމަކީ	ޤައުމެއްގެ	ސިޔާދަތު	ރައްކާތެރި	ކުރުމަށާއި	
ފިޔަވަޅެވެ.	 އެއް	 މުހިންމު	 އެންމެ	 ޤާއިމްކުރުމަށް	 ހަމަޖެހުން	 އިޖްތިމާޢީ	
މިޮގތުން	ޮކންމެ	ޤައުމެއްގެ	ވެސް	އިޤްތިޞާދުގެ	ވިންދު	ކަމުގައިވާ	ވިޔަފާރި	
ކުންފުނިތައް	ކުރިއަރުވައި	އާޯރކުރުވަން	ބޭނުންވާ	ރައުސްމާލު	ޯހދޭނެ	ފުރިހަމަ	
އީޖާދީ	 އަންނަ	 ޒަމާނަށް	 އަދި	 ޖެެހއެވެ.	 ދެމިޮއންނަން	 ޤާއިމްވެ	 ިނޒާމެއް	
ުކރިއެރުންތަކާއި	ބަދަލުވަމުންދާ	އާންމު	ފަރާތްތަކުގެ	ބޭނުންތަކާއި	އެއްވަރަށް	
މުހިންމު	 ނުހަނު	 ކުރިއެރުވުމަކީވެސް	 އިންތިޒާމްތައް	 ނިޒާމެއްގެ	 މިފަދަ	
މާރކެޓަކީ	 ކެޕިޓަލް	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި	 އަޅުގަނޑު	 ކަމެކެވެ.	
މި	މަޤްޞަދު	ޙާޞިލުކުރުމަށް	ޮއތް	ވަރަށް	މުހިންމު	ނިޒާމެކެވެ.	އަދި	މި	
ނިޒާމު	ކުރިއެރުވުމުގެ	ޮގތުން	ހުރި	ޮގންޖެހުންތައް	ދެނެގަތުމަށް	2019	ވަނަ	

އަހަރު	މި	ޮއޯތރިޓީން	ވަނީ	ޤައުމީ	ފެންވަރުގެ	އެންމެ	ފުރަތަމަ	ބައްދަލުވުން	
ފަރާތްތަކާއެކު	ބޭއްވިފައެވެ.	 ހަރަކާތްތެރިވާ	ފުންނާބު	އުސް	 ިމދާއިރާގައި	

ފަރުދުންނާއި	 އާންމު	 ނިޒާމަކީ	 މާރކެޓުގެ	 ކެޕިޓަލް	 އުންމީދަކީ	 އަޅުގަނޑުގެ	
ނިޒާމެއްގެ	 ގެނެސްދޭނެ	 ތަމައްދުން	 ތަރައްޤީއާއި	 ޤައުމަށް	 ދިވެހި	 މުޅި	
ޮގތުގައި	ކުރިއެރުމެވެ.	އަދި	މި	އުންމީދު	ޙާޞިލުކުރުމަށް	ހުރި	ޮގންޖެހުންތައް	
ކަޑައްތުޮކށް	ކުރިއަށް	ދިޔުމަށް،	މި	ޮއޯތރިޓީ	ފުރިހަމަ	ޮގތުގައި	ދެމިޮއތްކަމުގެ	
ޔަޤީންކަން	ދިވެހި	ޮލބުވެތި	އެންމެހާ	ރައްޔިތުންނަށް	އަޅުގަނޑު	އަރުވަމެވެ.	

ފާޠިމަތު	ޢަބްދުهللا	ކަމާލުއްދީން
އެކްޓިންގ	ޗީފް	އެގްޒެކެޓިވް	ޮއފިސަރ

ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ބްަސ
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ޤަދީމީ	 ވިސްނުމަކީ	 މާރކެޓުގެ	 ކެޕިޓަލް	
ޒަމާނުއްސުރެ	ވިޔަފާރީގެ	އަހުލުވެރިން	ގެންގުޅުނު	
ހުޅުވާލައިގެން	 ޢާންމުންނަށް	 ވިސްނުމެކެވެ.	
އުފެއްދި	 ފުރަތަމަ	 އެންމެ	 ވިއްކައިގެން	 ޙިއްޞާ	
ޑަޗް	 ޤަބޫލުކުރަނީ	 ގިނަބަޔަކު	 ކުންފުނިކަމުގައި	
އެކުންފުނީގެ	 ކުންފުންޏެވެ.1	 އިންޑިއާ	 އީސްޓް	
ވިޔަފާރި	ޮބޑަށް	އަމާޒުޮކށްފައިވަނީ	އިންޮޑނީޝިޔާ	
ާއއި	އެ	ަސރަހައްދުގައިވާ	އޭޝިޔާގެ	ޤައުމުތަކަށެވެ.	
ނަމަވެސް،	މީލާދީ	ސަނަތުން	1600	ަވނަ	އަހަރު،	
ފުޅާކުރުމަށް	 ވެރިކަން	 އިސްތިޢުމާރީ	 އިނގިރޭސި	
ރޯޔަލް	ޗާރޓާއެއްގެދަށުން	އުފައްދާފައިވާ	އީސްޓް	
ވަކިވަކި	 އެކުންފުނީގެ	 ވަނީ	 ކުންފުނިން	 އިންޑިއާ	
އިންވެސްޓްކުރަން	 ދަތުރުތަކަށް	 ވިޔަފާރި	
ދީފައެވެ.2	 އެފުރުޞަތު	 ފަރާތްތަކަށް	 ބޭނުންވާ	
މިޮގތުން،	ޯހދާފައިވާ	ފައިސާ	ވެގެންދިޔައީ	ވަގުތީ	
ޙިއްޞާވުމަކަށެވެ.	މީލާދީ	ސަނަތުން	1657	އިން	
ފެށިގެން	އެކުންފުނިން	ވަނީ	ދާއިމީ	ސްޮޓކް	ނުވަތަ	
އިކުއިޓީ	ޙިއްޞާ	ވިއްކާފައެވެ.	އެހެން	ނަމަވެސް	
މިއީ	ރެގިއުލޭޓްޮކށްފައިވާ	މާރކެޓުތަކުގައި	ގަނެވިއްކޭ	
ޙިއްޞާއެއް	 ދޫޮކށްފައިވާ	 މުދަލެއްގެޮގތުގައި	 މާލީ	

ނޫނެވެ.	

)އެލް.އެސް. އެކްސްޗޭންޖް	 ސްޮޓކް	 ލަންޑަން	
އީ(	އުފެދުނީ	މީލާދީ	ސަނަތުން	1773	ވަނަ	

އަހަރު	އިނގިރޭސި	ވިލާތުގައެވެ.	އޭގެ	99	އަހަރު	
ނިއުޯޔކް	ސްޮޓކް	 ައހަރު	 ވަނަ	 ފަހުން	1872	
އުފެދުނެވެ.	 )އެން.ވައި.އެސް.އީ(	 އެކްސްޗޭންޖް	
ލަންޑަން	 އާއި	 އެކްސްޗޭންޖް	 ސްޮޓކް	 ނިއުޯޔކް	
ދެ	 ކުރިއަރާފައިވާ	 އެކްސްޗޭންޖަކީ	 ސްޮޓކް	
ސްޮޓކް	 ލަންޑަން	 އެވެ.	 އެކްސްޗޭންޖް	 ސްޮޓކް	
އެކްސްޗޭންޖް	މެދުވެރިޮކށް	ދުވާލަކު	15	ބިލިޔަން	
ަޕއުންޑް	)19	ބިލިޔަން	އެމެރިކާ	ޮޑލަރު(ގެ	ޓްރޭޑް	
ހިނގައެވެ.	މިއީ،	ގާތްގަނޑަކަށް	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	9	

ނިސްބަތެކެވެ.3 އެއްވަރުގެ	 ބަޖެޓާއި	 އަހަރުގެ	
އިޤްތިޞާދީ	 ޤައުމެއްގެ	 މާރކެޓަކީ	 ކެޕިޓަލް	
އަދާކުރާ	 ދައުރެއް	 މުހިންމު	 ވަރަށް	 ތަރައްޤީގައި	
ދުވެލި	 އިޤްތިޞާދީ	 އަދި	 ވަސީލަތެކެވެ.	
ރުކުނެވެ.	 އެއް	 މުހިންމު	 އެންމެ	 ހަލުއިކުރުމަށް	
ނިސްބަތްޮކށް	 މާރކެޓުތަކަށް	 ޮބޑެތި	 ދުނިޔޭގެ	
ކެޕިޓަލް	 ދައްކާޮގތުން،	 ދިރާސާައކުނ4ް	 ހަދާފައިވާ	
މާރކެޓް	އިންޑެކްސް	އާއި	ޤައުމީ	އުފެއްދުންތެރިކަން	
އިތުރުވާ	މިންވަރާއި	ދެމެދު	ޕޮޒިޓިވް	ޯކރިލޭޝަން	
ނިސްބަތާއި	 އަންއެމްޕްޯލއިމަންޓް	 އިރު،	 ހުރި	
ހުރީ	 ެދމެދު	 ޙަރަކާތްތަކާއި	 މާރކެޓުގެ	 ކެޕިޓަލް	
ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ޯކރިލޭޝަނެކެވެ.	 ނެގެޓިވް	
ކެޕިޓަލް	 އާއި	 ޖީޑީޕީ	 ބަލާއިރު،	 މާރކެޓަށް	
ކުންފުނިތަކުގެ	 ލިސްޓްޮކށްފައިވާ	 މާރކެޓުގައި	
މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން	2013	އިން	ފެށިގެން	

އަކީ	 ޯކރިލޭަޝން	 ހުރި	 ދެމެދު	 އާ	 	2018

0.944	އެވެ.5	މި	ޯކރިލޭޝަންގެ	ކޯއެފިޝަންޓް	

ޮއފް	ޑިޓާރމިނޭޝަން	އަކީ	%89	އެވެ.	ޖީޑީޕީއާ	
މިހާޮބޑު	ގުޅުމެއް	ހުރި	ފައިނޭންޝަލް	ސެކްޓަރގެ	
ެއއް	ބަހާ	ކަމުގައިވާ	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ކުރިއަރުވައި	
ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ފައިދާ	 އޭގެ	 ތަރައްޤީކުރުމަކީ	
ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ކަމެކެވެ.	 ކުރާނެ	 އިޤްތިޞާދަށް	
ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުގެ	ޙަރަކާތްތަކަށް	ބަލާއިރު،2018	
ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން	 މާރކެޓް	 ވަނީ	 އަހަރު	 ވަނަ	

އަރާފައެވެ.6 ރުފިޔާއަށް	 ބިލިޔަން	 	16.95

ޙިއްޞާގެ	 ދުނިޔޭގެ	 އަޅާބަލާއިރު	 އާއި	 ޖީޑީޕީ	
ކެޕިޓަލައިޒޭޝަންގެ	 މާރކެޓް	 ބާޒާރުތަކުގެ	
	2018 ިއން	 	2014( އަހަރުގެ	 	5 މިދިޔަ	
މި	 ހަމަ	 ގައެވެ.	 ހުރީ	121%	 އެަވރޭޖް	 އަށް(	
މުއްދަތުގައި	ރާއްޖޭގެ	ޙިއްޞާގެ	ބާޒާރުގެ	މާރކެޓް
ރޭޝިޯއ ޖީޑީޕީ	 ޓު	 ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން	

	)Market Capitalisation to GDP Ratio(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ވުމާއިއެކު،	 ގައެވެ.	 	16% ހުރީ	
ޮއތް	 ތަރައްޤީކުރުމަށް	 އިތުރަށް	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޮބޑުކަމަށް	 ވަރަށް	 ފުރުޞަތު	

1.	ކުލްޯލ	އަދި	މޮސްޓާރޓް	)2018(		“ދަ	ޑަޗް	އެންޑް	އީސްޓް	އިންޑިއާ	ޮކމްޕެނީޒް”،	އެމްސްޓަޑަމް	ޔުނިވަރސިޓީ	ޕްރެސް.

2.	އެންސައިކްޮލޕީޑިއާ	ބްރިޓޭނިކާ	–	11	ޖުލައި	2019

3.	2019	ވަނަ	އަހަރަށް	ލަފާކުރާ	ބަޖެޓަށް	ބިނާޮކށް

4.	ޖަރީޯނ،	އެސްކްރިބާޯނ	އަދި	ކްވެންކަރ		)2019	(	މެކްޯރ	އިޮކޮނމިކް	ވޭރިއެބަލްސް	އެންޑް	ސްޮޓކް	މާރކެޓްސް،	އެޕްލައިޑް	އިޮކޮނމެޓްރިކްސް	އެންޑް	އިންޓަރނޭޝަނަލް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	–	ޮވލިއުމް	19،	ނަމްބަރު	1

5.	ޯމލްޑިވްސް	މަނިޓަރީ	ޮއޯތރިޓީގެ	ޖޫން	2019	ގެ	މަންތްލީ	ސްޓެޓިސްޓިކްސް	އާއި	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	އިން	ޢާންމުޮކށްފައިވާ	ހިސާބުތަކަށް	ބިނާޮކށް	ކަލްކިއުލޭޓްޮކށްފައި.

6.		މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	އިން	ޢާންމުޮކށްފައިވާ	ޑޭޓާއަށް	ބިނާޮކށް

އިޤްތާިޞީދ ަތަރްއީޤަގިއ ެކޕަިޓލް މާރެކުޓގެ ަދުއުރ ލިޔުނީ:	ޢަބްދުهللا	ޒަކަރިއްޔ1ާ. 
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ވާރލްޑް އެެވޭރޖް މާރެކްޓ ެކޕް ުޓ ޖީ.ީޑ.ީޕ7  ައަހުރ
102.34% 15.25% 2014

163.29% 12.97% 2015

124.14% 12.31% 2016

117.51% 20.33% 2017

97.84% 20.56% 2018

121.02% 16.28% އެެވޭރޖ8ް

7.	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖްއިން	ޢާންމުޮކށްފައިވާ	ޑޭޓާ	އާއި	ޯމލްޑިވްސް	މަނިޓަރީ	ޮއޯތރިޓީގެ	ޑޭޓާއަށް	ބިނާޮކށް	ތައްޔާރުކުރެވިފައި

8.	ވާރލްޑް	ފެޑެރޭޝަން	ޮއފް	އެކްސްޗޭންޖަސް،	ވާރލްޑްބޭންކް	އަދި	ޯމލްޑިވްސް	މަނިޓަރީ	ޮއޯތރިޓީގެ	ޑޭޓާއަށް	ބިނާޮކށް	ތައްޔާރުކުރެވިފައި

9.	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	އިން	ޢާންމުޮކށްފައިވާ	މެސިކްސް	ޑޭޓާއަށް	ބިނާޮކށް

މާރެކްޓ ެކޕަިޓލިައޒަޭޝްނ 2007 އްިނ 2018 ައްށ
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2006	ވަނަ	އަހަރުން	ފެށިގެން	ެސކަންޑަރީ	މާރކެޓްގެ	މުޢާމަލާތްތައް	2008	އާ	ހަމައަށް	ބާރުމިނުގައި	އިތުރުވަމުން	ދިއުމަށް	ފަހު،	މާރކެޓަށް	ވަނީ	

ީހނަރުކަން	އައިސްފައެވެ.	މާރކެޓުގައި	ހިނގާފައިވާ	ސުވާލުއުފެދޭ	ކަންތައްތަކުގެ	ސަބަބުން	މާރކެޓް	ޮކންފިޑެންސް	ދަށްވެފައި	ޮއއްވާ،	ގްލޯބަލް	ފައިނޭންޝަލް	
ްކރައިސިސް	އައުމަކީ	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުގެ	ރިހޭ	ފައިމައްޗަށް	ޮފއި	ވެއްޓުންކަމުގައެވެ.	އެހެންކަމުން،	އިތުރު	5	އަހަރަށް	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	

އިންޑެކްސް	)މެސިކްސް	-	MASIX(	ވަނީ	ދަށަށް	ޮގސްފައެވެ.9

މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އްިނޑެކްްސ - 2006 އްިނ 2018 ައްށ
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މިޮގތުން	 އަހަރެވެ.	 ލިބިފައިވާ	5	 ކުރިއެރުންތަކެއް	 މާރކެޓަށް	 ކެޕިޓަލް	 އަހަރަކީ	 ވޭތުވެދިޔަ	5	
ލިސްޓްޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުގެ	ނިސްބަތް	%33	އަށް	އިތުރުވެފައިވެއެވެ.	އަދި	ރާއްޖޭގެ	ކެޕިޓަލް	
މާރކެޓް	މެދުވެރިޮކށް	އެންމެ	ގިނަ	ފައިސާ	ޯހދާފައިވާ	އައިޕީޯއ	ވެސް	ހިނގާފައިވަނީ	މިދިޔަ	5	
ައހަރު	ތެރޭގައެވެ.	ޖުމުލަ	ޮގތެއްގައި	ސެކަންޑަރީ	މާރކެޓުގެ	ތާރީޚުގައި	ހިނގާފައިވާ	ޙަރަކާތްތަކަށް	
ކުރިއެރުްނތަކެއް	 އަހަރަކީ	 ވޭތުވެދިޔަ	5	 ނަމަވެސް،	 ަލސްވެފައިވީ	 ދުވެލި	 މާރކެޓުގެ	 ބަލާއިރު،	
ޯހދާފައިވާ	5	އަހަރެވެ.	މިކަމުން	އަންގައިދެނީ،	ގިނަކުންފުނިަތކެއް	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުގައި	ބައިވެރިވުމަކީ	

ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ތަރައްޤީވުމަށް	އެޅޭނެ	ބާރެއްކަމެވެ.	

މިންގަނޑަކީ	 	2 މައިގަނޑު	 ބޭނުންކުރާ	 ބެލުމަށް	 މިންވަރު	 ތަރައްޤީވެފައިވާ	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	
މާރކެޓް	 ކަނޑައަޅަނީ	 ސައިޒް	 މާރކެޓުގެ	 ލިކުއިޑިޓީއެވެ.	 މާރކެޓުގެ	 ސައިޒާއި	 މާރކެޓެއްގެ	 އެ	
ެކޕިޓަލައިޒޭޝަން	އާއި	ޖީޑީޕީ	)ޤައުމީ	އުފެއްދުންތެރިކަން(	ގެ	ނިސްބަތުން	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުގެ،	
މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނަށް	ބަލައިގެންނެވެ.	މާރކެޓް	ލިކުއިޑިޓީ	އިތުރުވުމަކީ	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	
މުޢާމަލާތްތަކުގައި،	ވިއްކާ	އަގާއި	ގަންނަ	އަގާ	ދެމެދުގައިވާ	ފަރަގު	ކުޑަވެ،	ޮބޑު	ބަދަލެއް	ނައިސް،	
އިންވެސްޓަރުންނަށް	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ގަނެވިއްކުމުގެ	ބާޒާރެއް	ޤާއިމުވެފައި	ޮއތުމެވެ.	ލިކުއިޑިޓީ	
ހުންނަ	މިންވަރު	ބެލުމުގައި	ޓްރޭޑް	ޮވލިއުމް،	ޓާންޯއވަރ10،	ބިޑް-އާސްކް	ސްްޕރެޑް	އަދި		މާރކެޓުގައި	

މުއާމަލާތް	ހިނގާ	އަވަސްލަސްމިން	މުހިންމު	ޯރލެއް	އަދާކުރެއެވ11ެ.	

ސްޮޓކް	މާރކެޓް	ތަރައްޤީވުމުގެ	ފައިދާ	ކުރުރާސްތާ	އާއި	
ދުރުރާސްތާގައި	ވެސް	އިޤްތިޞާދަށް	ލިބިގެންދެއެވެ.	
ރައުސްމާލު	ޯހދުމަށް	ހަމައެކަނި	ބޭންކިންގ	ސެކްޓަރ	
ލިބެމުންދާނީ	 ފައިނޭންސް	 ބަޯރސާވާނަމަ،	 އަށް	
ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށެވެ.	 ބެލެވޭ	 ކުަޑކަމަށް	 ރިސްކް	
ޮނން- ބަލައި	 ރިސްކަށް	 ޯލނުދޫކުރާނީ	 ބޭންކުތަކުން	

ޕާރޯފމިންގ	ޯލނުގެ	ނިސްބަތް	ވީހައިވެސް	ކުޑަކުރުމަށް	
މާރކެޓަކީ	 ކެޕިޓަލް	 ނަމަވެސް	 ވިސްނައިގެންނެވެ.	
އެކި	ލެވެލްގެ	ރިސްކް	އެކުލެވިގެންވާ	ޕްޮރޖެކްޓުތަކަށް	
ކެޕިޓަލް ވަސީލަތެކެވެ.	 ޯހދޭނެ	 ފަންޑު	 ބޭނުންވާ	

ސެކިއުރިޓީޒް	 ދޫކުރާ	 މެދުވެރިޮކށް	 މާރކެޓް	
ލިސްޓްކުރުމުން	ހާމަުކރަންޖެހޭ	މަޢުލޫމާތަކީ	އިންޮފމޭޝަން

	)Information Asymmetry( އޭސިމެޓްރީ	
އިތުރުވުމަށް	 ޮކންފިޑެންސް	 އިންވެސްޓަރުންގެ	 ކުޑަވެ،	
ހާމަކުރުމަށް	 މަޢުލޫމާތު	 މާރކެޓަށް	 ބާރެކެވެ.	 އެޅޭނެ	
ކަނޑައަޅާފައިވާ،	މަޢުލޫމާތު	ހާމަކުރުމުގެ	ޒިންމާގެ	ދަށުން	
އިންވެސްޓަރުންނަށް	އެކަށީގެންވާ	ގިނަ	މަޢުލޫމާތު	ވަގުތުން	
އޮވެއެވެ. ފުރުޞަތު	 ލިބުމުގެ	 ތާޒާކަންމަތީ	 ވަގުތަށް	

އަދި	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	މެދުވެރިޮކށް	އިންވެސްޓްކުރުމުން	
އިންވެސްޓްމަންޓް	 ލުޔަކީ	 އެއް	 ޮބޑު	 އެންމެ	 ލިބޭ	
ފުރުޞަތު	 ވިއްކާލުމުގެ	 ބޭނުްނވުމުން	 ވިއްކާލަން	
އެހެނިހެން	 ބޭންކްތަކާއި	 ނަމަވެސް،	 ޮއތުމެވެ.	
ނަގާ	 އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން	 ފައިނޭންޝަލް	
ޯލނުތަކަކީ،	އަނބުރާ	ދެއްކުމުގައި	ޝެޑިއުލާ	އެއްޮގތަށް	
ނުދައްކައިފިނަމަ	އެކަމުގެ	ސަބަބުން	އިތުރު	ޚަރަދުތައް	
ދެއްކުމުން	 ފައިސާ	 ލަހުން	 ޯލނަށް	 ހިނގާނެކަމެކެވެ.	
އިތުރު	އިންޓަރެސްޓް	އަރާ	ބީދައިން	އަވަހަށް	ފައިސާ	
ޮގތުގައި	 ޕެނަލްޓީގެ	 ޕޭމަންޓް	 އާރލީ	 ދައްކައިފިނަމަ	
އިތުރު	ޚަރަދުތައް	ހިނގާނެއެވެ.	އެހެންކަމުން،	ފައިސާ	
ޯހދާ	ފަރާތުގެ	ެދއަތް	ބަނދެވުމަކީ	އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.	
ޯލނުތައް	 އިތުރު	 ނުދައްކައި	 އަނބުރާ	 ޯލނެއް	 އަދި	
ސަބަބުން	 މިކަމުގެ	 ކަމެކެވެ.	 ދަތިއުނދަގޫ	 ނެގުމަކީ	
ލިކުއިޑިޓީ	މެނޭޖްކުރުމުގައި	އެންމެ	އެދެވިގެންވާ	ޮގތްތައް	
ލިބެންހުރެމެ،	ޚިޔާރުނުޮކށް	ދޫޮކށްލުމަށް	މަޖުބޫރުވެއެވެ.	

މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އްިނޑެކްްސ - 2014 އްިނ 2018 ައްށ
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10.	މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނާއި	އަޅާބަލާއިރު	ޓްރޭޑްތަކުގެ	ނިސްބަތް

11.	އަޔަސްޯކގެ	އިމާރޖިންގ	މާރކެޓްސް	ޮކމިޓީގެ	ރިޯޕރޓް	2007
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މާރކެޓް	ލިކުއިޑިޓީ	އިތުރުވުމަކީ	ރިސްކް	ކުޑަވެ،	އިންވެސްޓަރުންނާއި	މާލީ	
ެސކިއުރިޓީޒް	ދޫކުރާ	ފަރާތްތަކަށް	ވެސް	އޭގެ	ފަސޭހަތައް	ލިބޭނެ	ކަމެކެވެ.	މާލީ	
ެސކިއުރިޓީޒް	އަކީ	މާރކެޓުގައި	އަގު	ަކނޑައެޅޭ	މާލީ	މުދަލެއްޮގތުގައި	ވުމުން،	
ރިސްކް	ޑައިވަރސިފައިޮކށް،	އިންވެސްޓްކުރުން	ޕްލޭންކުރަން	ކުންފުނިތަކަށާއި	
ޢާންމު	އިންވެސްޓަރުންނަށް	ވެސް	ފަސޭހަވާނެއެވެ.	އިތުރަށް	ފައިސާ	ހުންނަ	
ަފރާތްތަކުން،	މާރކެޓުން	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ގަނެ،	ފައިސާ	އަށް	ބޭނުންވާ	
ނުވަތަ	 ވިއްކާލުން	 ސެކިއުރިޓީޒް	 މާލީ	 ގަނެފައިވާ	 ކުރިން	 ފަރާތްތަކުން	
ކުންފުންޏެއްނަމަ	އައު	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ދޫކުރުމަކީ	ވެސް	ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.

	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓެއް	ތަރައްޤީކުރުމަކީ	ގިނަގުނަ	ޮގންޖެހުންތަކަކާއި	ކުރިމަތިލާންޖެހޭ	
ކަމެކެވެ.	މިސާލަކަށް،	މާރކެޓެއް	ފުރިހަމައަށް	ހިނގައިގަތުމަށްޓަކައި،	އެކަށީގެންވާ	
އަދި	 މަގުފަހިކުރަންޖެހެއެވެ.	 އައުމަށް	 މާރކެޓަށް	 ކުންފުނިތަކެއް	 ޢަދަދެއްގެ	
އެއީ،	އެ	އިޤްތިޞާދެއް	ބިނާވާ	މައިގަނޑު	ޞިނާޢަތްތަކުގައި	ޙަރަކާތްތެރިވާ	
ޚިދުމަތްތައްދޭ	 މުހިންމު	 ނިސްބަތުން	 ދުނިޔޭގެ	 ނުވަތަ	 ކުންފުނިތަކަށް	
ކުންފުނިތަކަކަށް	ވުމަކީ	މުހިންމުކަމެކެވެ.	ތަރައްޤީވެފައިވާ	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުތަކަށް	
އުފައްދާ	 މުދާ	 ހުންނަނީ	 ލިސްޓްޮކށްފައި	 ގިނައިން	 އެންމެ	 ބަލާއިރު،	
)މެނުފެކްޗަރިން(	ކުންފުނިތަކެވ12ެ.	މީގެ	އިތުރުން،	ފައިނޭންސް	ސެކްޓަރގެ	
ކުންފުނިތަކާއި،	އިންޮފމޭޝަން	ޓެކްނޮޮލޖީ	އާއި	ޤުދްރަތީ	ވަސީލަތްތައް	)ނެޗުރަލް	
ރިސޯސަސް(	އަދި	ޮކންސްޓްރަކްޝަން	އާއި	ރިއަލް	އެސްޓޭޓްއާ	ގުޅުންހުރި	
ވިޔަފާރިތައް	އަދި	ހޯލްސޭލިންގ	އާއި	ރީޓެއިލިންގެ	ކުންފުނިތައް	ހިމެނެއެވެ.	
ޮކންސްޓްރަކްޝަން	 ުފޅާކުރުމަށްޓަކައި	 ބާޒާރު	 ޙިއްޞާގެ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
ސެކްޓަރގެ	 ފައިނޭންޝަލް	 އަދި	 އިންޑަސްޓްރީ	 ޓުއަރިޒަމް	 އިންޑަސްޓްރީ،	
ިއތުރު	ކުންފުނިތައް	އައުމަކީ	މުހިންމުކަމެކެވެ.	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	އިޤްތިޞާދުގައި	
ޮކންސްޓްރަކްޝަން	އާއި	ރިއަލް	އެސްޓޭޓް	އަކީ	ދެވަނައަށް	އެންމެ	ޮބޑަށް	
ޙިއްޞާވާ	 ޮބޑަށް	 އެންމެ	 އިޤްތިާޞދުގައި	 ޞިނާޢަތެވ13ެ.	 ޙިއްޞާވާ	
ޓުއަރިޒަމާއި	ޮކންސްޓްރަކްޝަން	އާއި	ރިއަލް	އެސްޓޭޓް	ހިމެނޭ	ޞިނާޢަތްތައް	
ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުގައި	ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ،	ޤައުމީ	އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި	ޙިއްޞާވާ	

މިންވަރުގެ	އިތުރު	%38	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓަށް	ގެނެވޭނެއެވ14ެ.	

ހަމަ	މިއާއިއެކު،	ރާއްޖޭގެ	ނާޒުކު	ތިމާެވއްޓާއި	ރަށްޓެހިޮގތަކަށް	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	
އަމާޒަކަށް	 ދުރުރާސްތާގެ	 ވެސް	 ގެންގުޅުމަކީ	 ވިސްނުން	 ތަރައްޤީކުރުމުގެ	
ޮކންމެހެން	ހަދަންޖެހޭ	ކަމެކެވެ.	މިގޮުތން	ގްރީން	ޮބންޑް	ފަދަ	ވަސީލަތްތައް	
މާރކެޓަށް	ތަޢާރަފުކުރުމަކީ،	އައު	ޖީލު	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުގައި	ބައިވެރިކުރުމަށް	
ޮބންޑް	 ކްލައިމެޓް	 ނުވަތަ	 ޮބންޑް	 ގްރީން	 ފުރުޞަތެކެވެ.	 ހުޅުވާލެވޭނެ	
އަދި	2019	 މާރކެޓެކެވެ.	 ޑޮލަރުގެ	 އެމެރިކާ	 ބިލިޔަން	 މާރކެޓަކީ	580	

ޮޑލަރަށް	 އެމެރިކާ	 ބިލިޔަން	 	760 ގާތްގަނޑަކަށް	 މާރކެޓް	 މި	 ނިމޭއިރު	
ކުިރއަރާފައިވާ	 އަދި	 އަންނަ	 ކުރިައރަމުން	 ލަފާކުރެވެއެވ15ެ.	 އަރާނެކަމަށް	
ިއޤްތިޞާދުތަކުން،	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުން	މެދުފަންތީގެ	ކުންފުނިތަކަށް	އެތަކެއް	
ުފރުޞަތެއް	ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.	ނަތީޖާެއއްގެ	ޮގތުން،	މެދުފަންތީގެ	ވިޔަފާރިތަކުން	

ޙިއްޞާކުރެއެވ16ެ. 	60% އިޤްތިޞާދުގައި	

ޮކންފިޑެންސް	 މާރކެޓް	 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި،	 ތަރައްޤީޮކށް	 މާރކެޓް	
ދަމަހައްޓައި	އިތުރުކުރުކުރުމާއިއެކު	ލިކުއިޑިޓީ	އިތުރުޮކށް،	ޙިއްޞާ	ފްޯލޓްކުރެވޭ	
ޚާއްޞަ	 ތަރައްޤީކުރުމަކީ	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	 އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ.	 ނިސްބަތް	
އަހަންމިއްޔަތުކަމެއްދީގެން	ޤައުމީ	ފެންވަރެއްގައި	އަވަސް	ފިޔަވަޅުތަކެއް	އަޅަންޖެހޭ	
ކުންފުނިތަކަށް	 ބޭނުންވާ	 ބައިވެރިވާން	 މާރކެޓުގައި	 ކެޕިޓަލް	 ދާއިރާއެކެވެ.	
މާލީޮގތުން	 އިތުރުން	 ފުރުޞަތުގެ	 ބައިވެރިވުމުގެ	 މާރކެޓުގައި	 ަފސޭހައިން	
ފައިދާކުރާނެ	ކަންތައްތަކެއް	ވެސް	ހަމަޖެހުމަކީ	މުހިންމު	ކަމެކެވެ.	މިޮގތުން،	
ަވކިމުއްދަތެއް	ވަންދެން	ޓެކުހުން	އިސްިތސްނާކުރުންފަދަ،	ވިޔަފާރިއަށް	ފަހިވާނޭ	
ކަންތައްތަކެއް	ހަމަޖެހިގެން	ދިއުމަކީ	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ތަރައްޤީކުރުމަށް	އެޅޭނެ	
ބާރެކެވެ.	ހަމަމިއާއިއެކު،	މާރކެޓުގައި	ބަިއވެރިވުން	އިތުރުކުރުމަށް	ކުންފުނިތަކުގެ	
ޯބރޑުތަކާއި	މެނޭޖްމަންޓުގެ	އިތުރުން	ޢާންމު	ރައްޔިތުންނަކީ	ވެސް	މާރކެޓަށް	
ފައިދާ	އާއި	 ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުގައި	ބައިވެރިވުމުގެ	މުހިންމުކަމާއި،	 އަހުލުވެރި،	
މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	 ވުމަކީ	 ބަޔަކަށް	 ފަރިތަ	 އުކުޅުތަކަށް	 އިންވެސްޓުކުރުމުގެ	

ތަރައްޤީވުމަށް	އިތުރު	ބާރަކަށްވާނެއެވެ.	

12.	ވާރލްޑް	ފެޑެރޭޝަން	ޮއފް	އެކްސްޗޭންޖަސް	އަދި	ޔުނައިޓެޑް	ނޭޝަންސް	ޮކންފަރެންސް	ޮއން	ޓްރޭޑް	އެންޑް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް

13.	ޯމލްޑިވްސް	މަނިޓަރީ	ޮއޯތރިޓީގެ	ތަފާސް	ހިސާބު	–	ޖޫން	2019

14.	މިއީ	ޤައުމީ	އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި	ޮކންސްޓްރަކްޝަން	އާއި	ރިއަލް	އެސްޓޭޓް	ޞިނާޢަތް	ޙިއްޞާކުރާ	މިންވަރު

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/what-are-green-bonds-and-how-green-is-green-quicktake	2019	ްމާރިޗ	24	–	ބްލޫމްބާރގް	15.

16.	ވާރލްޑް	ބޭންކް	–	2019	ރިސާރޗް	އެންޑް	ޮޕލިސީ	ބްރީފް	–	އެޑްރެސިންގ	ދި	އެސް.އެމް.އީ.	ފައިނޭންސް	ޕްރޮބްޮލމް
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ލިޔުނީ:	ފާޠިމަތު	އަބްދުهللا	ކަމާލުއްދީން

2. ދެިވިހާރއްޖޭގެ ެކޕަިޓލް މާރެކުޓގެ ަތަރްއީޤގެ 
ަޙަރކާތްަތަކްށ ަބލާލްުނ

	2017 އަލިއަޅުވާލާފައިވާނީ	 މިލިޔުމުގައި	
ކެޕިޓަލް	 ދެމެދު	 އަހަރާއި	 ވަނަ	 	2019 އިން	
މިޮގތުން	 ކުރިއެރުމަށެވެ.	 ލިބިފައިވާ	 މާރކެޓަށް	
ބާޒާރުގައި	 ހިއްސާގެ	 އަހަރު	 ވަނަ	 	2017

އެއީ	 ލިސްޓުޮކށްފައިވެއެވެ.	 ކުންފުންޏެއް	 	2

އުރީދޫ	 އާއި	 ޕލކ	 މޯލްޑިވްސް	 ސެންޗޫރިއަން	
މޯލްޑިވްސް	ޕލކ	އެވެ.		މި	ދެކުންފުނީގެ	އައި.

ޕީ.ޯއ	އިން	420		މިލިޔަން	ރުފިޔާއަްށވުރެ	ގިނަ	
މި	 ޯހދާފައިވެއެވެ.	 ވިއްކައިގެން	 ހިއްސާ	 ފައިސާ	
ހިނގަމުންދާ	2019	ވަނަ	އަހަރަކީވެސް	ކެޕިޓަލް	
ކުރިއަށް	 ހަރަކާތްތަކެއް	 ފާހަގަޮކށްލެވޭ	 މާރކެޓުގައި	
ގެންޮގސްފައިވާ	އަހަރެކެވެ.	މޯލްޑިވްސް	އިސްލާމިކް	
ބޭންކު	ޕލކ	)އެމް.އައި.ބީ(	އިން	2019	ވަނަ	
އަހަރު	ވަނީ	އެކުންފުނީގެ	ހިއްސާ	އާންމުންނަށް	
ތަރުހީބެއް	 ޮބޑު	 އާްނމުންގެ	 ވިއްކާފައެވެ.	
ލިބިގެންދިޔަ	މި	‘އިނީޝަލް	ޕަބްލިކް	ޮއފަރިންގ’	
ޯއވަރސަބްސްކްރައިބުވެފައެވެ.		 ވަނީ	 )އައި.ޕީ.އޯ(	
ހާމަވެގެންދަނީ	 ކާމިޔާބީއިން	 އައި.ޕީ.އޯތަކުގެ	 މި	
ކުރިއަރަމުން	 ޞިނާޢަތްތަކުގައި	 ތަފާތު	 ރާއްޖޭގެ	
ވިއްކުމަށް	 ސެކިއުރިޓީޒް	 ކުންފުނިތަކުން	 އަންނަ	
އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް	 އެފަދަ	 ހުޅުވާލުމުން،	
ތަރުހީބެއް	 އެކަށީގެންވާ	 ފަރާތުން	 އާންމުންގެ	

ކަމެވެ.		 ލިބިގެންދާ

މާރކެޓް	 ޕްރައިމަރީ	 އަހަރުވެސް	 ތިން	 މި	
ދޫޮކށްފައިވެއެވެ.	 ސެކިއުރިޓީޒް	 މެދުވެރިޮކށް	
ހައުސިންގ	 އަހަރު	 ވަނަ	 	2019 މިޮގތުން،	

ޕލކ	 ޯކޕަރޭޝަން	 ފައިނޭންސް	 ޑިވަޮލޕްމަންޓް	
)އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ(	އިން	ޮބންޑާއި	ޞުކޫކް	ދޫޮކށްގެން	
ސްޮޓކް	 މިހަރަކާތްތަކާއެކު	 ޯހދާފައިވެއެވެ.	 ފަންޑު	
ސެކިއުރިޓީޒް	 ލިސްޓްޮކށްފައިވާ	 އެކްސްޗޭންޖުގައި	
ސެކިއުރިޓީޒް	 މޯލްޑިވްސް	 ކުންފުނިތަކާއި،	 އާއި	
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ	 )އެމް.އެސް.ޑީ(ގައި	 ޑިޮޕސިޓަރީ	
އިންވެސްޓަރުންގެ	އަދަދު	ވެސް	އިތުރުވެފައިވެއެވެ.	
ނަމަވެސް	ފަންޑު	ޯހދުމަށް	ޮއތް	އިތުރު	ވަސީލަތެއްގެ	
މާރކެޓު	 ކެޕިޓަލް	 ކުންފުނިތަކުން	 ޮގތުގައި	
ކުރިއަރުވަންޖެހެއެވެ.	 އަދިވެސް	 ބޭނުންކުރުން	
ވިޔަފާރިއަށް	ބޭނުންވާ	ފަންޑު	ޯހދާ	ވަސީލަތެއްގެ	
ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ބޭނުންކުރުމުގެ	އިތުރު	 ޮގތުގައި	

ފަހިޮކށްދޭންޖެހެއެވެ.	 ފުރުޞަތުތައް	

އިކުއިޓީ	މާރކެޓް	)ހިއްސާ	މާރކެޓް(	އަކީ	އެހެން	
ޤައުމުތަކުގައި	ވެސް	ނިސްބަތުން	ހަރަކާްތތައް	މަދު	
މާރކެޓެކެވެ.		ރާއްޖޭގައި	ވެސް	ހިއްސާ	ދޫކުރާ	
ކުންފުނިތައް	އަންނަނީ	މަޑުމަޑުން	އިތުރުވަމުންނެވެ.	
ޮބންޑު	 ޤައުމުތަކުގައި	 އެހެން	 ނަމަވެސް	
މާރކެޓުތަކަކީ	ދުވާލެއްގެ	މައްޗަށް	އެތައް	ބައިވަރު	
ޙަރަކާތްތަކެއް	ހިނގަމުން	އަންނަ	މާރކެޓުތަކެކެވެ.	
ދޫޮކށްގެން	 ޮބންޑު	 ފުޅާދާއިރާއެއްގައި	 ރާއްޖޭގައި	
ބޭނުންޮކށްގެން	 ވަސީލަތްތައް	 ދަރަނީގެ	 ނުވަތަ	
ަފންޑު	ޯހދާ	އެއް	ުކންފުންޏަކީ	އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީކަން	
ޯހދާ	 ފަންޑު	 މާރކެޓުން	 ޮބންޑު	 ފާހަގަކުރަމެވެ.	
ކުންފުނިތައް	އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި	ޮބންޑް	މާރކެޓަކީ	
ގިނަ،	 އިންވެސްޓަރުން	 ކުޑަ،	 ޚަރަދު	 ފަސޭހަ،	

ޤާއިމްކުރުމަށް	 ޮގތުގައި	 ވަސީލަތެއްގެ	 ވާދަވެރި	
ކުރަންޖެހެއެވެ.	 މަސައްކަތްތައް	

ަތޢާަރފުްކުރްނ 		 އްިނެސްނޓިވްަތްއ  މެާރްޓ  ެކޕަިޓލް 

ޮއތް	 އިންވެސްޓްކުރުމަށް	 އަދި	 ޯހދުމަށް	 ފަންޑު	
ފަސޭހަ،	ވާދަވެރި	އަދި	ޚަރަދު	ކުޑަ	ވަސީލަތެއްގެ	
އަދި	 ޕްޮރމޯޓްޮކށް،	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	 ޮގތުގައި	
މާރކެޓުގެ	މަޤްބޫލުކަން	އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި	އެހެން	
ޤައުމުތަކުގައިވެސް	އިންސެޓިވްތައް	ތަޢާރަފްޮކށްފައި	
ތަޢާރަފްކުރުމަށް	 މިކަން	 ރާއްޖޭގައިވެސް	 ހުރެއެވެ.	
އަންނަނީ	މަސައްކަތްތައް	ކުރަމުންނެވެ.	ދައުލަތުގެ	
ކަމާގުޅޭ	މުއައްސަސާތަކުގެ	އިސްނެގުމާއެކު	ރާއްޖޭގެ	
ޓެކްސް	ޤާނޫނާއި	ގަވާއިދުތައް	މުރާޖަޢާކުރަމުންދާ	
ޓެކްސް	 މާރކެޓާގުޅޭ	 ކެޕިޓަލް	 މިދަނޑިވަޅުގައި	
އިންސެންޓިވް	ތަޢާރަފްކުރުމަށް	ޚިޔާލު	ހުށަހަޅާފައި	
ވާނެއެވެ.	މާރކެޓުން	ފަންޑު	ޯހދާ	ކުންފުނިތަކަށް	
“ޓެކްސް	 މުއްދަތަކަށް	 ވަކި	 ކަނޑައަޅާ	
ޤާނޫނަށް	 ހަމަޖެއްސުމަށް	 ޮގތަށް	 ލިބޭ	 ރިބޭޓް”	
ގެންނަންޖެހޭ	އިސްލާޙު	ވާނީ	ހުށަހަޅާފައެވެ.	އަދި	
އިންވެސްޓްމަންޓް	 ސެކިއުރިޓީޒް	 އިތުރުން	 މީގެ	
“ޑިވިޑެންޑް”	 ލިބޭ	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	 އިން	
ގެއިން”	ޓެކްސް	ނުކުރުމަށާއި،	 އަދި	“ކެޕިޓަލް	
އަދި	ޮބންޑުގެ	“އިންޓްރަސްޓް	އެކްސްޕެންސް”	
ޮގތުގައި	 އެއްގެ	 ޑިޑަކްޓަބަލް”	 “ޓެކްސް	 ވެސް	

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 
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ޚުިދމަތްަތކިާއ  ެސިކުއިރީޓޒް  ފްެނަވަރްށ  ަޒމާީނ 
ަތަރްއީޤުކުރްނ ސްިސަޓމްަތްއ  މާރެކުޓގެ 

ބޭނުންވާ	 ޯހދުމަށް	 ފަންޑު	 މާރކެޓުން	 ކެޕިޓަލް	
ޮބންޑު،	 )ހިއްސާ،	 ޮއނިގަނޑުތައް	 ރެގިއުލޭޓަރީ	
ފަންޑު	 މާރކެޓުން	 މިނޫންވެސް	 އަދި	 ޞުކޫކް	
ބައިނަލްއަޤްވާމީ	 ފްރޭމްވަރކުތައް(	 ޯހދުމުގެ	
ފެންވަރުގައި	ޤާއިމްޮކށްފައި	ވީނަމަވެސް	ފަސޭހައިން	
ބޭނުންވާ	 ކުރުމަށް	 މުއާމަލާތްތައް	 ސެކިއުރިޓީޒްގެ	
އަދި	 ފެންވަރަށް	 ޒަމާނީ	 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ	

ނުވެއެވެ.	 ޤާއިމްކުރެވިފައެއް	 ރާއްޖޭގައި	

މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	އިން	2017	ވަނަ	
އަހަރު	“އިންފިނިޓީ”	)ޮއންލައިން	ސެކިއުރިޓީޒް	
ތަޢާރަފްކުރުމަށްފަހު	 ޕޯޓަލް(	 ސަބްސްކްރިޕްޝަން	
އާންމުންގެ	 އައި.ޕީ.ޯއތަކުގައި	 ގެންދިޔަ	 ކުރިއަށް	
ތަރުޙީބު	އިތުރުވެ،	މިޕޯޓަލް	މެދުވެރިޮކށް	ސެކިއުރިޓީޒް	
ގަނެފައިވާކަން	ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	
ވަސީލަތްތައް	 ޒަމާނީ	 މުޢާމަލާތްތަކުގައި	
އަދި	 ޝައުޤުވެރިކުރުވައި	 މީހުން	 ތަޢާރަފުކުރުމަކީ	
ވަކިން	ޚާއްޞަޮކށް	ޒުވާނުން	މިކަމަށްދޭ	ތަރުޙީބު	
އިތުރުޮކށްދޭ	ކަމެކެވެ.	ރާއްޖޭގެ	އާބާދީގެ	ޮބޑުބައެއް	
ބެހިފައިވަނީ	ވަކިވަކި	ޖަޒީރާ	ރަށްތަކަކަށް	ކަމަށްވާއިރު،	
މާރކެޓުގެ	ޚިދުމަތްތައް	އިންޓަނެޓް	ނުވަތަ	ޮމބައިލް	
މެދުވެރިޮކށް	ލިބެން	ނެތުމުން	މި	ޚިދުމަތްތަކުގައި	
ހަނިވެގެންދެއެވެ.	 ފުރުޞަތު	 ބައިވެރިވުމުގެ	
އަދި	 މުއާމަލާތްތައް	 ސެކިއުރިޓީޒްގެ	 އެހެންކަމުން	
ޚިދުމަތްތައް	 ޯފރުޮކށްދޭ	 މާރކެޓުގައި	 މިނޫންވެސް	
ފެންވަރު	 އެޚިދުމަތްތަކުގެ	 ޮއންލައިންކުރެވި	

ކުރަންޖެހެއެވެ. މަސައްކަތް	 ރަނގަޅުކުރުމަށް	

ތަރައްޤީކުރުމަށް	 ވަޞީލަތްތައް	 ޒަމާނީ	
އިންވެސްޓުކުރުމުގައި	ދިމާވާ	އެންމެ	ޮބޑު	ޮގންޖެހުމަކީ	
ސެކިއުރިޓީޒް	 މަދުވުމުން	 ހަރަކާތްތައް	 މާރކެޓުގެ	
ދީފައިވާ	 ލައިސަންސް	 ދިނުމަށް	 ޚިދުމަތްތައް	
ކުންފުނިތަކަށް	ވިޔަފާރިން	ގެއްލުން	ވަމުންދާތީއެވެ.	

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި	 ރައްޖޭގައި	 ސަބަބުން،	 މީގެ	
ފަރާތްތަކުގެ	 އަންނަ	 ދެމުން	 ޚިދުމަތްތައް	 މާލީ	
ޮއޕަރޭޝަންސްގެ	ތެރެއަށް	ސެކިއުރިޓީޒް	މާރކެޓުގެ	
ސެކިއުރިޓީޒް	 އިންޓަގްރޭޓްޮކށްގެން	 ޚިދުމަތްތައް	
ވިޔަފާރީގެ	ގެއްލުން	ކުޑަޮކށް،	މާރކެޓުގެ	ޚިދުމަތްތައް	
ިއތުރަށް	ަތރައްޤީކުރުމަށް	މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.

ލިކުއިޑިޓީ	 ދިމާވާ	 މާރކެޓުގައި	 ސެކަންޑަރީ	
މައްސަލަތައް	‘މާރކެޓް	މޭކިންގ’	މެކޭނިޒަމްއެއްގެ	
ނަމަވެސް	 ހައްލުކުރެވިދާނެއެވެ.	 ތެރެއިން	
ތަޢާރަފްކުރެވޭނީ	 ޚިދުމަތްތައް	 މޭކިންގ	 މާރކެޓް	
މިކަން	ކުރުމުގެ	މާލީ	ޤާބިލުކަންހުރި	ފަރާތްތަކެއް	
ހަރަކާތްތެރިކުރެވިގެންނެވެ.	 ޮގތުގައި	 ޑީލަރުންގެ	
މިސަބަބުތަކަށްޓަކައި	ރާއްޖޭގައި	ފުޅާ	ދާއިރާއެއްގައި	
ާކމިޔާބު	ކަމާއެކު	މާލީ	ޚިދުމަތްތައް	ދެުމން	އަންނަ	
ދޫޮކށްގެން	 ލައިސަންސް	 ޑީލަރުންގެ	 ފަރާތްތަކަށް	
ބެލެވެއެވެ. ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް	 މައްސަލަ	 މި	

ޮފިރްނ އްިނވްެސަޓުރްނގެ ަބިއެވިރުވްނ ިއުތުރުކުރްނ    

ކުންފުނިތައް	 ޯހދުމަށް	 ފަންޑު	 މާރކެޓުން	
ޮފރިން	 ޝައުޤުވެރިކުރުމަށްޓަކައި	
ޮގތްތަކެއް	 ލުއިފަސޭހަ	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	
ތަޢާރަފުކުރަންޖެހެއެވެ.	ޮފރިން	އިންވެސްޓަރުންނަށް	
ބަލާއިރު	 ހުޅުވާލުމަށް	 ފުރުޞަތުތައް	 މާރކެޓުގެ	
ކުރިމަތިވާ	 ހުޅުވުމަށް	 އެކައުންޓް	 ބޭންކު	
“ވަރކް	 ޯހދަންޖެހެއެވެ.	 ހައްލު	 މައްސަލަތަކަށް	
ޕަރމިޓް”	ނުވަތަ	“ޯކޕަރޭޓް	ވިސާ”	ނެތި	ޮފރިން	
ބޭންކުތަކުގައި	 ރާއްޖޭގެ	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	
ބޭންކު	 ނޯވެއެވެ.	 ޮގތެއް	 ހުޅުވޭނެ	 އެކައުންޓް	
އެކައުންޓެއް	ނެތި	“ޕްރޮފިޓް	ރިޕެޓްރިއޭޝަން”	ގެ	
ކަންކަމަށް	ދަތިތަކެއް	ހުރުމުގެ	ސަބަުބން	ޮފރިން	
އިންވެސްޓަރުންގެ	ފަރާތުން	ރާއްޖޭގެ	ކުންފުނިތަކަށް	
ފަންޑު	ޯހދުމުގައި	ދަތިތަކާއި	ކުރިމަތިވެއެވެ.	ދުނިޔޭގެ	
ޯހދަނީ	 ހައްލު	 މިކަމުގެ	 ޤައުމުތަކުގައި	 ބައެއް	
އެކައުންޓް’ގެ	 އިންވެސްޓްމަންޓް	 ‘ސެކިއުރިޓީޒް	

މުޢާމަލާތްތަކަށް	 ސެކިއުރިޓީޒް	 ނަމުގައި	
ޚާއްޞަކުރެވޭ	ޮފރިން	އިންވެސްޓަރުންގެ	އެކައުންޓް	
މިއެކައުންޓް	 މަގުފަހިޮކށްދީގެންނެވެ.	 ހުޅުވުމަށް	
އެންޓި- ހުންނަނީ	 މަގުފަހިޮކށްފައި	 ހުޅުވުމަށް	

މަނީ	ޯލންޑަރިންގ	ޤާނޫނުގެ	މަޤްޞަދުތައް	ވެސް	
ބެލުމުގެ	 ބޭންކުގެ	 މަރުކަޒީ	 ޮގތަށް	 ހާސިލުކުރެވޭ	

	. ވެ ނެ ން ށު ދަ

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި	 ކުރިއަރުވާ	 މާރކެޓް	
ރައްޓެހި	 ވިޔަފާރިތަކާ	 ފަހިޮކށް	 ޤާނޫނުތައް	
ރާއްޖޭގެ	 	 ޤާއިމުުކރަންޖެހެއެވެ.	 މާހައުލެއް	
ޯކޕަރޭޓް	 ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި	 ކުންފުނިތައް	
އެއްޮގތައް	 އުސޫލުތަކާއި	 ގަވަރނަންސް	
ކުންފުނިތަކުގެ	ހިންގުން	ބައްޓަންކުރުމަކީ،	ވިޔަފާރި	
ޯހދުމަށް	 ރައުސްމާލު	 ބޭނުންވާ	 ފުޅައުކުރުމަށް	
ދަށުން	 މިއުސޫލުގެ	 މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމެކެވެ.	
ޮގތަށް	 ދެފުށްފެންނަ	 އެއްޮގތަށް،	 ގަވާއިދުތަކާ	
ހިނގާ	 ކުންފުނިތަކުގައި	 ހިންގުމަކީ	 ކުންފުނިތައް	
ނޭދެވޭ	ޢަމަލުތައް	މަދުކުރުމަށް	ބާރު	އެޅިގެންދާނެ	
ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ	 ސަބަބުން	 މިކަމުގެ	 ކަމެކެވެ.	
އިތުރުބާރު	ކުންފުނިތަކަށް	ލިބެމުންދާނެއެވެ.	އަދި	
ޤައުމަށް	 ޮބޑުވުމުން	 ފައިދާ	 ލިބޭ	 ކުންފުނިތަކަށް	
އިޤްތިޞާދީ	ޮގތުން	ކުރިއެރުން	ލިބެއެވެ.	ކެޕިޓަލް	
ޕްޮރޯމޓްކުރަންޖެހޭ	 ފެންވަރުގައި	 ޤައުމީ	 މާރކެޓު	
މާރކެޓަކީ	 ކެޕިޓަލް	 ސަބަބަކީ	 ޮބޑު	 އެންމެ	
ރާއްޖޭގެ	މުހިންމު	ޞިނާޢަތްތަކުގައި	ކުރިއަރާފައިވާ	
ހިއްސާކުރުމަށް	 އާންމުންނާ	 ފައިދާ	 ވިޔަފާރިތަކުގެ	
ނުވަތަ	“ވެލްތް	ޑިސްޓްރިބިއުޝަން”	އަށް	ޮއތް	
ވަސީލަތަކަށްވާތީއެވެ.	އެހެންކަމުން	މިކަމަށް	ޤައުމީ	
ފެންވަރުގެ	ޕްލޭނެއް	އެކުލަވާލެވެންޖެހެއެވެ.	އަދި	އެ	
ކަންކަން	 މަޝްވަރާކުރެވުނު	 މަތީގައި	 ޕްލޭންގައި،	

އިސްކަންދޭންޖެހެއެވެ.	 ހިމެނުމަށް	
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ލިޔުނީ:	ޢަބްދުهللا	ޒަކަރިއްޔާ
3. ޙިްއާޞގެ ބާޒާުރގެ ޓޭްރިޑްނގ 

އިންތިޒާމުތައް	 ގަނެވިއްކުމުގެ	 މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	 މާރކެޓުގައި	 ގުޅިގެން	ސެކަންޑަރީ	 އުފެދުމާއި	 އަހަރު	 ވަނަ	 ފްޯލ		2002	 ްޓރޭޑިންގ	 ސެކިއުރިޓީޒް	
ޙިއްޞާ	 ނުވަތަ	 އިކުއިޓީ	 ވަނީ	 ކުންފުނިން	 ލިސްޓުޮކށްފައިާވއިރު	9	 ކުންުފނި	 ޖުމުލަ	10	 ބާޒާރުގައި	 ޙިއްޞާގެ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ަހމަޖެހިގެންދިޔައެވެ.	

ިލސްޓުޮކށްފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ	5	އަހަރަށް	ބަލާލާއިރު،	ޙިއްޞާގެ	ބާޒާރަށް	ވަނީ	ކުރިއެރުންތަކެއް	އައިސްފައެވެ.	މިޮގތުން	2017	ވަނަ	އަހަރުން	ފެށިގެން	އިންފިނިޓީ	ޕޯޓަލް	
މެދުވެރިޮކށް	ޮއންލައިންޮކށް	އައި.ޕީ.ޯއ	ގައި	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ގަނެވޭނެޮގތް	ހަމަޖެހުމާއި	ގުޅިގެން،	އައި.ޕީ.އޯ.	ތަކަށް	ލިބެމުންދާ	ތަރުހީބުވަނީ	އިތުރުވެފައެވެ.		
ސްޓްޮކސް	 މޯލްޑިވްސް	 އަހަރުތެރޭ	 	5 ވޭތުވެދިޔަ	 އައިސްފައެވެ.	 ހެޮޔބަދަލުތަކެއް	 އެދެވޭ	 ވަނީ	 ވެސް	 ޓްރޭޑަށް	 މާރކެޓުގެ	 ސެކަންޑަރީ	 ހަމަމިއާއެކު،	
އެކްސްޗޭންޖުގައި	ޓްރޭޑްކުރާ	ކުންފުނިތަކުގެ	މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން	ވަނީ	8.7	ބިލިޔަން	ރުފިޔާއިން	16.9	ބިލިޔަން	ރުފިޔާއަށް	މައްޗަށް	ޮގއްސައެވެ.

މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން	)	މިލިޔަން	ރުފިޔާއިން( އަހަރު

8,672 2014

8,189 2015

8,351 2016

15,224 2017

116,959 2018

ޗާޓް	1	:	މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން	2014	އިން	2018	އަށް

މިއީ،	2014	ވަނަ	އަހަރުން	ފެށިގެން	2018	ވަނަ	އަހަރާއި	ހަމައަށް	އަހަރުން	އަހަރަށް	%18	ކުރިއެރުމެކެވެ.	އަދި	ޖުމުލަޮކށް	%95	ކުރިއެރުމެކެވެ.	
އަދި	2017	އާއި	2018	ގައި	މާރކެޓަށް	އައިސްފައިވާ	ކުރިއެރުމަކީ	އޭގެ	ސަބަބުން	މުޅި	މާރކެޓްގެ	5	އަހަރުގެ	ޓްރެންޑް	ބަދަލުޮކށްލި	ކުރިއެރުމެކެވެ.	

ސެކަންޑަރީ	މާރކެޓުގެ	ޙަރަކާތްތައް	2014	ވަނަ	އަހަރު	ވަރަށް	ބާރު	ސްޕީޑެއްގައި	ކުރިއަރަމުން	އައި	ނަމަވެސް،	2015	އިން	2018	އަށް	ސިޔާސީ	
މައިދާނުގައި	ހިނގި	ހަލަބޮލި	ކަންތައްތަކާއި،	ފައިނޭންޝަލް	ސެކްޓަރ	ގައި	ހިނގާދިޔަ	ނޭދެވޭ	ޙަރަކާތްތަކުގެ	ސަބަބުން،	މާރކެޓް	ޮކންފިޑެންސް	ދަށްވެފައިވެއެވެ.

މިޮގތުން	2014	ގައި	ޓްރޭޑުޮކށްފައިވާ	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	ޖުމުލ2ަ		އަގަކީ	1.4	މިލިޔަން	ރުފިޔާއެވެ.	އަދި	2016	އިން	2018	އާއި	ހަމައަށް	ޓްރޭޑް	
ވެލިއު	ވަނީ	873	ހާސް	ރުފިޔާއިން	863	ހާސް	ރުފިޔާއަށް	ދަށަށްޮގސްފައިވެއެވެ.

1.	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖްގެ	ޑޭޓާއަށް	ބިނާޮކށް
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ޗާޓް	2	:	ސެކަންޑަރީ	މާރކެޓްގެ	ޓްރޭޑް	ވެއިލު	2014	އިން	2018	އަށް

މާރކެޓާއި	މެދު	ޮއންނަ	އިތުބާރަކީ	މުޅި	އިޤްތިޞާދާއި،	ސިޔާސީ	މަސްރަޙާއި	ވެސް	ގުޅިފައިވާ	ކަމެކެވެ.	މިޮގތުން،	މާރކެޓް	ޮކންފިޑެންސް	ދަށްވާފަދަ	
ކަންތައްތަކެކެވެ.	 އެކަމުގެ	އަސަރުކުރާ	 ހަލަޮބލިކަމަކީ	ސްޮޓކް	މާރކެޓަށް	 ފައިނޭންޝަލް	މާރކެޓުގައި	ހިނގުމާއި،	ސިޔާސީ	 ަކންތައްތައް	

2.	ޖުމުލަ	އަގުތައް	ބެލުމުގައި	އައުޓްލަޔާސް	ހިމަނާފައެއް	ނުވާނެއެވެ.	
3.	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	ޮކމްޕެނީ	ޕްރައިވެޓް	ލިމިޓެޑް	އިން	ޢާންމުޮކށްފައިވާ	މެސިކްސް

ެސަކްނޑަރީ މާރެކްޓގެ ެޓޭރޑް ވެލުިއ 2014 އްިނ 2018 ައްށ

ން(
ހާހު
(	
ފިޔާ

ރު

ސްޮޓކް	މާރކެޓުގައި	2017	އިން	ފެށިގެން	ވަނީ	3	ކުންފުންޏެއް	ލިސްޓުޮކށްފައެވެ.	އަދި	މިހާތަނަށް	މާރކެޓުން	އެންމެ	ގިނަ	ަފއިސާ	ޯހދާފައިވާ	އުރީދޫ	
މޯލްޑިވްސް	ޕަބްލިކް	ލިމިޓެޑްގެ	އައި.ޕީ.އޯ.	ހިނގާފައިވަނީ	2017	ވަނަ	އަހަރުއެވެ.	ހަމަމިއާއެކު،	2019	ވަނަ	އަހަރު	ހިންގި	މޯލްޑިވްސް	އިސްލާމިކް	ބޭންކް	

އަހަރު

މާރެކްޓ ެކޕަިޓލިައޒަޭޝްނ 2014 - 2018

ޗާޓް	3	:	މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން	2014	އިން	2018	އަށް

އަހަރު
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މާރކެޓް	އިންޑެކްސްއަށް	އަންނަމުންދާ	ހެޮޔބަދަލުން	އެނގެނީ	ގިނަ	ކުންފުނިތަކެއް	މާރކެޓުގައި	ބައިވެރިވުމަކީ	މާރކެޓުގެ	ޙަރަކާތްތެރިކަން	އިތުރުކުރުމަށް	
ުމހިންމު	ކަމެއްކަމެވެ.	މިޮގތުން	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	އިޤްތިޞާދުގައި	އެންމެ	މުހިންމު	ދައުރު	އަދާކުރާ	ޞިނާޢަތްތައް	ކަމުގައިވާ	މަސްވެރިކަމާއި،	ފަތުރުވެރިކަމާއި،	

ިޢމާރާތްކުރުންފަދަ	ދާއިރާތަކުގެ	ކުންފުނިތަކުން	މާރކެޓުގައި	ބައިވެރިވުން	އިުތރުކުރުމަކީ	މާރކެޓުގެ	ތަރައްޤީކުރުމަށް	އެޅޭނެ	އެންމެޮބޑު	ބާރެވެ.

މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އްިނޑެކްްސ )މިެސކްްސ( 2013 އްިނ 2019 ައްށ

ސް
ސިކް

މެ

އަހަރު

ޕަބްލިކް	ލިމިޓެޑްގެ	އައި.ޕީ.ޯއ	ވަނީ	ވަރަށް	ކާމިޔާބު	އައި.ޕީ.ޯއ	އަކަށެވެ.	މިޮގތުން،	މި	އައި.ޕީ.ޯއ	ވަނީ	%46	އަށް	ޯއވަރސަބްސްކުރައިބްވެފައެވެ.	މިއީ،	ސްޮޓކް	
މާރކެޓް	މެދުވެރިޮކށް	ކެޕިޓަލް	ޯހދައި	ވިޔަފާރި	ފުޅާކުރުމުގެ	ފުރުޞަތު	ޮއތް	މިްނވަރު	ހާމަޮކށްދޭ	ކަމެކެވެ.

ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުގެ	ޙަރަކާތްތަކަށް	ބިނާޮކށް،	މުޅި	މާރކެޓް	ކުރިއަރާ	މިންވަރު	ބެލުމަށްޓަކައި	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	އިން	ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ	
މެސިކްސް	އިންޑެކްސްއަށް	ބަލާއިރު،	2013	ވަނަ	އަހަރު	114.6	ގައި	ހުރި	އިންޑެކްސް	ވަނީ	2019	ވަނަ	އަހަރާއި	ހަމައަށް	އައިއިރު	3187.3		

އަށް	އަރާފައެވެ.

3.	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	ޮކމްޕެނީ	ޕްރައިވެޓް	ލިމިޓެޑް	އިން	ޢާންމުޮކށްފައިވާ	މެސިކްސް

ޗާޓް	4	:	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	އިންޑެކްސް	)މެސިކްސް(	2013	އިން	2019	



ެދަވަނ ބާުބ
ޯކޕޭަރްޓ ަގަވރަނންްސ
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ލިޔުނީ:	އަބްދުهللا	ޒަކަރިއްޔާ

ބަނގުރޫޓުވުމަކީ	 ކުންފުނިތައް	 ޮބޑެތި	
އިޤްތިޞާދީ	 އަރުވާލާ،	 ޮލޅުން	 އިޤްތިޞާދުތަކަށް	
ދުވެލި	ލަސްޮކށްލާ،	އެތަށް	ބައެއްގެ	ވަޒީފާ	ގެއްލި	
އަދި	އެބައިީމހުން	ފަހަށްރައްކާކުރާ	ފައިސާޮކޅު	ވެސް	
ހިނގާފައިވާ	 ކަމެކެވެ.	ދުނިޔޭގައި	 ބިކަވާ	 ނުލިބި	
ތެރެއިން	 ތަކުގެ	 ފެއިލިޔާރސް	 ކޯޕަރޭޓް	 ޮބޑެތި	
ތެރޭގައި		 ކުންފުނިތަކުގެ	 ބަެއއް	 ފާހަގަޮކށްލެވޭ	
ކެރިލިޮއން،	 ސަތިޔަމް،	 ޕާރމަލަޓް،	 އެންޮރން،	
ޗައިނާ	މެޑިކަލް	ޓެކްނޮޮލޖީސް،	ސްވިސް	އެއަރ،	
ވަންޓެލް،	ޑިކް	ސްމިތު	އަދި	ޝްލެކަރ	ހިމެނެއެވެ.	
ޯކޕަރޭޓް	 ކުންފުިނތަކަށް	ބަލާލުމުން	ދޭހަވަނީ	 މި	
ފެއިލިއަރސް	ތަކަކީ	ދުނިޔޭގެ	ހުރިހާ	ބައްރެއްގައި	

ކަމެވެ. ކަމެއް	 ހިނގަމުންއަްނނަ	 ވެސް	

ޯކޕަރޭޓް	ގަަވރނަންސް	އަކީ	ކުންފުނިތަކުގެ	ހިންގުން	
ޯކޕަރޭޓް	 ހަރުދަނާކުުރމަށް	އެަކށައަޅާ	ނިޒާމެކެވ1ެ.	
ކުންފުނިތައް	 ދަށުން	 ިނޒާމުގެ	 ގަވަރނަންސްގެ	
ހިންގުމަށްޓަކައި،	ކުންފުނީގެ	މަޤްޞަދު	ކަނޑައަޅައި	
އެ	މަޤްޞަދު	ޙާޞިލްކުރަން	ބޭނުންވާ	އުސޫލުތައް	
ކަނޑައަޅައި،	އެ	އުސޫލުތަކާއި	އެއްޮގތަށް	ހިނގާޯތ	
ކަންތައްތައް	 އެންމެހާ	 ކުރަންޖެހޭ	 ބެލުމަށްޓަކައި	
އަކީ،	 ގަވަރނެންސް	 ކޯޕަރޭޓް	 އެކަށައަޅައެވ2ެ.	
ޑިރެކްޓަރުންގެ	ޯބޑެއްގެ	ބެލުމުގެދަށުން	ކުންފުނިތައް	
ވީހާވެސް	 ކަންކަން	 ކުންފުނީގެ	 ހިންގުމަށާއި،	
ހަމަހަމަކަމާއެކު	 އިންސާފުވެރިކަމާއި	 ހާމަކަމާއި،	
ކަނޑައެޅިފައިވާ	 ގެންދިޔުމަށްޓަކައި	 ކުރިއަށް	

.3 އުސޫލުތަކެކެވެ

އެއްޮގތަށް	 އާއި	 ގަވަރނަންސް	 ޯކޕަރޭޓް	
ޒިންމާދާރުވުމާއި،	 ހިންގުމަށްޓަކައި	 ކުންފުނިތައް	
ހާމަކަންބޮޑުޮގތެއްގައި	 ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި،	
އިންސާފުގެ	 ހިންގުމާއި،	 މުއާމަލާްތތައް	 ކުންފުނީގެ	
ޙަރަކާތްތައް	 ވިޔަފާރީގެ	 ކައްސާނުލައި	 މީޒާނުން	
ހިންގުން	މުހިންމެވެ.	ގިނަ	ޙިއްޞާދާުރން	ހިމެނޭ	
މެޯޖރިޓީ	 ކުންފުނިތަކުގެ	 އުފެދި،	 ކުންފުނިތައް	
ދުވަހުންދުވަހަށް	 ކުންފުނި	 ހިއްސާދާރުންނަކީ	
ހިންގުމުގައި	ޙަރަކާތްތެރިނުވާ	ބަޔަކަށް	ވުމުން،	އެ	
ކުންފުނީގެ	 ޙައްޤުަތއް	ނުގެއްލޭޮގތަށް،	 ފަރާތްތަކުގެ	
ވިޔަފާރިއަކީ		ޙިއްޞާދާރުންނަށް	އެންމެ	ފައިދާހުރި	
ވިޔަފާރިއަށް	ހެދުމަށްޓަކައި	ހަރުދަނާ	އުސޫލުތަކެއް	
ކަނޑައެޅުމަކީ	ކޯޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސްގެ	ނިޒާމުން	

ބާރުއަޅާކަމެކެވެ.

ކުންފުނިތައް	 ޕަބްލިކް	 ދިވެހިރާއްޖޭގައި	
އުފެދިފައިވަނީ	1940	ގެ	އަހަރުތަކުގެ	ތެރޭގައެވެ.	
ޯވރާވިޔަާފރިވެރިންގެ	އަތްދަުށން	ދިވެހި	 މިޮގތުން،	
ވިޔަފާރި	މިނިވަންޮކށް،	ދިވެހިންނަށް	ވިޔަފާރީގައި	
އިންވެސްޓުކުރުމުގެ	ުފރުޞަތު	ހުޅުވާލައިެގން	ޤައުމީ	
ކުންފުންޏާއި،	ޯމލްޑިވިއަން	ޓްރޭޑިންގ	ކުްނފުނި	އަދި	
އެމް.އެން.ޓީ.ސީ.	އާއި	ޯއކިޑް	ކުންފުނި	އުފެއްދިއެވެ.	
މީގެ	ތެރެއިން	ބައެއް	ކުންފުނިތައް	އުވިެގން	ދިޔައީ	
ކުންފުނިތަކުގެ	އިްސވެރިންގެ	ޚިޔާނާތުން	ކަމުގައި	
ިގނަބަޔަކު	 ވެސް	 ދިވެހިާރއްޖޭގައި	 ބުނެވެއެވ4ެ.	
ޙިއްޞާވާ	ކުންފުނިަތއް	ހިންގުން	ހަރުދަނާކުރުމަށް	
އުސޫލުތައް	 ގަވަރނަންސްގެ	 ޯކޕަރޭޓް	
ޖޫން	 އަަހރު	 ވަނަ	 	2006 ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި	

މަހު	ދިރާާސއެއް	ވަނީ	ކުރެވިފައެވެ.	ސިންގަޕޫރުގެ	
ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސްގެ	އެކްސްޕާރޓެއް	ކަމުގައިވާ	
ދިރާސާއިން		 ހައްދަވާފައިވާ	 އާނަންދަރާޖާ	 ކާލާ	
އަށް	 ގަވަރނަންސް	 ކޯޕަރޭޓް	 ދައްކާޮގތުގައި،	
ޤާނޫނުގައި	 ތެރޭގައި	 ޮގންޖެހުންތަކުގެ	 ހުރި	
ނެތުމާއި؛	 ކަނޑައަޅާފައި	 ޑިއުޓީ	 ފިޑިއުޝަރީ	
ކުންފުނީގެ	ޙިއްޞާާދރަކަށް	މެނުވީ	ޑައިރެކްޓަރަކަށް	
ޗެއަރމަން	 ޯބރޑް	 ޮއތުމާއި؛	 ނުވެވޭނެކަމަށް	
ަކމާއި	ސީއީޯއ	ކަމުގައި	އެއް	ބޭފުޅަކަށް	ހުރެވޭނެ	
އިތުރުން،	 މީގެ	 ހިމެނެއެވެ.	 ޮއތުން	 ފުރުޞަތު	
ބޭފުޅުންނާއި	 ޤާނޫނީ	 ބޭނުންވާ	 ދާއިާރއަށް	 މާލީ	
ދާއިރާތަކުގެ	 ގުޅުންހުރި	 އާއި	 އެކައުންޓިންގ	
ކުންފުނިތަކަށް	 މަދުކަމާއި؛	 ތަޖުރިބާކާރުން	
ޯހދުމުގެ	ދަތިތައް	 ޑަިއރެކްޓަރުން	 އިންޑިޕެންޑެންޓް	
ޑައިރެކްޓަރޝިޕް	ނިސްބަތުން	 ކްޮރސް	 ހުރުމާއި،	
އަށް	 ގަވަރނަންސް	 ޯކޕަރޭޓް	 ވެސް	 ގިނަކަމީ	
ހުރި	ޮގންޖެހުންތަކެކެވެ.	އަދި	ހަމައެއާިއއެކު	ގިނަ	
ވިޔަފާރިތަކެއްކުރާ	 އެއްބާވަތެއްގެ	 ކުންފުނިތަކަކީ	
ޮއފް	 ޮކންފްލިކްޓް	 ކުންފުނިތަކަކަށްވުމުން	
ޯކޕަރޭޓް	 ޢާންމުކަމަށްވުމާއި؛	 އެއީ	 އިންޓަރެސްޓް	
ގަވަރނަންސްގެ	ތަުޖރިބާކާރުން	ނެތުމާއި؛	ކެޕިޓަލް	
ދަށްވުމުގެ	 ހޭލުންތެރިކަން	 މެދު	 މާރކެޓާއި	
ސަރުކާރުގެ	 ކުންފުނިތަކުގައި	 ޮބޑެތި	 އިތުރުން	
ނުފޫޒުގަދަވުމަކީ	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	އަށް	ހުރި	

. ކެކެވެ ޮގންޖެހުންތަ

ދެިވިހާރއްޖޭަގިއ ޯކޕޭަރްޓ ަގަވރަނންްސ   .4
ުކރިައަރމްުނ ައއި ޮގތް

1.	ޮކމިޓީ	ޮއން	ދަ	ފައިނޭންޝަލް	އެސްޕެކްޓްސް	ޮއފް	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	1992	

2.	ޯއއީސީޑީ	ޕްރިންސިޕަލްސް	ޮއފް	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	2015

3.	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	ޯކޑް	2006	،	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއޯތރިޓީ

4.	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ރިވިއު	1	ވަނަ	ޢަދަދު	2016	)ހ.	ޝަފީޤްގޭ	އަލްމަރްޙޫމް	

އަޙުމަދު	ޝަފީޤްގެ	އިންޓަރވިއު	2005	އިން	ނަގާފައި(	
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އަހަރުގެ	 ވަނަ	 	2006 އަލީގައި،	 މިދިރާސާގެ	
ޯކޕަރޭޓް	 ‘ސީއެމްޑީއޭ	 ވަނީ	 މަހު	 ޑިސެމްބަރު	
ގަވަރނަންސް	ކޯޑް’	)ސީޖީ	ޯކޑް(	ގެ	ނަމުގައި	
ތަޢާރުފުޮކށްފައެވެ.	 ޯކޑެއް	 ގަވަރނަންސް	 ޯކޕަރޭޓް	
އަމާޒުޮކށްގެން	 ކުންފުނިތަކަށް	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
އެކުލަވާލާފައިވާ	މި	ޯކޑަށް	1	ަޖނަވަރީ	2007	
ިއން	ފެށިެގން	ޢަަމލުކުރުމަކީ	އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.	
ފެށިގެން،	 އިން	 	2008 ަޖނަވަރީ	 	1 އަދި	
ޯކޑަށް	 ސީޖީ	 ުކންފުނިތަކުން	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	

ލާޒިމުކުރެވުނެވެ. ޢަމަލުކުރުން	

ވެސް	 ތަޢާރުފުކުރިއިރު	 ފުރަތަމަ	 ޯކޑް	 ސީޖީ	
ކުންފުނިތަކުން	ޢަމަުލކުރަން	ލާޒިމްކުރާ	މާއްދާތަކަކާއި	
ކުންފުނިތަކަށް	 ޕްޮރވިޝަންސް(	 )މެންޑެޓަރީ	
ޢަމަލުކުރުން	އިޚްތިޔާރީޮކށް	ދޫޮކށްލާފައިވާ	މާއްދާތަކެއް	
)ޮވލަންޓްރީ	ޕްޮރވިޝަންސް(	ހިމެނެއެވެ.	މިޮގތުން،	
ޢަމަލުކުރުން	 ކުންފުނިތަކުން	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ލާޒިމުކުރާ	ކަންތައްތަކުގެ	ތެރޭގައި	ކުންފުނީގެ	ޯބޑާއި		
ޮގތްތަކާއި،	 އެކުލަވާލަންޖެހޭ	 ޮކމިޓީތައް	 ބޯޑުގެ	
ޑައިރެކްޓަރުންގެ	މުާސރަ	އާއި،	ޑައިރެކްޓަރުންނަށް	
ކުންފުނީގެ	 ތަމްރީނުދިނުމާއި،	 އެކަށީގެންވާ	
އިންޓަރނަލް	ޮކންޓްރޯލް	އާއި	އޮޑިޓް،	ކުންފުނީގެ	
މަޢުލޫމާތު	 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް،	 ސެކްރެޓަރީގެ	
ޙައްޤުތަކާއިގުޅޭ	 ިޙއްޞާދާރުންގެ	 އަދި	 ހާމަކުރުން	
މާއްދާތައް	ހިމެނެއެވެ.	އަދި	އިޚްތިޔާރީ	މާއްދާތަކުގެ	
ގުޅުމާއި،	 ޮއންނަންޖެހޭ	 އާއި	 މީޑިއާ	 ތެރޭގައި	
ޤާއިމުވެފައި	 ނިޒާމެއް	 ހުށަެހޅުމުގެ	 މައްސަލަތައް	

ހިމަނާފައިވެއެވެ. ޮއތުން	

ބެސްޓް	 ބަދަލުތަކާއި،	 އަންނަ	 މާރކެޓަށް	
ޕްރެކްޓިސްއަށް	ރިޢާޔަތްޮކށް	ސީޖީ	ޯކަޑށް	ވެސް	
މިޮގތުން	 ގެންނަމުންނެވެ.	 ބަދަލުތައް	 އަންނަނީ	
ޮއޑިޓަރުން	 ކުންފުނިތަކަށް	 އަހަރު	 ވަނަ	 	2011

ނޯޓް	 ‘ޕްރެކްޓިސް	 ޭބނުންވާ	 އައްޔަންކުރުމަށް	
ވަނީ	 ޮއޑިޓާރސް’	 ޮއފް	 އެޮޕިއންޓްމަންޓް	 ޮފރ	
އަހަރު	 ވަނަ	 	2012 އަދި	 އިތުރުޮކށްފައެވެ.	

ހާމަކުރުމަށާއި،	 މުސާރަތައް	 ޑައިރެކްޓަރުންގެ	 ވަނީ	
މައްސަލަތައް	 ގުޅުންހުރި	 ކުންފުންޏާއި	
ކުންފުންޏަށް	ރިޯޕރްޓކުރާނެ	ނިޒާމެއް	ޤާއިމުކުރުން	
އަހަރުން	 ވަނަ	 	2016 އަދި	 ލާޒިމްޮކށްފައެވެ.	
އަންހެން	 ޯބޑުގައި	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ފެށިގެން،	
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި،	 ބައިވެރިވުން	 ކަނބަލުންގެ	
 30% މަދުވެގެން	 ޮގތުގައި	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ޯބޑު	
ޯކޑުގައި	 ސީޖީ	 ޚާްއޞަކުރުމަށް	 ކަނބަލުންނަށް	
ހިމެނިއެވެ.	އަދި	ަހމަމިއާއެކު،	ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ	
ރިޯޕރޓިން	ޯކޑުގައި	ހިމެނުނެވެ.	މިއީ	ތިމާވެއްޓާއި،	
އިޖްތިމާޢީޮގތުން	ކުްނފުނިން	ހިންގާ	ޙަރަކާތްތަކާއި،	
ފަދަ	 ރިޯޕރޓްކުރެޭވނެ	 ގަވަރަނންސް	 ކުންފުނީގެ	

ނިޒާމެކެވ5ެ. ފުރިހަމަ	

އަށް	 ގަވަރނަންސް	 ކޯޕަރޭޓް	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
	1 ޮބޅަކީ	 ދިޔަ	 އިތުރުވެގެން	 އެންމެފަހުން	
އެންޑް	 ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން	 ގައި	 	2019 މެއި	
ކޯޮޕރަޓައިޒޭޝަން	ޯބރޑުން	ނެރެފައިވާ	‘ޯކޑް	ޮއފް	
ޯއންޑް	 ސްޓޭޓް	 ޮފރ	 ަގވަރނަންސް	 ޯކޕަރޭޓް	
އެންޓަރޕްރައިސަސް’6		އެވެ.	މިއީ	ދިވެހި	ދައުލަތުން	
ޙިއްޞާގައި	 ޮބޑު	 ވުރެ	 އަށް	 އިންސައްތަ	 	50

ލާޒިމްވާ	 ޢަމަލުކުރުން	 ކުންފުިނތަކުން	 ޝާމިލްވާ	
ކޯޑެކެވެ.	ނަމަވެސް،	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތައް	
މި	ޯކޑަށް	ޢަމަލުކުރުމުގައި	އިސްތިސްނާވެއެވ6ެ.	މި	
ޯކޑަކީ	މިހާަތނަށް	ިދވެހިރާއްޖޭގައި	އެކުލަވާލެވިފައިވާ	
އެންމެ	ތަފްޞީލީ	ޯކޑެވެ.	މި	ޯކޑަކީ	42	މާއްދާއެއްގެ	
ކޯޑުގެ	 މި	 ކޯޑެކެވެ.	 އެކުލެވިގެންވާ	 މައްޗަށް	
އެކުލެވިގެންވާ	 ޯބޑް	 ބައިތަކުެގތެރޭގައި	 މައިގަނޑު	
ޮކމިޓީތަކާއި	 ބޯޑުގެ	 މަސްއޫލިއްަޔތުތަކާއި	 ޮގތާއި	
އިވެލުއޭޓްކުރާނެގޮތުގެ	 ޯބޑް	 މާްއދާތަކާ	 ބެހޭ	
އިތުރުން	ރިސްކް	މެނޭޖްމަންޓް	އާއި،	މަޞްލަޙަތު	
ޮއފް	 )ޮކންފްލިކްޓް	 ޙާލަތްތައް	 ފުށުއަރާ	
އިންޓަރެސްޓް(	ދެނެގަތުމާއި	އެފަދަ		ޙާލަތްތަކުގައި	
ދެމެހެއްޓެނިވި	 އުޞޫލުތަކާއި	 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ	
އާއި	 ޑިވެޮލޕްމަންޓް(	 )ސަސްޓެއިނަބަލް	 ތަރައްޤީ	

ހިމެނެއެވެ. ވެސް	 މާއްދާތައް	 ުގޅޭ	

ޑައިރެކްޓަރުންނަކީ،	 ކުްނފުނިތަކުގެ	 ޯކޑުގައި،	 މި	
މަސްދުވަހުގެ	 ގިނަވެގެން	6	 ޙަވާލުވާތާ	 މަޤާމާއި	
ތެރޭގައި	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއޯތރިޓީ	
އިން	ހިންގާ	ޑައިރެކްޓަރސް	ޓްރެއިނިންގ	ޕްޮރގްރާމް	
ފުރިހަމަޮކށްފައިވާ	ފަާރތްތަކަށް	ވާންޖެހެއެވެ.	މިފަދަ	
މަޤްޞަދަކީ	 ލާޒިމުކުރުމުގެ	 އެއް	 ޓްރެއިނިންގ	
ޯކޕަރޭޓް	 މާހައުލާއި،	 ވިޔަފާރީގެ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
ހިސާބުތައް	 މާލީ	 އުސޫލުތަކާއި،	 ގަވަރނަންސްގެ	
ޤާނޫނާއި	 ކުންފުންޏާބެހޭ	 ދިރާސާކުރާނެޮގތާއި،	
ޤަވާޢިދުތަކަށް	 ހަދާފައިވާ	 ދަށުން	 ޤާނޫނުގެ	 އެ	
ޓެކުހުގެ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި،	
ނިޒާމާއި،	އޮޑިޓްގެ	ނިޒާމުގެ	އިތުރުން	ޮކރަޕްޝަން	
ބެހޭޮގތުން	 އުސޫލުތަކާ	 ޢަމަލުުކރާނެ	 ހުއްޓުވުމަށް	
އަދާހަމަ	ަމޢުލޫމާތުތައް	ލިބި،	އެފަދަ	މަޢުލޫމާތުގެ	
އަލީގައި	ކުންފުނިތަކުގެ	ހިންގުން	ހަރުދަނާކުރުމެވެ.	
މާރކެޓާއި	 މެމްބަރުންނަކީ،	 ޯބޑް	 ކުންފުނިތަކުގެ	
ތަޖުރިބާހުރި،	 ޤާބިލު،	 ތަޢުލީމީޮގތުން	 އަހުލުވެރި،	
އަދި	އަބަުދމެ	ތަމްރީނުތަކާއި	ހުނަރުތަށް	ޯހދައި،	
ޒަމާނީ	ޓެކްނޮޮލޖީ	އާއި	ރައްޓެހި	ބަޔަކަށް	ވުމަކީ	
ކުންފުނިތަކުގެ	ހިންގުން	ހަރުދަނާވެ،	އެކަމުގެ	ހެޮޔ	

ކުރާނެކަމެކެވެ. މުޖުތަަމޢުއަށް	 މުޅި	 ނަފާ	

ކުންފުނ7ި		 	30 ޙިއްޞާވާ	 ދައުލަތް	 ދިވެހި	
ކުންފުނިތަކަކީ	 މި	 ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު،	
ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސްގެ	އުސޫލުތަކާއި	އެއްޮގތަށް	
އެ	 ވާންޖެހެއެވެ.	 ކުންފުނިތަެކއްކަމުގައި	 ހިނގާ	
ކުންފުނިތަކުގެ	ޯބޑް	ެމމްބަރުންނަށާއި	މެނޭޖްމަންޓަށް	
އުސޫލުތަކާއިގުޅޭ	 ގަވަރނަންސްގެ	 ޯކޕަރޭޓް	
ތަމްރީނުތަކުގެ	 އެ	 ހިންގައި،	 ތަމްރީނުތައް	
ދެނެގަނެ،	 ދަތިތައް	 ދިމާވާ	 މިވަގުތު	 ތެރެއިން،	
އެދެވޭ	ހައްލެއް	ލިބުމަކީ	ކުންފުނިތައް	މެދުވެރިޮކށް	
ޢާންމުންނަށްދޭ	ޚިުދމަތްތައް	މިހާރަށްވުރެ	ފެންވަރު	
އިޤްތިޞާދީޮގތުން	 އަދި	 ރަނގަޅުވާނެކަމެކެވެ.	
ގެންދިއުމަށް	 އާއުސްމިންތަކަކަށް	 ދިވެހިރާއްޖެ	

ފުރުޞަތެކެވެ. ފަހި	 ލިބޭނެ	

5.	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	ޯކޑް	2014،	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއޯތރިޓީ

6.	ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން	އެންޑް	ކޯޮޕރަޓައިޒޭޝަން	ޯބރޑް،	މިނިސްޓްރީ	ޮއފް	ފައިނޭންސް	–	2019	

7.	ދަޢުލަތުގެ	މެޯޖރިޓީ	ނުވަތަ	ޮކންޓްޯރލް	ހިނގާ	ކުންފުނިތައް
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ދުނިޔޭގެ	ކުރިއަާރފައިވާ	ބައެއް	ޤައުމުތަކުގައި		ޯކޕަރޭޓް	
މުރާޖަޢާކުރެވި،	 އަބަދުވެސް	 ޯކޑުތަކަކީ	 ގަވަރނަންސް	
މުހިންމު	 ހިމަނަން	 ނުވަތަ	 ނުހިމެނޭ	 ޯކޑުތަކުގައި	 އެ	
ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ	 އެކަށައަޅަމުން،	 ކަންތައްތައް	
ޮކމެންޓްތަކާއިއެކު	ބަދަލުތައް	ގެނެވި	އަދާހަމަކުރެވެމުންދާ	
ގަވަރނަންސް	 ޯކޕަރޭޓް	 ކޯޑުތަކެކެވެ.	މިސާލަކަށް،	ޔޫކޭ	
ޯކޑް	ރިވިއުކުރުމުގެ	މަސައްކަތް	ޮކންޓިނުއަސްޮކށް	ހިންގައި،	
ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	އެންޑް	 ‘އެނުއަލް	ރިވިއު	ޮއފް	
މިފަދަ	 ނެރެއެވެ.	 ރިޯޕރޓެއް	 ނަމުގައި	 ރިޕޯރޓިންގ’	
އުސޫލަކުން	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސްއަށް	އަހަންމިއްޔަތުކަން	
ދީފިނަމަ،	އޭގެ	ހެޮޔ	ނަފާ	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	އިޤްތިޞާދަށް	

ކުރާނެއެވެ.	

އިޤްތިޞާދަށް	 ހަރުދަނާކުރުމަކީ	 ހިންގުން	 ކުންފުނިތައް	
ރައްޔިތުންނަކީ	 ކަމެކެވެ.	 އަންނާނޭ	 ހެޮޔބަދަލު	 އޭގެ	
ޙައްޤުތައް	ކަށަވަރުކުރުމަށް	މަސައްކަތްކުރާ،	މުއައްސަސާތައް	
ރައްޔިތުންނަށް	 ހުޝިޔާރު	 ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގައި	
ބަދަލުވަމުންދާ	މި	ދަނޑިވަޅަކީ،	ދިވެހިރާއްޖޭގައި	ހިންގާ	
އެދެވޭ	 އަށް	 ގަވަރނަންސް	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ޮބޑެތި	

ފުރުޞަތެކެވެ. ރަނުގެ	 ގެނެވޭނެ	 ހެޮޔބަދަލެއް	

ކުންފުނިތަކުގެ	ޯބޑުގައި	އަންހެން	ކަނބަލުންގެ	ބައިވެރިވުން	
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި،	ޯބޑު	ޑިރެކްޓަރުންގެ	ޮގތުގައި	މަދުވެގެން	
%30 ކަނބަލުންނަށް	ޚާްއޞަކުރުމަށް	ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ	ސީޖީ	

ޯކޑުގައި	ހިމަނާފައިވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ	އިޤްިތޞާދަށް	ނަޒަރު	ހިންގާލާއިރު	
ދިވެހި	 ޙިއްޞާއަކީ	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ޕަބްލިކް	
ބަހާއެވެ.	 އެއް	 މުހިންމު	 އެްނމެ	 އިޤްތިޞާދުގެ	
ދިވެހިރާއްޖެ	އަކީ	ތަރައްޤީވަމުން	އަންނަ	ޤައުމަކަށް	
މަދު	 އަދަދު	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ޕަބްލިކް	 ވީހިނދު،	
ނަމަވެސް	ދިވެހިރާއްޖޭގައި	ހުރި	ޕަބްލިކް	ކުންފުނިތައް	
އަދި	 އިޖްތިމާޢީ	 ތަފާތު	 ދިޔުމަކީ	 އިތުރުވަމުން	
އިޤްތިޞާދީ	ގިނަގުނަ	ނަފާ	މިކަމުގައި	ޮއތްކަމެކެވެ.	
މިޮގތުން	ޕަބްލިކް	ކުންފުނިތައް	އިތުރުވެ	ޙިއްޞާގެ	
އާންމު	 އެތަކެއް	 ދިޔުމަކީ	 ފުޅާވެގެން	 ބާޒާރު	
ފަރުދުންނަށް	މި	ކުންފުނިތަކުގެ	ޙިއްޞާ	ގަތުމަށް	
ލިބޭ	ފުރުޞަތެކެވެ.	ހަމައެހެންމެ،	ދިވެހި	އެންމެހާ	
ފުދުންތެރިކަން	 މާލީ	 ޮއތް	 މެދުގައި	 ފަރުދުންގެ	
އިތުރުން،	 ފުރުސަތެއްގެ	 ލިބޭ	 އިތުރުކުރުމަށް	
އާމްދަނީގެ	ހަމަހަމަކަން	ނުވަތަ	އިންކަމް	އީކުއަލިޓީ،	
އިޤްތިޞާދަށް	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ޙާސިލުކުރުމަށް	
ޮބޅެވެ.	 އެއް	 މުހިންމު	 އެންމެ	 އިތުރުކުރެވޭ	
ކާމިޔާބު	 ގިނަ	 ބަލާނަމަ،	 ނަފާއަށް	 އިޤްތިޞާދީ	
ދިޔުންވާނީ	 އިތުރުވެގެން	 ކުންފުނިތަެކއް	 ޕަބްލިކް	
އިތުރުވުމުގެ	 އާމްދަނީ	 ޓެކުހުގެ	 ލިބޭ	 ދައުލަތަށް	
ިއތުރުން	ދިވެހި	އިްޤތިޞާދުގެ	އުފެއްދުންތެރިކަން،	
)ޖީ. ޕްރޮޑަކްޓް،	 ޮޑމެސްޓިކް	 ގްޮރސް	 ނުވަތަ	

ޑީ.ޕީ(	މަތިކުރުމަށް	ކުރެވޭ	އެންމެ	މުހިންމު	އެއް	
މަސައްކަތްކަމުގައެވެ.	

އިތުރުވެ	 އިޤްތިޞާދުގައި	 ކުންފުނިަތއް	 ޕަބްލިކް	
ހަރުލެއްވުމަށް	 އިޤްތިޞާދުގައި	 ޮފނިމީރުކަން	 އޭގެ	

ކުންފުނިތަކުގެ	 އެ	 އެއްކަމަކީ	 މުހިންމު	 އެންމެ	
ހިންގުން	ހަރުދަނާކުރުމެވެ.	ޕަބްލިކް	ކުންފުނިތަކުގެ	
އެކުންފުނިތަކުގެ	 ބެލެހެއްޓުމުގައި	 ހިންގުން	
އެ	 ފަރާތަކީ	 އަދާކުރާ	 ދައުރެއް	 އިސް	 އެންމެ	
އެ	 ފަާރތުން	 ޙިްއޞާދާރުންގެ	 ކުންފުނިތަކުގެ	
ޯބޑު	 އައްޔަންކުރާ	 ތަމްސީލުކުރުމަށް	 ފަރާތްތައް	
މައިގަނޑު	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ޯބޑު	 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.	
މަސްއޫލިއްޔަތަކީ	ކުްނފުންޏާއި	ގުޅުންހުރި	އެންމެހާ	
ރައްކާތެރިކުރުމާއި،	 ޙައްޤުތައް	 ފަރާތްތަކެއްގެ	
ޤާނޫނާއި	ގަވާއިދުތަކާއި	އެއްޮގތްވާ	ގޮތުގެ	މަތީން	
ހިންގުމުގެ	 ކުންފުނީގެ	 ޮގަތށް	 ދެފުށްފެންނަ	
ކުންފުންޏަށް	 ބައްޓަންޮކށް،	 ރާވާއި	 ކަންތައްތައް	
އަހަރަށް	 އަހަރުން	 މަހަށް	 މަހުން	 ނަފާ	 ލިބޭ	
އިތުރުކުރުމުގެ	މަސައްކަތެވެ.	ޕަބްލިކް	ކުންފުނިތައް	
ހިންގުމުގައި	ތަބާވާން	ޮއންނަ	އުޞޫލު	ކަމުގައިވާ	
މަފްހޫމްއަކީ	 މައިގަނޑު	 ގަވަރނަންސްގެ	 ޯކޕަރޭޓް	
ހަރުދަނާކުރުމުގެ	 ހިންގުން	 ކުންފުނިތަކުގެ	
މަޤްޞަދު	ޙާސިލްުކރުމަށް	އެކަށައަޅައިަފއި	ޮއންނަ	
އުޞޫލުތަކެކެވެ.	އެެހންކަމުން	ޕަބްލިކް	ކުންފުނިތަކުގެ	
ޯބޑުތައް	ހަރުދަނާ	ޮގތުގައި	ހިންގުމަށް	ބޭނުންވަނީ	
ޯކޕަރޭޓް	 ރަނގަޅު	 ޑިރެކްޓަރުންނާއި	 ޯބޑު	 ޤާބިލު	

އުސޫލުތަކެވެ.	 ގަވަރނަންސް	

ދިވެހިރާއްޖޭގައި	މިހާރު	ޖުމްލަ	10	ކުންފުންޏެއް	
ލިސްޓުކުރެވި	 ޮގތުގައި	 ކުންފުނީގެ	 ޕަބްލިކް	
ހިންގަމުންދާއިރު،	މީެގތެރެއިން	ބައެއް	ކުންފުނިތަކުގެ	
ދައުލަތެވެ.		 ދިވެހި	 ޝެއަރޯހލްޑަރަކީ	 މެޯޖރިޓީ	

ޑިރެކްޓަރުންނާއި	 ޯބޑު	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ފަދަ	 މި	
ޑިރެކްޓަރުން	 މެނޭޖިންގ	 އަދި	 ޗެއަރމަން	
އައްޔަންކުރަނީ	ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ	ކަނޑައަޅުއްވާ	
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން	 ބެއްލެވުމަށްފަހު	 ފަރާތްތައް	
އެންމެ	 ޯބޑުންނެވެ.	 ޯކޕަރަޓައިޭޒޝަން	 އެންޑް	
އައްޔަން	 ޑިރެކްޓަރުން	 ޯބޑު	 ޮގތުގައި	 ފުރިހަމަ	
ޕަބްލިކް	 ދައުލަތާއި	 ވަކިކުރުަމށް	 ކުރުމާއި	
ރަނގަޅު	 އެންމެ	 ަޢމަލުކުރުމަށް	 ކުންފުނިތަކުގައި	
ބެސްޓް	ޕްރެކްޓިސް	އަކީ	ޮކބައިޯތ	ބަަލއިލުމަކީ	މި	

މަޤްޞަދެވެ. މުހިއްމު	 އެންމެ	 ލިޔުމުގެ	

އާއި	 ޕަރޯފރމަންސް	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ޕަބްލިކް	
ގުޅުމުގެ	 ހުރި	 ސިފަތަކާއި	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ޯބޑު	
މައްޗަށް	ިބނާޮކށް	ދުނިޔޭގައި	ވަނީ	ތަފާތު	ގިނަ	
ދިރާސާތައްޮކށްފައެވެ.	މިޮގތުން	ޯބޑު	ޑިރެކްޓަރުންގެ	
ޑިރެކްޓަރުންނާއި													 އެގްޒެކެޓިވް	 ޮގތުގައި	
ފުރިހަމަ	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް	
ސިފަތަކާއި	 ތަފާތު	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ނިސްބަތާއި،	
ޕަބްލިކް	ކުންފުނިތަކުގެ	ޕަރޯފރމަންސް	އާއި	ހުރި	
ގުޅުމާއި	ބެހޭޮގތުން	ވަނީ	ތަފާތު	ދިރާސާކުރެވިފައެވެ.	
ޯބޑު	 ފާހަގަވާކަމަކީ	 ދިރާސާަތކުން	 މިފަދަ	
އެކި	 ތަފާތު	 އައްަޔންކުރުމުގައި	 ޑިރެކްޓަރުން	
މުހިންމު	 ރިއާޔަތްކުރުމަކީ	 ކަންކަަމށް	 ހާލަތްތަކާއި	
ތަޢްލީމުގެ	 ހަމައެހެންމެ،	 އަދި	 ކަމެއްކަމުގައެވެ.	
އިތުރުން	ޯބޑު	މެމްބަރުކަމުގެ	ތަޖުރިބާހުރި	ފަރާތްތައް	
ހިންގުން	 ޯބޑުތަކުގެ	 އައްޔަްނކުރުމަކީ	 ޯބޑުތަކަށް	

ކަމެއްކަމުގައެވެ. ހަރުދަނާވާނެ	

5. ުކްނފުިނަތުކގެ ޯބޑު ޑިެރކްަޓުރްނ ައްއަޔްނުކުރމާއި ަވިކުކުރްނ
ލިޔުނީ:	އަނިލް	އާދަމް
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ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ޯބޑު	 ފާހަގަވާކަމަކީ	 ޮބޑަށް	 އެންމެ	
ޮނން	 ޑިރެކްޓަރުންނާއި	 އެގްޒެކެޓިވް	 ޮގތުގައި	
ޯބޑެއް	 ވެސް	 ޑިރެކްޓަރުން	 އެގްޒެކެޓިވް	
އެކުލަވާލުމުގައި	ހިމެުނމަކީ	މުހިންމު	ކަމެއްކަމުގައެވެ.	
އަދި	 ޮނމިނޭަޝން	 ކުންފުނިތަކުގެ	 މިޮގތުން	
އިންޑިޕެންޑެންޓް	 ޮކމިޓީތަކުގައި	 ރެމިއުނެރޭޝަން	
މިފަދަ	 ހިމެނުމަކީ	 ގިނައިން	 ޑައިރެކްޓަރުން	
ޒިންމާދާރުވާނެ	 ހަރުދަނާވެ	 ހިންގުން	 ކޮމިޓީތަކުގެ	
ކުންފުނީގެ	 އަދި	 ފާހަގަވެއެވެ.	 ޮގތުގައި	 ކަމެއްގެ	
ގުޅޭ	 އިންވެސްޓްމެންްޓއާއި	 އެންޑް	 ސްޓްރެޓެޖީ	
ޮކމިޓީތަކުގައި	އެގްޒެކެޓިވް	ޑިރެކްޓަރުން	ހިމެނުމުން	އެ	
ކޮމިޓީތަކުގެ	ހިންގުމަށް	ފުރިހަމަކަމެއް	ގެނެސްދެއެވެ.	
މިކަމުން	އެނގޭ	އެއްކަމަކީ	ގަވަރނަންސްގެ	ޮކންމެ	
މަސްލަޙަތު	 މެމްބަރުންގެ	 ޯބޑު	 ކަމެއްގައިވެސް،	
ފުށުއަރާ	މަސައްކަްތތަކުން	ތަނާޒުލުވާން	ޖެހެއެވެ.

ޮކމިޓީއެއްގައި	 ރެމިއުނަރޭޝަން	 މިސާލަކަށް،	
އޮވެ،	 އަޣުލަބިއްޔަތު	 ޑިރެކްަޓރުންގެ	 އެގްޒެކެޓިވް	
މުސާރައިގެ	ކުރިއެރުމުގެ	ނިންމުމެއް	ނިންމާއިރު،	އެ	
ނިންމުމަކީ	ކުންފުނީގެ	މަސްލަޙަތު	އެންމެ	ރަނގަޅު	
ނިންމުމަކަށްވުމުގެ	 އިސްކުރެވިދާނެ	 ޮގތުގައި	

ކުޑަވާނެއެވެ.				 ފުރުސަތު	

ޯކރޕަރޭޓް	 ޔުނިވަރސިޓީގެ	 ހާވާޑް	 އެމެރިކާގެ	
ޝާއިޢުޮކށްފައިވާ	 ޯފރަމްގައި	 ގަވަރނަންސް	
ޮގތުން	 	 	i ލިޔުމުގައިވާ ގަވަރނަންސް	 ޯކރޕަރޭޓް	
ޯބޑު	ޑިރެކްަޓރުން	އަްއޔަންކުރުމުގައި	ރިއާޔަތްކުރުމަށް	
ފާހަގަޮކށްފައިވާ	 ދިނުމަށް	 އަހަންމިއްޔަތުކަން	
ކަންތައްތަކުގެ	ތެރޭގައި	ޑިރެކްޓަރުންނަކީ	މިނިވަންކަމާއި	
މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު	ނިންމުންތައް	ނިންމޭ	ބަޔަކަށް	
ކަނޑައެޅުމުގައި	 ޤާބިލުކަން	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ވުމާއި،	
އެމީހަކީ	ރަނގަޅު	ތަޢްލީމެއް	ލިބިގެން	ހުރި	މީހެއްގެ	
އިތުރުން	ތަފާތު	ތަޖްރިބާއާއި	ނަޒަރިއްޔާތުގެ	ޮގތުން	
ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު	 ވުމާއި	 މީހަކަށް	 މުއްސަނދި	
ކުންފުނީގެ	މަސްލަހަތު	އިސްޮކށް،	މިނިވަން	ފިކުރު	
ކަމުގައި	 މުހިންމު	 މީހަކަށްވުން	 ނެރެވޭ	 ކުރިއަށް	

ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ.

އައްޔަންކުރުމުގައި	 ޑިރެކްޓަރުން	 ޯބޑު	
އަނެއްކަމަކީ	 ފާހަގަވާ	 އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަށް	
ޯބޑު	ޑިރެކްޓަރުން	ވާންވާނީ	ތަފާތު	ޚިޔާލާއި	އެކި	
ފިކުރުގެ	މީހުންނާއެކު	މަސައްކަތްކުރުމުގެ	ޤާބިލުކަން	
ލިބިފައިވާ	މީހުން	ކަމުގައެވެ.	ކުންފުނީގެ	ޯބޑުތަކުގައި	
ކަމުގައިވިޔަސް،	 ތިބި	 ބަޔަކު	 ޤާބިލު	 ކިތަންމެ	
އެފަދަ	ޯބޑެއް	ކާމިޔާބުކަމާއެކު	ކުރިއަށް	ގެންދެވޭނީ	
ެއންމެހާ	ޯބޑު	މެމްބަރުން	އެއް	މެމްބަރަކު	އަނެއް	
މަސައްކަތް	 ގުޅިގެން	 އިޙްތިާރމުޮކށް	 މެމްބަރަކަށް	
ޑިރެކްޓަރުންނާއި	 ޯބޑު	 އަދި	 ކުރެވޭނަމައެވެ.	
ކުންފުނީގެ	މެނޭޖްމަންޓްގެ	އިސްވެރިންނާ	ރަނގަޅު	
ގުޅުމެއް	ދެމެހެއްޓޭނަމައެވެ.	ހާވާޑް	ޔުނިވަރސިޓީގެ	
އިތުރުން	 ލިޔުމުގެ	 ގަވަރނަންސްގެ	 ޯކރޕަރޭޓް	
މިކަމަށް	 ލިޔުންތަކުގައި	 އެހެން	 ގިނަ	 ތަފާތު	
ރިޢާޔަތް	 ޮގތެއްގައި	 މުހިންމު	 ވަރަށް	 ވަނީ	
ޮކށްފައެވެ.	އެޮގތުން	ޑިރެކްޓަރުން	އައްޔަންކުރާއިރު	
ސްޓައިލްއާއި	 ލީޑަރޝިޕް	 އެފަރާތްތަކުގެ	
މުއާމަލާތްކުރުމުގެ	ވަްއޓަފާޅިއަށް	ބެލުމާއި	އެމީހެއްގެ	
މިޒާޖާއި	ތަބީއަތަކީ	ކުންފުނީގެ	ޯބޑު	ޑިރެކްޓަރުން	
އައްޔަންކުރާއިރު	ބަަލންޖެހޭނެ	މުހިންމު	ކަންތައްތައް	
ކަމުގައި	ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ.	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	ބައެއް	
ޯބޑު	ޑިރެކްޓަރުންނަށް	ބަލާއިރު	ޯބޑުތަކުގައި	ކުރެވޭ	
މަޝްވަރާތަކުގައި	“ޮކންސްޓްރަކްޓިވް	ޑިސެންޓް”	
ނުވަތަ	ބިނާކުރަނިވި	ޮގތުގައި	ކަންތައްތަކާއި	ދެޮކޅު	
ރޫހެކެވެ.	 އާލާކުރަންޖެހޭ	 ވައްޓަފާޅިއަކީ	 ހެދުމުގެ	
ޯބޑު	 ބަހުސްކުރެވުމަކީ	 ގޮތްޮގތުގައި	 އެފަދަ	 އަދި	
އިޙްތިރާމް	 ޮއންނަންވާނެ	 މެދުަގއި	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	
ނުވާނެއެވެ.	 ވެގެން	 ކަމަކަށް	 ގެއްލޭފަދަ	
ބަދަލުކުރަން	 ހާލަތު	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ހަމައެހެންމެ،	
ޯބޑުތަކުގައި	 ޯޖޝް	 މި	 ހާލަތްތަކުގައި	 މުހިއްމުވާ	

. ފުޅާކުރަންޖެހެއެވެ

ޯބޑު	ޑިރެްކޓަރުން	ައއްޔަންކުރުމުގައި	ކަނބަލުންގެ	
ޙިއްޞާ	އިތުރުކުރުމަކީ	ވެސް	މުހިއްމު	ކަމެއްކަމުގައި	
ހެދިފައިވާ	 ދުނިޔޭގެ	 ދައްކައެވެ.	 ދިރާސާތަކުން	
ކަނބަލުންގެ	 ބަލާއިރު	 	ii ދިރާސާތަަކށް ބައެއް	

ކުންފުނީގެ	 ހިމެނުމުން	 ބޯޑުތަކުަގއި	 ހިއްސާ،	
ނިންމާ	 ބައްދަލުވުންތަކުގައި	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	
ޑިރެކްޓަރުން	 ޯބޑު	 ހަރުަދނާވުމާއި،	 ނިންމުންތައް	
ބައްދަލުވުންތަކަށް	ާހޒިރުވާ	މިންވަރު	އިތުރުވުމާއި،	
ފިޔަވަޅުތައް	 އަޅަންޖެހޭ	 ކަންތައްތަކުގައި	 މުހިންމު	
ދައްކައެވެ.	 ކަމަށް	 އިތުރުޮކށްދޭ	 އެޅުން	 ވަގުތުން	
ކަނބަލުންގެ	ބައިވެިރވުން	ޯބޑު	ތަކުގައި	އިތުރުކުރުމަށް	
ދުނިޔޭގެ	 ޮގތުން	 ިދނުމުގެ	 އަހަންމިޔަތުކަން	
ޯބޑު	 އިންސައްތައެއް،	 ވަކި	 ޤައުމުތަކުގައި	 ބައެއް	
ޑިރެކްޓަރުންގެ	ގޮތުަގއި	ކަނޑައެޅުމަށް	އެކަށައަޅާފައި	
ޤާނޫަނކުން	 	iii ޯނރވޭގައި މިޮގތުން	 އޮވެއެވެ.	
ޑިރެކްޓަރުންނަކީ	 އިންސައްތަ	 	40 ޯބޑުތަކުގައި	
ލާޒިމްކުރެއެވެ.	 ވުމަށް	 އަންހެނުންނަށް	
ދިވެހިރާއްޖޭގައި	ވެސް	ކަނބަލުންގެ	ބައިވެރިވުން	
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	ކޯޑުގެ	
ދަށުން	30	އިންސައްތަ	ޑިރެކްޓަރުންނަކީ	އަންހެން	
ތަފާތު	 މިފަދަ	 ވާންޖެހެއެވެ.	 ކަނބަލުންނަށް	
މަސައްކަތް	ދޭތެރެ	ދޭތެރެއިން	ރަސްމީ	ސިފައެއްގައި	
މިކަން	 ޮގތެއްގައި	 ދެމެހެއްޓެނިވި	 އަދި	 ފެށެއެވެ.	

ބޭނުންވެފައެވެ. ގެންދަންވަނީ	 ކުރިއަށް	

ކަންތައްތަކަކީ	 އެންމެހާ	 މަތީގައި	ބަޔާންކުރެިވދިޔަ	
ހިންގުން	 ޯބޑުތަކުގެ	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
ބޭނުންވެފައިވާ	 ކުރުމަށް	 ހަރުދަނާ	 އިތުރަށް	
ކަނޑައެޅުމުގައި	 ޑިރެކްޓަރުން	 ޯބޑު	 ކަންތައްތަކެވެ.	
ތަޖްރިބާއަށް	 ނުވަތަ	 ތަޢުލީމަށް	 ބަލަންވީ	
އެކަންޏެއް	ނޫނެވެ.	ނަމަވެސް،	ކުންފުނީގެ	ހާލަތާއި	
ޯބޑަށް	 އެކުންފުންޏެއްގެ	 އެހާލަތު	ރަނގަޅުކުުރމަށް	
އައްޔަންކުރާ	ފަރާތެއްގެ	ޠަބީޢަތާއި،	ނަޒަރިއްޔާތާއި،	
ގެނެވިދާނެ	 ހިފައިގެން	 ބޭުނން	 ޙިކްމަތުޢަމަލީގެ	
ހެޮޔ	ބަދަލަކަށެވެ.	އަދި	ކަނބަލުންގެ	ބައިވެރިވުން	
ޯބޑުތަކުގައި	އިތުރުކުުރމާއި	ބޯޑުގެ	މަސައްކަތްތަކަށް	
ތައްޔާރުވެ	ޝާމިލުވުމަށް	ބޭނުންވާ	ވަގުތު	ދެވޭނެ	
ވެސް	 ކަނޑައެޅުމަކީ	 ޯބޑުތަކަށް	 ފަރާތްތައް	 ފަދަ	

ކަންތައްތަކެވެ.		 މުހިންމު	

Martin Lipton, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (2017) Corporate Governance: The New Paradigm. Harvard law School Forum on Corporate 
Governance and Financial Regulation. https://corpgov.law.harvard.edu/11/01/2017/corporate-governance-the-new-paradigm/

Diverse Boards (2017) Stanford University: https://www.gsb.stanford.edu/sites/gsb/files/publication-pdf/qg-diverseboards.pdf

Sharing Norway’s experience with gender quotas for boards (2017) Mission of the Norway to EU https://www.norway.no/en/missions/eu/
about-the-mission/news-events-statements/news2/sharing-norways-experience-with-gender-quotas-for-boards/
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މާއްދީޮގތުންނާއި	ނަފްސާނީޮގތުން	ނޭދެވޭ	އަސަރުޮކށް	އަސާސީ	ޙައްޤުތަކުން	
ަމޙްރޫމްވެ،	އެތަކެއް	ބައެއްގެ	ޙައްޤުތައް	ގެއްލި	އަނިޔާ	ލިބެމުންދާ	ވާހަކަ	އަކީ	
ކެނޑިނޭޅި	އަޑު	އިވެމުންދާ	ވާހަކައެކެވެ.	ވަކިން	ޚާއްޞަޮކށް	މަދު	މީސްޮކޅުގެ	
މައްޗަށް	ބާރުގަދަ	ފަރާތްތަކުން	އެމީހުން	ޙާޞިލުކުރުމަށް	ބޭނުންވާ	ކަންކަން	
ނުރައްކަލާއި	 ވަނީ	 ފުރާނައަށް	 މުދަލާއި	 މީހުންގެ	 ތަންފީޛުޮކށް	 ގަދަބާރުން	
ދަނީ	 މީހުން	 މިލިޔަން	 އެތައް	 ސަބަބުން	 މިކަމުގެ	 ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.	
ދުނިޔެއަށް	 ކެކުޅުންތައް	 ވޭނާއި	 އެބައިމީހުންގެ	 ނިކަމެތިވަމުންނެވެ.	 ބިކަވެ	
މުޖްތަމަޢުތަކުން	 އިންސާނީ	 މިއީ	 ފެންނަމުންނެވެ.	 ދަނީ	 ޯލތަކަށް	 ހާމަވެ	
ެއއްވެސް	ޙާލަތެއްގައި	ބަލައިގަނެވޭނެ	ަކމެއްނޫނެވެ.	މިކަން	ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި	
ޤައުމުތަކުން	 ދޭދޭ	 ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި	 މުޖްތަމަޢުންނާއި،	 ބައިނަލްއަޤްވާމީ	
ދަނީ	މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.	ޔަމަން،	ފަލަސްޠީން،	ބަރުމާ	އަދި	ސީރިއާ	
ހުއްޓުވުމަށް	 ޢަމަލުތައް	 ލާއިންސާނީ	 ހިންގަމުންގެންދާ	 ޤައުމުތަކުގައި	 ފަދަ	
ބައިނަލް	އަޤްވާމީ		ދުނިޔެ	މިވަނީ	ނުކުޅެދިފައެވެ.	މިއީ	ޤައުމަށް	ބަލައިފިނަމަ	

ަބއެއް	ަޤއުމުތަކުގެ	ޙާލަތެވެ.

އަދުގެ	ބަވަނަވެފައިވާ	ދުނިޔޭގައި	ތަފާތު	އިންވެސްޓަރުން	ތަފާތު	ކަންކަމުގައި	
ހިމެނޭ	 އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގައި	 މިފަދަ	 އިންވެސްޓުކުރަމުންނެވެ.	 ދަނީ	
ވަނީ	 އުޞޫލުތައް		 ތަފާތު	 ރައްކާތެރިކަމަށް	 އިންވެސްޓަރުންގެ	 މައިޯނރިޓީ	
އެކަށައަޅައިފައެވެ.	ވަކިން	ޚާއްޞަޮކށް	ޮބޑެތި	ޢަދަދުތަކުން	އިންވެސްޓުޮކށްފައިވާ،	
ޮއތް	 ބާރު	 ޮކންޓްޯރލްކުރުމުގެ	 ކުންފުނި	 ފަރާތްތަކަކީ	 އެ	 އެހެންނަމަވެސް	
ވިޔަފާރީގެ	 ދުނިޔޭގައި	 އަދުގެ	 އެހެންކަމުން	 ނޫނެވެ.	 އިންވެސްޓަރުންނެއް	
މައިޯނރިޓީ	 ޮގންޖެހުމަކީ	 އެއް	 ޮބޑު	 އެންމެ	 ދިމާވަމުންދާ	 މުޖްތަމަޢުތަކަށް	
ޝެއަރޯހލްޑަރުންނަށް	އެބައިމީހުންނަށް	ޙައްޤު	މިންވަރު	ގެއްލި	ބަސްބުނުމުގެ	
ުފރުޞަތު	ނެތިގެންދިއުމެވެ.	މައިޯނރިޓީ	ޝެއަރޯހލްޑަރުންނަށް	ދިމާވާ	މިފަދަ	
ކުންފުނިތަކާބެހޭ	 ޤައުމުތަކުގެ	 އެކި	 ދުނިޔޭގެ	 ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި	 ކަންކަން	
ޤާނޫނާއި	ޤަވާޢިދުތަކަށް	ދަނީ	ބަދަލުތައް	ގެންްނަމުންނެވެ.	ތަފާތު	ނަންނަމުގައި	

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ. ލަނޑުދަނިޑތައް	 ތަފާތު	

ޝެއަރޯހލްޑަރުންނާއި	 މައިޯނރިޓީ	 ތެރެއިން	 ޤަވާޢިދުތަކުގެ	 މިޮގތުން	
ިއންވެސްޓަރުން	ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ	ބޭނުަމާށއި	އަދި	މެޯޖރިޓީ	ޝެއަރޯހލްޑަރުން	
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި	 ބާރު	 ޙިއްޞާދާރުންގެ	ނުރަގަނޅު	ނުފޫޒާއި	 މައި	 ނުވަތަ	

ބަލައިލާނަމެވެ. ކަންކަމަށް	 ކުރެވިދާނެ	 	 ފިޔަވަޅުތަކާއި	 ެއޅިދާނެ	

ަމިއޯނިރީޓ އްިނވްެސަޓުރްނ ިޙމާަޔތްުކުރްނ

އަމިއްލަ	 އެފަރާތްތަކުގެ	 ފަރާތްތަކުން	 ޙަރަކާތްތެރިވާ	 އެތެރޭގައި	 ކުންފުނީގެ	
މަންފާއަށް	ކުންފުނީގެ	އެސެޓް	ބޭނުންކުރުމާއި	ގުޅުންހުރި	ފަރާތްތަކުން	ހިންގާ	
ޢާންމު	 އެންމެ	 ބެލެވޭ	 ޒާތުގައި	 ގަވަރނަންސްގެ	 ޯކޕަރޭޓް	 މުޢާމަލާތްތަކަކީ	
ކަންކަމެވެ.	ކުންފުނީގެ	މިލްކުވެރިކަން	ބާރުގެ	ދަށަށް	ގެނައުމާއި	ވިޔަފާރީގެ	
ނުރަސްމީ	ގުޅުންްތަކަކީ	މުޢާމަލާތްތަކަށް	ފަހި	މާހައުލެއް	އުފެދިގެންދާނެ	ކަމެކެވެ.	
މިކަމުގެ	ސަބަބުން	ކުންފުނި	ޮކންޓްޯރލްކުރާ	ޙިއްޞާދާރުން	ކުންފުނީގެ	މާލީ	
ދުޅަހެޮޔކަމުން	ފައިދާ	ޯހދައެވެ.	މިޮގުތން	ބާޒާރުގެ	އަގަށްވުރެ	އާދަޔާ	ޚިލާފު	
ކުޑަ	އަގެއްގައި	ކުންފުނީގެ	މުދާ	ވިއްކާލައިގެންނާއި	އެތައްގުނަ	ޮބޑު	އަގުގައި	
މުދާ	ގަނެގެން	ނުވަތަ	ކުންފުނި	ޮކންޓްޯރލުކުރާ	ޙިއްޞާދާރުންނަށް	ފައިދާ	

ޯލނުދީގެންނެވެ. ވާޮގތަށް	

އިންވެސްޓްމަންޓުގެ	 އިކުއިޓީ	 ޮގތުގައި	 ދައްކާ	 ރިސާރޗުން	 އެމްޕިރިކަލް	
ޤަވާޢިދުތައް	 ދަށްކުރުމާއި	 ތަރުކީޒު	 މިލްކުވެރިކަމުގެ	 ޮބޑުކުރުމާއި	 ނިސްބަތް	
ޤާނޫނީ	 ޮގތުން،	 ނަތީޖާއެއްގެ	 ގުޅިފައެވެ.	 ވަނީ	 ވަރުގަދަވުމާއި	 ހަރުދަނާވެ	
ރައްކާތެރިކަން	ވަރުގަދަވުުމުން	މައިޯނރިޓީ	އިންވެސްޓަރުންނަށް	އެފަރާތްތަކުގެ	
އިންވެސްޓްމަންޓުގެ	އިތުބާރު	ޮބޑުވެގެންދެއެވެ.	އަދި	ތަރުކީޒީ	މިލްކުވެރިކަމުގެ	
ޯކޕަރޭޓް	 ކުޑަކުރުމުން	 ބޭނުން	 	)concentrated ownership(

ދަށްކުރެވެއެވެ. އުނިކަން	 ދިމާވެދާނެ	 ގަވަރނަންސްގައި	

6. ަމިއޯނިރޓީ ެޝައރޯހލްޑުަރްނގެ ަޙްއުޤަތްއ 
ލިޔުނީ:	އިބްރާހީމް	ސަލީމްިޙމާަޔތްުކުރްނ
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ަމިއޯނިރީޓގެ ަރްއކާެތިރަކްނ

ގަވާއިދާއި	 ހިންގާ	 ކުންފުނީގެ	 އަދި	 ގަވާއިދާއި	 ޤާނޫނާއި	 ކުންފުންޏާބެހޭ	
އަސާސީ	ގަވާއިދުގައި	ހިމަނައިގެން	މައިޯނރިޓީ	ޙިއްޞަދާރުންގެ	ރައްކާތެރިކަމަށް	
ކުރެވިދާނެ	 މިޮގތުން	 އެކަށައަޅަންޖެހެއެވެ.	 އުޞޫލުތަކެއް	 ނުވަތަ	 ޮގތްތަކެއް	
ަކންކަމުގެ	ތެރޭގައި	ކުންފުނީގެ	ނިންމުންތަކުގައި	ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި	ޯބޑުގައި	
ަމއިޯނރިޓީ	ޙިއްޞާދާރުންގެ	ފަރާތުން	ަތްމސީލުކުރާނެ	މެންބަރެއް	ކަނޑައެޅުމާއި،	
ލިބެންހުރުމާއި،	 މަޢުލޫމާތު	 ޮއޕަރޭޝަންތަކުގެ	 މާއްދީ	 ހިންގާ	 ުކންފުނިން	
ުކންފުންނީގެ	މާލީ	ހިސާބުތަކާއި	ޮފތްތަާކއި	ބަޖެޓާއި	ބެހޭ	މަޢުލޫމާތު	ލިބޭނެ	
ވަކި	އުޞޫލުތަކެއް	އެކަށައެޅުން	ފަދަ	ކަންކަމަކީ	ކުންފުނި	ހިނގާނުހިނގާޮގތް	
ބެލުމުގެ	ފުރުޞަތު	ޙިއްޞާދާރުންނަށް	ލިބިގެންދާނެކަމެކެވެ.	އަދި	މީގެއިތުރުން	
ހުށަހެޅޭނެ	 ޚިޔާލު	 ކަންޮބޑުވުންތަކާއި	 އެފަރާތްތަކުގެ	 ޙިއްޞާދާރުންނަށް	
ޮގތްތަކެއް	އެކަށައެޅުންވެސް	ހިމެނެއެވެ.	އަދި	ބައެއް	ކަންކަމުގައި	ކުންފުނިން	
ޮގތަށް	 ޮއންނަ	 ބަހެއް	 ޙިއްޞާދާރުންގެ	 މައިޯނރިޓީ	 ކަނޑައެޅުމުގައި	 ޮގތެއް	
ހަމަޖެއްސުމަކީ	ވެސް	އެފަރާތްތަކަށް	ލިބިދާނެ	މާލީ	ގެއްލުންތައް	ކުޑަކުރެވިދާނެ	
ކަންކަމެވެ.	މިސާލަކަށް،	ކުންފުނީގެ	ޮއނިގަނޑާބެހޭ	ލިޔުންތަކަށް	ބަދަލު	ގެނެސް	
ިއޞްލާޙުކުރުމާއި	ކުންފުނީގެ	ނަން	ބަދަުލކުރުމާއި	ޕްރޮޕަޓީ		ކުއްޔަށް	ދިނުމާއި	
ކުއްޔަށް	ހިފުމާއި	އަދި	މެޓީރިއަލް	އެގްރީމަންޓް	ނުވަތަ	އެއްބަސްވުންތަކާބެހޭ	
ޮގތުންނާއި	ގުޅުންހުރި	ފަރާތްތަކާއެކު	ކުރެވޭ	މުޢާމަލާތްތަކާއި	މުވައްޒަފުންނަށް	
ދެވޭ	ޯލނުތަކާއި	އަދި	އެފަދަ	ލިޔުންތަކަށް	ގެނެވޭ	އިޞްލާހު	ގެނައުން	ފަދަ	

ކަންކަމުގައި	މައިޯނރިޓީ	ޙިއްޞާދާރުންގެ	ރުހުންޯހދުން	ހިމެނެއެވެ.

ެއގްޒިްޓ ްސެޓެރެޓޖީ )އްިނވްެސޓަްމްނުޓްނ  ުނުކމެވޭެނ ޮގތް(

ފަސޭހައިން	 އިންވެސްޓްމަންޓް	 ހިނދެއްގައި	 ބޭނުންވެއްޖެ	 ޙިއްޞާދާރު	
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	 ޮއންނަންޖެހެއެވެ.	 ހަމަޖެހިފައި	 ޮގތެއް	 ވިއްކާލެވޭނެ	
ޕަބްލިކު	ކުންފުނިތަކުގެ	ޙިއްޞާދާރުްނަނށް	މާރކެޓުގައި	ޙިއްޞާ	ވިއްކާލުމުގެ	
ުފރުޞަތު	ހުޅުވާލެވިފައިވީ	ނަމަވެސް،	ްޕރައިވެޓް	ކުންފުނިތަކުގެ	ޙިއްޞާދާރަށް	
ހުރެއެވެ.	 އުނދަގޫތަކެއް	 ވިއްކާލުމުގައި	 މާރކެޓުގައި	 ޙިއްޞާ	 އެފަރާތުގެ	
ހުރުމާއި	 ތެރޭގައި	 ހުދޫދެއްގެ	 ވަކި	 ޗެނެލްތައް	 ހުރި	 ވިއްކާލުމަށް	 މިޮގތުން	
އެއްބަސްވުމުގެ	ދަށުން	ދިމާވާ	ދަތިތަކުގެ	ސަބަބު	ހިމެނެއެވެ.	މިސާލަކަށް،	
ވިޔަފާރީގެ	ވާދަވެރިންނަށް	ޙިއްޞާ	ނުގަނެވޭޮގތަށް	ޮއތުން	ފަދަ	ކަންކަމުގެ	
ސަބަބުން	ގަންނާނެ	ފަރާތެއް	ޯހދުމަކީ	އުނދަގޫކަމެކެވެ.	އަދި	ހުޅުވާލެވިފައިވާ	
ނުލިބުމަކީ	 ހަމައަގު	 ޙިއްޞާގެ	 ހަމަޖެހިފައިނެތުމުން	 އިންތިޒާމް	 މާރކެޓެއްގެ	
އެކަށީގެންވާ	ކަމެކެވެ.	މިފަދަ	ކަންކަން	ޙައްލުކުރުމަށް	މައި	ޙިޢްޞާދާރުންނާއެކު	
މަޝްވަރާޮކށް	ޮގތެއް	ނިންމޭނެ	ހަރުދަނާ	އުޞޫލެއް	ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ،	ޙިއްޞާ	
ދޫޮކށްލުމުގެ	ކަންތައްތައް	ފަސޭހަކަމާއެކު	ކުރުމުގެ	ފުރުޞަތު	ލިބޭނެއެވެ.	އަދި	

ގަވާއިދުގައި	 އަސާސީ	 ގަވާއިދާ	 ހިންގާ	 ކުންފުނީގެ	 އަޅައި	 ބާރު	 މިކަމަށް	
ަމއިޯނރިޓީ	ޙިއްޞާދާރުން	ބޭނުންވެއްޖެ	ހިނދެއްގައި	ފަސޭހައިން	ހަމައަގުގައި	
ނުވަތަ	ބާޒާރުގެ	އަގުގައި	ޙިއްޞާ	ވިއްކާލެވޭނެ	އުޞޫލެއް	ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ	

ފަސޭހަވާނެއެވެ.

މައިޯނރިޓީ	އިންވެސްޓަރުންގެ	މައްސަލައަކީ	ބައިނަލްއަޤްވާމީ	ކަމަކަށްވެފައިވުމުން	
ތަފާތު	 ބެލުމަށްޓަކައި	 މިންވަރު	 ޙިމާޔަތްކުރެވޭ	 އިންވެސްޓަރުން	 މައިޯނރިޓީ	
ދަނީ	 ތަޢާރުފުޮކށް	 ގްރޫޕުން	 ބޭންކް	 ވާރލްޑް	 މިއަދު	 އިންޑެކްސްތައް	
ތެރޭގައި	 އިންޑެކްސްތަކުގެ	 ތަޢާރުފުޮކށްފައިވާ	 މިޮގތުން	 ބަލަހައްޓަމުންނެވެ.	
ރެގިޔުލޭޝަން	 އިންޓަރެސްޓް	 ޮއފް	 ޮކންފްލިކްޓް	 ޮއފް	 އެކްސްޓެންޓް	 ‘ދަ	
ގަވަރނަންސް	 ޝެއަރޯހލްޑަރ	 ޮއފް	 އެކްސްޓެންޓް	 ‘ދަ	 އިންޑެކްސް’،	
ޮއފް	 ޮކންފްލިކްޓް	 ޮއފް	 އެކްސްޓެންޓް	 ދަ	 ފާހަގަކުރެވެއެވެެ.	 އިންޑެކްސް’	
ދުނިޔޭގެ	 ވަނީ	 އަމާޒުޮކށްފައި	 އިންޑެކްސް	 ރެގިޔުލޭޝަން	 އިންޓަރެސްޓް	
ޚިލާފަށް	 އުޞޫލުތަކާއި	 ގަަވރނަންސް	 	 ޯކޕަރޭޓް	 ކަންޮކޅުތަކުގައި	 އެކި	
މިޮގތުން	 ގޮތުގައެވެ.	 އިންޑެކްސެއްގެ	 ތަރުތީބުކުރާ	 ވަޒަންޮކށް	 ަޢމަލުކުރުން	
ފަރާތްތަކުގެ	 ގުޅުންހުރި	 ބަލަނީ	 ޮގތެއްގައި	 މައިގަނޑު	 ިމއިންޑެކްސްގައި	
ނަހަމަޮގތުގައި	 މުދާ	 ކުންފުނީގެ	 މިންވަރާއި،	 ހިންގާފައިވާ	 ުމޢާމަލާތްތައް	
އަމިއްލަ	ކަންކަމަށް	ބޭނުންކުރުމެވެ.	މިޮގތުން	މަޞްލަޙަތު	ފުށުއަރާކަންކަމަށާއި	
ގުޅުންހުރި	ފާރާތްތަކުގެ	މުޢާމަލާތްތަކުގެ	ހާމަކަމުގެ	މައްޗަށާއި	އަދި	ޑިރެކްޓަރުން	
ޙިއްޞާދާރުންނަށް	 ޒިންމާވުމާއި	 މުޢަމަލާތްތަކުގައި	 ހިންގާ	 އަމިއްލައަށް	
ދަޢުވާކުރުމުގެ	މަގުތަނަވަސްވެއެވެ.	އަދި	ހެކިތައް	ބެލެވޭނެ	ޮގތާއި	ދަޢުވާއާއި	
އެކްސްޓެންޓް	 ދަ	 ހަމަޖެއްސުމެވެ.	 ފައިސާ	 ކުންފުނިން	 ޚަރަދުތަކަށް	 ގުޅޭ	
ޮއފް	ޝެއަރޯހލްޑަރ	ގަވަރނަންސް	އިންޑެކްސް	އިން	ވަޒަންކުރަނީ	ޯކޕަރޭޓް	
ގަވަރނަންސްގެ	ދަށުން	ޙިއްޞާދާރުންގެ	ޙައްޤުތައް	ތަފާތު	ތިން	ދިމާލަކުން	
ބެލުމެވެ.	އެއީ	ކުންފުނީގެ	މައިގަނޑު	ނިންމުންތަކުގައި	ޙިއްޞާދާރުންގެ	ޙައްޤާއި	
ދައުރު،	ކުރިން	ކުންފުނީގައި	ޢަމަލުކުރަމުންދާ	ޮގތާއި	ބޭނުންވާ	ވަރަށްވުރެ	
އިތުރަށް	ޯބޑަށް	ލިބިފައިވާ	ބާރާއި،	ޢިނާޔަތްތަކާއި	މާލީ	މަންފާތަކާއި	ޮއޑިޓާއި	
އަދި	މާލީ	ލަފާކުރުން	ފަދަ	ކަންކަމުން	ކުންފުނި	ޙިމާޔަތްކުރުމަށް		ދުރާލާ	

އެޅުމެވެ. ފިޔަވަޅުތައް	 އަޅަންޖެހޭ	 ދަށުން	 ގަވަރނަންސްގެ	

އޭގެ	 ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ	 ޙިއްޞާދާރުން	 މައިޯނރިޓީ	 ބުނަނީނަމަ،	 ކުރުޮގތަކަށް	
ޒާތުގައި	ކުންފުންޏަށް	މާއްދީ	ޮގތުންނާއި	މަޢުނަވީ	ޮގތުން	ގިނަގުނަ	ފައިދާތަކެއް	
ޮދރެކެވެ.	 ހުޅުވިގެންދާ	 ޮބޑުވުމަށް	 ހެދި	 ކުންފުނި	 އަދި	 ލިބިގެންދާކަމެކެވެ.	
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	 މާރކެޓުގައި	 ސެކިއުރިޓީޒް	 ދައްކާޮގތުގައި	 ދިރާސާތަކުން	
ކުންފުނިތަކުން	އިންވެސްޓަރުން	ޙިމާޔަތްކުރުމަށް	އަޅާފައިވާ	ފިޔަވަޅުތައް	އެހެން	
‘އިންވެސްޓަރ	 	 މިޮގތުން	 ަދއްކައެވެ.	 ހަރުދަނާކަމަށް	 ުކންފުނިތަކަށްވުރެ	
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la porta, Rafael & Lopez-de-Silanes, Florencio & Shleifer, Andrei & Vishny, Robert. (2002). Investor Protection and Corpo-   
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ްޕޮރޓެކްޝަން	އެންޑް	ވެލުއޭޝަން’	ނަމުގައި	‘ދަ	ޖާރނަލް	ޮއފް	ފައިނޭންސް’	
ގައި	ޝާއިޢުޮކށްފައިވާ	ލިޔުމެއްގައި	ހާމަޮކށްފައިވާ	ޮގތުން		އިންވެސްޓަރުން	
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް	ރަނގަޅު	އުޞޫލުތައް	އެކަށައަޅައިފަައިނުވާ	ކުންފުނިތަކަށްވުރެ،	
ރަނގަޅު	އުޞޫލުތައް	އެކަށައަޅަައިފައިވާ	ކުންފުނިތަކުގެ	އަގު	މަތިކަމަށްވެސް	
ިދރާސާތަކުން	ދައްކައެވ1ެ.	އަދި	މީގެއިުތރުން	އިންވެސްޓަރުން	ޙިމާޔަތްކުރުމަށް	
ރަނގަޅު	ނިޒާމްތައް	ޤާއިމްޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުން	ޯކޕަރޭޓް	ރިސްކު	ނެގުމާއި	

ކުންފުނީގެ	ކުރިއެރުން	ވަނީ	އީޖާބީ	ޮގތެއްގައި	ގުޅިފައެވެ.

މެލޭޝިއާގައި	ސާމްޕަލުގެ	ޮގތުގައި	462	ކުންފުނި	ހިމަނައިގެން	ހަދާފައިވާ	
ދިރާސާއަކުން		ދެއްކިޮގތުގައި	ގުުޅުންހުރި	ޕާޓީތަކުން	ހިންގާ	މުޢާމަލާތްތަކުގެ	
ސަބަބުން	މައިޯނރިޓީ	އިންވެސްޓަރުންނަށް	ގެއްލުންވެ،	އާދަޔާ	ޚިލާފަށް	ސްޮޓކް	
ރިޓާނަށް	ނޭދެވޭ	އަސަރުކުރިއެވެ.	އަދި	އެހެން	ދިރާސާއަކުން	ދައްކާޮގތުގައި	
ކުންފުނިތަކަށް	 ޙިމާޔްތަޮކށްފައިވާ	 ވަރުގަދައަށް	 ޙައްޤުތައް	 އިންވެސްޓަރުންގެ	
ދިމާވާ	މާލީ	ދަތިތައް	ކުޑަވެ،	މިއީ	ކުންފުނީގެ	އާމްދަނީ	އާއި	ފައިދާ	ޮބޑުވުމުގެ	
ަސބަބަކަށްވެއެވެ.	މިހެންކަމުން	ދިރާސާަތކުން	ދޭ	އިރުޝާދަކީ	ކާމިޔާބުކަމާއެކު	
ަމއިޯނރިޓީ	އިންވެސްޓަރުން	ޙިމާޔަތްޮކށް	ބާރުވެރިކުރުމަށް	މަޞްލަޙަތު	ތަޢާރުޒުވާ	
ކަންކަން	ރެގިޔުލޭޓްޮކށް	ބެލެހެއްޓުމެވެ.	އަދި	މިއަދު	މި	ވަނީ	ސެކިއުރިޓީޒް	
މާރކެޓް	ރެގިޔުލޭޓަރުން	އިންވެސްޓަރުން	ޙިމާޔަތްކުރުމަށް	އިތުރު	ފިޔަވަޅުތައް	
އިންވެސްޓަރުންނަށް	 ސަބަބުން	 ފިޔަވަޅުތަކުގެ	 މިފަދަ	 އަޅަންޖެހިފައެވެ.	

ފައިދާކުރަމުންދާކަމަށް	މާރކެޓު	ދިރާސާކުރާފަރާތްތަކުން	ދެކެއެވެ.



ސީެއމްއާުރ  |  ޮވލުިއމް  4
26CMR  |  Volume  04

ދިވެހިރާއްޖޭގެ	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓަކީ	ހާލަތާއި	ޒަރޫރަތަށް	
ދުވެލި	 ކުރިއެރުމުގެ	 ސިފައާއި	 އޭގެ	 ބިނާޮކށް	
ބައްޓަންވަމުން	އައި	ދާއިރާއެކެވެ.	ދިވެހިރާއްޖޭގައި	
ފުރަތަމަ	ފަހަރަށް	ޕަބްލިކް	ކުންފުނިތައް	އުފެދިގެން	
އައީ	1940	ގެ	އަހަރުތަކުގައި	ކަމަށް	ވީނަމަވެސް،	
ކުންފުންޏެއް	 ޕަބްލިކް	 އައު	 ފަހަރަށް	 ދެވަނަ	
	1980 އައިސްފައިވަނީ	 ވުޖޫދަށް	 ފުރަތަމަ	
ކެޕިޓަލް	 ޤައުމުގައި	 ތެރޭގައެވެ.	 އަހަރުތަކުގެ	 ގެ	
ސްޮޓކް	 ކަނޑައަޅައި	 އުސޫލުތައް	 މާރކެޓުގެ	
	20 ވޭތުވެދިޔަ	 ޤާއިމުކުރެވުނީ	 އެކްސްޗޭންޖެއް	
އަހަރުގެ	ެތރޭގައި	ޮކށްފައިވާ	މަސައްކަތްތަކުންނެވެ.	
ލިސްޓެޑް	 ޕަބްލިކް	 ދިވެހިރާއްޖޭގައި	 މިހާރު	
ކުންފުނިތަކުގެ	 މި	 އިތުރުވެ،	 ކުންފުނިތައް	
ސެކިއުރިޓީޒްގެ	މުޢާމަލާތްތައް	ހިންގާ،	ކުންފުނިތަކަށް	
ތަޢާރަފްޮކށް	 ޮގތްތައް	 އެކިއެކި	 ޯހދުމުގެ	 ފަނޑު	
މަސައްކަތްޮކށްފައިވާއިރު،	 ފުޅާކުރުމަށް	 މާރކެޓް	
ސެކިއުރިޓީޒް	 އިންވެސްޓަރުންނަށާއި	 އިތުރަށް	
މިވަގުތު،	 ކުޑަކުރުމަށް	 ރިސްކް	 ދޫކުރާފަރާތްތަކަށް	
އެޅިދާނެ	 ބަލާ	 ޒަރޫރަތައް	 ހާލަތާއި	 މާރކެޓުގެ	

އެބަހުއްޓެވެ. ފިޔަވަޅު	 ެއތަކެއް	

ޯކޕޭަރްޓ ަގަވރަނންްސ ަހުރަދާނުކުރްނ

ލިސްޓުކުރާ	ކުންފުިނތަކާއި	އިންވެސްަޓރުން	އަދި	
މާރކެޓް	އިންޓަމީޑިއަީރސްއާ	ގުޅުވައިގެން	ޤާނޫނުތަކާއި	
ޝަރުޠުތަކާއި	 ގިނަ	 ދަށުން	 ގަވާއިދުތަކުގެ	
ކުންފުނިތަކުގެ	 އެއްޮކޅުން	 ހުރުމަކީ	 ޒިންމާތައް	
މާރކެޓަށް	 އިންވެސްޓަރުން	 ރަނގަޅުވެ،	 ފެންވަރު	

ކުރާ	އިތުބާރު	ރަނގަޅުވާ	ކަމެކެވެ.	އަނެއްޮކޅުން،	
މާރކެޓުގައި	 ކުންފުނިތަކަށް	 ކުރުމަކީ،	 އެކަން	
އިޖުރާއަތުތައް	 އުނދަގޫވެ،	 ކުރުމަށް	 މަސައްކަތް	
އެކަށީގެންވާ	މިންވަަރށްވުރެ	ދިގުވެގެންދާ	ކަމަކަށް	
ވުމީ،	އެދެވިގެންވާ	ޮގތެއްވެސް	ނޫނެވެ.	އެހެންކަމުން،	
މާރކެޓާ	ގުޅިގެން	ހެދޭ	ޤާނޫނުތަކާއި،	ގަވާއިދުތަކާއި	
ބަލާ،	 ކުޑަޮބޑުމިނަށް	 މާރކެޓުގެ	 އިޖުރާއަތުތަކަކީ	
ހެދޭ	 ރިއާޔަތްޮކށް	 ބޭނުންތަކަށް	 އެއިރެއްގެ	
މަބްދައުތަކަށް	ވުމީ	މާރކެޓް	ކުރިއެރުވުމަށް	ވަރަށް	

ކަމެކެވެ. މުހިންމު	

ބައިނަލް	އަޤްވާމީ	ބެސްޓް	ޕްރެކްޓިސްއާ	އެއްޮގތަށް	
ބައްޓަންކުރުމަށް	 ހިންގުން	 ކުންފުނިތަކުގެ	
ވަނީ	 އިން	 ޮގތުން	ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ	 މަގުފަހިކުރުމުގެ	
އަސާސްތަކުގެ	 މައިގަނޑު	 ގަވަނަންސްގެ	 ޯކޕަރޭޓް	
ޯކޕަރޭޓް	 “ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ	 ބިނާޮކށް	 މައްޗަށް	
ޯކޑެއް	2006	 ނަމުގައި	 ކޯޑް”ގެ	 ގަވަރނަންސް	
ޤާނޫނެއް	 މިއީ	 ތަޢާރަފްޮކށްފައެވެ.	 އަހަރު	 ވަނަ	
ތަންފީޛުކުރާ	 ޮގތުގައި	 ގަވާއިދެއްގެ	 ނުވަތަ	
ރޫލްސްގެ	 ލިސްޓިންގ	 ނޫންނަމަވެސް،	 ޯކޑެއް	
އެކްސްޗޭންޖުގައި	 ސްޮޓކް	 މޯލްޑިވްސް	 ދަށުން	
ޯކޑަށް	ޢަމަލު	 އެ	 ކުންފުނިތައް	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ޯކޕަރޭޓް	 އިތުރުން،	 މީގެ	 ލާޒިމުކުރެއެވެ.	 ކުރަމަށް	
ގަވަރނަންސް	ޯކޑަށް	ޢަމަލުކުރުމަށް	ޝައުޤުވެރިވާ	
ލާޒިމް	 ކުންފުނިތަކުން	 ސެކްޓާރ	 ޕްރައިވެޓް	
ކަމެއްނެތި،	އަމިއްލަ	އަށް	އިސްނަގައިގެން	ޯކޑަށް	
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި،	 ޮއޯތރިޓީގައި	 ޢަމަލުކުރުމަށް	

އެކުލަވާލައި	 ނިޒާމު	 ގަވަރަނންސް	 ކުންފުނީގެ	
ތަންފީޛުކުރުމުގެ	ކަްނކަމުގައި	ޮއތޯރިޓީގެ	އެހީތެރިކަން	
އިންތިޒާމު	 ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ	 ކުންފުނިތަކަށް	

ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.	

ނުވާޮގތަށް	 ގަވާއިދަކަށް	 ނުވަތަ	 ޤާނޫނެއް	
ޢަމަލުކުރަމުން	 ޯކޑަށް	 ގަވަރނަންސް	 ޯކޕަރޭޓް	
ގެންޮގސްފައިވަނީ،	މާރކެޓް	ކުރިއެރުވުމުގެ	ފުރަތަމަ	
އިންޓަމީޑިއަރީސް	 ކުންފުނިތަކާއި	 މަރުހަލާތަކުގައި	
މާރކެޓް	 ޯފރުޮކށްދީގެން	 ލުިއފަސޭހަތަކެއް	 އަށް	
ކުރިއެރުވުމުގެ	މަޤްޞަދުގައެވެ.	ނަމަވެސް،	މާރކެޓް	
ލިސްޓުކުރެވެމުންދާއިރު،	 ުކންފުނިތައް	 ފުޅާވެ	
ޯކޑަކަށް	 ލިބިފައިނުވާ	 ހައިސިއްަޔތެއް	 ޤާނޫނީ	
ތަންފީޛުކުރުމަށް	 އޭގައިވާކަންކަން	 ޢަމަލުކުރުމަށާއި،	
ދަތިތަކެއް	 އެތައް	 ފަާރތަށް	 ރެގިއުލޭޓުކުރާ	
އަކީ	 ގަވަރނަންސް	 ޯކޕަރޭޓް	 އަދި	 ދިމާވެއެވެ.	
އިތުބާރާއި	 އިންވެސްޓަރުންގެ	 ކުންފުނިތަކާމެދު	
އާއި	 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ	 އިތުރުޮކށް،	 ޔަޤީންކަން	
އެކައުންޓަބިލިޓީ	އިތުރުކުރުމަށް	އެންމެ	މުހިންމު	އެއް	
ބަހާ	ކަމުގައި	ވީއިރު،	ޯކޑު	ވާންޖެހޭނީ	ޮއޯތރިޓީއަށް	
ތަންފީޛުކުރެވޭނެ،	އަދި	އޭގައި	ޤާނޫނީ	ާބރު	ހުންނަ	
ހަޤީގަތަކީ،	 ނެތް	 ވެވެން	 ދެބަސް	 އެއްޗަކަށެވެ.	
ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	ހަރުދަނާވުމަކީ	ކުންފުނިތަކާއި	
ޤައުމުގެ	އިޤްތިޞާދު	ކުރިއަރާ	ކަމެއްކަމެވެ.	އަދި	
ތަންފީޛީ	 ވަރުގަދަ	 ކުރުމަށްޓަކައި	 އެހަރުދަނާ	
ިނޒާމެއް	ޮއތުމަކީ	ުމހިންމުކަމެއްކަން	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
ތަޖުރިބާއިން	ވެސް	ައޅުގަނޑުމެންނަށް	ފެންނަކަމެވެ.

7. ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ުކރިއުެރުވަމްށ 
ލިޔުނީ:	އާމިނަތު	އަރީޖް	ޙުސައިންއިެޅާދެނ ޤޫާނީނ ފަިޔަވޅުަތްއ
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ަމިއޯނިރީޓ އްިނވްެސަޓުރްނ ިހމާަޔތްުކުރްނ

ކުންފުންޏަކަށް	 ލިސްޓެޑް	 ޕަބްލިކް	 ކުންފުންޏެއް	
ތެރޭގައި	 ހިއްސާދާރުންގެ	 ކުންފުނީގެ	 ވުމަށްފަހު،	
ޤާނޫނީ	 ފަދަ	 ކުންފުނި	 ފަރުދުންނާއި،	 ވަކިވަކި	
ޝަޚްޞުންނާއި	ސަރުކާރު	ވެސް	ބައެއް	ފަހަރަށް	
ހިމެނެއެވެ.	އަދި	މިފަދަ	ހާލަތްތަކުގައި	އަޣުލަބިއްޔަތު	
ޮއތް	 އަޣުލަބިއްޔަތު	 ހިއްސާދާރުްނނާއި	 ނެތް	
މައްޗަށް	 ކުންފުނީގެ	 ެމދުގައި	 ހިއްސާދާރުންގެ	
ޮއންނަ	ބާރާއި	ނުފޫޒާ	ގުޅިގެން	އެތައް	ދަތިތަކެއް	

އެކަށީގެންވެއެވެ. ދިމާވުން	

މައިޯނރިޓީ	ޝެއަރޯހލްޑަރުން	‘ޮއޕްރެސް’	ކުރުމަކީ	
ނުވަތަ	 އައު	 މާރކެޓަށް	 ސްޮޓކް	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
އެންމެ	 ދުނިޔޭގެ	 ނުވާނެއެވެ.	 ކަމަކަށް	 ޚާއްޞަ	
ޮބޑެތި	ޕަބްލިކް	ލިސްޓެޑް	ކުންފުނިތަކުގައި	ވެސް	
ކަމުގައި	 ޮގންޖެހުން	 އެއް	 ޮބޑު	 އެންމެ	 ދިމާވާ	
ޙައްޤުތައް	 ޝެއަރޯހލްޑަރުންގެ	 މައިޯނރިޓީ	

ހިމެނެއެވެ. ރައްކާތެރިކުރުން	

ހިއްސާދާރުންނަށް،	ެއއީ	މައިޯނރިޓީ	ޝެއަރޯހލްޑަރެއް	
މަޞްލަޙަތަށް	 އެފަރާތެއްގެ	 ވީނަމަވެސް،	 ކަމުގައި	
އުނިކަމެއް	ލިބިދާނެ	ޮގތަކަށް	ކުންފުނި	ހިންގާކަމުގައި	
ާވނަމަ	އެކަން	ޯކޓަށް	ހުށަހެޅެންވާނެ	ަކމަށް	ގިނަ	
ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.	 ޤާނޫނުގައި	 ޤައުމުތަކުގައި	
އަމުރަށް	 ކޯޓު	 ގުޅިގެން	 ކަންކަމާ	 މިފަދަ	 އަދި	
ވެސް	 ޤާނޫނުން	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ޙައްޤު	 އެދުމުގެ	
ހިއްސާދާރުންނަށް	ޯފރުޮކށްދެއެވެ.	މިޮގތަށް	ހުށަހެޅޭ	
މައްސަލަތަކާ	ގުޅިގެން	ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ	އިޖުރާއަތެއް	
ނުވަތަ	ޯކޓަށް	މިފަދަ	މައްސަލަތަކުގައި	ލިބިގެންވާ	
ބާރުތައް	ސާފުޮގތެއްަގއި	ޤާނޫނެއްގައި	ބަޔާންޮކށްފައި	
ނުވާތީ،	އެހެން	ޤައުމުތަކުގައި	އަޣުލަބިއްޔަތު	ނެތް	
ހިއްސާދާރުންނަށް	ޯކޓުތަކުން	ލިބިދޭ	ބައެއް	ފަރުވާ	
ދަތިތަކެއް	 ޯހދުމަށް	 ކޯުޓތަކުން	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
ނެތް	 އަޣުލަބިއްޔަތު	 މިޮގތުން،	 ކުރިމަތިވެއެވެ.	
ހިއްސާދާރުންގެ	ހިއްސާ،	އަޣުލަބިއްޔަތު	ޮއތްފަރާތުން	

ގަތުމަށް	އަމުރުކުރުން	ފަދަ	ކަންކަމަކީ،	ޤާނޫނުގެ	
ޤައުމުތަކުގައި	 ފަދަ	 އިނގިރޭސިވިލާތް	 ދަށުން	
ޯކޓުތަކަށް	ލިބޭ	ބާރެކެވެ.	އަދި	މީގެ	ސަބަބުން،	
ކުންފުނީގެ	އަޣުލަބިއްޔަތު		ޮއންނަ	ހިއްސާދާރުންގެ	
ނުފޫޒާއި	ބާރުގެ	ސަބަބުން	އެފަރާތްތަކުން	ނިންމާ	
ޒިންމާދާރުޮކށް،	 އެފަރާތްތައް	 ނިންމުންތަކަށް	
އަޣުލަބިއްޔަތު	ނެތް	ހިއްސާދާރުންނަށް	ލިބިދާނެ	

ސަލާމަތްކުރެވެއެވެ. ގެއްލުމުން	

ޮހލްިސޓިކް ެރގިުއލަޭޓީރ ފޭްރމޯްވެކއް ަކނޑެައޅްުނ

ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ތަރައްޤީ	ކުރުމަށްޓަކައި		ހުރި	
ތެރެއިންނާއި	 ދާއިރާގެ	 ހަމައެަކނި	 ދަތިތަކަކީ	
ދިމާވާ	 ހިއްސާދާރުންނަށް	 ކުންފުނިތަކުގެ	
ތަރައްޤީވެގެން	 މާރކެޓް	 ދަތިތަކެއްނޫނެވެ.	
އައިސްފައިވަނީ	ޒަރޫަރތަށް	ބަލައިގެން	ކަމަށްވާތީއާއި،	
ގިނަ	 މަގުފަހިކުރުމަށްޓަަކއި	 މިކަމަށް	 ދާއިރާގައި	
މަސައްކަތްތަކެއް	ކުިރނަމަވެސް،	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓަކީ	
ޤައުމުގެ	އިޤްތިޞާދާއި	އިޖްތިމާޢީ	ޙާލަތައް	ވަރަށް	
މާރކެޓް	 ވުމާއެކު،	 ކަމަކަށް	 ބަޯރސާވާ	 ޮބޑަށް	
އެހެން	ދާއިރާތައް	ވެސް	 ކުރުމަށްޓަކާއި	 ތަރައްޤީ	
ހަރުދަނާކުރަންޖެހެއެވެ.	މިޮގތުން	މާރކެަޓށް	ބޭރުގެ	
ކުންފުނިތަކާއި	ބޭރުގެ	އިންވެސްޓަރުން	ގެނައުމަށް	
ބައިވެރިވުމުގެ	 މާރކެޓްގައި	 އަދި	 އެދޭނަމަ،	
ވަށައިގެންވާ	 އެދޭނަމަ،	 ކުޑަކުަރން	 ރިސްކުތައް	
ޤާނޫނުތަކާއި	ނިޒާުމތައް	ހަރުދަނާ	ކުރަންޖެހެއެވެ.

ފަރުމާކުރެވިފައިވާ	 މިހާރު	 ޤާޫނނު	 ކުންފުންޏާބެހޭ	
ޮގތުން،	ކުންފުނީގެ	ޑިރެކްޓަރުން	ޖަވާބުދާރީކުރުވޭނެ	
ނުވެއެވެ.	 ކަނޑައެޅިފައެއް	 ނިޒާމެއް	 ފުރިހަމަ	
ޤާނޫނުގައި	 ޮކބައިކަން	 ވާޖިބުތަކަކީ	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	
ބަޔާންޮކށް،	އެކަންކަމާ	ޚިލާފުވާ	ނުވަތަ	އިހްމާލުވާ	
ހިއްސާދާރުންނަށް	 ކުންފުނީގެ	 ހާލަތުގައި	
ފިޔަވަޅުތައް	 އެޅޭނެ	 ަމއްޗަށް	 އެޑިރެކްޓަރުންގެ	
ޚާއްޞަޮކށް	 ޮއތުމަކީ	 ބަޔާންޮކށްފައި	 ޤާނޫނުގައި	
ޕަބްލިކް	ލިސްޓެޑް	ުކންފުނިތަކުގެ	ހިއްސާދާރުންނާ،	

މުސްތަޤްބަލުގައި	އިންވެސްޓުކުރުމަށް	ގަސްދުކުރައްވާ	
ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. ލިބިގެންދާނޭ	 ފަރާތްތަކަށް	

ދިވެހިރާއްޖޭގެ	ޤާނޫނު	ޤަބޫލުކުރަނީ	ވަރަށް	މަދު	
ބާވަތްތަކުގެ	ކުންފުނިތަކެވެ.	އަދި	ޓްރަސްޓް	ފަދަ	
ޤާނޫނީ	ޝަޚްޞަކީ	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	ޤާނޫނުތަކުގައި	
ބަޔާންޮކށްފައިވާ	އަދި	ޤަބޫލުކުރެވޭ	ޝަޚްޞަކަށް	
ޝަޚްޞެއްގައި	 ޤާނޫނީ	 އެފަދަ	 ވީނަމަވެސް،	
ހުންނަންޖެހޭ	ސިފަަތކާއި	ޝަރުޠުތައް	ބަޔާންޮކށް،	
ނެތްކަން	 ނިޒާމުތަކެއް	 ރެގިއުލޭޓުކުރާނެ	 އެ	
ފާހަގަވަނީ،	 މިކަންކަމަކުންވެސް	 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	
އެތައް	 ފޫބައްދަންޖެހޭ	 ގަވާއިދުތަކުގައި	 ޤާނޫނާއި	
ހައްލުތަކުން	 ޤާނޫނީ	 އަދި	 އެބަހުރިކަމެވެ.	 ކަމެއް	
ނިޒާމީ	 ފުރިހަމަވެ،	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	 މެނުވީ	

ނުދާނެކަމެވެ. ހަރުދަނާވެގެން	 ޮގތަކަށް	





ތްިނަވަނ ބާުބ
ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ަތަރްއީޤުކުރްނ
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ކެޕިޓަލް	މާރކެޓަށް	ބަލާއިރު	މާރކެޓް	ލިކުއިޑިޓީ	އަކީ	ހިއްސާ	އާއި	ޮބންޑުފަދަ	
ޮގތަކަށް	 އެހެން	 ހަލުވިކަމެވެ.	 ގަނެވިއްކޭ	 ބާޒާރުގައި	 ހިއްސާގެ	 ތަކެތި	
މި	 ފަސޭހަކަމެވެ.	 ބަދަލުކުރުމުގެ	 ފައިސާއަށް	 ތަކެތި	 އެފަދަ	 ދަންނަވާނަމަ،	
ފަސޭހަކަން	އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި	ތަފާތު	އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ	ތަރައްޤީކުރުމަކީ،	
ެޓކްނޮލޮޖީގެ	ޮގތުން	ކުރިއަރާފައިވާ	މި	ޒަމާނުގައި	ނުހަނު	މުހިންމު	ކަމެކެވެ.		
ނައިސް	 ޮބޑުބަދަލެއް	 އަގަށް	 ބާޒާރުގައި	 ހިއްސާގެ	 ލިކުއިޑިޓީއަކީ	 މާރކެޓް	
ގިނައަދަދެއްގެ	މުއާމަލާތްތަކެއް	ހިންގުމުގެ	ޤާބިލުކަން	ހުރުމެވެ.	މިޤާބިލުކަން	
ހުރި	ބާޒާރެއްގައި	ގަންނަން	ހުށަހަޅާ	އަގާއި	ވިއްކާ	އަގާއި	ދެމެދު	ހުންނަ	
ހިންގުމުގެ	 މުއާމަލާތްތައް	 ޮގތުން	 ނަތީޖާއެއްގެ	 ކުޑަވާނެއެވެ.	 ވަރަށް	 ފަރަގު	

ކުޑަވެގެންދެއެވެ. ޚަރަދު	

ޮއފަރިންގްސް	 ޕަބްލިކް	 ަރނގަޅުނަމަ،	 ލިކުއިޑިޓީ	 މާރކެޓުގެ	 ެސކަންޑަރީ	
ކާމިޔާބުވުމުގެ	ފުރުސަތު	ޮބޑުވެއެވެ.	އަދި	އިންވެސްޓަރުން	ކުރަންޖެހޭ	ޚަރަދު	
ވިއްކާ	 ހިއްސާ	 ބަލާއިރު	 މަންޒަރަށް	 ޮބޑު	 އެހެންކަމުން،	 ކުޑަވެގެންދެއެވެ.	
ކުޑަވެގެންދެއެވެ.	 ޚަރަދުވެސް	 ކުަރންޖެހޭ	 ޯހދުމަށް	 ކެޕިޓަލް	 ުކންފުނިތައް	
ހިއްސާދާރުންގެ	ނަޒަރުން	ބަލާއިރު	ތަފާތު	ގިންތީގެ	އިންވެސްޓަރުނަށް	ތަފާތު	
ްޓރޭޑިންގ	ސްޓްރެޓަޖީތައް	ބޭނުންކުުރމުގެ	ފުރުޞަތު	ހުޅުވިގެންދެއެވެ.	އޭގެ	
ނަތީޖާއަކަށްވާނީ	ރާއްޖޭގެ	އެކި	ހިސާބުތަކުގައި	ތިބި	ދިވެހީންގެ	ބައިވެރިވުން	

އިތުރުވެގެންދިޔުމެވެ.

ިމކަންކަމުގެ	ސަބަބުން	ރެގިއުލޭޓަރީ	ޮއތޯރިޓީތަކުގެ	މަޤްޞަދަކަށް،	މާރކެޓް	
ވެގެންދެއެވެ.	 ހިފެހެއްޓުން	 މިންވަރެއްގައި	 ދެމެހެއްޓެނިވި	 ލިކުއިޑިޓީ	
އެހެންޮގތަކަށް	ދަންނަވާނަމަ،	ރެގިއުލޭޓަރުން	ބޭނުންވަނީ	މާލީ	ކާރިސާއެއްގެ	
ވަގުތުގައި	އަތުވެދާނެ	ހީނަރުކަމެއް	ހިއްސާގެ	ބާޒާރަށް	ތަހައްމަލު	ކުރެވޭނެކަމުގެ	
ޔަގީންކަމެވެ.	އެފަރާތްތަކުގެ	މަސައްކަތްތައް	އަމާޒު	ކުރެވިގެންދަނީ	މިކަމަށްޓަކައި	

އެހީތެރިވުމަށެވެ.	 ތަރައްޤީކުރުމުގައި	 ފްރޭމްޯވކް	 ސްޓްރަކްޗަރަލް	 ބޭނުންވާ	
ތަފާތު	 ތަރައްޤީކުރެވޭ	 އިތުރުކުރުމަށް	 ލިކުއިޑިޓީ	 މާރކެޓް	 އެހެންކަމުން	

ވާންޖެހެއެވެ. ވަރުގަދަ	 ވަރަށް	 ސެކިއުރިޓީ	 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ	

ހުރެއެވެ.	 ސަބަބުތަކެއް	 ގިނަ	 ވަރަށް	 އަސަރުކުރާ	 ލިކުއިޑިޓީއަށް	 މާރކެޓް	
މިޮގތުން	އިންވެސްޓަރުން	ހިމާޔަތްކުރުމުގެ	މަސައްކަތްތަކަކީ،	ސީދާ	ގުޅުމެއް	
ނެތްނަމަވެސް	މާރކެޓް	ލިކުއިޑީޓީ	އިތުރުކުރުމުގައި	ވަރަށް	މުހިންމު	ދައުރެއް	
އަދާކުރާ	ކަމެކެވެ.	މިފަދަ	ކަންކަމުގެ	ތެރެއިން	މިއާޓިކަލްގައި	އަލިއަޅުވާލާނީ	
މާރކެޓް	ލިކުއިޑިޓީ	އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި	އިންފްރާސްޓްރކްޗަރ	ތަރައްޤީކުރުމާއި	

ބެހޭޮގތުންނެވެ.

ޒަރިއްޔާއިން	 ޓެކްނޮލޮޖީގެ	 ިހންގުމަށް	 މުއާމަލާތްތައް	 ބާޒާރުގެ	 ހިއްސާގެ	
މާރކެޓް	 އާންމުޮގތެއްގައި	 ތަރައްޤީކުރުމަކީ	 އިންފްރާސްޓްރކްޗަރ	 ޓްރޭޑިންގ	
ލިކުއިޑިޓީ	އިތުރުވެގެންދާ	ސަބަބެކެވެ.	މިފަދަ	ޒަމާނީ	އަދި	ފުރިހަމަ	ޓްރޭޑިން	

އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ސިފަތައް	 އަްނނަނިވި	 ތަކުގައި	 އިންފްރާސްޓްރކްޗަރ	

	 ފަސޭހަކަމާއެކު	ގަނެވިއްކުމުގެ	މުއާމަލާތްތައް	ކުރެވުން.	މީގެ	ސަބަބުން	•
އައު	 މާރކެޓަށް	 ކުޑަޮކށް	 ޚަރަދު	 އަދި	 ފަސޭހަކަމާއެކު	 ކުންފުނިތަކަށް	
ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި	ޚިދުމަތްތައް	ތަާއރަފުކުުރމަށް	މަގުފަހިވެއެވެ.	މިސާލަކަށް	
ރާއްޖޭގެ	ޮކންމެ	ރަށެއްގައި	ހުރެގެން	ވެސް	އިންޓަނެޓްގެ	ޒަރިއްޔާއިން	

ގަނެވިއްކުން. ހިއްސާ	 ޮއންލައިންޮކށް	

	 އުފެއްދުން.	• ނިޒާމެއް	 ރަނގަޅު	 ފެްނވަރު	 މިހާރަށްވުރެ	 ަގނެވިއްކުމުގައި	
އޭގެ	ސަބަބުން	ހަލުވިކަމާއެކު	ަގނެވިއްކުމުގެ	ޯއޑަރުތައް	ތަންފީޛުކުރެވުން.	
ނިންމުމާއި	 މުއާމަލާތް	 މެޗްޮކށް	 ޯއޑަުރތައް	 އޮޮޓމެޓިކްޮކށް	 މިސާލަކަށް	

އި  8. މާރެކްޓ ލިކިުއޑިޓީ ިއުތުރުކުރަމްށަޓަކ
ލިޔުނީ:	އަޙްމަދު	މަޙްރާންއްިނފާްރްސްޓަރކަްޗރ ަތަރްއީޤުކުރްނ
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ހަމައަގު	ޯހދުމަށް	ނީލަންކިޔުން	ފަދަ	ނިޒާމަކުން	ގަނެވިއްކުން.

	 ފަދަ	• ތަރައްޤީކުރެވިދާނެ	 އިތުރަށް	 ނަގައިގަނެ	 ފަސޭހަކަމާއެކު	 ިއތުބާރާއި	 ބަދަލުތައް	 އަތުވެދާނެ	 މުސްތަޤްބަލުގައި	 އަކީ	 ޓެކްނޮޮލޖީ	 ނިޒާމާއި	 މި	
ބަދަލުތައް. އަންނަ	 ވަގުތަށް	 ޖުމުލަ	 ހިންގޭ	 މުއާމަލާތްތައް	 ނުވަތަ	 އަދަދަށް	 ހިއްސާގެ	 ކުރެވޭ	 މުއާމަލާތް	 މިސާލަކަށް،	 ިނޒާމަކަށްވުން.	

	 އެއް	ޕްލެޓްޯފމަކުން	ގިނަ	ބާވަތުގެ	މުއާމަލާތްތަކެއް	ކުރެވުމުގެ	ސަބަބުން	މާކެޓުގައި	ހަރަކާތްތެރިވާ	ފަރާތްތަކުގެ	އަދަދު	އިތުރުވުން.	މިސާލަކަށް	އައު	•
އިންވެސްޓަރުންނަށް	ހަމަ	މި	ޕްލެޓްޯފމް	މެދުވެރިޮކށް	ސެކަންޑަރީ	މާރކެޓުަގއި	ގަނެވިއްކުމުގެ	ފުރުސަތު	ލިބިގެންދިޔުން.

ަޒމާނީ	ޓެކްނޮޮލޖީ	ބޭނުންޮކށްގެން	މިފަދަ	ނިޒާމެއް	ކެޕިޓަލް	މާކެޓަށް	ގެނައުމުގެ	މައިގަނޑު	މަޤުޞަދަކީ	މާކެޓުގައި	ފަސޭހައިން	ހަރަކާތްތެރި	ވެވޭނެ	މަގު	
ތަނަވަސްޮކށްދިނުމެވެ.	ނަތީޖާއެއްގެ	ޮގތުން	މާރކެޓް	ލިކުއިޑިޓީ	އިތުރު	ވެގެންދާނެކަމަށް	ބެލެވެއެވެ.	މިކަން	ތާރީޚުން	ފެންނަން	އެބައޮތެވެ.	އެޮގތުން	2005	އިން	ފެށިގެން	
ބްރެޒިލްގެ	ޮބވެސްޕާ	މާކެޓްގެ	ހުރިހާ	މުއާމަލާތެއް	ކުރިއަށް	ގެންޮގސްގައިވަނީ	އިލެކްޓްޯރނިކް	މާރކެޓްގެ	ތެރެއިންނެވެ.	ފްޯލ	ޓްރޭޑިންގ	ވަނީ	އެއްޮކށް	ހުއްޓާލެވިފައެވެ.	މީގެ	
ސަބަބުން	ދުވާލަކު	5	މިލިއަނާ	ހަމައަށް	ހުށަހެޅުންތައް	އިތުކުރުމުގެ	ފުރުޞަތު	ހުޅުވިގެން	ދިޔައެވެ.	އަދި	ޯއޑަރު	މެނޭޖްކުރާ	ފަރާތްތަކަށް	މިހުށަހެޅުންތައް	ސީދާ	ޓްރޭޑިން	
ސިސްޓަމް	މެދުވެރިޮކށް	ކުރުމުގެ	މަގުފަހިކުރެވުނެވެ.	މި	ބަދަލުގެ	ސަބަބުން	މުއާމަލާތްތަކުގެ	އަދަދު	އެތަށްގުނައަކަށް	އިތުރުވެގެން	)exponential growth(	ދިޔައެވެ.
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Figure 1- Securities Trading Platform Users
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ޮއންލައިން	ޓްރޭޑިންގ	އަކީ	އިންވެސްޓަރުން	ސެކިއުރިޓީސް	ގަނެވިއްކުމުގައި	އިލެކްޓްޯރނިކް	ނިޒާމެއް	ބޭނުން	ކުރުމެވެ.	މިފަދަ	އެންމެ	ފުރިހަމަ	ނިޒާމުތަކުގައި	
ުމޅި	ޕްޮރސެސް	ހުންނަނީ	މުޅިން	އޮޮޓމެޓިކް	ކުރެވިފައެވެ.	ދެކުނު	ޮކރެއާގެ	ސިސްޓަމަށް	ބަލާއިރު	ޯއޑަރު	ޕްލޭސް	ކުރުމާއިއެކު	ޯއޑަރ	ފުރިހަމަވުމާ	ހަމައަށް	
ނަގަނީ	އެކަމަށް	ނަގާނެ	އެންމެ	މަދު	ވަގުތެވެ.	އެއީ	ހުރިހާ	ޕްޮރސެސްއެއް	އޮޯޓއިން	ކުރިއަށް	ދިޔުމުގެ	ސަބަބުން	އެއްވެސް	ވަގުތެއް	ބޭކާރުވެގެން	ނުދާ	
ަކމަށްޓަކައެވެ.	މިއަށްވުރެ	އާދައިގެ	ސިސްޓަމްތަކުގައި	ބައެއް	މަސައްކަތްތައް	މެނުއަލްޮކށް	ކުރަންޖެހެއެވެ.	މިސާލަކަށް	ބްޯރކަރާ	ހަމައިން	މުއާމަލާތް	އަލުން	
ެއންޓަރ	ކުރަން	ޖެހިދާނެއެވެ.	މިފަދަ	ބައެއް	ސިސްޓަމްތަކަކީ	ޮއފް-ދަ-ޝެލްފް	ޮސފްޓްވެއަރއަށް	ވީނަމަވެސް،	އެތަނެއްގެ	މާކެޓަށް	އެކަށީގެންވާޮގތަށް	ފަރުމާޮކށް	

ބަދަލުގެނެސްގެން	ބޭނުންކުރާ	ސިސްޓަމްތަކެކެވެ.	

އިންޓަނެޓް	ޓްރޭޑިންގެ	ކާމިޔާބީ	ބިނާވެގެންދަނީ	އެސަރަހައްދެއްގެ	އިންޓަނެޓް	ނެޓްވަރކުގެ	ޤާބިލުކަމަށެވެ.	އަދި	ހަމައެއާއެކު	އިންޓަނެޓްގެ	އަގު	މުހިންމު	ދައުރެއް	
އަދާކުރެއެވެ.	މިސާލަކަށް	މީގެ	10	ވަރަކަށް	އަހަރު	ކުރިން	މެލޭޝިޔާގައި	އިންޓަނެޓްގެ	އަގާއި	ސެކިއުރިޓީސް	ގަނެވިއްކުމުގެ	ޚަރަދާއި	އަޅާކިޔާއިރު	އެދެވިގެންވާ	ފައިދާއެއް	
ުނފެންނާތީވެ	އިންޓަނެޓް	ޓްރޭޑިން	އެހާ	މަޤުބޫލެއް	ނޫނެވެ.	ނަމަވެސް	އެމެރިކާ،	ޗައިނީސް	ޓައިޕެއި	)ޓައިވާން(	އަދި	ޮކރެއާއަށް	ބަލާއިރު	މި	ޓެކްނޮލޮޖީގެ	ފަސޭހަކަމުގެ	
ސަބަބުން	މުއާމަލާތްތައް	އިތުރުވެގެން	ޮގސްފައިވާކަން	ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.	އަދި	އިންވެސްޓަރުން	ރިސްކުނެގުން	އިތުރުވެ	ސްޮޓކް	ވިއްކާ	މިންވަރު	އިތުރުވެގެން	ދިޔައެވެ.	
މެލޭޝިޔާގައި	ވެސް	މިހާރު	ޮއންލައިން	ޓްރޭޑިންގ	ދަނީ	އިތުރުވަމުންނެވެ.	2016	ވަނަ	އަހަރުގެ	ޖުމުލަ	މުއާމަލާތްތަކުގެ	25	އިންސައްތަ	ކުރެވިފައިވަނީ	ޮއންލައިންޮކށެވެ.

Figure 3 - Mobile Trading Application launched in Malaysia

ކުޑަވެގެން	 ޮކމިޝަން	 ބްޯރކަރުންގެ	 އިތުރުވެ	 ފަރާތްތަކުގެ	ވާދަވެރިކަން	 ޮއންލައިންޮކށް	ޓްރޭޑްކުރާ	 ޮކރެއާއަށް	ބަލާއިރު	އިންޓަނެޓް	ޓްރޭޑިންގެ	ސަބަބުން	
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިތުރުވެފައިވާކަން	 ފައިދާ	 އިންވެސްޓަރުްނނަށް	 ކުޑަވެ	 ޚަރަދު	 މުއާމަލާތުގެ	 އޭގެ	ސަބަބުން	 ޮގސްފައިވެއެވެ.	

ދިވެހިރާއްޖެއަށް	ބަލާއިރު	މޯލްޑިވްސް	ސެކިއުރިޓީސް	ޑިޕޮސިޓަރީގެ	އިންފިނިޓީ	ވެބް	ޕޯޓަލްއަކީ	ޒަމާނީ	ޓެކްނޮލޮޖީގެ	އެހީގައި		މާރކެޓުގެ	އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ	
ޮއފަރިންގްސްގައި	 ޕަބްލިކް	 ފަސޭހަކަމާއިއެކު	 ހުރެގެންވެސް	 ތަނެއްގައި	 ޮކންމެ	 ބޭނުންޮކށްގެން	 ޕޯޓަލް	 މި	 ބެލެވިދާނެއެވެ.	 ފެށުމެއްކަމަށް	 ަތރައްޤީކުރުމުގެ	
ަބއިވެރިވުމުގެ	ފުރުޞަތު	ވަނީ	ލިބިގެންޮގސްފައެވެ.	ކުރިއަށް	ޮއތްތަނުގައި	ސެކެންޑަރީ	މާރކެޓުގައި	ޮއންލައިންޮކށް	ޓްރޭޑްކުރެވޭނެ	ފަދަ	ނިޒާމެއް	އުފެދިގެން	

ިދޔުންވާނީ	އިންވެސްޓަރުންނާއި	މިކަމަށް	ޝައުގުވެރިވާ	ފަރާތްތަކުގެ	ވަރަށް	ޮބޑު	އުންމީދަކަށެވެ.
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Figure 4: Data flow diagram of a securities trading platform
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ހަމަ	 ވިސްނެނީ	 ފަހަރަށް	 ގިނަ	 އަޑުއިވުމުން	 މިބަސް	 މާރކެޓް،	 ކެޕިޓަލް	
އެކަނި	ހިއްސާ	ނުވަތަ	ޮބންޑު	ހިމެނޭ	މާރކެޓެއްގެ	ގޮތުގައެވެ.	ނަމަވެސް،	
ކެޕިޓަލް	މާރކެޓެއްގައި	ތަފާތު	އެކި	ޕްޮރޑަކްޓްތައް	ހިމެނެއެވެ.	މިޮގތުން،	މި	
އެސްޓޭޓް	 ރިއަލް	 ހިމެނޭ	 މާރކެޓެއްގައި	 ކެޕިޓަލް	 ބަލާލާނީ	 އާރޓިކަލްގައި	
އިކުއިޓީއަށެވެ.	 ޕްރައިވެޓް	 އަދި	 	)REITs( ޓްރަސްޓްސް	 އިންވެސްޓްމަންޓް	

1. ިރައލް ެއްސޓޭްޓ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޓަްރްސްޓްސ )ީރްޓްސ(

ގިނަ	އިންވެސްޓަރުންތަކެއް	ބައިވެރިވެގެން	އެއްކުރާ	ފައިސާއިން،	ޮޝޕިންގ	
ސެންޓަރު،	ޮއފީސް،	ހޮޓެލް	އަދި	ސަރވިސްޑް	އެޕާރޓްމަންޓް	ފަދަ	ކަންކަމަށް	
ރިއަލް	 ކިޔަނީ	 ކުރުމަށް	 އިންވެސްޓް	 އެސެޓްތަކުގައި	 އެސްޓޭޓް	 ރިއަލް	
ޢާންމުޮކށް	 އެވެ.	 )ރީޓްސް(	 ޓްރަސްޓްސް	 އިންވެސްޓްމަންޓް	 އެސްޓޭޓް	
ުހޅުވާލައިގެން	ފަންޑު	ޯހދާނަމަ،	މި	ޚިުދމަތް	ޯފރުޮކށްދޭފަރާތުން	ސެކިއުރިޓީޒް	

ރެގިޔުލޭޓްކުރުމާބެހޭ	ޤާނޫނުގެ	ދަށުން	ހުއްދަ	ޯހދަންޖެހެއެވެ.

ާރްއޖަޭގއި ީރްޓްސ މާރެކަޓްށ ުހިރ ފުުރަޞުތަތްއ

އެއިން	 ނުގަނެ،	 ޕްޮރޕަރޓީއެއް	 އިންވެސްޓަރަކަށް	 އެހީގައި	 ރީޓްސްގެ	
އިންވެސްޓްކުރުމުގެ	 ރީޓްސްގައި	 އިތުރުކުރެވެއެވެ.	 ރައުސްމާލު	 ލިބި	 ަމންފާ	
މިސާލަކީ	ގެޮދރުގެ	ވެރިފަރާތް	ނުވަތަ	ކުއްޔަށްދޫކުރާފަރާތުގެ	ހައިސިއްޔަތުން	
އުފުލަންޖެހޭ	 އާންމުޮގތެއްގައި	 ވެރިފަރާތުން	 ޕްރޮޕަރޓީގެ	 ކުއްޔަށްދިނުމާއި	
ތަކުލީފުތަކާއި	ޒިންމާނަގަން	ނުޖެހި،	އެކަމުން	ލިބޭ	ފައިދާތައް	ލިބިގަތުމެވެ.

ރީޓްސް	މެނޭޖްކުރަނީ	ހުނަރުވެރި	ފަްނނީ	ފަރާތްތަކުންނެވެ.	އަދި	އެއިން	ލިބޭ	
ުހރިހާ	ފައިދާއެއް،	ރީޓްސް	މެނޭޖްމަންޓް	ފީ	އާއި	ޕްޮރޕަރޓީ	މެނޭޖްމަންޓް	
ފީ	ފަދަ	ފީތައް	ކެނޑުމަށްފަހު،	އިންވެސްޓަރުންގެ	މެދުގައި	ކަނޑައަޅާފައިވާ	

ބަހާލެވެއެވެ.			 އުސޫލުގެތެރެއިން	

ލިޔުނީ:	ޢާއިޝަތު	އިބްރާހީމ9ް. ެކޕަިޓލް މާރެކަޓްށ ަތޢާުރފުުކެރވާިދެނ ަތފުާތ ޕޮްރޑަކްްޓަތްއ 
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ީރްޓްސަގިއ އްިނވްެސްޓކުުރްނ

	 އާންމުޮކށް	ހުޅުވާލައިގެން	ޔުނިޓް	ހޯލްަޑރުންގެ	އަތުން	ފަންޑު		ޯހދުން.•

	 ފައިސާ	• އެއްކުރެވޭ	 ެމދުވެރިޮކށް	 ޮއފަރިންގ	 ޕަބްލިކް	 ީއނީޝިއަލް	
ގަތުން. ޕްޮރޕަރޓީތަކެއް	 އެސްޓޭޓް	 ރިއަލް	 ބޭނުންޮކށް	

	 ގަންނަ	ޕްޮރޕަރޓީތައް	ކުއްޔަށްދޫކުރުން.•

	 ނުވަތަ	• ޯހލްޑަރުން	 ޔުނިޓް	 އާމްދަނީ	 ލިބޭ	 ްޕޮރޕަޓީތަކުން	
ބެހުނު	 ހިއްސާގެ	 މިއީ	 ބަހާލުން.	 މެދުގައި	 އިންވެސްޓްކުރާފަރާތްތަކުގެ	

ފައިދާއެކެވެ. ފަދަ	 )ޑިވިޑެންޑް(	 ފައިދާ	

ްއަގއި ިހެމޭނ ފާަރތަްތްއ ީރްޓްސ ްސްޓަރކަްޗެރެ

ޓަްރްސޓީ: ޓްރަސްޓީގެ	ޒިންމާއަކީ	ޔުނިޓް	ޯހލްޑަރުންގެ	ފަރާތުން	ރީޓްސްގެ	
ތެރޭގައި	 ޒިންމާތަކުގެ	 އެހެނިހެން	 އެފަރާތުގެ	 ބެލެހެއްޓުމެވެ.	 އެސެޓްތައް	
ެއކަމާގުޅުންހުރި	ޤާނޫނުތަކަށް	އަހުލުވެރިވުމާއި	ޔުނިޓް	ޯހލްޑަރުންގެ	ޙައްޤުތައް	
ޑީޑްގައި	 ޓްރަސްޓް	 ޒިންމާތައް	 ޓްރަސްޓީގެ	 ހިމެނެއެވެ.	 ިހމާޔަތްކުރުން	

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ީރްޓްސ މޭެނަޖރ ުނަވަތ ޕޮްރަޕރީޓ މޭެނަޖރ: އިންވެސްޓްމަންޓް	ސްޓްރެޓަޖީގައި	
ަބޔާންޮކށްފައިވާ	ޮގތަށް	ރީޓްސްގެ	ސްޓްރެޓެޖިކް	ޑައިރެކްޝަން	އެކަށައަޅައި	
ތަންފީޒުކުރާނީ	ރީޓްސް	މެނޭޖަރެވެ.	އަދި	ރީޓްސް	މެނޭޖަރު،	ރީޓްސްގެ	ރިއަލް	
އެސްޓޭޓް	ޕްޮރޕަރޓީތައް	މެނޭޖްކުރުމަށް	ޕްޮރޕަރޓީ	މެނޭޖަރެއް	އައްޔަނުކުރެއެވެ.	
ފައިދާކުރަނިވި	 އެންމެ	 ތެރޭގައި،	 ޒިންމާތަކުގެ	 އާންމު	 މެނޭޖަރުގެ	 ޕްޮރޕަރޓީ	
ފަރާތްތައް	 ކުއްޔަށްހިފާނެ	 ކުއްޔަށްދިނުމާއި	 ޕްޮރޕަރޓީ	 ޮގތަކަށްބަލައި	

ޝައުގުވެރިވާ	ފަދަ	މާރކެޓިންގ	ހަރަާކތްތައް	ހިންގުން	ހިމެނެއެވެ.

ސްޮޕންސަރެއް	 ރީޓްސްގައި	 ހާލަތްތަކުގައި،	 ބައެއް	 ްސޮޕނަްސރ:  ީރްޓްސ 
ހިމެނެއެވެ.	މިސްޮޕންސަރަކީ	އިނީޝިއަލް	ޕޯޓްޯފލިޯއގައި	ހިމެނޭ	ޕްޮރޕަރޓީސް	
ޯހދުމަށް	 އެސެޓްތައް	 އިތުރު	 ަފހަރު	 ބައެއް	 އަދި	 ފަރާތެވެ.	 ޯފރުޮކށްދޭ	

މަގުފަހިޮކށްދެއެވެ.

ީރްޓްސިއްނ ިލބޭ ަފިއާދ:

	 ޕްޮރޕަރޓީތައް	• ގިނަ	 މެދުވެރިޮކށް	 ރީޓްސް	 ޑައިވަރސިފިކޭޝަން:	
ޕްޮރޕަރޓީއަކަށް	 އެންމެ	 ބައިވެރިވުމުން	 އިންވެސްޓްމަންޓުގައި	 ހިމެނޭ	

ކުޑަވެގެންދެއެވެ. ރިސްކް	 ނަގަންޖެހޭ	 އިންވެސްޓްޮކށްގެން	

	 ޯފރުންތެރިކަން:	ޢާންމު	ފަރުދަކަށް	ޮއފީސް	ބިލްޑިންގ	ނުވަތަ	ޮޝޕިންގ	•
ސެންޓަރ	ފަދަ	ތަންތަން	އަމިއްލަ	ޚަރަދުގައި	ބިނާކުރުމަކީ	ކުރެވޭވަރުގެ	
ކަމަކަށް	ނުވާނެއެވެ.	ނަމަވެސް	ރީޓްސްގެ	އެހީގައި	ޢާންމު	ފަރުދުންގެ	
ގިނަބަޔަކު	ބައިވެރިވެގެން	ޮކންމެ	ޔުނިޓްޯހލްޑަރަކަށް	މިފަދަ	އެސެޓްތަކަށް	

އިންވެސްޓްޮކށްގެން	އޭގެ	ފައިދާ	ޯހދިދާނެއެވެ.

	 ޔުނިޓެއް	• ރީޓްސްގެ	 ވިއްކުމަށްވުރެ	 ގަނެ	 ޕްޮރޕަރޓީއެއް	 ލިކުއިޑިޓީ:	
އެކްސްޗޭންޖުގައި	 ސްޮޓކް	 އަކީ	 ރީޓްސް	 ފަސޭހައެވެ.	 ަގނެވިއްކުން	
ލިސްޓުކުރެވޭ	ސެކިއުރިޓީއަކަށްވާތީ،	ރީޓްސް	ޓްރޭޑްކުރުމުގެ	ފުރުޞަތު	

ލިބިދެއެވެ.

	 މަޢުލޫމާތު	• ގުޅޭ	 އަގުތަކާއި	 ރީޓްސްގެ	 ފަސޭހަކަން:	 ަގނެވިއްކުމުގެ	
ލިބިދެއެވެ. ފުރުޞަތު	 ގަނެވިއްކުމުގެ	 ލިބި	 ފަސޭހައިން	

ޕަްރއެިވްޓ ިއުކއީިޓ  .2

ނުވަތަ	 ފަންޑުތަކުން	 ކުންފުނިތަކުގައި	 ޕްރައިވެޓް	 އަކީ	 އިކުއިޓީ	 ޕްރައިވެޓް	
އިކުއިޓީ	 ޕްރައިވެޓް	 އިންވެސްޓްމަންޓުތަކެވެ.	 ޮބޑެތި	 ކުރާ	 މުއްސަނދިން	
ިއންވެސްޓްމަންޓުތަކުން	ވަނީ	ޓެކްނޮޮލޖީ	ތަރައްޤީކުރުމުގައި	ނުހަނު	މުހިންމު	
ދައުރެއް	އަދާޮކށްފައެވެ.	މިޮގތުން،	އިންސްޓާގްރާމާއި	ފޭސްބުކް	އަދި	ވަޓްސްއެޕް	
ފަދަ	ޯސޝަލް	މީޑިއާ	ޕްލެޓްޯފމްތައް	ތަރައްޤީޮކށްފައިވަނީ	ޕްރައިވެޓް	އިކުއިޓީ	

ޒަރީޢާއިންނެވެ. ކެޕިޓަލްގެ	

ީރްޓްސަގިއ އްިނވްެސްޓކުުރްނ

	 ޯހލްޑަރުންގެ	• ޔުނިޓް	 ހުޅުވާލައިގެން	 އާންމުޮކށް	
ޯހދުން. 	 ަފންޑު	 އަތުން	

	 މެދުވެރިޮކށް	• ޮއފަރިންގ	 ޕަބްލިކް	 އީނީޝިއަލް	
ރިއަލް	އެސްޓޭޓް	 ފައިސާ	ބޭނުންޮކށް	 އެއްކުރެވޭ	

ގަތުން. ޕްޮރޕަރޓީތަކެއް	

	 ގަންނަ	ޕްޮރޕަރޓީތައް	ކުއްޔަށްދޫކުރުން.•

	 ޯހލްޑަރުން	• ޔުނިޓް	 އާމްދަނީ	 ލިބޭ	 ޕްޮރޕަޓީތަކުން	
ނުވަތަ	އިންވެސްޓްކުރާފަރާތްތަކުގެ	މެދުގައި	ބަހާލުން.	
ފަދަ	 )ޑިވިޑެންޑް(	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	ބެހުނު	 މިއީ	

ފައިދާއެކެވެ.
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ޕަްރއެިވްޓ ިއުކއީިޓ ަފްނޑަކީ ޮކބާ؟

ޕްރައިވެޓް	އިކުއިޓީ	ފަންޑަކީ	މަންފާއެއް	ޯހދުމަށް	ކުންފުނިތަކެއްގައި	އިންވެސްޓުކުރުމަށް	ޖަމާކުރާ	ރައުސްމާލެވެ.	ޕްރައިވެޓް	އިކުއިޓީ	ފަންޑުތަކަށް	ފައިސާ	ލިބެނީ	
މައިގަނޑުޮގތެއްގައި	އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	ފަންޑުތަކާއި	އެކްރެޑިޓެޑް	އިންވެސްޓަރުންގެ	ފަރާތުންނެވެ.	އާންމުޮގތެއްގައި	ޕްރައިވެޓް	އިކުޓީ	ފަންޑުން	އިންވެސްޓުކުރަނީ	

ުކންފުންޏެއް	ގަތުމަށާއި	ވިޔަފާރި	ރަނގަޅުކުރުމުގެ	އިތުރުން	ކުންފުނީގެ	ވާރކިންގ	ކެޕިޓަލް	އިތުރުޮކށް	އަދި	ބެލަންޝީޓް	ހަރުދަނާކުރުމުގެ	ބޭނުމުގައެވެ.

ޕަްރއެިވްޓ ިއުކއީިޓ ހިނގޮާގތް:

އެިވްޓ ިއުކއީިޓ ފަރމްއްިނވްެސަޓުރްނ )ެއލް.ޕީ( ޕްރަަ
)ީޖ.ޕީ(

ޕަްރއެިވްޓ ިއުކއީިޓ ަފްނޑު

އްިނވްެސޓަްމްންޓއްިނވްެސޓަްމްންޓއްިނވްެސޓަްމްންޓ

	 ވިޔަފާރީގެ	ލަނޑުދަނޑިތައް		ހާސިލުކުރުމުގެ	ޮގތުން	ގިނަ	ފަރާތްތަކެއް	ބަިއވެރިވެގެން		ޕާޓްނަރޝިޕެއް	އެކުލަވާލައެވެ.	ޕްރައިވެޓް	އިކުއިޓީއެއްގައި	•
ފަރާތެވެ. ކުރިއަށްގެންދާ	 ކަންތައް	 އިންވެސްޓްކުރުމުގެ	 ޮކންޓްރޯލްޮކށް	 ފައިސާ	 މިއީ	 އެވެ.	 ޖީ.ޕީ	 ނުވަތަ	 ޕާޓްނަރުން	 ޖެނެރަލް	 ިމއީ	

	 ިއންވެސްޓްކުރުމަށް	ބޭނުންވާ	ފައިސާ	ޯހދުމަށް	އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	ފަންޑުތަކާއި	ެއކްރެޑިޓެޑް	އިންވެސްޓަރުންގެ	ފަރާތުން	ފައިސާ	އެއްކުރެއެވެ.	މި	އެއްކުރާ	ފައިސާ	•
ނުވަތަ	ކެޕިޓަލް	ޕޫލް	އަށް	ކިޔަނީ	ޕްރައިވެޓް	އިކުއިޓީ	ފަންޑެވެ.	އަދި	މި	ފަންޑަށް	ފައިސާ	ޕޫލްކުރާ	ފަރާތްތަކަކީ	ޖެނެރަލް	ޕާޓްނަރުންނާއި	ލިމިޓެޑް	ޕާޓްނަރުންނެވެ.

	 އިންވެސްޓްކުރެއެވެ.	• މުއްދަތަކަށް	 ކަނޑައެޅޭ	 ވިޔަފާރިތަކުގައި	 ބެލެވޭ	 ލިބޭނެކަމަށް	 ނަފާ	 ކުރިމަގުގައި	 ބޭނުންޮކށްގެން	 ފަންޑް	 މި	
ދެމެދެވެ. އަހަރާ	 	6 އަހަރާއި	 	4 މުއްދަތަކީ	 އިންވެސްޓްމަންޓުގެ	 ޮގތެއްގައި	 ޢާންމު	 ޕީރިއަޑްއެވެ.	 އިންވެސްޓްމަންޓް	 ކިޔަނީ	 މުއްދަތަށް	 މި	

	 ފަންޑުގެ	• ޯހދައެވެ.	 ނަފާ	 ވިއްކާލައިގެން	 ކުންފުންޏަކަށްވެސް	 ނުވަތަ	 އިންވެސްަޓރަކަށް	 ވަކި	 ނުވަތަ	 އަކުން	 އައި.ޕީ.ޯއ	 ފަންޑު	 އިކުއިޓީ	 ޕްރައިވެޓް	
އަގަށްވުރެ	ޮބޑު	އަގެއްގައި	ވިއްކާލައިގެން	ލިބޭ	މަންފާ	އަށް	ކިޔަނީ	ކެޕިޓަލް	ގެއިންއެވެ.	ޕްރައިވެޓް	އިކުއިޓީ	ފަންޑު	ވިއްކާލައިގެން	ލިބޭ	ފައިސާ	
ޭބނުންޮކށްގެން	އެލް.ޕީގެ	އިންވެސްޓްމަންޓް	ކަވަރުކުރުމަށްފަހު	ބާކީވާ	ފައިސާ	ޖީ.ޕީ	އާއި	އެލް.ޕީއާ	ދެމެދު	ކަނޑައެޅިފައިވާ	ރޭޝިޯއއަކުން	ބަހާލެވެއެވެ.
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ޕަްރއެިވްޓ ަފްނޑު ވިްއކާލެވެޭނ ޮގތްަތްއ 

ޓޭްރޑް ޭސލް

ެއލް.ބީ.ޯއ

ެޝައރ ރީޕާޗްޭސ

ފޯްލޓަޭޝްނ / ައއި.ޕީ.ޯއ

ޕަްރއެިވްޓ ޕްލްޭސަމްންޓ

ޯކޕޭަރްޓ ެވްނަޗރިްނގ

ޯކޕޭަރްޓ ރްީސޓަްރކްަޗރްިނގ

ޯޓަޓލް ެއގްޒިްޓ

ޕާރަޝލް ެއގްޒިްޓ

އާންމުޮކށް	ޕްރައިވެޓް	އިކުއިޓީ	ފާރމަކުން	ފަންޑު	ވިއްކާލުމަށް	ބޭނުންކުރަނީ	2	ޮގތެކެވެ.	އެއީ	އިންވެސްޓްމަންޓް	އެއްޮކށް	ވިއްކާލުން	)ޓޯޓަލް	އެގްޒިޓް(	
އާއި	އިންވެސްޓްމަންޓުގެ	އެއްބައި	ވިއްކާލުން	)ޕާރޝަލް	އެގްޒިޓް(	އެވެ.	ޓްރޭޑް	ސޭލް،	ލެވަރޭޖްޑް	ބައި	އައުޓް	)އެލް.ބީ.ޯއ(	ނުވަތަ	ޝެއަރ	އަލުންގަނެ	

ވިޔަފާރިން	އެއްޮކށް	ބޭރުވެވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ	 ހިމެނެއެވެ.	 ވިއްކާލުން	 އިންވެސްޓަރަކަށް	 އެހެން	 ބައެއް	 ވިޔަފާރީގެ	 އުސޫލުން	 ޕްލޭސްމަންޓް	 ޕްރައިވެޓް	 ޮގތުން	 އެގްޒިޓްކުރުމުގެ	 ާޕރޝަލީ	
އެކްސްޓަރނަލް	އިންވެސްޓަރުން	މެދުވެރިވެ،	ޕްރައިވެޓް	އިކުއިޓީ	ފާރމުގެ	ހިއްސާގެ	އެއްބައި	ނަގާ	ވިޔަފާރީގައި	އެފަރާތްތަކުގެ	ހިއްސާ	އިތުރުޮކށްގެން	ޯކޕަރޭޓް	

ކުރެވިދާނެއެވެ. ޯކޕަރޭޓް	ވެންޗަރިންގއެއް	 އިތުރުޮކށް	 އިތުރުން،	މެނޭޖްމަންޓުން	ޯއނަރޝިޕް	 މީގެ	 އަދި	 ރީސްޓްރަކްޗަރކުރެވިދާނެއެވެ.	

އެކްސްޗޭންޖެއްގައި	 ސްޮޓކް	 ޕަބްލިކް	 މިއީ	 ސްޓްރެޓަޖީއެކެވެ.	 ހައިބްރިޑް	 އެގްޒިޓްގެ	 ޕާރޝަލް	 އަދި	 ޓޯޓަލް	 އަކީ	 އައި.ޕީ.ޯއ	 ނުވަތަ	 ފްޯލޓޭޝަން	
ހިއްސާއެވެ. ދެމެދުގެ	 	50% އާއި	 	25% ވިޔަފާރީގެ	 ވިއްކާނީ	 އާންމުޮގތެއްގައި	 އައި.ޕީ.ޯއއެއްގައި	 މިޮގތުން،	 ލިސްޓްކުރުމެވެ.	
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ަދއުލަތްތަކުން	ޕެންޝަނަށް	ކުރާ	ޚަރަދު	ޖީ.ޑީ.ޕީގެ	ނިސްބަތުން	ދަނީ	އިތުރުވަމުންނެވެ.	އަދި	ކުރިއަށް	ޮއތް	ތަނުގައި	ޤައުމުތަކުން	ފަންޑުތައް	ހިންގުމަށް	
ރާވާފައިވާ	ހަރުދަނާ	އުޞޫލުތަކުގެ	ސަބަބުން	ޕެންޝަން	ރިޕްލޭސްމަންޓް	ރޭޝިޯއ	ދަށްވެ،	ދައުލަތްތަކުން	ޕެންޝަނަށް	ކުރަންޖެހޭ	ޚަރަދު	ނިސްބަތުން	
ކުޑަވެގެންދާނެކަމަށް	ބެލެވެއެވެ.	ދިރިއުޭޅނެކަމަށް	ލަފާކުރެވޭ	އުމުރު	)Life Expectancy(	އިތުރުވުމުގެ	ސަބަބުން	ދިގު	މުއްދަތުގެ	ތަސައްވަރަކާއި	އެކު	
ޕެންޝަން	ނިޒާމުތައް	ހަރުދަނާކުރަން	ޖެހެއެވެ.	މިޮގތުން،	ޕެންޝަން	ފަންޑުތައް	މާލީޮގތުން	ދެމެހެއްޓެނިވި	ފަންޑުތަކަކަށް	ހެދުމުގެ	އިތުރުން	ޕެންޝަންގެ	
ޮގތުގައި	ލިބޭ	ފައިސާ	އެކަށޭނެ	މިންވަރެއްގައި	ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި	ޕޮލިސީ	ލެވެލްގައި	މަސައްކަތްތަކެއްކުރަން	ވަނީ	ޖެހިފައެވެ.	ތިރީގައި	ބަލާލެވިފައި	އެވަނީ	
ެނދަލެންޑްސް،	ސިންގަޕޫރު،	ޖަޕާން،	އިންޑިޔާ،	ސްރީލަންކާ	އަދި	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	ޕެންޝަން	ފަންޑުތައް	ހިނގާގޮތެވެ.	މިޮގތުން،	ތިރީގައި	އެވާ	ތާވަލުގައި	އެވަނީ	

ޤައުމްތަކުގެ	ކީ	އިންޑިކޭޓަރސް	އެވެ.

ާރްއޖެ އާއި ބޭުރގެ ެޕްނަޝްނ   .10
ިނޒާމަުތްއ ހިނގޮާގަތްށ ަބލިައލުެމްއ

ލިޔުނީ:	ޢާއިޝަތު	ނަޖާތު	މޫސާ

	 ޕެންޝަން	ސްޕެންޑިންގ	–	2018	އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ	ސްޓެޓިސްޓިކްސް	،	•

	 ރިއަލް	ޖީ.ޑީ.ޕީ	–	2018	އެމް.އެމް.އޭ	ސްޓެޓިސްޓިކްސް•

	 65	ފަސް	އަހަރުން	މަތީގެ	އާބާދީ	އަދި	ވަރކިންގ	ޮޕޕިއުލޭޝަން	–	2014	ވަނަ	އަހަރުގެ	ޯބހިމެނުން	•

	 އެވަރޭޖް	އަރނިންގ	–		2016	ވަނަ	އަހަރުގެ	ހައުސްޯހލްޑް	އިންކަމް	އެންޑް	އެކްސްޕެންޑިޗަރ	ސަރވޭ•

	 ލައިފް	އެކްސްޕެކްޓެންސީ	–	2016	ވަނަ	އަހަރުގެ	މޯލްޑިވްސް	ހެލްތް	ޕްޮރފައިލް	ރިޕޯޓް	•
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ެނަދލްެނޑްްސގެ ެޕްނަޝްނ ސްިސަޓމް  .1

ެނދަލެންޑްސްގެ	ެޕންޝަން	ސިސްޓަމް	ިބނާވެގެން	ވަނީ	3	ޕިލަރގެ	މައްޗަށެވެ.	
ފުރަތަމަ	ސްކީމް	އަކީ	މިނިމަމް	ވޭޖް	ާއއި	ގުޅުންހުރި	ފްލެޓް	ރޭޓް	ސްޓޭޓް	
ޕެންޝަން	)AOW(	މި	ސިސްޓަމަކީ	ޕޭރޯލް	ޓެކުހުން	ލިބޭ	ފައިސާއިން	
ޮއކިއުޕޭޝަނަލް	 އަކީ	 ސްކީމް	 ދެވަނަ	 ސްކީމެކެވެ.	 ހިންގާ	 ފަންޑުޮކށްގެން	
ެޕންޝަން	ސްކީމެވެ.	އަދި	ތިންވަނަ	ސްކީމް	އަކީ	އިންޑިވިޖުއަލް	ސޭވިންގ	
ޕެންޝަން	 ވަޒީފާދޭފަރާތަށް	 ބަޔާންކުރެވިގެން	 ޤާނޫނަކުން	 އެވެ.	 ްސކީމް	
މަޖުބޫރެއްނުކުރެއެވެ.	 ބައިވެރިކުރުން	 ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތްތައް	 ްސކީމެއްގައި	
		91% އެގްރީމެންޓުތަކުން	 ރިލޭޝަންސް	 އިންޑަސްޓްރިއަލް	 ނަމަވެސް،	
މިފަދަ	 ކަވަރުކުރެއެވެ.	 ސިސްޓަމްތަކުން	 ޕެންޝަން	 ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތްތައް	
ސްކީމުތަކަކީ	‘quasi-mandatory’	ސްކީމުތަކެއް	ކަމުގައި	ބެލެވިދާނެއެވެ.

ެޕްނަޝްނ ްސީކަމްށ ަޝުރުޠ ަހަމވާ މްިނަގނޑު 

ޒަމާންތަކެއް	ވަންދެން	ޕެންޝަން	ނިޒާމެއް	ޤާއިމްޮކށްފައިވާ	ނެދަލޭންޑްސްގައި	
ބޭސިކް	އޯލްޑް	އޭޖް	ޕެންޝަން	ސްކީމަށް	2018	ވަނަ	އަހަރު	ޝަރުތު	
ރިޓަޔަރމަންޓް	 އަހަރެވެ.	 	66 ކަނޑައަޅާފައިވަނީ	 ޮގތުގައި	 އުމުރުގެ	 ހަމަވާ	
އެކްސްޕެކްޓެންސީއަށް	 ލައިފް	 ގުޅުވާފަިއވަނީ	 އުމުރު	 ބަލާ	 އުމުރުގެޮގތުގައި	
ޕްލޭންތަކުގައި	 ޮއކިއުޕޭޝަނަލް	 ބިނާޮކށެވެ.	 މައްޗަށް	 ބަދަލުތަކުގެ	 އަންނަ	
ޓާގެޓް	ރިޓަޔަރމަންޓް	އުމުރަކީ	2018	ވަނަ	އަހަރުން	ފެށިގެން	68	އަހަރެވެ.

ަބިއެވިރްނަންށ ެޕްނަޝްނ ިދުނަމްށ ަހަމޖިެހަފިއވާ ުއޫސލު

ބޭސިކް	ޯއލްޑް	އޭޖް	ޕެންޝަން	ސްކީމް	)އަސާސީ	ޕެންޝަން(

އަސާސީ	ޕެންޝަން	ބެނިފިޓް	ޮގތުގައި	2016	ވަނަ	އަހަރު	ކައިވެނިނުޮކށް	
 EUR  1,144.72 މައްޗަށް	 މަހެއްގެ	 ލިބެނީ	 ފަރާތެއްނަމަ	 އުޅޭ	
އެލަވަންސްގެ	 ދެވޭ	 ުޗއްޓީހޭދަކުރުމަށް	 އަދި	 އެވެ.	  )USD  1,286.72(
ޖުމްލަ	 އެޮގތުން	 ލިބެއެވެ.	 	)USD  81.47(   EUR   72.48 ޮގތުގައި	
އަދި	 ލިބެއެވެ.	 މީހަކަށް	 އެ	 	)USD  1,368.19(   EUR  1,217.20

	EUR	1,655.68	ްމައްޗަށ މަހެއްގެ	 ފަރާތެއްނަމަ	 އުޅޭ	 ކައިވެނިޮކށްގެން	
ބިނާވެގެންވަނީ	 އަދަދު	 ބެނިފިޓްގެ	 ލިބެއެވެ.	 	)USD 	1,861.07(
ދެފަހަރު	 އަހަރަކު	 ވޭޖްއަކީ	 ިމނިމަމް	 ނެޓް	 ވޭޖްއަށެވެ.	 މިނިމަމް	 ނެޓް	
އަހަރަކު	 ޮކންމެ	 މަސައްކަތްކުރާ	 ނެދަލެންޑްސްަގއި	 އަދަދެކެވެ.	 ަމތިކުރެވޭ	
މިންވަރަށް	 ބެނިފިޓްގެ	 ލިބޭ	 ޮގތުގައި	 ޕެންޝަން	 އަސާސީ	 އެމީހެއްގެ	
މީހުންނަށާއި،	 އުމުރުގެ	 ޮދށީ	 އަދި	 އިތުރުކުރެވެއެވެ.	 އަހަރަކު	2%	 ޮކންމެ	
ނުހިމެނޭ	 ރައްވެއްސެއްކަމުގައި	 ޑަޗް	 މުއްދަތެއްގައި	 ކުރު	 އަހަރަށްވުރެ	 	50

ގޭބިސީ	ތަކާއި	އާމްދަނީ	ލިބޭނެ	އިތުރު	ޮގތެއްނެތް	ފަރާތްތަކަށާއި،	ހަރުމުދާ	
ނެތް	ފަރާތްތަކަށް،	މީންސް	ޓެސްޓް	ޯސޝަލް	އެސިސްޓަންސް	ސްކީމް	
އެހީ	 އިން	 	)means tested social-assistance scheme(
ލިބިގެންދެއެވެ.	މި	ސްކީމް	އަކީ	އަސާސީ	ޕެންޝަން	އަދި	ޮއކިއުޕޭޝަނަލް	
ޕެންޝަން	އިން	ލިބޭ	އަދަދުގެ	އިތުރުން	ދެވޭ	ބެނިފިޓެކެވެ.	އަދި	މި	ބެނިފިޓްގެ	
ޖުމުލަ	އަދަދު	ނެޓް	ބޭސިކް	ޕެންޝަނަށް	ވުރެ	އިތުރުވެގެން	ނުވާނެއެވެ.	

ޮއކިުއޕަޭޝަނލް ްސީކމް

ނެދަލެންޑްސްގައި	ޮއކިއުޕޭޝަނަލް	ޕްރައިވެޓް	ޕެންޝަން	ފަންޑުތަކުގައި	ގިނަ	
ޕެންޝަން	 ގެ	ނިޔަލަށް	319	 އެޮގތުން	2015	 ބައިވެރިވެއެވެ.	 ބަޔަކު	
ފަންޑު	ހުއްޓެވެ.	މީގެ	ތެރެއިން	67	ފަންޑަކީ	އިންޑަސްޓްރީ-ވައިޑް	ސްކީމް	
ތަކެކެވެ.	އަދި	240	ފަންޑަކީ	ސިންަގލް–އެމްޕޮޯލޔަރ	ޕްލޭންތަކެކެވެ.	އެޮގތުން	
ނިސްބަތްވާ	 އަކަށް	 އިންޑަސްޓްރީ	 ކުންފުނިތަކަކީ	 ބައެއް	 ެނދަލޭންޑްސްގެ	
ވަކި	ޝަރުތުތަކެއް	 ނަމަވެސް	 ބައެއް	 ބައިވެރިވާ	 ޕެންޝަން	ސްކީމެއްގައި	
ތަޢާރަފްޮކށް	 ސްކީމް	 އަމިއްލަ	 ވަކިވެ	 ސްކީމްތަކުން	 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު	
ފުރުސަތު	 ހުށަހެޅުމުގެ	 ބެނެފިޓެއް	 އެއްވަރެއްގެ	 ސްކީމާއި	 ިއންޑަސްޓްރީ	
އޮވެއެވެ.	ޤާނޫނަކުން	އަޕްރޭޓިންގ	ރިކުައރމަންޓްސް	ލިޔެވިފައި	ނެތްނަމަވެސް،	
އަހަރަށް	 އަހަރުން	 މިންވަރު	 ލިބެމުންދާ	 ޮގތުގައި	 ބެނެފިޓްގެ	 ޕެންޝަން	
ގާތްގަނޑަކަށް	 ޮގތުގައި	 ދައްކާ	 އަންދާޒާތަކުން	 ގެންދެއެވެ.	 އިތުރުކުރަމުން	
%56	ޕެންޝަން	ބެނެފިޓް	ބިނާވަނީ	)އިންޑަސްޓްރީ	ސްޕެސިފިކް(	މުސާރަ	

އިތުރުވާ	މިންވަރުގެ	މައްޗަށެވެ.	އަދި	ގާތްގަނޑަކަށް	%28	ޕެންޝަން	އަކީ	
ޕްރައިސް	 އަދި	 މުސާރަ	 އެކިއެކި	 އަކީ	 އަދި	1%	 އިންޑެކްސް	 ޕްރައިސް	
ހައްގުތަކަކީ	 ޕެންޝަން	 ސްކީމްތަކެކެވެ.	 ދެވޭ	 ބެނެފިޓް	 ބަލައި	 ގްޯރތްއަށް	
ކުރެވޭ	 ޓްރާންސްފަރ	 ވީނަމަވެސް	 ކަމުގައި	 ބަދަލުވި	 ވަޒީފާއަކަށް	 އެހެން	

އެއްޗެކެވެ.			

ސްިސަޓމުަގއި ިހެމޭނ ިއުތުރ ަކްނަކްނ

އަސާސީ	ޕެންޝަން	ބެނެފިޓް	65	އަހަރު	ފުރި	6	މަސް	ވުމުގެ	ކުރިން	
ކުރިން	 ޕެންޝަން	ސިސްޓަމްގައި	 ޮއކިއުޕޭޝަނަލް	 ނަމަވެސް	 ނުދެވެއެވެ.	
ނެގެއެވެ.	މި	ސްކީމްއަކީ	ލައިފް	އެކްސްޕެކްޓަންސީ	އަށް	އަންނަ	ބަދަލުތަކާއި	
ސްކީމެކެވެ.	 ބަދަލުއަންނަ	 އަށް	 އޭޖް	 ރިޓަޔަމަންޓް	 ސްޑޭންޑަޑް	 ގުޅިގެން	
ކަމަށް	ލަފާކުރެވެނީ	 އުމުރު	ހުންނާނެ	 އަހަރު	މި	 އެޮގތުން	2018	ވަނަ	
68	އަހަރުގައެވެ.	އަރލީ	ރިޓަޔަރމަންޓް	އުމުރު	ހަމަވުމުން	ރިޓަޔަރ	ކުރާ	

އަސާސީ	 ދެއެވެ.	 ކުރެވިގެން	 އެޖެސްޓް	 ލެވަލް	 ބެނެފިޓް	 ފަރާތްތަކަށް	
ޕެންޝަން	ސްކީމްގައި	ލޭޓް	ރިޓަޔަރމަންޓްއަށް	އެދި	ހުށަހެޅުމުގެ	ފުރުޞަތު	

65	އަހަރާއި	6	މަސް	ވުމުގެ	ފަހުން	ނުލިބެއެވެ.		
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އަސާސީ	 ދުވަސްތަށް	 ހުންނަ	 ނުހިގާ	 މުސާރަ	 ބެލުމަށްޓަކައި	 ދަރިން	
އިން	 ސްކީމް	 ޮއކިއުޕޭޝަނަލް	 ކަވަރުކުރެވެއެވެ.	 ސްކީމްގައި	 ޕެންޝަން	
ފަހުން	 މުއްދަތުގެ	 އެ	 ނަމަވެސް،	 ނުކުރެއެވެ.	 ކަވަރެއް	 ދުވަސްތައް	 މި	
ވަޒީފާގައި	ހޭދަކުރާ	ދުވަސްތަށް	އެކްރޫއަލް	ޕްންޝަން	ރައިޓްސްގެ	ޮގތުގައި	
ގުނެއެވެ.	ގިނަ	ސްކީމްތަކަކުން	މި	ުއނިވާ	މުއްދަތު	ތެރޭގައި	ޮވލަންޓަރީޮކށް	

ފުރުޞަތުލިބެއެވެ. ކުރުމުގެ	 ޮކންޓްރިބިއުޓް	

ޮއކިއުޕޭޝަނަލް	ޕެންޝަން	ޕްލޭންގައި	ވަޒީފާގައި	ނޫޅޭ	ދުވަސްތަކަށް	ވަކި	
ޚާއްޞަ	ކްރެޑިޓެއް	ނުދެއެވެ.	ނަމަވެސް	މި	ދުވަސްތައް	ބޭސިކް	އޯލްޑް	އޭޖް	

ސްކީމް	އިން	އޮޯޓއިން	ކަވަރުކުރެވެއެވެ.

ިސްނަގޕުޫރގެ ެޕްނަޝްނ ސްިސަޓމް  .2

	)Central Provident Fund – CPF(	ުފަންޑ	ޕްޮރވިޑަންޓް	ސެންޓްރަލް
އިން	ސިންގަޕޫރުގެ	ރައްޔިތުންގެ	އިތުރަށް	ސިންގަޕޫރުގައި	ދިރިއުޅޭ	ޕާމަނަންޓް	
މަދުވެގެން މައްޗަށް	 މަހެއްގެ	 ތެރެިއން	 މަސައްކަތްތެރިންގެ	 ރެސިޑަންޓް	

SGD 50	 USD 35.33((	ލިބޭަފރާތްތަކުން	ބައިވެރިވެއެވެ.	މިއީ،	ޑީ.ސީ	

ސިސްޓަމެެކެވެ.

ެޕްނަޝްނ ްސީކަމްށ ަޝުރުޠ ަހަމވާ މްިނަގނޑު

މުސާރައިން މައްޗައް	 މަހެއްގެ	 ޮގތުގައި	 ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ	 މަތީ	 އެންމެ	
SGD 6000	USD 4,240((	ވަީޒފާއަދާކުރާފަރާތުން	އަދި	ވަޒީފާޭދފަރާތުން	

އުމުރަށް	 ރޭޓު	 ކުރަންޖެހޭ	 ޮކންޓްރިބިއުޓް	 ކުރަންޖެހެއެވެ.	 ޮކންޓްރިބިއުޓް	
ކުރަންޖެހޭ	 ޮކންޓްރިބިއުޓް	 އުމުރުގައި	 ޅަ	 އެޮގތުން	 ތަފާތުވެއެވެ.	 ބަލާފައި	
ިމންވަރު	ޮދށީ	އުމުރާ	އަޅާބަލާއިރު	އިތުރެވެ.	‘ޯއޑަނަރީ	އެކައުންޓް’	އަދި	
‘ސްޕެޝަލް	އެކައުންޓް’	އަށް	ކުރާ	ޮކންޓްރިބިއުޝަން	އަކީ	ރިޓަޔަމަންޓް	
ކުރާ	 އަށް	 އެކައުންޓް’	 ‘މެޑިސޭވް	 ފައިސާއެވެ.	 ޖަމާކުރެވޭ	 ބޭނުންތަކަށް	
ޮކންޓްރިބިއުޝަން	އަކީ	ބޭސްފަރުވާގެ	ކަންކަމަށް	ޖަމާކުރެވޭ	ފައިސާ	އެވެ.	
‘ޯއޑިނަރީ	އެކައުންޓް’	އަށް	ޖަމާކުރެވޭ	ފައިސާއިން	ގެއެއް	ގަތުމަށް	ޚަރަދު	
ކުރެވިދާނެއެވެ.	ނަމަވެސް	މި	ނެގޭ	ފައިސާ	އެ	ގެ	ވިއްކާލުމުން	އިންޓްރަސްޓާއި	

އެކު	އަނބުރާ	ދައްކަންޖެހެއެވެ.

	2018 ރޭޓް	 އިންޓްރަސްޓް	 އެކައުންޓުގެ	 ޯއޑިނަރީ	 އަދި	 ސޭވިންގ	
އެހެނިހެން	 އަދި	 ގައެވެ.	 	2.5% އަހަރަކު	 ހުރީ	 ހަމައަށް	 އަހަރާއި	 ވަނަ	
	CPF ގައެވެ.	 	4% އަހަރަކު	 ހުރީ	 ރޭޓް	 އިންޓްރަސްޓް	 އެކައުންޓުތަކުގެ	
		SGD 60000 ޖަމާކުރެވޭ	 ފުރަތަމަ	 އެންމެ	 އެކައުންޓަށް	 ސޭވިންގ	

)42404	USD(	އަށް	އިތުރު	%1	އިންޓްރަސްޓެއް	އުމުރަށް	ބެލުމެއް	
	55 އުމުރުން	 އިތުރުން	 އިންޓްރެސްޓްގެ	 މި	 ލިބެއެވެ.	 އަހަރަކު	 ނެތި	
އަހަރުން	މަތީގެ	މީހުންގެ	CPF	ސޭވިންގ	އެކައުންޓަށް	ޖަމާކުރާ	ުފރަތަމަ
																		އަށް	އެ	އަހަރު	އިތުރު	%1ލިބެއެވެ.

އުމުރުން	55	އަހަރު	ވުމުން	ސޭވިންގ	އަދި	ސްޕެޝަލް	އެކައުންޓްގައި	ހުރި	
ފައިސާ	ރިޓަޔަމަންޓް	އެކައުންޓުގައި	ވަކި	އަދަދެއް	ހަމަވަންދެން	ބެހެއްޓިފައި	
ހުރެއެވެ.	މި	އަދަދު	ހަމަވުމުން،	މި	އަދަދުގެ	އިތުރުން	ޖަމާކުރެވިފައިވާ	ފައިސާ	
ެއއްފަހަރާ	ނެގުމުގެ	ފުރުޞަތު	ޮއވެއެވެ.	ގެ	ހުންނަ	ފަރާތްތަކުން	‘ބޭސިކް	
ރިޓަޔަމަންޓް	ސަމް’	ޮގތުގައި	ވަކި	އަަދދެއް	ބެހެއްޓުމުގެ	އިޚްތިޔާރު	ދެވިފައި	
ސަމް	 ރިޓަޔަމަންޓް	 ބޭސިކް	 އަހަރުގެ	 ވަނަ	 	2017 މިޮގތުން	 އޮވެއެވެ.	
އަކީ	SGD 83000	USD 58,653.9((	އެވެ.	އަދި	އަމިއްލަ	ގެ	އެއް	
ނެތް	ފަރާތްތަކުން	‘ފުލް	ރިޓަޔަމަންޓް	ސަމް’	ގެ	ޮގތުގައި	2017	ވަނަ	
އިތުރުން	 މީގެ	 ލިބެއެވެ.	 	)USD 117,308(	 SGD 166000 ައހަރު	
ރިޓަޔަވުމުށްފަހު	 ޮގތުގައި	 ގެ	 ސަމް’	 ރިޓަޔަމަންޓް	 ‘އެންހޭންސްމަންޓް	

ބޭނުންކުރުމަށް	ގިނަ	އަދަދެއް	ބެހެއްޓެއެވެ.

އެޮގތުން	2017	ވަނަ	އަހަރު	އެންހެންސްމަންޓް	ރިޓަަޔމަންޓް	ސަމް	އަކީ	
SGD 249000	USD 175,962((	އެވެ.	ރިޓަޔަމަންޓް	އެކައުންޓުގައި	

ުހރި	ފައިސާ	ބޭނުންކުރެވެނީ	މެމްބަރުންނަށް	ލައިފް	އެނުއިޓީ	ގަތުމަށެވެ.

އަހަރުން 	65 ސިންގަޕޫރުގެ	 އިތުރުން،	 ބެނިފިޓްގެ	 ރިޓަޔަމަންޓް	 	CPF

ލިބެމުން	 އާމްދަނީއެއް	 ކުޑަ	 ތެރެއިން،	 މީހުންގެ	 މަތީގެ	
މާލީ	 ލިބެންޖެހޭ	 ފަރާތުން	 އާއިލާގެ	 ފަރާތްތަކާއި،	 ޮގސްފައިވާ	
އެއްމަހު ތިންމަހުން	 ޮކންމެ	 ފަރާތްތަކަށް	 ނުލިބޭ	 ރައްކާތެރިކަން	

ސަޕޯޓް	 ‘ސިލްވަރ	 ސަޕްލިމެންޓްޮގތުގައި	 އިންކަމް	
އާއި 	)USD 212(	 SGD 300 ދަށުން	 ގެ	 ސްކީމް’	
ލިބެއެވެ. މިންވަރަކަށް	 ދެމެދުގެ	 	)USD 530(	 SGD 750

ސްިސަޓމުަގއި ިހެމޭނ ިއުތުރ ަކްނަކްނ

CPF	އެކައުންޓުގައި	ބަހައްޓަން	ޖެހޭ	މިންވަރުގެ	އިތުރުން	އެ	އެކައުންޓުގައި	ހުރި	

ފައިސާ	އެއްފަހަރާ	ނެގުމުގެ	ފުރުސަތު	55	އަހަރު	ވުމުން	ލިބެއެވެ.	އަދި	70	
އަހަރާއި	ހަމައަށް	ލައިފް	އެނުއިޓީ	ލަސްކުރުމުގެ	ފުރުޞަތު	ލިބެއެވެ.	އަދި	ޕެންޝަން	
ޕޭއައުޓް	އިތުރުވެއެވެ.	ވަޒީފާގައި	ދެމިހުރެެގންވެސް	CPF	އިން	ފައިސާ	ލިބެއެވެ.	

)USD 21,200(  SGD 30,000
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ަޖޕުާނގެ ެޕްނަޝްނ ސްިސަޓމް  .3

ޕަބްލިކް	ޕެންޝަން	ސިސްޓަމް	އެކުލެވިގެން	ވަނީ	2	ޓިއަރ	އަކަށެވެ.	އެއީ	
ބޭސިކް	ފްލެޓް	ރޭޓް	ސްކީމަކާއި	އަރނިންގްސް	ރިލޭޓަޑް	ޕްލޭން	/	އެމްޕްޯލޔީ	

ޕެންޝަން	ސްކީމް	)އީ.ޕީ.އެސް(	އެވެ.

ެޕްނަޝްނ ްސީކަމްށ ަޝުރުޠ ަހަމވާ މްިނަގނޑު

އަހަރުގެ	 	10 މަދުވެގެން	 ހަމަވާނީ	 ޝަރުޠު	 ޕްލޭނަށް	 ބޭސިކް	
ވެފައިވުމެވެ. އަހަރު	 	65 އުމުުރން	 ޮކންޓްރިބިއުޝަނާއެކު	

އީ.ޕީ.އެސް	ޕެްނޝަނަށް	ޝަރުޠު	ހަމަާވނީ	ޢުމުރުން	65	އަހަރު	ވުމުންނެވެ.	
އީ.ޕީ.އެސްގެ	ޕެންޝަނަރުންނަށް	އީ.ޕީ.އެސް	ޕެންޝަން	ފައިސާގެ	އިތުރުން	
ބޭސިކް	ޕެންޝަންގެ	ޮގތުގައި	އެއް	މަހަށް	ޖެހޭ	މިނިމަން	ޮކންޓްރިބިއުޝަނަށް	
ވާ	ފައިސާ	ބޭސިކް	ޕެންޝަން	ލިބުމުގެ	ޝަރުޠުހަމަވާނަމަ	ލިބިގެންދެއެވެ.	

ަބިއެވިރްނަންށ ެޕްނަޝްނ ިދުނަމްށ ަހަމޖިެހަފިއވާ ުއޫސލު

ބޭސިކް	ޕެންޝަން	67	އަހަރާއި	ހަަމއަށް	ނެޓް	ވޭޖްއަށް	ބަަލއި	އިންޑެކްސް	
ކުރެވެއެވެ.	އަދި	68	އަހަރު	ުވމުން	ޕްރައިސް	އިންޑެކްސް	ކުރެވެއެވެ.

އަދި	 މުސާރަ	 ކުރެވެނީ	 އެޖެސްޓް	 ބެނިފިޓް	 ޕެންޝަން	 އީ.ޕީ.އެސް	
ޮކންޓްރިބިއުޝަން	ދައްކާފައިވާ	މުއްދަތަށެވެ.	މަހެއްގެ	މައްޗަށް	ޮކންޓްރިބިއުޝަން	
ވަނީ	 	  )USD 5,772(	 JPY 620000 ޮގތުގައި	 ސީލިންގއެއްގެ	
ކަނޑައަޅާފައެވެ.	މި	ޕެންޝަން	ބެނިފިޓް	އަކީ	ނެޓް	އެވަރެޖް	އާރނިންގްސް	
ޕްރައިސް	 ފުރުމުން	 އަހަރު	 	67 އަދި	 ކުރެވިފައިވާ	 އިންޑެކްސް	 އަށް	

ޕެންޝަނެކެވެ. ޫދކުރެވޭ	 ރިޢާޔަތްޮކށްގެން	 އަށް	 އިންޑެކްސް	

ޯސޝަލް	އެސިސްޓަންސް	އަކީ	ހުރިހާ	ރައްޔިތުންނަށް	ހަމަހަމައަށް	ލިބޭ	
އެހީއެކެވެ.	މިއީ	މިނިމަމް	ސްޓޭންޑަރޑް	ޮއފް	ލިވިންގ	ކަށަވަރުޮކށްދިނުމުގެ	
އަހަރާއި	 އަހަރު	60	 ވަނަ	 ޯޓކިޯޔގައި	2016	 	 އެހީއެކެވެ.	 ޮގތުންދެވޭ	
ހުރީ ލިވިންގ	 ޮއފް	 ސްޑޭންޑަޑް	 މިނިމަމް	 މީހުންގެ	 ދެމެދު	 އަހަރާ	 	69

އެހީއާއި		 ގެޮދރުގެ	 މީގެތެރޭގައި	 ގައެވެ.	 	)USD 9035(	 JPY 970380

ނުވެއެވެ. ހިމަނާފައެއް	 އެހީތައް	 އެހެނިހެން	 އަދި	 އެހީއާއި	 ބޭސްފަރުވާގެ	

ކުންފުނީގައި	1000	އަށް	ވުރެ	ގިނަ	މުވައްޒަފުން	ތިބިނަމަ،	އެފަރާތްތަކަށް	
އެމްޕްޯލޔީ	ޕެންޝަން	ސްކީމް	އިން	‘ޮކންޓްރެކްޓް	އައުޓް’	ކުރުމުގެ	ފުރުޞަތު	
އޮވެއެވެ.	މިޮގތަށް	މި	ސްކީމުން	ވަކިވެއްޖެނަމަ	ވަޒީފާދޭފަރާތުން	މުވައްޒަފުން	
އަމިއްލައަށް	ކަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ.	‘ޮކންޓްރެކްޓް	އައުޓް’	ކުރުމުން	ވަޒީފާދޭފަރާތުގެ	

	150 ބެނިފިޓަށްވުރެ	 ދެމުންގެންދާ	 އިން	 އީ.ޕީ.އެސް	 ޕެންޝަނަރުންނަށް	
އިންސައްތަ	އަށްވުރެ	މަދުނޫން	އަދަދަކަށް	ވާންޖެހެއެވެ.	މިފަދަ	ސްކީމްތަކުގައި	

%6	މުވައްޒަފުން	ބައިވެރިވެއެވެ.

ސްިސަޓމުަގއި ިހެމޭނ ިއުތުރ ަކްނަކްނ 

ރިޓަޔަމަންޓަށް	 އަރލީ	 ދެމެދުގައި	 އަހަރާ	 	65 އަހަރާއި	 	60 އުމުރުން	
އެދެވިދާނެއެވެ.	މީގެ	ދަށުން	މަހަކު	%0.50	)އަހަރަކު	%6(	ލިބޭޮގތަށް	
އީ.ޕީ.އެސް	ސްކީމުގެ	ދަށުންވެސް	އަރލީ	ރިޓަޔަރމަންޓަށް	 ބޭސިކް	އަދި	
 USD އަހަރަކު	 ޮގތުގައި	 އެހީގެ	 ދައުލަތުންދޭ	 މުސާރައާ	 އެދެވިދާނެއެވެ.	
JPY 470,000	)4386(	އަށްވުރެ	މަދުން	ލިބޭ	ފަރާތްތަކަށް	ޕެންޝަން	

ބެނިފިޓް	މަހެއްގެ	މައްޗަށް	%0.7	)%8.4 އަހަރަކު(	އިތުރުވާޮގތަށް	ލޭޓް	
އެދެވިދާނެއެވެ. އަށް	 ރިޓަޔަރމަންޓް	

ދަރިން	ބެލުމަށްޓަކައި	މުސާރަ	ނުހިނގާޮގތަށް	ވަޒީފާގައި	ހުންނަ	ދުވަސްތަކުގައި	
EPS	އަށް	ފައިސާ	ޖަމާކުރެވޭނީ	ގިނަވެގެން	ކުއްޖާގެ	އުމުރުން	3	އަހަރު	

ަވންދެންނެވެ.	ޮކންޓްރިބިއުޝަން	ބިނާވެގެން	އަންނަނީ	ދަރިން	ބަލަންޖެހޭ	
މުއްދަތުގެ	ކުރިން	އެމީހަކު	ހުރި	ވަޒީފާގެ	އުޖޫރައަށް	ބިނާޮކށެވެ.	ޕާޓް-ޓައިމްޮކށް	
އެވަގުތު	 ދަނީ	 ބިނާވެގެން	 ޮކންޓްރިބިއުޝަން	 ފަރާތްތަކުގެ	 މަސައްކަތްކުރާ	
ކުރިން	 ލިބިގެންދަނީ	 ބެނިފިޓް	 ޕެންޝަން	 ނަމަވެސް	 އުޖޫރައަށެވެ.	 ލިބޭ	

ލިބެމުންދިޔަ	އާމްދަނީއަށް	ބިނާޮކށެވެ.

ވަޒީފާއެއް	ނެތް	ފަރާތްތައް	އަދި	ވަޒީފާގައި	އުޅޭ	ނަމަވެސް	ވަކި	އަދަދަކަށް	
ވުރެ	ދަށުން	އާމްދަނީ	ލިބޭ	މީހެއްަނމަ،	EPS	އަށް	ޮކންޓްރިބިއުޓްކުރާކަށް	
ނުޖެހެއެވެ.	ނަމަވެސް،	އަސާސީ	ޕެންޝަން	ސްކީމަށް	ޮކންޓްރިބިއުޓްކުރަން	
އިންކަމް	 ހައުސްހޯލްޑް	 ިބާނވެގެންވަނީ	 ޮކންޓްރިބިއުޝަން	 މި	 ޖެހެއެވެ.	

ލެވަލްއަށެވެ.

4. ްސީރަލްނކާގެ ެޕްނަޝްނ ސްިސަޓމް

ޕްރައިވެޓް	ސެކްޓަރުގައ	ހިމެނޭ	މުވައްޒަފުން	ކަވަރުކުރަނީ	ޑީ.ސީ	ޕްލޭނެއްގެ	
އެމްޕްޯލއީ	 އަދި	 	)EPF( ފަންޑް	 ޕްޮރވިޑަންޓް	 އެމްޕްޯލއީ	 މިއީ	 ދަށުންނެވެ.	
ޓްރަސްޓް	ފަންޑް	)ETF(	/	އެޕްރޫވްޑް	ޕްރައިވެޓް	ސެކްޓަރ	ޕްޮރވިޑަންޓް	
ފަންޑެކެވެ.	އަދި	ސިވިލް	ސަރވިސް	ސެކްޓަރުގައި	މަސައްކަތްކުރާ	މުވައްޒަފުން	
ކަވަރުކުރަނީ	ޕަބްލިކް	ސެކްޓަރ	ޕެންޝަން	ސްކީމް	)PSPS(	ގެ	ދަށުންނެވެ.	
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ެޕްނަޝްނ ްސީކަމްށ ަޝުރުޠ ަހަމވާ މްިނަގނޑު 

ފިރިހެނެއް	ނަމަ	55	އަހަރު	ވުމުން	އަދި	އަންހެނެއް	ނަމަ	50	އަހަރު	
ވުމުންނެވެ.

ަބިއެވިރްނަންށ ެޕްނަޝްނ ިދުނަމްށ ަހަމޖިެހަފިއވާ ުއޫސލު

މުވައްޒަފުން	 އެޮގތުން	 ސިސްޓަމެކެވެ.	 ޑީ.ސީ	 ފަންޑަޑް	 ފުލީ	 އަކީ	 	EPF

ޮކންޓްރިބިއުޓް	 	12% ވަޒީފާދޭފަރާތުން	 އިރު	 ކުރާ	 ޮކންޓްރިބިއުޓް	 	8%

ކުރަންޖެހެއެވެ.	މި	ފަންޑުގައި	އިންވެސްޓްކުރާ	ފައިސާއަށް	ދަށްވެގެން	އަހަރަކު	
ބައިވެރިން	 ފަންޑުގެ	 އަދި	 ލިބެންޖެހެއެވެ.	 އިންޓްރަސްޓެއް	 ގެ	 	2.5%

ިރޓަޔަރވުމުން	ފަންޑުގައިހުރި	ޖުމުލަ	ަފއިސާ	އެއްފަހަރާ	ލިބެއެވެ.	ETF	އަށް	
ޮކންޓްރިބިއުޓް	ކުރަނީ	ހަމައެކަނި	ވަޒީފާދޭފަރާތުން	އެކަންޏެވެ.	އެއީ	ވަޒީފާ	
ފަންޑުގެ	 މި	 އެވެ.	 އަރނިންގެ	3%	 ގްޮރސް	 މަންތްލީ	 ފަރާތުގެ	 އަދާކުރާ	
ަބއިވެރިންނަށްވެސް	ރިޓަޔަރވުމުން	ފަްނޑުގައިހުރި	ޖުމުލަ	ފައިސާ	އެއްފަހަރާ	
ލިބެއެވެ.	PSPS	ސްކީމަށް	ޖަމާކުރެވެނީ	ސަރވިސް	ުމއްދަތައް	ބަލާ	ފައިނަލް	
ސެލަރީގެ	ވަކި	މިންވަރެކެވެ.	މި	ސްކީމްގެ	ބެނިފިޓް	ލިބޭނީ		އުމުރުން	55	

އިން	ފެށިގެން	60	އަހަރު	ވަންދެނެވެ.

ސްިސަޓމްަގއި ިހެމޭނ ިއުތުރ ަކްނަކްނ

އެހެން	 ބަންދުކުރުން،	 ޮއފީސް	 ގެންދިޔަ	 އަދާކުރަމުން	 ވަޒީފާ	 ސަރުކާރު	
ގައުމަކަށް	ހިޖުރަކުރުން،	ވަޒީފާގައި	އުޅޭ	އަންހެނަކު	ކައިވެނިކުރުމުން	އާރލީ	
ރިޓަޔަރ	ކުރެވެއެވެ.	މި	ނިޒާމުގެ	ަދުށން	ލޭޓް	ރިޓަޔަރމަންޓަށް	އެދުމުގެ	

ނޯވެއެވެ.	 ލަންކާަގއި	 ުފރުޞަތެއް	

5. އްިނިޑާޔގެ ެޕްނަޝްނ ސްިސަޓމް

އިންޑިޔާގައި	ޮއންނަނީ	މައިގަނޑު	ދެ	ޕެންޝަން	ފަންޑެވެ.	އެއީ:

1	 އަރނިންގ	ރިލޭޓަޑް	އެމްޕޮޯލއީ	ޕެންޝަން	ސްކީމް.
 )Earning-related employee pension scheme- EPS(			

2	 ފަންޑް. ޕްޮރވިޑަންޓް	 އެމްޕްޯލއީ	 ޮކންޓްރިބިއުޝަން	 ޑިފައިންޑް	

މި	 	)Defined contribution employee provident fund -EPF(

ޯއގަނައިޒޭޝަނާއި	 ފަންޑު	 ޕްޮރވިޑެންޓް	 އެމްޕްޯލއީ	 މެނޭޖްކުރަނީ	 ފަންޑުތައް	
Employees Provident Fund Organiza-( ެވަޒީފާދޭފަރާތްތަކުންނެވ.

tion )EPFO

ެޕްނަޝްނ ްސީކަމްށ ަޝުރުޠ ަހަމވާ މްިނަގނޑު

އެމްޕްޯލއީ	ޕެންޝަން	ސްކީމަށް	މަދުވެގެން	10	އަހަރު	ޮކންޓްރިބިއުޓްޮކށްފައިވާ	
ަދށުން	 ސްކީމްގެ	 މި	 ފަރާތްތަކަށް	 ފުރިހަމަވެފައިވާ	 އަހަރު	 	58 އުމުރުން	
ޕެންޝަން	ލިބެއެވެ.	އަދި	އެމްޕްޯލއީ	ޕްޮރވިޑެންޓް	ފަންޑަށް	ޝަރުޠު	ހަމަވާ	
އުމުރަކީ	55	އަހަރެވެ.	އިންޑިޔާގައި	ވަޒީާފއަދާކުރާމީހުންގެ	އާބާދީގެ	%12	މީހުން	
)	58	މިލިއަން	މީހުން(		އެކިއެކި	ެޕންޝަން	ފަންޑުަތކުން	ަކވަރުކުރެއެވެ.	
މީގެތެރޭގައި	ސަރުކާރު	މުވައްޒަފުން،	ސަރުކާރުގެ	ހިއްސާ	ޮއންނަ	ކުންފުނިތައް،	
ޕަބްލިކް	އަދި	ޕްރައިވެޓް	ސެކްޓަރުގައި	މަސައްކަތްކުރާ	މީހުން	ހިމެނެއެވެ.	ބާކީ		
%88	މީހުން	ނިސްބަތް	ވަނީ	ވަޒީާފއަދާކުރާފަރާތްތަކުގެ	ތެރެއިން	އަމިއްލަ	

ވަޒީފާތަކުގައި	އުޅޭ	ފަރާތްތަކާއި،	ދުވަހު	ުމސާރަ	ލިބޭ	މީހުންނާއި	ދަނޑުވެރިންގެ	
އިތުރުން	ެމންޑޭޓަރީޮކށް	EPFO	އިން	ަކވަރުނުކުރާ	ފަރާތްތަކެވެ.	މި	ަފރާތްތައް	
ޕަބްލިކް	ޕްޮރވިޑަންޓް	ފަންޑު	)PPF(	އަދި	ޕޯސްޓަލް	ސޭވިންގ	ސްކީމްތަކުގައި	
ފަހަށް	 ދިގުމުއްދަތަށް	 މި	ސްކީމުތަކަކީ	 އޮވެއެވެ.	 ފުރުޞަތު	 ބައިވެރިވުމުގެ	
ރައްކާކުރުމަށް	ބޭނުންކުރެވިދާނެ	ވަސީލަތެކެވެ.	ނަމަވެސް	މިފަދަ	ސްކީމުތަކަކީ	

އާބާދީގެ	ވަރަށް	މަދު	ިއންސައްތައެއް	ހިއްސާވާ	ސްކީމްތަކެކެވެ.	

ަބިއެވިރްނަންށ ެޕްނަޝްނ ިދުނަމްށ ަހަމޖިެހަފިއވާ ުއޫސލު

					INR 15000 މަހަކު	 ޮގތުގައި	 މުސާަރއިގެ	 އަސާސީ	 ސްކީމްގައި	 	EPF

މުވައްޒަފުން،	 ލިބޭ	 މުސާރައެއް	 ދަށް	 އެއަށްވުރެ	 ..ނުވަތަ	 	................
ޕެންޝަން	ފަންޑަށް،	މުސާރައިގެ		%12	ޮކންޓްރިބިއުޓް	ކުރަން	ޖެހޭއިރު	
މިޮގތުން،	 އެވެ.	 ޖެހެނީ	3.67%	 ކުރަން	 ޮކންޓްރިބިއުޓް	 ވަޒީފާދޭފަރާތުން	
ޖުމުލަ	%15.67	ޕެންޝަން	ފައިސާގެ	ޮގތުގައި	ރައްކާކުރެވެއެވެ.	މުސާރައިގެ	
ޮގތުގައި	މަހަކު	15000	INR	އަށް	ވުރެ	މަތީން	އަސާސީ	މުސާރަ	ލިބޭ	ނަމަ،	
މަތީގައި	ބަޔާންޮކށްފައިވާ	ރޭޓުގައި	ނުވަތަ	އެއަށްވުރެ	މަތިން	ޮކންޓްރިބިއުޓް	
ކުރުމުގެ	ފުރުޞަތުއޮވެއެވެ.	އަދި	ވަޒީފާދޭފަރާތުން		ޮކންޓްރިބިއުޓްކުރަންޖެހެނީ	
އަދަދު	10	 މަތީގައި	ބަޔާންޮކށްފައިވާ	ރޭޓުގައެވެ.	ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތްތަކުގެ	
މުވައްޒަފުންނަށް	ވުރެ	މަދު	ނަމަ	މުވައްޒަފު	ޮކންޓްރިބިއުޓްކުރަންޖެހެނީ	10%	
އެވެ.	އަދި	ވަޒީފާދޭފަރާތުން	%1.67	އެވެ.	ޕެންޝަން	ބެނިފިޓް	ދިނުމުގައި	
އެނިއުޓީ	ޕްޮރޑަކްސް	ބޭނުންކުރުމުގެ	ބަދަލުގައި،	އުމުރުން	55	އަހަރު	ވުމުން	

ޕެންޝަން	އެކައުންޓްގައި	ުހރި	ޖުމުލަ	އަދަދު	އެއްފަހަރާ	ލިބެއެވެ.	

	INR15000	ުމަހަކ	ޮގތުގައި	މުސާރައިގެ	އަސާސީ	ބައިވެރިވެވޭނީ	ގައި	EPS

ނުވަތަ	އެއަށްވުރެ	ދަށް	މުސާރައެއް	ލިބޭ	ފަރާތްތަކަށެވެ.	ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތުން	
ސެންޓްރަލް	 އަދި	 	8.33% ޮގތުގައި	 ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ	 ޕެންޝަން	
ގަވަރމަންޓް	ސަބްސިޑީ	ޮގތުގައި	މުާސރައިގެ	%1.16	ޮކންޓްރިބިއުޓްކުރެއެވެ.	

)USD 209(
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ޮގތުގައި	 ބެނިފިޓް	 ޕެންޝަން	 ރިޓަޔަރވުމުން	 ބޭނުންކުރެވެނީ	 ފައިސާ	 މި	
ނުވަތަ	ވަޒީފާއިން	އަވަހަށް	ވަކިކުރުމަށް	ދެވޭ	އެއްޗެއްގެ	ގޮތުގައެވެ.	މި	ޮގތަށް	
ވަޒީފާގައި	 އަދި	 އުމުރު	 ިރޓަޔަރކުރި	 ވެގެންވަނީ	 ބިނާ	 ޕެންޝަން	 ދެވޭ	

ެދމިހުރި	ުމއްދަތުގެ	މައްޗަށެވެ.	

ސްިސަޓމްަގއި ިހެމޭނ ިއުތުރ ަކްނަތްއަތްއ 

އަހަރު	 	10 މަދުވެގެން	 ސްކީމަށް	 ޕެންޝަން	 އެމްޕްޯލއިމަންޓް	
އާރލީ	 ފަރާތްތަކަށް	 ވެފައިވާ	 އަހަރު	 	55 ޢުމުރުން	 ފައިސާދައްކާފައިވާ،	
ރިޓަޔަރމަންޓްގެ	ފުރުޞަތުއޮވެއެވެ.	ަނމަވެސް،	އުމުރުން	58	އަހަރު	ވުމުގެ	
ކުރީން	ރިޓަޔަރމަންޓް	އަށް	އެދޭ	ފަރާތްތަކަށް	ޕެންޝަނުގެ	ފައިސާ	ދޫކުރާނީ	
%4	އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.	އެމީހަކަށް	10	އަހަރު	ވަންދެން	ވަޒީފާގައި	ދެމި	

ުނހުރެވިއްޖެނަމަ،	އެމީހަކު	ޖަމާކުރި	ހުރިހާ	ފައިސާއެއް	އެކީ	އެއްފަހަރާ	ލިބެއެވެ.	
ވަކިވާން	 ވަޒީފާއިން	 އޭނާ	 ވަނީ	 ބިނާވެގެން	 އަދަދު	 ފައިސާގެ	 ލިބޭ	 މި	
ލިބޭ	 މި	 ޮގތަށެވެ.	 ލިބޭ	 ބައެއް	 އުޖޫރައިގެ	 ވަޒީފާގެ	 ހުރި	 އިރު	 ހުށަހެޅި	
އަދަދު	ބިނާވެގެންވަނީ	ޚިދުމަތް	ޯފރުޮކށްދީފައިވާ	އަހަރުގެ	މައްޗަށެވެ.	10	
ައހަރު	ވުމުގެ	ކުރިން	ޚިދުމަތް	ދިނުމަށް	މެދުކެނޑުމެއް	އައިސްފައި	ވާނަމަ،	އެ	

އެއް	ނުލިބޭނެއެވެ. ފައިސާ	 ެޕންޝަން	 އެއްވެސް	 ީމހަކަށް	

ޮގތްތައްހުރެއެވެ.	 ތަފާތު	 ޭބނުންކުރެވޭނެ	 ފައިސާ	 ބައިވެރިންނަށް	 ގެ	 	EPF

އެޮގތުން،	ކައިވެނިކުރުމަށް	ފައިސާގެ	ބައެއް	ނެގުން،	ގެޮދރު	ގަތުމަށް	ބޭނުންވާ	
އެޑްވާންސް	ފައިސާ	ޯހދުމަށް،	ލައިފް	އިންޝުއަރެންސް	ޕޮލިސީ	ނެގުމަށް،	
އާއިލާ	މީހަކު	ބަލިވުމުން،	މި	ފައިސާ	ރިޓަޔަރ	ކުރުމުގެ	އެއް	އަހަރު	ކުރިން	
އެކައުންޓުގައި	 ހުޅުވާފައިވާ	 ނަމުގައި	 ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތުގެ	 އަދި	 ނެގެއެވެ.	
ނުވަތަ	 ބަދަލުވާނަމަ	 ވަޒީފާ	 އިްޚތިޔާރު	 ނެގުމުގެ	 ފައިސާއެއް	 ހުރިހާ	 ހުރި	
55	އަހަރާއި	58	އަހަރާއި	ދެމެދު	ރިޓަޔަރ	ކުރާނަމަ	ލިބެއެވެ.	މަތީގައި	

މަދުވެގެން	5	 ވަޒީފާގައި	 ނެގޭނީ	 ފައިސާ	 ކަންތައްތަކަށް	 ބަޔާންޮކށްފައިވާ	
ައހަރު	އުޅެފައިވާ	ފަރާތްތަކަށެވެ.

ރިޓަޔަމަންޓް	އުމުރު	ފުރިހަމަވުމުން،	އެމްޕްޯލއީ	ޕެންޝަން	ސްކީމްގެ	ދަށުން	
ޯހުދމަށް	 ފައިސާ	 ޕެންޝަން	 ތެރޭގައި	 އަހަރުދުވަހުގެ	 	2 ގިނަވެގެން	

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

6. ދެިވިހާރއްޖޭގެ ެޕްނަޝްނ ސްިސަޓމް

އަކީ	 )އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް(	 ސްކީމް	 ޕެންޝަން	 ރިޓަޔަރމަންޓް	 މޯލްޑިވްސް	
ދިވެހިރާއްޖޭގެ	ޕެންޝަނާބެހޭ	ޤާނޫނުގެ	ދަށުން	ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ	ޑިފައިންޑް	

ޕެންޝަން	ސްކީމެކެވެ. )ޑީ.ސީ(	 ޮކންޓްރިބިއުޝަން	

ެޕްނަޝްނ ްސީކަމްށ ަޝުރުޠ ަހަމވާ މްިނަގނޑު

އަސާސީ	ޕެންޝަނަކީ	ޢުމުރުން	65	ައހަރު	ފުރިފައިވާ	ދިވެހި	ރައްޔިތުންަނށް،	
ދިވެހިރާއްޖޭގެ	ޕެންޝަނާބެހޭ	ޤާނޫނުގެ	ދަށުން	ޯފރުޮކށްދެވޭ	ޕެންޝަނެކެވެ.	
މި	ސްކީމްގެ	މަޤްޞަދަކީ	ޢުމުރުން	65	އަހަރުވުމުން	އަސާސީ	ބޭނުންތައް	
ުފދޭވަރުގެ	ޕެންޝަނެއް	ދިނުމެވެ.	ދިެވހިރާއްޖޭގައި	ވަޒީފާއަދާކުރާ،	ޢުމުރުން	
16	އަހަރާ	65	އަހަރާ	ދެމެދުގެ	ދިވެހިން	އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގައި	ބައިވެރިުވމަކީ	

ެޕންޝަނާބެހޭ	ޤާނޫނުގެ	ދަށުން	ލާޒިމް	ކަމެކެވެ.	މީގެ	އިތުރުން،	އަމިއްލަ	
ަމސައްކަތްކުރާ	މީހުންނާއި	މަސްވެރިންނާއި	ދަނޑުވެރިން	އަމިއްލަ	އިޚްތިޔާރުގައި	
ސްކީމުގައި	ބައިވެރިވުމުގެ	ފުރުޞަތު	ވަނީ	ހުޅުވާލެވިފައެވެ.	މިޮގތުން،	އަމިއްލަ	
މަސައްކަތްކުރާ	މީހެއްނަމަ	ސްކީމުގައި	ބައިވެރިވެ	ޮކންޓްރިބިއުޝަން	ދެއްކުމަށް	

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ	ކަންކަން	ކުރާނީ	އެމީހަކު	އަމިއްލައަށެވެ.	

ަބިއެވިރްނަންށ ެޕްނަޝްނ ިދުނަމްށ ަހަމޖިެހަފިއވާ ުއޫސލު

އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް	އަށް،	ވަޒީފާދޭފަރާތުންނާއި	ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތުން	ޕެންޝަން	
ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ	ޮގތުގައި	ދައްކަނީ	މުވައްޒަފާއި	ވަޒީފާދޭފަރާތުން	އަސާސީ	
މުސާރައިގެ	%7	)ޖުމުލަ	%14(	އެވެ.	މިފަދަ	އެހެން	ޕެންޝަން	ނިޒާމުތަކެކޭ	
މިންވަރު	 ދެވޭނެ	 ޮގތުގައި	 ޕެންޝަންގެ	 އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްއިން	 އެއްފަދައިން	
އެމީހެއްގެ	ރިޓަޔަރމަންޓް	ސޭވިންގ	 ކަނޑައެޅިގެން	ދަނީ،	ރިޓަޔަރކުރާއިރު	
އުސޫލެއްގެ	 އާންމު	 މައްޗަށެވެ.	 އަދަދެއްގެ	 ޖުމުލަ	 ހުރި	 އެކައުންޓުގައި	
ޮގތުން،	ރިޓަޔަރމަންޓް	ޕެންޝަން	ސްކީމަށް	ޖަމާކުރާ	ފައިސާ	ދޫކުރުމަށް	
ހަމަޖެހިފައިވަނީ	މެންބަރެއްގެ	ޢުމުރުން	65	އަހަރު	ފުރުމުންނެވެ.	ޢުމުރުން	
65	އަހަރު	ފުރޭއިރު	އެމީހެއްގެ	ރިޓަޔަރމަންޓް	ސޭވިންގ	އެކައުންޓުގައި	ހުރި	

ފައިސާ	14	އަހަރަށް	)168	މަސްދުވަހަށް(	ބަހާލުމުން	މަހަކަށް	ޖެހޭ	އަދަދު	
ޮކންމެ	މަހަކު	ދޫކުރާ	އުސޫލުންނެވެ.

ސްިސަޓމްަގއި ިހެމޭނ ިއުތުރ ަކްނަކްނ

މެންބަރުންނަށް،	 ޝަރުޠުހަމަވާ	 ވިތްޑްޯރވަލްއަށް	 ޕެންޝަން	 އަރލީ	
ނުވަތަ	 ފުރުމުން	 އަހަރު	 	55 ޮގތުން(	 )މީލާދީ	 ޢުމުރުން	 އެމެންބަރެއްގެ	
އޭގެ	ފަހުގެ	ޮކންމެ	ތާރީޚެއްގައި	ވެސް	ޕެންޝަނަށް	އެދެވިދާނެއެވެ.	އަރލީ	
އަހަރު	 	55 ޢުމުރުން	 ހަމަވާނީ،	 ޝަރުޠު	 އަށް	 ވިތްޑްރޯވަލް	 ޕެންޝަން	
ފައިސާ	 ޖަމާވެފައިހުރި	 އެކައުންޓަށް	 ރިޓަޔަރމަންޓް	ސޭވިންގްސް	 ުފރޭއިރު	
ޢުމުރުން	 ދެވޭ	 އެއިރެއްގައި	 މައްޗަށް،	 މަހެއްގެ	 ބަހާލުމުން،	 އަހަރަށް	 	22
ދުވަސްވީ	މީހުންގެ	އަސާސީ	ޕެންޝަންގެ	ޢަދަދުގެ	ދެގުނަ	އަށް	ވުރެ	ޮބޑު	

މެންބަރުންނަށެވެ.	 ޖެހޭ	 އަދަދެއް	
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ރިޓަޔަރމަންޓް	ޕެންޝަން	ސްކީމުގެ	ބައިވެރިއަކު	ޕެންޝަން	ލިބޭ	ޢުމުރު	
ކުރިން	 ފައިސާ	ހުސްވުމުގެ	 ޖަމާކުރި	 ކުރިން	ނުވަތަ	ސްކީމަށް	 ހަމަވުމުގެ	
ނިޔާވެއްޖެނަމަ،	އެ	މެންބަރެއްގެ	ރިޓަޔަރމަންޓް	ސޭވިންގސް	އެކައުންޓުގައި	
މި	 އެހެންކަމުން،	 މުދަލަށެވެ.	 ވާރުތަ	 އެމީހެއްގެ	 ވެގެންދާނީ	 ފައިސާ	 ހުރި	
މެދުވެރިޮކށް	 ޯކޓެއް	 ވާރިޘުން	ޝަރުޢީ	 އެމީހެއްގެ	 ޯހދުމަށްޓަކައި	 ފައިސާ	

ލިބިދެވޭނެއެވެ. ވާރިޘުންނަށް	 ފައިސާ	 އެ	 ހުށަހެޅުމުން،	

ގެޮދުރ ަގުތަމްށަޓކައި ެޕްނަޝްނ ަފިއާސ ަރުހުނުކުރްނ

ސްކީމަކީ،	 ރަހުނުކުރުމުގެ	 ފައިސާ	 ޕެންޝަން	 ގަތުމަށްޓަކައި	 ގެޮދރު	
ޕެންޝަން	ފަންޑުގެ	ބައިވެރިންގެ	ތެރެއިން	ގެޮދރުގަތުމަށްޓަކައި	ރާއްޖޭގެ	މާލީ	
މުއައްސަސާއަކުން	ޯލނު	ހަމަޖެހިފައިވާ	ފަރާތްތަކަށް	ބޭނުންވާ	ޑައުންޕޭމަންޓް،	
ހަމަޖައްސައިދޭ	 އިންތިޒާމް	 ެދއްކުމުގެ	 ރަހުނުޮކށްގެން	 ފައިސާ	 ޕެންޝަން	
ސްކީމަށް	 ޕެންޝަން	 ރިޓަޔަރމަންޓް	 ދަށުން،	 ސްކީމުގެ	 މި	 ސްކީމެކެވެ.	
ޮކންމެ	 ރާއްޖޭގެ	 ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް	 ހުރިހާ	 ދައްކަމުންގެންދާ	 ފައިސާ	
ސަރަހައްދަކުން	ވެސް،	ގެޮދރުގަތުމަށްޓަކައި	ފައިސާ	ރަހުނު	ކުރުމުގެ	ފުރުޞަތު	

ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ަކްނ ައާދުކުރަމްށ ެޕްނަޝްނ ަފއިާސ ބޭުންނުކުރްނ  ފުަރުޟ ަޙްއޖުގެ ައޅު

އެއްޮގތްވާ	 މާއްދާއާއި	 ވަނަ	 	31 ޤާނޫނުގެ	 ޕެންޝަނާބެހޭ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
ޮގތުގެމަތިން	މޯލްޑިވްސް	ރިޓަޔަރމަންޓް	ޕެންޝަން	ސްކީމުގެ	ބައިވެރިއަކަށް	
ގެންދިއުމުގެ	 ޙައްޖަށް	 ދޫކުރެވޭނީ،	 އަދާކުރުމަށް	 އަޅުކަން	 ޙައްޖުގެ	 ފަރުޟު	
ރަސްމީ	އަގުގެ	ޮގތުގައި	ސަރުކާރުން	އެ	އަހަރަކަށް	ކަނޑައަޅައިފައިވާ	ޢަދަދުގެ	

%80	)އަށްޑިހަ	އިންސައްތަ(	އަށްވުރެ	އިތުރުނުވާ	މިންވަރެކެވެ.

ިންނމްުނ

އިތުރުވަމުންދާތީ	 ނިސްބަތް	 މީހުންގެ	 ދުވަސްވީ	 އުމުރުން	 ާއބާދީގައި	
ޮގތެއްގައި	 އާންމު	 ޖެހިފައެވެ.	 ހަރުދަނާކުރަން	 ވަނީ	 ނިޒާމް	 ޕެންޝަން	
ނިންމުމަށްފަހު	 ދައުރު	 ސްކޫލް	 ބިނާވެފައިވަނީ	 ސިސްޓަމްތައް	 ޕެންޝަން	
ވަޒީފާގެ	ބާޒާރަށް	ނުކުމެ،	ރަނގަޅު	ފުލްޓައިމް	ވަޒީފާއެއް	ޯހދުމަށްފަހު،	އެ	
ވަޒީފާގައި	ދެމިހުރެ	65	އަހަރުވުމުން	ރިޓަޔަރ	ވާނެކަމަށް	ބަލައިގެންނެވެ.	
މިއީ،	މިހާރު	ބަދަލުކުރަން	ޖެހިފައިވާ	ވިސްނުމެކެވެ.	މިޒަމާނުގައި	އަދާކުރަން	
ފަސޭހަކަމެއްކަމުގައި	 އިޚްތިޔާރުކުރުން	 އެއް	 ވަޒީފާއެއް/ކެރިއަރ	 ބޭނުންވާ	
ނުވެއެވެ.	ވަޒީފާ	ބަދަލުވުމާއި	އެކި	ބާވަތްތަކުގެ	ޮކންޓްރެކްޓް	މަސައްކަތްތައް	
ކުރުމާއި،	ވަޒީފާ	އަދާކުރާ	ގަޑިތަކަށް	ވެސް	ބަދަލުތަކެއް	ވަނީ	އައިސްފައެވެ.	
އަންނަމުންދެއެވެ.	 ބަދަލުތަކެއް	 ބާާޒރަށް	 ވަޒީފާގެ	 ސަބަބުން	 ެޓކްނޮލޮޖީގެ	

ކުރިން	 ވަޒީފާތަކާއި	 އަދަދެއްގެ	 ގިނަ	 ސަބަބުން	 ޓެކްނޮލޮޖީގެ	 މިޮގތުން،	
ކުރަމުންއައި	މަސައްކަތްތަކަށް	ނިމުމެއް	ގެނުވިއެވެ.	ބަދަލުވަމުންދާ	މަސައްކަތުގެ	
ހުނަރެވެ.	 ބޭނުންވަނީ	 އަދާކުރުމަށް	 ވަޒީފާ	 މިހާރު	 ސަބަބުން	 މާހައުލުގެ	
އާއި	 ޓެކްނޮޮލޖީ	 އެޑްވާންސް	 ވަކިރުރުމާއި،	 މީހުން	 ވަޒީފާތަކުން	 އެޮގތުން،	
ފްލެކްސިބިލިޓީގެ	ސަބަބުން	މީހުންގެ	ހުނަރާއި	ޕްރިފަރަންސްއަށް	ބިނާޮކށް	
ވަޒީފާގެ	މާހައުލު	ބިނާވެގެން	ދެއެވެ.	މިެހންވުމުގެ	ސަބަބުން،	ވަޒީފާގެ	ބާޒާރުގައި	
ަހމަހަމަކަން	ގާއިމުވެފައި	ނެތުމުގެ	ސަަބބުން	ޮދށީ	އުމުރުގައި	ލިބޭ	އާމްދަނީ	
ފަރަގު އާމްދަނީގެ	 ނުދިއުން/	 ލިބިގެން	 ޮގތެއްގައި	 ހަމަހަމަ	 އެންމެންނަށް	

މިކަމަށް	 ދިމާވެއެވެ.	 މައްސަލަތައް	 ޮބޑުވުމުގެ	 	)income inequality(

ޖެހިފައެވެ. ކުރަން	 ަވނީ	 މަްޝވަރާތަކެއް	 ލެވަލްގައި	 ޕޮލިސީ	

ހާލަތަށް	 މާލީ	 ނުވަތަ	 އިޤްތިޞާދަށް	 ގައުމުތަކުގެ	 ބަލާއިރު	 ތާރީޚަށް	
ގެނުއުމުގެ	 ހައްލެއް	 ދަތިތަކަށް	 ދިމާވެފައިވާ	 ބަޖެޓަށް	 ދައުލަތުގެ	 ނުވަތަ	
ޕެންޝަން	 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	 ގެނެވިފައިހުރިކަން	 ރިޯފމް	 ޕެންޝަން	 ޮގތުން	
ޕެންޝަން	 ދެމެހެއްޓެނިވި	 ެގަނއުމަކީ	 ބަދަލުތަކެއް	 ކުއްލި	 ިނޒާމަށް	
އިޤްތިޞާދު މައިގަނޑު	 ޮގންޖެހުމެކެވެ.	 ހުރި	 ގާއިމްކުރުމަށް	 ނިޒާމެއް	

އިޮކޮނމިކް	 އަސަރުޮކށް	 ނުރަނގަޅު	 އޭގެ	 އަށް	 	)macroeconomy(

ސައިކަލް	އަށް	ޮގންޖެހުންތަކެއް	ކުރިމަތިވާނެ	ކަމެކެވެ.	ޕެންޝަން	ނިޒާމަށް	
މައްސަލަތައް	 ދިމާވެފައިވާ	 ނިޒާމަށް	 މި	 ދުރާލާ	 ގެންނަނަމަ،	 ބަދަލެއް	
ދެނެގަނެ،	 ފިޔަވަޅުތައް	 އެޅިދާނެ	 އަރައިގަތުމަށް	 މިކަންކަމުން	 ދެނެގަނެ،	

މުހިންމެވެ. އެކުލަވާލުން	 ޕްލޭނެއް	 ރިޯފމް	 ޕެންޝަން	



ހަަތުރަވަނ ބާުބ
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ދަންނަ	 ވެސް	 އެންމެން	 ފަތުރުވެރިކަމަކީ	
ދިވެހިރާއްޖެ	 މިއީ	 ޞިނާޢަތެކެވެ.	 މަޝްހޫރު	
އެކަމަކަށް	މަޤުބޫލުެވފައި	ޮއންނަ	އަދި	އެކަމަކަށް	
އެންމެ	ޮބޑަށް	ބަޯރސާވެފައި	ޮއންނަ	އިޤްތިޞާދީ	
ދިވެއްސަކަށް	 ޮކންމެ	 ފަތުރުވެރިކަމަކީ	 ޙަރަކާތެވެ.	
ވެސް	ސީދާޮގތުން	ނުވަތަ	ނުސީދާޮގތުންވިޔަސް	
ކަމެކެވެ.	 އަންނަ	 ލިބެމުން	 މަންފާ	 އެކަމުން	
ފަތުރުވެރިކަމުގެ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 އެހެންނަމަވެސް،	
ފަތުރުވެރިކަމަށް	 އިސްލާމީ	 ޞިނާޢަތުގައި	
މި	 ނެުތމުން،	 ރިޒޯޓްތަކުގައި	 ވެއްޓެއް	 ފަހި	
ފަތުރުވެރިކަމަކީ	ރާއްޖެއާ	ބީރައްޓެހި	ޞިނާޢަތެކެވެ.	
ެއއީ	1972	ވަނަ	އަހަރުން	ފެށިގެން	46	އަހަރު	
ފާއިތުވެގެން	ދިޔައިރު	ވެސް	ދިވެހިރާއްޖޭގައި	މިޮއތީ	
ޮކންވެންޝަނަލް	ފަތުރުވެރިކަމުގެ	ނިޒާމަކަށްވުމެވެ.1	
މުސްލިމް	 ސައްތަ	 ސައްތައިން	 ދިވެހިރާއްޖެއަކީ	
ބޭންކިންގެ	 އިސްލާމިކް	 ވީހިނދުވެސް	 ޤައުމަކަށް	
މީގެ	10	 ޚިދުމަތް	ރާއްޖެއަށް	ތަޢާރަފުވެފައިވަނީ	
އެޮގތަށް	 ހަމަ	 ކުރިންނެވެ.	 އަހަރު	 ވަރަކަށް	
އިސްލާމީ	ފަތުރުވެރިކަން	ރާއްޖެއަށް	ތަޢާރަފުވެފައި	

ކަމެއްނޫނެވެ. ހައިރާންވާވަރު	 ނެތުމަކީ	

ތަޢާރަފަކަށް	 މާޮބޑު	 ފަތުރުވެރިކަމަކީ	 އިސްލާމީ	
ބޭނުންވާކަމެއް	ނޫނެވެ.	އެއީ	މިހާރު	ވެސް	މިޮއތް	
ފަތުރުވެރިކަމާ	އިސްލާމީ	ފަތުރުވެރިކަމާ	މާޮބޑު	ފަރަގެއް	

އިސްލާމީ	 ފަރާތްތަކުން	 އެކި	 އަދި	 ނެތީމައެވެ.	
ފަރުތުވެރިކަން	މާނަކުރުމުގައި	ތަފާތުތަކެއް	ހުރެއެވެ.	
މައިގަނޑު	 ފަތުރުވެރިކަމުގެ	 އިސްލާމީ	 ނަމަވެސް	
މާނައަކީ	އިސްލާމީ	އުސޫލުތަކާއި	ޚިލާފުނުވާނެހެން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ	ޚިދުމަތް	ލިބެންހުރުމެވެ.	މިޮގތުން	
މައިގަނޑުޮގތެއްގައި	 މުސްލިމުން	 ފަތުރުވެރިކަމުގައި	
ބަލާ	ކަންކަމުގެ	ތެރޭގައި	ޙަލާލު	ކެއުާމއި	ބުއިން	
އިންތިޒާމު	 ނަމާދުކުރެވޭނެ	 ލިބެންހުރުމާއި،	
ޯރދައަށް	 ނަމަ	 ޯރދަމަސް	 ހުރުމާއި،	 ހަމަޖެހިފައި	
ހުރުމަށް	ފަސޭހަ	އިންތިޒާމު	ހަމަޖެހިފައި	ހުރުމާއި،	

ހިމެނެއެވެ.2 ކަންކަން	 ފަދަ	 ޕްރައިވެސީލިބުން	

ިއްސލީާމ ފުަތުރެވިރަކްނ ައްނަނނީ ބާުރ ުދެވލަީގިއ 
ުކިރައަރމުްނ

ވަނަ		 	2018 ދައްކާޮގތުން	 ތަފާސްހިސާބުތަކުން	
ހުރީ	 އާބާދީ	 މުސްލިމުންގެ	 ނިޔަލަށް	 އަހަރުގެ	
ދުނިޔޭގެ	 މިއީ	 ދެބިލިއަންގައެވެ.	 ގާތްގަނޑަކަށް	
އިންސައްތައެވެ.	 	24 ގާތްގަނަޑކަށް	 އާބާދީގެ	
ވަނަ	 ދައްކާޮގތުން	2030	 ދިރާސާތަކުން	 އަދި	
ައހަރާ	ހަމައަށް	ދުނިޔެއަށް	އުފަންވާ	ޮކންމެ	ތިން	
ކުއްޖަކުން	އެއް	ކުއްޖަކީ	މުސްލިމެކެވެ.	އެހެންކަމުން	
2030	ވަނަ	އަަހރާ	ހަމައަށް	ދާއިރު	މުސްލިމުންގެ	

އާބާދީ	ގާތްގަނޑަކަށް	2.2	ބިލިއަނަށް	އަރާނެއެވެ.

އިސްލާމީ	 އިތުރުވުމަކީ	 އާބާދީ	 މުސްލިމުންގެ	
ފަތުރުވެރިކަމުގެ	ބާޒާރުގެ	ޑިމާންޑު	އިތުރުވެގެންދާނެ	
ކަމެކެވެ.	ގްލޯބަލް	މުސްލިމް	ޓްރެވަލް	އިންޑެކްސް		
ވަނަ	 	2020 ދައްކާޮގތުން	 އިން	 	2017

އަގު	 ފަތުރުވެރިކަމުގެ	 އިސްލާމީ	 ހަމައަށް	 އަހަރާ	
ގާތްގަނޑަކަށް	220	ބިލިއަން	ޮޑލަރަށް	އަރާނެއެވެ.	
	156 އަދަދު	 ފަތުރުވެރިންގެ	 މުސްލިމް	 އެއީ	
އަންދާޒާކުރެވޭތީއެވެ.	 އަރާނެކަމަށް	 މިލިއަނަށް	
ޮބޑު	 އެންމެ	 ފަތުރުވެރިންގެ	 މުސްލިމް	 އެޮގތުން	
އިންސައްތައެއް	ހިއްސާކުރަނީ	ގަލްފް	ޯކރޕަރޭޝަން	
އެއީ	 ޤައުމުތަކުންނެވެ.	 )ޖީ.ސީ.ސީ(	 ކައުންސިލް	
ުމޅި	މުސްލިމް	ފަތުރުވެރިންގެ	40	އިންސައްތައެވެ.	
ސިންގަޕޫރުން	 އަދި	 އިންޮޑނޭޝިއާ	 މެލޭޝިއާ،	
އަދި	 އީރާން	 ހިއްސާކުރާއިރު	 އިންސައްތަ	 	10

އިންަސއްތަ	 	16 ުމޅިއެކު	 ތުރުކީވިލާތުން	
ހިއްސާކުރެއެވެ.3

ދެިވިހާރއްޖެައްށ ުހިރ ފުުރަޞުތަތްއ

ފަތުރުވެރިކަމުގައި	ދިވެހިރާއްޖެއަކީ	މުޅި	ދުނިޔެއަށް	
ވެސް	ނަން	މަޝްހޫރު	ބްރޭންޑެކެވެ.	ދިވެހިރާއްޖެ	
އާދަޔާޚިލާފު	 ޤުދުރަތީޮގތުން	 މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ	
ރީތިކަމެއް	ލިބިފައިވާ	ލަގްޒަރީ	ޮރމޭންޓިކް	މަންޒިލެއްގެ	
ގޮތުގައެވެ.	ޤައުމީ	ތަފާސްހިސާބުތަކުން	ދައްކާޮގތުން	
2018	ވަނަ	އަހަރާ	ހަމައަށް	ޖުމުލަ	42,924	

ިއްސލީާމ ފުަތުރެވިރަކްނ – ދެިވިހާރއްޖެައްށ   .11
ލިޔުނީ:	އިބްރާހީމް	ސިޢާޢުުހިރ ފުުރަޞުތަތކާއި ޮގްނޖުެހްނތްައ

1. Ministry of Tourism, “Overview of the Industry
2.  Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC), 

“Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides In the OIC Member Countries.”
3. COMCEC (2016), “Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides In the OIC Member Countries.”
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އެނދު	ފަތުރުވެރިކަަމށް	ރަޖިސްޓްރީ	ޮކށްފައިވެއެވެ.	
މުސްލިމް	 ސައްތަ	 ަސއްތައިން	 އެހެންނަމަވެސް،	
މި	ޤައުމުގައި	އިސްލާމީ	ފަތުރުވެރިކަމުގެ	ޚިދުމަތް	
އެންމެ	އެކަށީގެންވާ	ޮގތުގައި	ލިބެން	ނެތްކަމުގައި	
އެކަމަށް	 ރާއްޖެގައި	 އެއީ	 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.	
ޚާއްޞަ	ފެސިލިޓީްޒތައް	ތަރައްޤީކުރެވިަފއި	ނެތުމާ	
ޤައުމުތަކުން	 މެޯޖރިޓީ	 މުސްލިމް	 ދިވެހިރާއްޖެއަށް	
މަދުވުމާއި	 އަދަދު	 ފަތުުރވެރިންގެ	 ޒިޔާރަތްކުރާ	
ފަތުރުވެރިންގެ	 ޖުމުލަ	 ޒިޔާރަްތކުރާ	 ރާއްޖެއަށް	
ޒިޔާރަތްކުރާ	 ޤައުމުތަކުން	 މުސްލިމް	 ތެރެއިން	
މަދުވީމައެވެ.	 ނިސްބަތުން	 އަދަދު	 ފަތުރުވެރިންގެ	
މެދުއިރުމަތިން	 އަހަރު	 ވަނަ	 	2018 އެޮގތުން	
ފަތުރުވެރިންގެ	 ޒިޔާރަތްޮކށްފައިވާ	 ރާއްޖެއަށް	
	1.4 ޖުމުލަ	 ޒިޔާރަތްކުރި	 ރާއްޖެއަށް	 އަދަދަކީ،	
	52,000 ތެރެއިން	 ފަތުރުވެރިންގެ	 މިލިއަން	
ފަތުރުވެރިންގެ	 ޖުމުލަ	 މިއީ	 ފަތުރުވެރިންނެވެ.	
ގާތްގަނޑަކަށް	3	އިންސައްތައެވެ.	އަދި	މުސްލިމް	
ކަމުގައިވާ	 ޤައުމުތައް	 އެހެން	 ހިއްސާވާ	 މެޯޖރިޓީ	
އިންޮޑނޭޝިއާ	 އަދި	 މެޭލޝިއާ	 ބަންގްލަދޭޝް،	
ހިއްސާކުރަނީ	2.5	އިންސައްތައެވެ.		ދުނިޔޭގެ	
މުސްލިމް	ފަތުރުވެރިންގެ	ނިސްބަތުން	އަޅާކިޔުމުން	
އިންސައްތައެވެ.4	 	0.07 ގާތްގަނޑަކަށް	 އެއީ	
އިސްލާމީ	 ދިވެހިރާއްޖޭގައި	 އެހެންކަމުން	
ހުރިކަން	 ފުރުޞަތުތަކެއް	 ފަހި	 ފަތުރުވެރިކަމަށް	

ދަލީލުޮކށްދެއެވެ.

ުކިރއުެރުވަމްށ  ފުަތުރެވިރަކްނ  ިއްސލީާމ 
ޮގްނޖުެހްނތްައ ުހިރ  ދެިވިހާރއްޖެައްށ 

ދިވެހިރާއްޖެ	އަކީ	ސައްތައިން	ސައްތަ	މުސްލިމް	
ކުރިންވެސް	 ވީނަމަވެސް،	 ޤައުމެއްކަމުގައި	
ފަތުރުވެރިކަމަކީ	 އިސްލާމީ	 ބަޔާންކުރިޮގތަށް	
ނޫނެވެ.	 ކަމެއް	 ރައްޓެހި	 އެހާ	 ރާއްޖެއަށް	
އެހުރިހަ	 ބައިވަރެވެ.	 ވެސް	 ސަބަބުތައް	 މީގެ	
އަޅުގަނޑު	 ހިމަނާކަށް	 ލިޔުމުގައި	 މި	 ސަބަބުތައް	
ގަސްދެއް	ނުކުރަމެވެ.	އެހެންނަމަވެސް	މައިގަނޑު	
މިޮގތުން	 ފާހަގަޮކށްލާނަމެވެ.	 ސަބަބުތައް	

ޚާއްޞަ	ވަސީލަތްތައް	 ފަތުރުވެިރކަމަށް	 އިސްލާމީ	
ފަތުރުވެރިކަން	 އިސްލާމީ	 ނެތުމާއި	 ޤާއިމުވެފައި	
މަސައްކަތް	 އެކަށީގެންވާވަރަށް	 އިޝްތިހާރުކުރަން	
އާންމު	 އިތުރުން	 މީގެ	 ހިމެނެއެވެ.	 ނުކުރެވުން	
ތެރޭގައި	 ބޭނުންތަކުގެ	 ދަތުރުފަުތރުކުރާ	 ޮގތެއްގައި	
ނުވަތަ	 ޤަީދމީ	 ވިަޔފާރިކުރުމާއި،	 ބޭސްފަރުވާއާއި،	
ތާރީޚީ	ތަންތަން	ބެލުން	ހިމެނޭއިރު	މިކަންކަމުގައި	
މަންޒިލްތަކާ	 މިފަދަ	 އެހެން	 ރާއްޖެއަކީ	
އެހެންނަމަވެސް	 ނޫނެވެ.	 ޤައުެމއް	 ވާދަކުރެވޭވަރު	
މިހާރުވެސް	ވިލާތުގެ	ޤައުމުތަކުގެ	ފަތުރުވެރިންނަށް	
ބީދައިން	 އިޝްތިހާރުކުރާ	 ރާއްޖެ	 އަމާޒުޮކށްގެން	
ފަތުރުވެރިންނަށް	 ޤައުމުތަކުގެ	 މުސްލިމް	
އިޝްތިހާރުކުރެވިދާނެއެވެ.	 ރާއްޖެ	 އަމާޒުޮކށްގެން	
ޚިލާފު	 އާދަޔާ	 ޤުދުރަތީޮގތުން	 ރާއްޖެއަކީ	 އެއީ	
ސިޔާސީ	 އަދި	 ދާޚިލީ	 ލިބިފައިވާ	 ރީތިކަމެއް	
ޖަޒީރާ	 އަދި	 ހަމަޖެހުންޮއތް	 މަދު،	 ތަޅާޮފޅުން	
ޤައުމެކެވެ.	 ޮއންނަ	 އުފެދިފައި	 ޮގތަށް	 ރަށްތަކެއް	
އުފެދުނަސް،	 ހަމަނުޖެހުން	 ރަށެއްގައި	 ވަކި	 އަދި	
ރަށްރަށަށް	 އެހެން	 ސީދާޮކށް	 އަސަރު	 އެކަމުގެ	
ވަރަށް	 ފަތުރުވެރިންނަށް	 ރާއްޖެއަކީ	 ނުކުރާތީ	
ެއކަށޭނަ	އަމާން	މަންޒިލެކެވެ.	އަދި	ހަމަ	އެހެންމެ	
ކުރެވިފައިވާ	 ޚާއްޞަ	 ފަތުރުވެިރކަމަށް	 އިސްލާމީ	
ރަށް	 ކަމުގައިވިޔަސް	 ނެތް	 ރާއްޖޭގައި	 ރިޯޒޓެއް	
އެކަމަށް	 ގެސްޓްހައުސްތަކަކީ	 ހިންގާ	 ރަށުގައި	
މިކަމުގައި	 ތަންތަނެވެ.	 އެކަށީގެންވާ	 ވަރަށް	
ރަނގަޅު	 އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ	 ބޭނުންވަނީ	
މަގުޗާޓެއް	އެކުލަވާަލއި	އެކަމަށް	މަސައްކަތްކުރުމެވެ.	
ރާއްޖޭގެ	ފަތުރުވެރިކަން	ޑައިވާސިފައިކުރުމުގެ	ޮގތުން	
ޚާއްޞަ	ސަމާލުކަމެއް	 ފަތުރުވެިރކަމަށް	 އިސްލާމީ	
މަސައްކަތް	 މިނިސްޓްރީއިން	 ޓޫރިޒަމް	 ދީގެން	
ރަނގަޅު	 ވުމަކީ	 ހާމަޮކށްފައި	 ކުރައްވާނެކަން	

5. ވެ ކެ ފެށުމެ

4. “Statistical Yearbook of Maldives 2018.”
5.  “Maldives Announces Halal Tourism Push, to Develop Two Muslim-Friendly Resorts.”
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މާނައަކީ		 ‘ސަލާމު’ގެ	 އައިސްފައިވާ	 އުފެދިގެން	 ނަން	 މި	 ‘އިސްލާމް’	
ރައްކާތެރިކަމާއި،	ޞުލްޙަވެރިކަމާއި،	އަާމންކަމެވެ.	މިއީ	މާލީ	ނިޒާމުތަކުގައި	ވެސް	
ޮކންމެހެން	ހުންނަންޖެހޭ	ސިފަތަކެކެވެ.	އަދި	މިކަންކަން	ނެތް	މުޖުތަމައެއްގައި	
މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ	 ތަމައްދުނެއް	ޯނންނާނެއެވެ.	އިސްލާމްދީނުގައި	 ތަހުޒީބެއް،	
މަގުދައްކަވައިފައިވާކަން	 ވެސް	 ބައްޓަންކުރުމުގައި	 ނިޒާމު	 މާލީ	 ެތރެއިން	
ފާހަގަޮކށްލަން	ޖެހެއެވެ.	އިސްލާމްދީން	ވަނީ	ގަނެވިއްކުމާއި،	ކުއްޔަށް	ދިނުމާއި،	
ގިނަ	ބަޔަކު	ބައިވެރިވެގެން	ވިޔަފާރިކުރުމާއި،	ވަކާލާތުކުރުމާއި،	ޖާމިނުވުން	ފަދަ	
މިންގަނޑުތައް	 އިންތަކާއި	 އެކަންކަމުގެ	 ހުއްދަކުރައްވައިފައެވެ.	 މުޢާމަލާތުތައް	
ވަނީ	ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައިފައެވެ.	އިސްލާމީ	މާލީ	ނިޒާމުގައި	ރިބާ،	ޣަރަރު	
އެކުލެވިގެންވާ	 ސިފަތައް	 ނޭދެވޭ	 އަނިޔާވެރިކަމުގެ	 އަދި	 ޖުވާ	 ފާޙިޝާ،	
އަންނަމުންދާ	 ދުނިޔެއަށް	 ނަތީޖާއަކީ	 ނަހީކުރައްވާފައެވެ.	 ވަނީ	 ޢަމަލުތައް	
ޮބޑެތި	ބަދަލުތަކާއި	ކުރިއެރުމުގައި	ބައިވެރިވުމަށް	ފަރުދުންނާއި	ވިޔަފާރިވެރިންގެ	
އިތުރުން	އިސްލާމީ	ގައުމުތަކުގެ	އިޤްތިޞާދީ	މަސްލަޙަތުތަކުގައި	ވެސް	ތަފާތު	
މާތްވެގެންވާ	 މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި	 ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާަކމެވެ.	 ޮގންޖެހުންތަކާއި	
ިއސްލާމްދީނުގައި	އަންގަވާފައިވާ	އުސޫުލތަކާއި	ފުށުނާރާފަދަ	ޒަމާނީ	ހައްލަކަށް	

އުއްމަތުގެ	އަހުލުވެރީން	ވަނީ	އިންތިހާއަށް	ކަރުހިއްކައިގެންފައެވެ.

މިހާރު	 އައިތާ	 ތަޢާރަފުވެގެން	 ނިޒާމު	 ފައިނޭންސިންގ	 ޮކންވެންޝަނަލް	
އިސްލާމިކް	 ޮގތުގައި	 ޮކންސެޕްޓެއްގެ	 ޒަމާނީ	 ވެފައިވާއިރު،	 ޒަމާންތަކެއް	
މީގެ	 ގާތްގަނޑަކަށް	 އައިސްފައިވަނީ	 ވުޖޫދަށް	 ޮއނިގަނޑު	 ފައިނޭންސިންގެ	
ެއންމެ	ފަންސާހަކަށް	އަހަރު	ކުރިންނެވެ.	މިޮގތުން	މެލޭޝިއާ	އަކީ	‘އިސްލާމިކް	
ފައިނޭންސް’	ތަރައްޤީޮކށް	ކުރިއެރުވުމުގައި	އިސް	ދައުރެއް	އަދާޮކށްފައިވެއެވެ.

އެއް	 ޤައުމުތަކާ	 އެހެން	 މުސްލިމުން	 ނިޒާމުގައި	 އިޤްތިޞާދީ	 ދުނިޔޭގެ	
މަޤްޞަދުގައި	 މަދުކުރުމުގެ	 ޮގންޖެހުންތައް	 ހުރި	 ވާދަކުރުމަށް	 ހަމައެއްގައި	
ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ	 ‘އިސްލާމިކް’	 ޒަމާނީ	 ތަޢާރަފުކުރަމުންދާ	 މެލޭޝިއާއިން	
ސަބަބުން	މާލީ	ނިޒާމުގައި	މުސްލިމުންގެ	ބައިވެރިވުން	އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ.	
މެލޭޝިއާގެ	ދީނީ	އިލްމުވެރިންނާއި،	މާލީ	ނިޒާމުގައި	ހަރަކާތްތެރިވާ	ފަންނީ	
އުސޫލުތައް	 ސިޔާސަތާއި	 އިްޤތިޞާދީ	 ސަރުކާރުގެ	 އިތުރުން،	 ާމހިރުންގެ	
ފަރުމާކުރައްވާ	އިސް	ފަރާތްތަކުގެ	ހަރުދަނާ	ވިސްނުމާއި	މިންނެތް	އެތަކެއް	
ަމސައްކަތްތަކެއްގެ	ނަތީޖާއަކީ	އިސްާލމިކް	ފައިނޭންސްގެ	ނިޒާމު	ހަރުދަނާވެ	
ދަނީ	 އަބަދުވެސް	 ސަރުކާރުން	 މެލޭޝިއާގެ	 ދިއުމެވެ.	 ތަރައްޤީވެގެން	
އާ	 މަސައްކަތްޮކށް،	 އެކިގޮތްޮގތުން	 ކުރިއެރުވުމަށް	 ފައިނޭންސް	 އިސްލާމިކް	
އެހީތެރިކަމާއި	 ރެގިއުލޭޓަރީ	 ފުރުޞަތުދީ،	 އިޮނވޭޝަންއަށް	 ޕްޮރޑަކްޓްތަކަށާއި	
ވަނީ	 އުސޫލުތައް	 މެލޭޝިއާގެ	 މިޮގތުން	 ޯފރުޮކށްދެމުންނެވެ.	 ފަސޭހަތައް	
ދުނިޔޭގެ	އެހެނިހެން	ގައުމުތަކުން	މިސާލު	ނަގަން	ޮއތް	ފުރިހަމަ	ބިންގަލަކަށް	
ނިޒާމު	 މާލީ	 އިސްލާމިކް	 ދަނީ	 ވެސް	 ދިވެހިރާއްޖެއިން	 ވެގެންޮގސްފައެވެ.	
ޮއނިގަނޑުގެ	 ޤާނޫނީ	 ސިޔާސަތުތަކާއި،	 މެލޭޝިއާގެ	 ތަޢާރަފުކުރުމުގައި	
މިސާލުނަގާ؛	 ވަސީލަތްތަކުން	 މާލީ	 އަޖުމަބެލިފައިވާ	 ތަޖުރިބާޮކށް	 ިއތުރުން،	

ކުރަމުންނެވެ. ނަކަލް	 ބަލައިގަނެ	 ގޮތުަގއި	 ‘ބެންޗްމާކެއްގެ’	

މެލޭޝިއާގައި	އެންމެ	ފުރަތަމަ	‘އިސްލާމިކް	ޕްރޮޑަކްޓެއް’	ތަޢާރަފުކުރެވިގެން	
އުސޫލުތަކުގެ	 އިސްލާމީ	 ފައިސާ	 ބޭނުންވާ	 އަޅުކަމަށް	 މާތް	 ޙައްޖުގެ	 އައީ	
ތެރެއިން	ޖަމާޮކށް	ރައްކާކުރެވޭނެ	ނިޒާެމއްގެ	ގޮތުގައެވެ.	އަދި	އެއަށްފަހު	ފުރަތަމަ	
ަފހަރަށް	ޒަމާނާއި	ގުޅޭ	‘އިސްލާމިކް	ފަިއނޭންޝަލް	އިންސްޓިޓިއުޝަން’ތައް	
މެލޭޝިއާގައި	 ފެނިގެންދިޔައެވެ.	 ދައުރެއް	 އައު	 މުޅިން	 ާގއިމުކުރެވި	

ިއްސލިާމކް ަފިއޭންންސގެ ޮރނގުްނ މެލޭޝިއާ   .12
ލިޔުނީ:	މުޙައްމަދު	އިޝްރާޤު	ފައިޞަލްހާޯދަފިއވާ ުކިރއުެރްނތްައ
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އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސް	ފެށިގެން	އައީ	ކިތަންމެ	
ފާއިތުވި	 ވީނަމަވެސް	 ފެށުމަކުންަކމުގައި	 އާދައިގެ	
ތެރެއިން	 ގައުމުތަކުގެ	 ޮބޑެތި	 ވަނީ	 އަހަރުތަކުގައި	
ކުރިއަރަމުން	 މިޮރނގުން	 ހަލުވިކަމާއެކު	 އެންމެ	
އަހަރުތައް	 ވެފައެވެ.	 ގައުމުކަމުގައި	 އަންނަ	
ފާއިތުވަމުން	ދިޔަހެން	އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސިން	
‘ފައްކާ’	 ޮދންވެ	 އެގައުމުގައި	 ދިޔައީ	 ވެސް	
އިސްލާމިކް	 ބޭންކިންގ،	 އިސްާލމިކް	 ވަމުންނެވެ.	
ތެރޭގައި	 ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ	 މާރކެޓުގެ	 ކެޕިޓަލް	
ހިމެނޭ	ޞުކޫކާއި	އެހެނިހެން	ބާވަތްތައް،	ޝަރީޢާ	
ސްކްރީނިންގ،	އިސްލާމިކް	ވެލްތް	މެނޭޖްމަންޓާއި،	
އިންޝުރަންސް(ގެ	 )އިސްލާމިކް	 ތަކާފުލް	
މަގުބޫލުކަން	 ކުރިއަރަމުންޮގސް	 ޮކންސެޕްޓްތައް	
ފައިނޭންސިންގ’	 ‘ޮކންވެންޝަނަލް	 އިތުރުވެ	
ޯފރުޮކށްދޭ	ކުންފުނިތަކުން	ވެސް	ދިޔައީ	އިސްލާމިކް	
‘ވިންޯޑޒް’	އާއި	އިސްލާމިކް	ޮގފިތައް	ހުޅުވަމުންނެވެ.	
އިތުރުވަމުންދިޔަވަރަކަށް	 ާވދަވެރިކަން	 އަދި	
ބޭރު	 ދަނީ	 ކުްނފުނިތަކުން	 މެލޭޝިއާގެ	
ގައުމުތަކުގައި	ވެސް	ޚިދުމަތްތައް	އިތުރަށް	ފުޅާޮކށް	
‘އެކްސްޕޯޓް’ވެސް	 ފައިނޭންސް	 އިސްލާމިކް	
ރީޖަނާ	 ‘އާސިއާން’	 މިޮގތުން	 ކުރަމުންނެވެ.	
ފައިނޭންސްގެ	 އިސްލާމިކް	 ވެސް	 ގުޅާލުމުގައި	
މެލޭޝިއާގެ	 މިވަގުތު	 ބޮޑެވެ.	 ވަރަށް	 ދައުރު	
މާކެޓުގައި	 ކެޕިޓަލް	 ައމާޒަކީ	 ސިޔާސަތުތަކުގެ	
ޞުކޫކް	ނުވަތަ	އިސްލާމިކް	ޮބންޑު	ކުރިއެރުވުމަށް	
ދަނީ	 ވެސް	 ބޭންކުތަކުން	 އެކި	 ކަމުގައިވާތީ،	
ޞުކޫކު	ބާޒާރުގައި	އެފަރާތްތަކުގެ	ހަރަކާތްތެރިވުން	
އިތުރުކުރަމުންނެވެ.	ނަތީޖާއަކީ	ދުނިޔޭަގއި	ހިނގާ	
މަޝްރޫޢުތަކުގައި	 ިއންފްރަސްޓްރަކްޗާރ	 ޮބޑެތި	
ވެސް	އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސިންގެ	ދައުރު	ވަރަށް	

ފުޅާވެގެންދިއުމެވެ. ޮބޑަށް	

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ	 ޮބޑެތި	 ފާހަގަޮކށްލެވޭ	 މިޮގތުން	
	11( ރިންގިޓްގެ	 ބިލިއަން	 	46 ތެރޭގައި	
ބިލިޔަން	ޔޫ.އެސް	ޑޮލަރު(	ކްލާންގްވެލީ	އެމް.އާރް.

ޓީ.	ޕްޮރޖެކްޓާއި،	ޮބޑެތި	ހައިވޭ	ބިނާކުރުމަށް	ދޫކުރި	

ައްނާދޒީ ހާިސުބ ަތަކްށ ަބލާލިާއުރ:

އޭޝިއާގެ	އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސް	އެސެޓްސް	

20152008201720102017200820162008

USD4.4
ބިލިއަން

USD1.4
ބިލިއަން

USD33.2
USD22.6ބިލިއަން

ބިލިއަން

USD240.5
ބިލިއަން

USD65.3
ބިލިއަން

USD250.7
ބިލިއަން

USD80.3
ބިލިއަން

އޭޝިއާގައި	ފާހަގަޮކށްލެވޭ	އިސްލާމިކް	ބޭންކިންގ	އެސެޓްސް	)$	ބިލިއަނުން(	-	2017

19.6
4.3

26.9

7.0

30.3

8.3

182.8

88.5

20172009201720092017200920172009

މެލޭޝިއާބަންގްލަދޭޝްއިންޮޑނޭޝިއާޕާކިސްތާން
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ގްޯލބަލް	އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސް	ފަންޑްސް	-	2017ގްޯލބަލް	ސުކޫކް	އައުޓްސްޓޭންޑިންގ	-	2017

އެހެނިހެން
)4.0%(

އެހެނިހެން
)23.1%(

ޖީ.ސީ.ސީ
)35.3%(

އޭޝިއާ
)60.7%(

އޭޝިއާ
)42.8%(

ޖީ.ސީ.ސީ
)34.1%(

$77.5

ބިލިއަން
$396.0

ބިލިއަން

ެފންނަމުންދާ	މަންޒަރު	ކިތަންމެ	ހިތްގައިމުކަމުގައި	ހީވިނަމަވެސް،	ޅަފަތުގައިވާ	އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސިންގެ	އަސްލު	މަންޒިލް	އަދިވެސް	ވަރަށް	ދުރެވެ.	އެއީ	
ިއސްލާމްދީނުގައި	އަންގަވާފައިވާޮގތަށް	މާލީ	ނިޒާމެއް	ބައްޓަން	ކުރުމުގެ	މައި	އުސޫލު	އަދި	އަމާޒު	ކަމުގައިވާ	‘ހަމަހަމަކަން’،	މީސްތަކުންގެ	މެދުގައި	ގާއިމު	
ުކރެވިގެންދިއުމެވެ.	‘ކެޕިޓަލިސްޓިކް’	ނިޒާމު	ތަކުގައިވާ	މުއްސަނދިން	އިތުރަށް	މުއްސަނދި	ވުމާއި،	ފަގީރުން	އިތުރަށް	ފަގީރުވުމުގެ	ސިޔާސަތަށް	މިދީނުގައި	
ާޖގައެއްނެތެވެ.	އިމާމުގެ	ފަހަތުގައި	ރަސްކަލަކަށް،	ރައީސަކަށް،	ވިޔަފާރިވެރިއަަކށް،	ނުވަތަ	ވެއިޓަރަކަށް	ވިޔަސް	އެއްވެސް	ތަފާތެއްނެތި	ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ.	
‘ޒަކާތު’ން	 ތަނބެއްކަމުގައިވާ	 ދީނުގެ	 އިސްލާމް	 ދޭހަޮކށްދެއެވެ.	 މިކަން	ސާފުޮކށް	 ފޭރާމުންވެސް	 ލާއުޅޭ	 މީހުން	 އަދާކުރުމުގައި	 އަޅުކަން	 މާތް	 ހައްޖުގެ	
ވެސް	ފެނިގެންދަނީ	މުއްސަނދިން	އިތުރަށް	މުއްސަނދިވުމުގައި	މައްސަލައެއް	ނެތް	ކަމުގައި	ވީނަމަވެސް،	ޝަރުޠެއްގެ	ޮގތުން	އެއާއެކު	ފަގީރުކަން	ވެސް	
ަނއްތާލެވެންޖެހޭކަމެވެ.	މެލޭޝިއާގައި	މިވަގުތު	އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސްގެ	މިސްރާބު	ހުރީ	މިދެންނެވުނުޮގތަށް	މުޖުތަމަޢު	އަށް	ކުރިމަތިވެފައިވާ	މައްސަލަތައް	
ހައްލުކުރުމާއި،	ފަގީރުކަން	ނައްތާލުމާދިމާލަށެވެ.	ފަގީރުންނަށްޓަކައި	‘އިސްލާމިކް	މައިކްޯރ	ފައިނޭންސިންގ’	އަދި	މުއްސަނދިންނަށް	‘އިސްލާމިކް	ވެލްތް	
ެމނޭޖްމަންޓް’	އެވެ.	ހަމަ	މިޮގތަށް	ބޭންކިންގ	އަދި	އިންޝުއަރެންސްގެ	ޚިދުމަތުން	މަޙްރޫމުވެފައިވާ	ފަރާތްތަކަށް	އިސްލާމީ	ކޮންސެޕްޓްތަކުގެ	ބޭނުންޮކށް	
އިސްލާމިކް	ފައިނޭންޝަލް	ޓެކްނޮޮލޖީޒް؛	ކްރައުޑްފަންޑިންގ	ޕްލެޓްޯފމްތަކާއި،	ވާޗުއަލް	ބޭންކިންގ،	ޮމބައިލް	ޕޭމަންޓްސް	ފަދަ	ސިސްޓަމްތަކުގެ	ބޭނުންހިފައި،	

ހަމަހަމަކަމާއިއެކު	ހުރިހާ	އެއްމެނަށް	ވެސް	އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސިންގެ	ޚިދުަމތްތައް	ލިބިގެންދިއުމެވެ.



ަޖުދވަލު
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތް ދެިވިހ އިނިގޭރިސ

ބައެއް	ޤައުމުތަކުގައި	ޮދށީ	އުމުރުގެ	މީހުންނަށް،	ކަނޑައެޅޭ	ވަކި	އުމުރަކަށް	ދިއުމުން	
ދިރިއުޅުމަށް	ދެވޭ	އަސާސީ	އިނާޔަތެއް.	ރާއްޖޭގައި	މި	އިނާޔަތް	ދެމުންގެންދަނީ	

ރާއްޖޭގައި	ދިރިއުޅޭ	ޮކންމެ	ދިވެހި	ރައްޔިތަކަށް	އުމުރުން	65	އަހަރު	ވުމުން،	ނިޔާވުމަށް	
ދާންދެންއެވެ.

އަސާސީ	ޕެންޝަން Basic Pension

ގަންނަން	ހުށަހަޅާ	އެންމެ	މަތީ	އަގާއި	ވިއްކަން	ހުށަހަޅާ	އެންމެ	ދަށް	އަގާ	ދެމެދު	ހުންނަ	
ފަރަގު.	

ބިޑް-އާސްކް	ސްޕްރެޑް Bid-Ask Spread

އެސެޓެއް	ނުވަތަ	އިންވެސްޓްމަންޓެއް	ވިއްކާލުމުން	ލިބޭ	ނަފާ. ކެޕިޓަލް	ގެއިން Capital Gain

ޮގތެއްގައި	 ހާމަކަންޮބޑު	 އަދި	 ޒިންމާދާރު	 ޯހދުމަށް،	 އިތުބާރު	 އިންވެސްޓަރުންގެ	
ހެދުމަށް		 ކުންފުނިތައް	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	 އެކްސްޗޭންޖްގައި	 ސްޮޓކް	 މޯލްޑިވްސް	
ކޯޑު.	 ތަޢާރަފުކުރި	 އަހަރު	 ވަނަ	 	2008 ޮއޯތރިޓީއިން	 ޑިވެޮލޕްމަންޓް	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	

ސީއެމްޑީއޭ	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	ޯކޑް
 CMDA Corporate

Governance Code

ބޭނުމެއްގައި	 އެނޫންވެސް	 ނުވަތަ	 ޙިމާޔަތްކުރުމަށް	 މަޞްލަޙަތު	 އެފަރާތެއްގެ	 ޙިއްޞާދާރަކު	
ފަރާތް. ޮކންޓްޯރލްކުރެވިދާނެ	އަދި	ކުންފުނީގެ	މެނޭޖްމަންޓަށް	ނުފޫޒުޯފރުވޭނެ	 ކުންފުންޏެއް	

ތަރުކީޒީ	މިލްކުވެރިކަން
 Concentrated

Ownership

އެންމެ	މަދުން	ނުވަތަ	އެންމެ	ގިނައިން	ޕެންޝަން	ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ	ޮގތުގައި	
މުސާރައިން	އުނިކުރެވޭ	މިންވަރު.

ޮކންޓްރިބިއުޝަން	ސީލިންގ Contribution Ceiling

ކުންފުނި	ހިންގުމުގައި	ގެންގުޅޭ	އުސޫލުތަކާއި	އިޖުރާއަތުތައް.	މީގައި	ކުންފުނީގެ	މަޤްސަދު	ހާސިލުވާޮގތަށް،	
ޮކންޓްޯރލުތަކާއި	 އިންޓާނަލް	 އިތުރުން	 ޕްލޭންތަކުގެ	 އެކްޝަން	 ޮއނިގަނޑުތަކާއި،	 ކަނޑައެޅޭ	
ފެންވަރު	ވަޒަންކުރުމާއި	މަޢުލޫމާތު	ހާމަކުރުން	ފަދަ	ކުންފުނި	ހިންގުމުގެ	ހުރިހާ	ކަމެއް	ހިމެނެއެވެ.

ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް
 Corporate

Governance

އެ	 އެފަރާތަށް	 ޮއވެމެ،	 ސެކިއުރިޓީޒް	 ކުންފުންޏެއްގެ	 މިލްކުގައި	 އިންވެސްޓަރެއްގެ	
ރިސްކަށް	 ފަދަ	 މި	 ގެއްލުން.	 ލިބިދާނެ	 ނެތުމުން	 ޔާޤީންކަމެއް	 މާލީ	 ުކންފުންޏާމެދު	
ކިޔައިއުޅެއެވެ. އޭވެސް	 ރިސްކް	 ޑައިވަރސިފިއެބްލް	 ނުވަތަ	 ރިސްކް	 އަންސިސްޓެމެޓިކް	

ޯކޕަރޭޓް	ރިސްކު Corporate Risk

ޮބޑެތި	ކުންފުނިތަކުން،	ކުދި	ނަމަވެސް	އިނޮވޭޓިވް	ނުވަތަ	ސްޕެޝަލިސްޓް	ކުންފުނިތަކުގެ	
ހިއްސާ	ނެގުން	ނުވަތަ	އެކުންފުންޏާއެކު	ޮޖއިންޓް	ވެންޗަރ	އެއްބަސްވުމަކަށް	އައުން.	މިފަދަ	
ޯފރުޮކށްދެވިދާނެއެވެ.	 ހުނަރު	 މާރކެޓްކުރުމުގެ	 އަދި	 ހިންގުމުގެ	 ކުންފުނި	 ކުންފުންޏަކަށް	
ޯހދުމެވެ. ފައިދާ	 ޚާއްޞަ	 ވަކި	 ވާދަވެރިކަމުގައި	 ވިޔަފާރީގެ	 މަގްސަދަކީ	 މީގެ	

ޯކޕަރޭޓް	ވެންޗަރިންގ Corporate Venturing

ދެ	އެއްޗެއް	ނުވަތަ	ކަމެއް	އެކަތިއަނެކައްޗާ	ގުޅިފައިވާ	މިންވަރު	ނުވަތަ	ބަދަލުވަމުންދާޮގތް	
އަންގައިދޭ	ތަފާސްހިސާބު.

ޯކރިލޭޝަން Correlation

ބްަސޮކާށުރ
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މީހަކު	ރިޓަޔަރ	ކުރުމުން	އެމީހަކު	މަސައްކަތްކުރި	މުއްދަތާއި	އެމީހެއްގެ	އާމްދަނީގެ	މައްޗަށް	
ބިނާޮކށް	ލިބޭ	އިނާޔަތް.

ޑިފައިންޑް	ބެނިފިޓް Defined-Benefit

ޮކންޓްރިބިއުޝަން	ޮގތުގައި	ޖަމާކުރެވޭ	ފައިސާ.	އަދި	މި	ފައިސާއިން	އިންވެސްޓްޮކށްގެން	
ލިބޭ	ފައިދާ	ޕެންޝަން	އިންކަމްޮގތުގައި	ބައިވެރިންނަށް	ލިބެއެވެ.

ޑިފައިންޑް	ޮކންޓްރިބިއުޝަން
  Defined

Contribution

ކުންފުނީގެ	ފައިދާގެ	ތެރެއިން	ހިއްސާދާރުންނަށް	ބެހުމަށް	ކަނޑައަޅާ	މިންވަރު. ހިއްސާގެ	ބެހުނު	ފައިދާ Dividend

ޯލނުތަކަށް	ފައިސާދައްކާއިރު،	ބޭންކާއެކު	އެއްބަސްވެފައިވާ	ޝެޑިއުލްއަށްވުރެ	މާކުރިން	
ފައިސާދެއްކުމުން	ބޭންކަށް	ލިބޭ	މާލީ	ގެއްލުން	ކުޑަކުރުމަށް	ނަގާ	ފީ.

އާރލީ	ޕޭމަންޓް	ޕެނަލްޓީ
 Early Payment

Penalty

ރިޓަޔަމަންޓް	އުމުރަށްވުރެ	އަވަހަށް	ރިޓަޔަކުރުން. އަރލީ	ރިޓަޔަމަންޓް Early Retirement

ފަރާތުން	 ގެންގުޅޭ	 ޙިއްޞާ	 ޢާންމު	 ނުވަތަ	 ވެރިފަރާތް	 ކުންފުންޏެއްގެ	 ނުވަތަ	 ފާރމެއްގެ	
އަކީ	 މިފައިސާ	 ހޭދަ.	 ފަރާތުންކުރާ	 އެ	 ނުވަތަ	 ފައިސާ	 ދޭ	 ކުްނފުންޏަކަށް	 އެ	
ނޫނެވެ. ފައިސާއެއް	 ރައްދުކުރާނެ	 އަނބުރާ	 އެފަރާތަށް	 ޙާލަތެއްގައި	 ޢާންމު	 ކުންފުނީގެ	

އިކުއިޓީ	އިންވެސްޓްމަންޓް Equity Investment

މުވައްޒަފުން.	 ހިމެނޭ	 މެނޭޖްމަންޓްގައި	 ކުންފުނީގެ	 ޙަރަކާތްތެރިވާ	 ޯބޑުގައި	 ކުންފުންޏެއްގެ	 އެގްޒެކެޓިވް	ޑިރެކްޓަރުން Executive Director

ވިޔަފާރިކުރާފަރާތުން	އެފަރާތެއްގެ	މިލްކުވެރިކަން	ނުވަތަ	ޙިއްޞާ	އެހެން	އިންވެސްޓަރަކަށް	ވިއްކާލުމަށް	
ެއކަށައަޅާފައިވާ	ޕްލޭން.	މި	ސްޓްރެޓެޖީއަކީ	އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ	ފަރާތަށް	ލިބިދާނެ	ގެއްލުން	
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި	އެފަރާތުން	ބޭނުންވެއްޖެ	ހިނދެއްގައި	ވިޔަފާރިން	ނުކުތުމަށް	ހުޅުވާލާފައިވާ	ޮދރެކެވެ.	

އެގްޒިޓް	ސްޓެރެޓެޖީ Exit Strategy

ނުވަތަ	 ދިނުން،	 ފައިސާ	 ޕެންޝަން	 އަދަދަކުން	 އެއް	 ފަރާތްތަކަށް	 ރިޓަޔަރޮކށްފައިވާ	
ދިނުން. ފައިސާ	 ޕެންޝަން	 ބިނާޮކށް	 މައްޗަށް	 އަހަރުގެ	 މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ	

ފްލެޓް	ރޭޓް	ސިސްޓަމް Flat Rate System

ހީނަރުކަން.	 އައި	 އަށް	 	2009 އިން	 	2007 ނިޒާމަށް	 މާލީ	 ދުނިޔޭގެ	 ގްޯލބަލް	ފައިނޭންޝަލް	ކްރައިސިސް
 Global Financial

Crisis

ކަމުގައިވާ	 އޭޖެންސީއެއް	 ރޭޓުކުރާ	 ޙަރަކާތްތައް	 އިގްތިސާދީ	 ޙަލާލް	 ދުނިޔޭގެ	
“ކްރެސެންޓް	ރޭޓިންގ”	އިން	ޮކންމެ	އަހަރަކު	އާންމު	ކުރާ	ޙަލާލް	ފަތުރުވެރިކަމާއި	ގުޅޭ	ރިޕޯޓު.

ގްޯލބަލް	މުސްލިމް	ޓްރެވަލް	އިންޑެކްސް
 Global Muslim

Travel Index

މިފަދަ	 ޮބންޑު.	 ދޫކުރާ	 ޯހދުމަށް	 ފައިސާ	 ޙަރަކާތްތަކަށް	 އިޤްތިޞާދީ	 ރައްޓެހި	 ތިމާވެއްޓާ	
މަގުފަހިވާ	 ހިމާޔަތްކުރުމަށް	 ތިމާވެށި	 އިންވެސްޓްކުރަނީ	 ފައިސާ	 ލިބޭ	 ޮބންޑުތަކުން	
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައެވެ.	 އެހީވާ	 ރައްކާތެރިކުރަން	 ތިމާވެށި	 ނުވަތަ	 ޞިނާޢަތްތަކުގައި	
ވަސީލަތެކެވެ. ގެންގުޅޭ	 ބާރުއެޅުމަށް	 ތަރައްޤީއަށް	 ދެމެހެއްޓެނިވި	 މިއީ	

ގްރީން	ޮބންޑް Green Bond
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ޤައުމެއްގެ	އުފެއްދުންތެރިކަން	މިންކުރަން	ގެންގުޅޭ	އެންމެ	އަސާސީ	އެއް	މިންގަނޑު.
ޖީ.ޑީ.ޕީ	މިންކުރުމުގައި	ބަލަނީ	ޮކންމެ	އަހަރަކު	އެޤައުމެއްގައި	އުފައްދާ	މުދަލާއި	ޚިދުމަތްތައް	

އެއިރެއްގައި	މާކެޓުގައި	ހުންނަ	އަގުތަކާއި	އެއްމިނެއްގައި	ނުވަތަ	އިންފްލޭޝަންއަށް	
ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.	މިޮގތުން	ރިއަލް	ޖީޑީޕީ	މައްޗަށް	ދާނަމަ	ޤައުމު	އެދަނީ	އިޤްތިޞާދީ	

ޮގތުން	ކުރިއަށެވެ.

ޤައުމީ	އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ	މިންގަޑު	
)ޖީޑީ.ޕީ(

 Gross Domestic

)Product )GDP

ގަލްފު	ޯކރޕަރޭޝަން	ކައުންސިލަކީ	ސިޔާސީ	ޮގތުންނާއި	އަދި	އިގްތިސާދީ	ގޮތުން	ގަލްފުގެ	
ބައެއް	ގައުމުތަކުގެ	މެދުގައި	އެއްބާރުލުން	ދިނުމަށް	އުފައްދާފައިވާ	ޖަމިއްޔާއެއް.

ގަލްފް	ޯކރޕަރޭޝަން	
ކައުންސިލް)ޖީސީސީ(

 Gulf Cooperation

)Council )GCC

ކަމަކަށް	ފުރިހަމަ	ހައްލެއް	ޯހދުމަށް	އެކުލަވާލާ	ޤާނޫނީ	ނިޒާމު. ޮހލިސްޓިކް	ރެގިއުލޭޓަރީ	ފްރޭމްޯވކް
 Holistic Regulatory

Framework

ކުންފުނީގެ	ޯބޑުގައި	މިނިވަން	ހައިސިއްޔަތުން	ބައިވެރިވާ	މެމްބަރުން.	 އިންޑިޕެންޑެންޓް	ޑިރެކްޓަރސް
 Independent

Directors

ސެކިއުރިޓީޒްގެ	ބާޒާރުގެ	ހުރިހާ	ކުންފުނިތަކެއްގެ	ޖުމުލަ	އަގަށް	އަންނަ	ބަދަލު	އަންގައިދޭ	
މިންގަނޑު.

އިންޑެކްސް Index

ޯމލްޑިވްސް	ސެކިއުރިޓީޒް	ޑިޮޕސިޓަރީ	)އެމް.އެސް.ޑީ(	ގެ	ޮއންލައިން	ޕޯޓަލް.	މި	ޕޯޓަލް	
މެދުވެރިޮކށް	ޖަމާޮކށްފައިވާ	ސެކިއުރިޓީސްގެ	ބެލެންސް	ބެލުމާއި،	އެކައުންޓުގެ	ސްޓޭޓްމަންޓް	

ޑައުންޯލޑްކުރުމާއި	އަދި	އައި.ޕީ.ޯއސްތަކުގައި	ސަބްސްކްރައިބްކުރުމުގެ	ޚިދުމަތް	ޯފރުޮކށްދެއެވެ.
އިންފިނިޓީ	ޕޯޓަލް Infinity Portal

މުއާމަލާތެއްކުރާ	ދެފަރާތުންކުރެ	އެއްފަރާތަކަށް	މުހިންމު	އަދި	ގިނަ	މަޢުލޫމާތުތަކެއް	
ލިބިފައިވާއިރު،	އެ	މަޢުލޫމާތު	އަނެއްފަރާތަށް	ލިބިފައި	ނުވުން.	މާލީ	މުޢާމަލާތްތައް	ކުރާއިރު	

މިފަދަ	ޙާލަތު	މުޢާމަލާތުގެ	ކުރިން	ދިމާވުމަށް	ކިޔަނީ	'އެޑްވަރސް	ސެލެކްޝަން'	އެވެ.
އިންޮފމޭޝަން	އެސިމެޓްރީ

 Information

Asymmetry

ޕަބްލިކް	ކުންފުންޏަކުން	އާންމުޮކށް	ހުޅުވާލައިގެން	އެކުންފުނީގެ	ޙިއްޞާ	ގަތުމަށް	ދެވޭ	
ދަޢުވަތު.

އިނީޝަލް	ޕަބްލިކް	ޮއފަރިންގ
 Initial Public

)Offering )IPO

އިސްލާމީ	ޝަރީޢާގެ	އަސާސްތަކާ	އެއްޮގތަށް	ހިންގާ	ބޭންކިންގެ	މުޢާމަލާތް	ނުވަތަ		
ޚިދުމަތް.

އިސްލާމިކް	ބޭންކިންގ Islamic Banking

ކަނޑައެޅިފައިވާ	ރިޓަޔަރމަންޓް	އުމުރު	ހަމަވި	ނަމަވެސް	ފައިސާ	ނުނަގައި	ބެހެއްޓުން. ލޭޓް	ރިޓަޔަރމަންޓް Late Retirement

ޮބންޑް	ނުވަތަ	ޯލނުގެ	ޮބޑު	އަދަދެއް	ލޭންދޭންޮކށްގެން	އެހެން	ކުންފުންޏެއް	ގަތުމަށް	ކުރި	
ޚަރަދު	އަނބުރާ	ޯހދުން.

ލެވަރޭޖް	ބައި	އައުޓް	)އެލް.ބީ.އޯ(
 Leveraged Buy Out

))LBO

ޮކންމެ	ަޤއުމެއްގައިވެސް	އެ	ޤައުމެއްގެ	ރައްޔިތުން	ދިރިތިބޭނެކަމަށް	ލަފާޮކށް	ކަނޑައަޅާ	އާންމު	އުމުރު. ލައިފް	އެކްސްޕެކްޓެންސީ Life Expectancy
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މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖްގައި	ލިސްޓުކުރުމަށް	ފުރިހަމަވާންޖެހޭ	ޝަރުތުތަކާއި	
ލިސްޓްކުރުމަށްފަހު	ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ	ޮގތް	ބަޔާންޮކށް،	އެމް.އެސް.އީ	އިން	ކަނޑައަޅާފައިވާ	

އުސޫލު.
ލިސްޓިންގ	ރޫލްސް Listing Rules

ކުންފުންޏަކުން	ދޫޮކށްފައިވާ	ޖުމުލަ	ޙިއްޞާގެ	ތެރެއިން	އެ	ކުންފުންޏެއްގެ	50	
އިންސައްތައަށްވުރެ	ޮބޑު	ޢަދަދެއްގެ	ޙިއްޞާގެ	މިލްކުވެރިކަން	ލިބިފައިވާ	ޙިއްޞާދާރު.	

މެޯޖރިޓީ	ޝެއަރޯހލްޑަރަކީ	ކުންފުނީގެ	ކަންކަން	ނިންމުގައި	ބާރު	ލިބިފައިވާ	އަދި	ކުންފުނި	
ޮކންޓްޯރލްކުރާ	ފަރާތެވެ.

މެޯޖރިޓީ	ޝެއަރޯހލްޑަރ Majority Shareholder

ޙިއްޞާގެ	ބާޒާރުގައި	ކުންފުނީގެ	ޖުމުލަ	އަގު.	މިއީ	ކުންފުނީގެ	ޙިއްޞާއެއްގެ	ބާޒާރުގެ	
އަގާއި	އެ	ކުންފުނިން	ދޫޮކށްފައިވާ	ޖުމުލަ	ޙިއްޞާގެ	ޢަދަދު	ގުނަކުރުމުން	ލިބޭ	ޖުމުލައެވެ.	

ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖުގައި	ލިސްޓްޮކށްފައިވާ	ހުރިހާ	ކުންފުންޏެއްގެ	ޙިއްސާގެ	އަގުތައް	
)ވަކިވަކީން(	އެކުންފުންޏެއްގެ	ޙިއްޞާ	ވިއްކަންހުރި	އަގާއި	ގުނަކުރުމުން	ލިބޭ	ޖުމުލަ	އަކީ	
މުޅި	ސްޮޓކް	މާރކެޓްގެ	މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން	ނުވަތަ	ސްޮޓކް	މާރކެޓްގެ	ކުޑަޮބޑުމިން	

ކަނޑައަޅާ	މިންގަނޑެވެ.

މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން
 Market

Capitalization

މާރކެޓްގެ	ޙަރަކާތްތަކާމެދު	އިންވެސްޓަރުންގެ	އިތުބާރުޮއންނަ	މިންވަރު.	މާކެޓުގައި	ނޭދެވޭ	
ޙަރަކާތްތަށް	އިތުރުވާވަރަކަށް	މާރކެޓް	ޮކންފިޑެންސް	ނުވަތަ	އިންވެސްޓަރުން	މާރކެޓަށް	

ކުރާ	އިތުބާރު	ދަށްވާނެއެވެ.
މާރކެޓް	ޮކންފިޑެންސް Market Confidence

ޙިއްޞާގެ	ބާޒާރުގައި	އަގަށް	ޮބޑުބަދަލެއް	ނައިސް	ޙިއްޞާ	ގަނެވިއްކުމުގެ	މާހައުލެއް	
މާކެޓުގައި	ޮއތް	މިންވަރު.	

ކުރުމުއްދަތެއްގެ	ޚަރަދުތައްކުރުމަށް	ފައިސާ	ހުންނަ	މިންވަރު	ނުވަތަ	ފަސޭހަކަމާއެކު	މުދާ	
ވިއްކާލައިގެން	ފައިސާ	ލިބޭނެ	މަގުތަނަވަސްވެފައިވުން.

މާރކެޓް	ލިކުއިޑިޓީ Market Liquidity

މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ގަނެވިއްކުމުގެ	މެދުވެރިއެއްގެ	ދައުރުގެ	ޮގތުގައި	އަބަދުވެސް	މާލީ	
ސެކިއުރިޓީޒް	ގަނެވިއްކޭނެ	އަގުތަކެއް	އެނގެން	ޮއތުމާއި	ޔަޤީންކަމާއެކު،	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	

މުއާމަލާތްތައް	ހިންގޭނެ	ނިޒާމު.
މާކެޓް	މޭކިންގ Market Making

މޯލްޑިވްސް	ޮސޓްކް	އެކްސްޗޭންޖުގައި	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ހުރިހާ	ކުންފުނިތަކެއްގެ	ޖުމުލަ	
އަގަށް	އަންނަ	ބަދަލު	އަންގައިދޭ	މިންގަނޑު.

މެސިކްސް MASIX

މަދު	އާމްދަނީއެއް	ލިބޭ	ފަރާތްތަކަށް	އިޖްތިމާޢީ	އެހީތެރިކަން	ޯފރުޮކށްދޭ	ސްކީމް.
މީންސް	ޓެސްޓެޑް	ޯސޝަލް	

އެސިސްޓަންސް	ސްކީމް
Means tested social-

assistance scheme

ފަގީރު	އަދި	ކުޑަ	އާމްދަނީއެއް	ލިބެމުންދާ	ފަރާތްތަކަށް	ޚާއްޞަޮކށްގެން	ހިންގާ	ސްކީމް. މީންސް	ޓެސްޓެޑް	ސްކީމްސް
 Means-tested

schemes

ބޭސްފަރުވާގެ	ކަންކަމަށް	ފައިސާ	ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި	ގާއިމްކުރެވިފައިވާ	އެކައުންޓް. މެޑިސޭވް	އެކައުންޓް Medisave Account
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ބައެއް	ޤައުމުތަކުގައި	ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތްތަކަށް	ދޭން	ލާޒިމްކުރާ	އެންމެ	ކުޑަ	އުޖޫރަ. މިނިމަމް	ވޭޖް Minimum Wage

ކުންފުންޏަކުން	ދޫޮކށްފައިވާ	ޖުމުލަ	ޙިއްޞާގެ	ތެރެއިން	އެ	ކުންފުންޏެއްގެ	50	އިން	
ސައްތައަށްވުރެ	މަދު	މިންވަރެއްގެ	ޙިއްޞާގެ	މިލްކުވެރިކަން	ލިބިފައިވާ	ޙިއްޞާދާރު.

މައިޯނރިޓީ	ޝެއަރޯހލްޑަރ Minority Shareholder

ދަރަންޏަށް	އުނިކުރުމަށް	ފަހު	އެވަރެޖްޮކށް	އާމްދަނީގެ	ޮގތުގައި	ގެއަށް	ގެންދަން	ލިބޭ	
އާމްދަނީ	'	ޓޭކް	ޯހމް	ޕޭ'

ނެޓް	އެވަރެޖް	އަރނިންގ Net Average Earning

ކުންފުނީގެ	ޯބޑު	މެމްބަރުންގެ	ޮގތުގައި	ހިމެނޭ	ކުންފުނީގެ	މެނޭޖްމަންޓުގައި	ނުހިމެނޭ	
މިނިވަން	މެމްބަރުން.

ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް	ޑިރެކްޓަރުން
 Non - Executive

Director

ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ	ޮގތުގައި	ލިބޭ	ފައިސާ	ވަކި	އެކައުންޓަކަށް	ޖަމާކުރުމަށްފަހު،	އެކައުންޓުގެ	
ބެލަންސް	އަށް	ރޭޓް	ޮއފް	ރިޓަރން	)Return	Rate of(	އެއް	ލައެވެ.	ޯނޝަނަލް	
އެކައުންޓޭ	ކިޔެނީ	މި	ބެލެންސް	އަކީ	ހަމައެކަނި	ފަންޑު	މެނޭޖްކުރާ	ފަރާތްތަކުގެ	ޮފތުން	
ދައްކާ	ބެލެންސް	އެއްކަމުންނެވެ.	ރިޓަޔަރ	ކުރުމުން	ޯނޝަނަލް	ކެޕިޓަލް	އެކައުންޓްގައި	

ޖަމާވެފައި	ހުރި	ފައިސާ	ލައިފް	އެކްސްޕެކްޓަންސީ	އަށް	ބިނާޮކށް	ހެދޭ	ޯފމިއުލާއެއް	
މެދުވެރިޮކށް	ޕެންޝަން	ޕޭމަންޓްސް	ޮގތުގައި	ބަހާލެވިގެން	ދެއެވެ.	މި	ފަދަ	ސްކީމްތަކާއި	

ޑީ.ސީ	ސްކީމްތަކާއި	އެއްޮގތް	ސިފަތަކެއް	ހުރުމުގެ	ސަބަބުން	މި	ފަދަ	ސްކީމްތަކަށް	
“ޯނޝަނަލް	ޑިފައިން	ޮކންޓްރިޮބއުޝަން	ޕްލޭން”	)އެން.ޑީ.ސީ(	އޭވެސް	ކިޔެއެވެ.	

ޯނޝަނަލް	އެކައުންޓް Notional Account

އެކެއް	އަނެކާގެ	ޙައްޤަށް	އަރައިގަތުން	ނުވަތަ	ލިބިފައިވާ	ބާރެއްގެ	ނާޖާއިޒު	ފައިދާ	ނެގުން. ޮއޕްރެސް Oppress

ޯއވަރސަބްސްކްރައިބް	ވުމަކީ	ކުންފުންޏަކުން	ޙިއްޞާ	ވިއްކުމަށް	ހުޅުވާލި	ފުރުޞަތުގައި	
އެކުންފުނިން	ވިއްކުމަށް	ހުށަހެޅި	ޙިއްޞާގެ	އަދަދަށްވުރެ	އިތުރަށް	ޙިއްޞާ	ގަތުމަށް	

ހުށަހެޅުން.
ޯއވަރސަބްސްކްރައިބް Oversubscribe

ވިޔަފާރީގެ	ބައެއް،	އެހެން	އިންވެސްޓަރަކަށް	ވިއްކާލުން. ޕާރޝަލް	އެގްޒިޓް Partial Exit

ރިޓަޔަރވުމުގެ	ކުރިން	އަހަރެއްގެ	މައްޗަށް	އެމީހަކަށް	ލިބެމުން	ދިޔަ	އާމްދަނީއާ	އަޅާބަލާއިރު	
ރިޓަޔަރ	ވުމުން	ލިބޭ	އާމްދަނީގެ	އިންސައްތަ.

ޕެންޝަން	ރިޕްލޭސްމަންޓް	ރޭޝިޯއ
 Pension

Replacement Ratio

ޕްރައިވެޓް	ކުންފުނިތަކުގައި	ސީދާޮގތުން	އިންވެސްޓްކުރާ	އިންވެސްޓަރުންނާއި	ފަންޑުތައް. ޕްރައިވެޓް	އިކުއިޓީ Private Equity

ވިޔަފާރި	ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައިވާ	ޤައުމު	ފިޔަވައި	އެހެން	ޤައުމެއްގައި	ކުރާ	ވިޔަފާރިއަކުން	ލިބޭ	
ފައިދާއެއް،	އެ	ވިޔަފާރި	ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައިވާ	ޤައުމަށް	އަނބުރާ	ގެންދިއުން.

ޕްޮރފިޓް	ރިޕެޓްރިއޭޝަން Profit Repatriation

މެންޑޭޓަރީ	ސްކީމެއްގައި	ހިމެނޭ	ގިނަ	ކަންތައްތަކެއް	އެކުލެވޭ،	ނަމަވެސް	ރަސްމީ	
ސިފައެއްގައި	މެންޑޭޓަރީ	ސްކީމް	އަށް	ނުފެތޭ	ސްކީމް.

ކުއާސީ-މެންޑޭޓަރީ quasi-mandatory
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތް ދެިވިހ އިނިގޭރިސ

ގިނަ	އިންވެސްޓަރުންތަކެއް	ބައިވެރިވެގެން	ޖަމާކުރާ	ފައިސާއިން	ގެޮދރުފަދަ	އިމާރާތްތައް	
ބިނާޮކށްގެން	އާމްދަނީ	ޯހދުމަށް	އުފައްދާ	ކުންފުނިތައް.

ރިއަލް	އެސްޓޭޓް	އިންވެސްޓްމަންޓް	
ޓްރަސްޓްސް	)ރީޓްސް(

Real Estate 
Investment Trusts 
)REITS(

ކުންފުނިން	ކުރިން	ވިއްކާފައިވާ	ޙިއްޞާ،	މާރކެޓް	މެދުވެރިޮކށް	އެކުންފުނިން	އެ	ޙިއްޞާ	
އަލުން	ގަތުން.

ޝެއަރ	ރީޕަރޗޭސް Share Repurchase

މުއައްސަސާއަކުން	ނިންމާ	ނިންމުމެއްގައި	އެހެން	ފަރާތްތަކެއްގެ	މަސްލަހަތު	ހިމެނޭ	
ފަރާތްތައް،	ނުވަތަ	އެއިންފަރާތަކުން	ނިންމާ	ނިންމުމަކުން	މުއައްސަސާގެ	ނުވަތަ	

މުއައްސަސާއާ	ގުޅުން	ހުރި	ފަރާތްތަކަށް	އަސަރުކުރާނަމަ	އެ	ފަރާތްތައް.
ސްޓޭކްޯހލްޑަރުން Stakeholders

ޙިއްޞާގެ	ބެހުނު	ފައިދާ	އާއި	ޙިއްޞާގެ	އަގު	މައްޗަށް	ދިއުމުން	ލިބޭ	ކެޕިޓަލް	ގެއިންއާ	
އެކު	ޙިއްޞަދާރަށް	ލިބޭ	ޖުމުލަ	ފައިދާ.

ސްޮޓކް	ރިޓާން Stock Return

ދައްކަންޖެހޭ	ޢަދަދަށްވުރެ	އިތުރަށް	ޓެކްސް	ދައްކާފައިވާނަމަ،	އިތުރަށް	ދެއްކި	ފައިސާ	
އެފަރާތަކަށް	އަނބުރާ	ލިބިދިނުން.

ޓެކްސް	ރިބޭޓް Tax Rebate

އިންވެސްޓްމަންޓް	އެއްޮކށް	ވިއްކާލުން. ޓޯޓަލް	އެގްޒިޓް Total Exit

ވިޔަފާރިއެއް	އެއްޮކށް	ނުވަތަ	ވިޔާފާރީގެ	ބައެއް	އެހެން	ވިޔަފާރިއަކަށް	ވިއްކާލުން. ޓްރޭޑް	ސޭލް Trade Sale

ޙިއްޞާގެ	ބާޒާރުގައި	ވަކި	މުއްދަތެއްގެ	ތެރޭގައި	ގަނެވިއްކާފައިވާ	ޖުމުލަ	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	
ޢަދަދު.

ޓްރޭޑް	ޮވލިއުމް Trade Volume

ހިއްސާގެ	ބާޒާރުގައި	މުއާމަލާތްކުރުމަށް	ބޭނުންކުރެވޭ	ވަސީލަތްތަކާއި	ނިޒާމްތައް. ޓްރޭޑިންގ	އިންފްރާސްޓްރކްޗަރ
 Trading

Infrastructure

ޤާނޫނީ	ޝަހުސެއްގެ	ނަން	މައްޗަށް	އެފަރާތެއް	ނުވަތަ	ފަރާތްތަކެއްގެ	މުދާ	ބަދަލުޮކށް،	
އެމުދަލުގެ	ބެނިފިޝިއަރީ	)ފައިދާ	ދެވޭ	ފަރާތް(	އަކަށް	އޭގެން	ލިބޭ	ފައިދާ	ލިބޭޮގތަށް	

ހެދޭ	އެއްބަސްވުމެއް.
ޓްރަސްޓް Trust

ޙިއްސާގެ	ބާޒާރުގައި	މާލީ	ސެކއުރިޓީޒް	ދައުރުވާ	އަވަސް	ލަސްމިން	އަންގައިދޭ	
މިންގަނޑެއް.	ޓާންޯއވަރ	އަކީ	ޓްރޭޑިންގ	ޮވލިއުމް	ނުވަތަ	ވިއްކާފައިވާ	ޖުމުލަ	

ސެކިއުރިޓީޒްގެ	ޢަދަދު	މާރކެޓުގައި	އެމުއްދަތުގައި	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	
ޢަދަދުން	ގެއްލައިގެންނެވެ.

ޓާންޯއވަރ Turnover

އިޤްތިޞާދީ	ފުދުންތެރިކަން	ބެހިގެންވާގޮތް. ވެލްތް	ޑިސްޓްރިބިއުޝަން Wealth Distribution
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ަތފީްޞލު ދެިވހްިނ ަރމްުޒ

ޮކންޓިނުއިންގ	ޑިސްކްޯލޝަރ	ޮއބްލިގޭޝަންސް	ޮއފް	އިޝުއާސް	 ސީ.ޑީ.ޯއ.އައި CDOI

ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް ސީ.ޖީ CG

ޗީފް	އެގްޒެކެޓިވް	ޮއފިސަރ ސީ.އީ.ޯއ CEO

ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއޯތރިޓީ	 ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ CMDA

ސެންޓްރަލް	ޕްޮރވިޑެންޓް	ފަންޑް ސީ.ޕީ.އެފް CPF

އެމްޕްޯލޔީ	ޕްޮރވިޑެންޓް	ފަންޑް އީ.ޕީ.އެފް EPF

އެމްޕްޯލޔީ	ޕެންޝަން	ސްކީމް އީ.ޕީ.އެސް EPS

އެމްޕްޯލއީ	ޓްރަސްޓް	ފަންޑް އީ.ޓީ.އެފް ETF

ގަލްފް	ޯކޕަރޭޝަން	ކައުންސިލް ޖީ.ސީ.ސީ GCC

ގްޮރސް	ޮޑމެސްޓިކް	ޕްރޮޑަކްޓް ޖީ.ޑީ.ޕީ GDP

ހައުސިންގ	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ފައިނޭންސް	ޯކޕަރޭޝަން އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ HDFC

އިނީޝިއަލް	ޕަބްލިކް	ޮއފަރިންގ އައި.ޕީ.ޯއ IPO

ލެވަރޭޖްޑް	ބައި	އައުޓް އެލް.ބީ.ޯއ LBO

މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	އިންޑެކްސް މެސިކްސް MASIX

ޯމލްޑިވްސް	ނޭޝަނަލް	ޓްރޭޑިންގ	ޮކމްޕެނީ އެމް.އެން.ޓީ.ސީ MNTC

ޯމލްޑިވްސް	ސެކިއުރިޓީޒް	ޑިޮޕޒިޓަރީ އެމް.އެސް.ޑީ MSD

މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް އެމް.އެސް.އީ MSE

ނިއު	ޔޯކް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް އެން.ވައި.އެސް.އީ NYSE

ޕަބްލިކް	ޮޕޮރވިޑެންޓް	ފަންޑް ޕީ.ޕީ.އެފް PPF

ޕަބްލިކް	ސެކްޓަރ	ޕެންޝަން	ސްކީމް ޕީ.އެސް.ޕީ.އެސް PSPS

ރިއަލް	އެސްޓޭޓް	އިންވެސްޓްމަންޓް	ޓްރަސްޓްސް ރީޓްސް REITs

ސްޕެޝަލް	ޕާރޕަސް	ވެހިކަލް އެސް.ޕީ.ވީ SPV

ަރމްުޒަތުކގެ ލްިސުޓ
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ެއނގަޭތ؟

1. ޯވާރ ިވަޔފިާރެވިރްނ ާރްއޖެައްށ ެއްނެމ ފަުރަތަމ ގަެނއީ ޮކްނުދަވްސަވެރްއަގ؟
ޖ.	މީލާދީ	ސަނަތުން	1890	ވަނަ	އަހަރު.	ރާއްޖެއަށް	އެންމެ	ފުރަތަމަ	ޯވރާ	ވިޔަފާރިވެރިން	ގެނައީ	

ޮބޑުވަޒީރުކަމުގައެވެ. ކިލެގެފާނުގެ	 ޮދށިމޭނާ	 އިބްރާހީމް	

2. ދެިވިހާރއްޖޭަގއި ެއްނެމ ފަުރަތަމ ޢާްނމްުނަންށ ޙިްއާޞ ވިްއކި ުކްނފުްނަޏކީ ޮކބާ؟

ޖ.	ޯމލްޑިވިއަން	ޓްރޭޑިންގ	ޮކމްޕެނީ.	މިކުންފުނި	13	ޖޫން	1947 ގައި	އުފައްދާފައިވަނީ	މައިގަނޑުޮގތެއްގައި	
މަހުގެ	ވިޔަފާރިކުރުމަށެވެ.	

3. ދެިވިހާރއްޖޭަގއި ެސކިުއިރޓީޒް ަގެނވިްއުކމުގެ ޚުިދމަތްޭދްނ ފުެށނީ ޮކްނ ތީާރެޚްއަގިއ؟

ޖ.	14	އޭޕްރީލް	2002	ގައި.	މޯލްޑިވްސް	މަނިޓަރީ	ޮއޯތރިޓީން	ެސކިއުރިޓިޒް	ޓްރޭޑިންގ	ފްޯލރ	)އެސް.
ޓީ.އެފް(ގެ	ނަމުގައި	ޙިއްޞާ	ގަނެވިއްކާނެ	ވަޞީލަތެއް	ތަޢާރުފުކުރެވުނެވެ.

ޖ.	14	އޭޕްރީލް	2004	ގައި.	އެމް.އެސް.ޑީ	އަކީ	ސެޓްފިކެޓަކާނުަލއި	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	ވެރިަފރާތް	އެކަކުގެ	
ނަމުން	އަނެކަމުގެ	ނަމަށްބަދަލުޮކށްދޭ	އަދި	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	މަޢުލޫމާތު	ބަލަހައްޓައިދޭ	ނިޒާމެކެވެ.	

5. މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އްިނޑެކްްސ )މިެސކްްސ( ަތޢާުރފުުކރީ ޮކްނ ައަހަރުކ؟
ލިސްޓްޮކށްފައިވާ	 އެކްސްޗޭންޖުގައި	 ރާއްޖޭގެ	ސްޮޓކް	 އަކީ	 އިންޑެކްސް	 މި	 އަހަރު.	 ވަނަ	 ޖ.	2004	

މިންގަނޑެކެވެ. ދައްކުވައިދޭ	 ބަދަލު	 އަންނަ	 އަގަށް	 ބާޒާރު	 ކުންފުނިތަކުގެ	

4. މޯލިްޑވްްސ ެސކިުއިރޓީޒް ިޑޮޕޒިަޓރީ )އެމް.ެއްސ.ޑީ( ޤާިއމުްކެރުވނީ ޮކްނ ތީާރެޚްއަގިއ؟

6.  ާރްއޖޭގެ ިޙްއާޞގެ ބާޒާުރަގިއ ލްިސުޓކުުރމުގެ ަގވާިއުދ )ލްިސިޓްނގ ރޫލްްސ( ަތޢާުރފުުކީރ ޮކްނ ައަހަރުކ؟

7. ދެިވިހާރއްޖޭގެ މާލީ ެސކިުއިރޓީޒްއާބެހޭ ޤޫާނުނ ފްާސުކރީ ޮކްނ ައަހަރުކ؟
ޖ.	2006	ވަނަ	އަހަރު.	ދިވެިހރާއްޖޭގެ	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ	ޤާނޫނު	ފާސްވުމުން	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	
ޮއޯތރިޓީ	)ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ(	26	ޖަނަވަރީ	2006	ގައި	މިނިވަން	މުސްތަޤިއްލު	ުމއައްސަސާއެއްގެ	ޮގތުގައި	އުފެދުނެވެ.	
މަތިޮކށްފައިވާ	 ޤާނޫނުން	 ިޒންމާ	 ރެގިއުލޭޓުކުރުކުމުގެ	 ތަރައްޤީޮކށް	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	 ރާއްޖޭގެ	 މުއައްސަސާއަކީ	 މި	

އިދާރާއެވެ.

)އެސް.ޓީ.އެފް(ގެ	ރަސްމީ	 ފްޯލރ	 ޓްރޭޑިންގ	 އަކީ	ސެކިއުރިޓީސް	 މި	ރޫލްސް	 އަހަރު.	 ވަނަ	 ޖ.	2004	
ލިސްޓުގައި	ސެކިއުރިޓީޒް	ހިމަނައި،	ސެކިއުރިޓީޒް	ޯކޓުކުރުމުގެ	ޤަވާޢިދު	ތަޢާރުފުކުރުމާއި	އަދި	ފުރަތަމަ	ފަހަރަށް	

ލިސްޓްކުރުމެވެ. ރަސްމީ	 އެސް.ޓީ.އެފްގައި	
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8.  ީޑލްިނގ ުކްނފުިނަތަކާށއި ީޑލްިނގ ުކްނފުިނަތްއ ަތމްީސލުުކާރ ފާަރތަްތަކްށ ެއްނެމ ފަުރަތަމ ަލއިަސްންސ ޫދކުރީ ޮކްނ ައަހަރުކ؟

ޖ.	2006	ވަނަ	އަހަރު.	ޙިއްޞާގެ	ބާޒާރުގެ	ޙަރަކާތްތައް	އިތުރަށް	ފުޅައުޮކށް	ހަރުދަނާކުރުމަށާއި	އިންވެސްޓަރުންނަށް	ަފސޭހައިން	ިޙއްޞާގެ	
މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި	މަގުފަހިކުރުމަށް،	ބްޯރކަރުންގެ	ޚިދުމަތް	2006	ވަނަ	އަހަރު	ފުރަތަމަ	ފަހަރަށް	ރާއްޖޭގައި	ތަޢާރަފުކުރެވުނެވެ.	މިޮގތުން	މި	

އަހަރުގެ	ތެރޭގައި	4	ޑީލިންގ	ކުންފުންޏަށާއި	ޑީލިންގ	ކުންފުނި	ތަމްސީލުކުރާ	8	ފަރާތަކަށް	)ބްޯރކަރުން(	ލައިސަންސް	ދެވުނެވެ.

10. މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖް އާއި މޯލިްޑވްްސ ެސކިުއިރޓީޒް ިޑޮޕޒިަޓރީ ައްށ ަލިއަސްންސ ދަީފއަިވނީ ޮކްނ ައަހަރުކ؟

ޖ.	2008	ވަނަ	އަހަރު.	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ	ޤާނޫނުގެ	ދަށުން،	ޯކޕަރޭޓް	އުޞޫލުން	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖެއް	
ހިންގުމުގެ	ފުރުޞަތު	ޕްރައިވެޓް	ސެކްޓަރަށް	ހުޅުވާލުމުން	މިކަމަށް	ކުރިމަތިލާފައިވާ	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	ޮކމްޕެނީ	ޕވޓ	ލޑޓ.	
އަށް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	ހިންގުމުގެ	ލައިސަންސް،	އަދި	މޯލްޑިވްސް	ސެކިއުރިޓީޒް	ޑިޮޕޒިޓަރީ	ޮކމްޕެނީ	ޕވޓ	ލޓޑ	އަށް	ސެންޓްރަލް	
ޑިޮޕޒިޓަރީ	ހިންގުމުގެ	ލައިސަންސް	23	ޖަނަވަރީ	2008	ގައި	ވަނީ	ދޫޮކށްފައެވެ.	ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން		ދެމުން	ގެންދިއަ	ސެކިއުރިޓީޒް	

ަގނެވިއްކުމުގެ	ޚިދުމަތާއި	ޑިޮޕޒިޓަރީގެ	މަސައްކަތްތައް	މި	ދެ	ކުންފުންޏަށް	ލައިަސންސް	ދިނުމާއެކު	އެފަރާތްތަކަށް	ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

11. ދެިވިހާރއްޖޭގެ ެޕްނަޝާނެބހޭ ޤޫާނުނ ފްާސުކރީ ޮކްނައަހަރުކ؟

ޖ.	2009	ވަނަ	އަހަރު.	މި	ޤާނޫނުގެ	ދަށުން	ވަޒީފާދޭފަރާްތތަކާއި	ވަޒީފާއަދާކުރާަފރާތްތަކުން	ކަނޑައެޅިފައިވާ	ވަކި	ޢަދަދަަކށް	ފައިސާނަގައިގެން	
އެ	ފައިސާ	އިންވެސްޓްޮކށްގެން	ލިބޭ	ފަިއސާއިން	ރިޓަޔަރމަންޓް	ޕެންޝަން	ސްީކމް	ޤާއިމުކުރުން	ހިމެނެއެވެ.

އް ޤާިއމުުކެރުވނީ ޮކްނ ައަހަރުކ؟ 12. ދެިވިހާރއްޖޭަގއި ފަުރަތަމ ިއްސލީާމ ބޭްނެކ

ޖ.	2011	ވަނަ	އަހަރު.	އިސްލާމިކް	ޯކޕަރޭޝަން	ޯފ	ދަ	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއފް	ދަ	ޕްރައިވެޓް	ސެކްޓަރ	)އައި.ސީ.ޑީ(	އާއި	ދިވެހި	ސަރުކާރު	
ޙިއްޞާވާ	ޮގތަށް	ރަސްމީޮކށް	މޯލްޑިވްސް	އިސްލާމިކް	ބޭންކް	)އެމް.އައި.ބީ(	ހުޅުވީ	7	މާރިޗު	2011	ގައެވެ.

13. ދެިވިހާރއްޖޭަގިއ ފަުރަތަމ ފަަހަރްށ ަޝީރޢާ ުހްއަދކާުރ ެސިކުއިރީޓެޒްއ މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖްަގިއ ލްިސުޓޮކްށފައަިވީނ ޮކްނ ައަހަރުކ؟

ޖ.	2011	ވަނަ	އަހަރު.	އިސްލާމިކް	ސެކިއުރިޓީޒް	ސްކްރީންކުރުމުގެ	ގަވާއިދުގެ	ދަށުން	އެންމެ	ފުރަތަމަ	ޢާންމުންނަށް	ހުޅުވާލައިގެން	
ޙިއްޞާ	ވިއްކާފައިވަނީ	އަމާނާ	ތަކާފުލް	ޯމލްޑިވްސް	ޕލކ	އިންނެވެ.

9.  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ޯކޕޭަރްޓ ަގަވރަނންްސ ޯކޑު ަތޢާަރފްކުުރީ ޮކްނ ައަހަރުކ؟

ޖ.	2006	ވަނަ	އަހަރު.	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުގެ	ހިންގުން	ހަރުދަނާކުރުަމށްޓަކައި	ލިސްޓިންގ	ރޫލްސްއަށް	ޑިސެންބަރު	2006	ގައި	
ގެނެވުނު	ބަދަލުތަކާއެކު	2006	ވަނަ	އަހަރުން	ފެށިގެން	ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	ޯކޑަށް	ޢަމަލުކުރުމަށް	ލާޒިމުޮކށްފައިވެއެވެ.
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