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ِ َربِّ اْلَعاَلنَِي اَْلَْمُد ِلَّ

ٍد َوَعَلى آلِِه َوأَْصَحابِِه  اَلُم َعَلى نَبِيِّنَا ُمَحمَّ اَلُة َوالسَّ َوالصَّ
أَْجَمِعنَي

ކެޕިޓަލް މާރކެޓު ރިވިއުގެ ދެވަނަ ޢަދަދު ޝާއިޢުކުރެވުމަކީ އަޅުގަނޑު ނުހަނު 
ދެއްވި  މުވައްޒަފުން  ޮއތޯރިޓީގެ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  މިރިވިއު  ކަމެކެވެ.  އުފާކުރާ 

އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

ކެޕިޓަލް މާރކެޓަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ަތރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ތަރައްޤީވަމުން 
މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް  ބައެކެވެ.  މުހިންމު  ދާއިރާގެ  މާލީ  ޤައުމުތަކުގެ  ައންނަ 
ޒަރީއާއިން އާންމު ފަރުދުން ރައްކާކުރާ ފައިސާ އިންވެސްޓްޮކށްގެން ރަނގަޅު 
ޯހދޭނެ  ނަފާއެއް ލިބުމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު މާލީމުދާ ގަނެވިއްކައި އޭގެ މަންފާ 
މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މިހާރަށްވުރެ ދުޅަހެޮޔ އިޤްތިޞާދަކަށް 
ެހދުމަށްޓަކައި، މިހާރު ޅަފަތުގައި ޮއތް ކެޕިޓަލް މާރކެޓު ތަރައްޤީޮކށް ކުރިއެރުވުމަކީ 

މުހިންމުކަމެކެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައިގަނޑު ދެ ޞިނާޢަތު ކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމާއި 
މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ފަރާތްތަކުން،  ހަރަކާތްތެރިވާ   ވިޔަފާރީގައި  އިމާރާތްކުރުމުގެ 
މެދުވެރިޮކށް ފައިސާ ޯހދުމުގައި ޝާމިލް ވުމަކީ މާލީ މާރކެޓަށް ލިބޭނެ ޮބޑު 
ުކރިއެރުމެކެވެ. ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކެޕިޓަލް 
އޭގެ  ވުމުން،  ހުޅުވިފައި  ފުރުޞަތު  ޯހދުމުގެ  ފައިސާ  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓު 
ފައިސާ  ފަރާތްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ފައިސާ  ހިފުމަކީ  ޮގތުގައި  ފުރިހަމަ  ޭބނުން 
ހެޮޔ  އިޤްތިޞާދަށް  ރާއްޖޭގެ  ލިބި،  ނަފާ  އޭގެ  ފަރާތްތަކަށް  ޯފރުޮކށްދޭ 

ކަމެކެވެ. އަންާނނެ  ބަދަލުތަކެއް 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓު ތަރައްޤީކުރުމުގައި 2017 ވަނަ އަހަރަކީ ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ 
ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ. މިޮގތުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގައި އަލަށް 
އިތުރުން  ވިއްކުމުގެ  ޞުކޫކު  ވިއްކާފައިވުމާއި  ޙިއްޞާ  ކުންފުންޏަކުން  ދެ 
ރައިޓްސް އިޝޫއެއް ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ާއންމުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް އަހުލުވުރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ‘އިސްތިސްމާރު’ 
މިނަމުގައި ތޭރަ އެޕިޯސޑު އެކުލެވޭ ސިލްސިލާ ޕްޮރގްރާމެއް ވަނީ ޤައުމީ ޓީވީ 
މާރކެޓާއި  ކެޕިޓަލް  މިޕްޮރގްރާމްތަކުގައި  ދައްކާފައިވެއެވެ.  ދުރަށް  މެދުވެރިޮކށް 

ުގޅުންހުރި ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޯފރުޮކށްދީފައިވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓު އިތުރަށް ތަަރއްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންސާނީ 
ވަސީލަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި މާރކެޓުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް 
ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުޮކށްދިނުމުގެ ޮގތުން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް 
ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ  މާރކެޓުގައި  ޒަރީއާއިން  އެވަސީލަތްތަކުގެ  ގާއިމުކުރެވި، 
ލުއިފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް ގާއިމުވެގެން ދިޔުމަކީ، ކުރިމަގުގައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ 

ލަނޑުދަނޑިއެކެވެ. 

ނާދިޔާ ޙަސަން
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ

ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސރގެ ބްަސ





ެއްއަވަނ ބާުބ
ެކޕަިޓލް މާރެކުޓ
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ެކޕަިޓލް މާރެކުޓ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓަކީ ުކންފުނިތަކާއި އިންވެސްޓަރުންނާ 
އެހެން  ބާޒާރެކެވެ.  ނުވަތަ  މާރކެޓެއް  ގުޅުވައިދޭ 
މަޝްރޫޢުތައް  އެކި  އެއީ  ބުނާނަމަ،  ޮގތަކަށް 
ކުންފުނިތަކާއި،  ބޭނުންވާ  ފައިސާ  ހިންގުމަށް 
ނަފާ  އިންވެސްޓުޮކށް  ކުްނފުނިތަކުގައި  ެއފަދަ 
ޯހދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ގުޅުވައިދޭ ބާޒާރެކެވެ. 
‘ސެކިއުރިޓީޒް’ގެ  ކުރެވޭނީ  މާރކެޓުގައި  ކެޕިޓަލް 

ކެކެވެ.  މުޢާމަލާތްތަ

ސެކިއުރިޓީޒްއަކީ ވިަޔފާރިއަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލު 
ޯހދުމަށް ވިއްކާ މާލީ މުދަލެކެވެ. މިޮގތުން ކެޕިޓަލް 
ބޭނުންވާ  ވިޔަފާރިއަށް  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓު 
މައިގަނޑު  ބޭނުންކުރާ  ޯހދުމުގައި  ރައުސްމާލު 

: ކީ ކަ ތަ ތް ވަސީލަ
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާާދރުންގެ ފަރާތުން ޯފރުޮކށްދޭ • 

ރައުސްމާލު.
ވިއްކައިގެން •  އާންމުޮކށް  ޙިއްޞާ  ކުންފުނީގެ 

ޯހދުން. ފައިސާ 
ޮބންޑު، •  ކަމަށްވާ  ވަސީލަްތތައް  ދަރަނީގެ 

ޕްޮރޑަކްޓްތައް  ފަދަ  ޑިބެންޗަރ  ޞުކޫކު، 
ޯހދުން. ފަންޑު  ވިއްކައިގެން 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓު މެދުވެރިޮކށް ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ 
ފަރާތްތަކަކީ ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކެވެ. އަދި ގަންނަ 
ފަރާތްތަކަކީ އިންވެސްޓަރުންނެވެ. އިންވެސްޓަރުންގެ 
ކުންފުނިތަކާއި،  ފަރުދުންނާއި،  އާންމު  ތެރޭގައި 
ފަންޑުތައް  އެކިބާވަތުގެ  ިއތުރުން  މުއައްސަސާތަކުގެ 

ހިމެނެއެވެ.

ެކޕަިޓލް މާރެކުޓގެ ވީަސލަތްަތްއ ބޭުންނޮކްށގެްނ ިވަޔފިާރައްށ ބޭުންނވާ   .1
ަފިއާސ ހުޯދްނ

         މޯލިްޑވްްސ ިއުޝައރޒް ޯފަރމްގެ ެތެރއްިނ - މިާރުޗ 2016

މުެދެވިރޮކްށ    މާރެކުޓ  ެކޕަިޓލް 
ަރުއްސމާލު  ބޭުންނވާ  ިވަޔފިާރައްށ 
ަމިއަގނޑު  ބޭުންނުކާރ  ހުޯދމުަގިއ 

: ްއ ަތ ަލތް ވީަސ

ުކްނފުީނގެ  ިޙްއާޞާދުރްނގެ    •
ަރުއްސމާލު. ޯފުރޮކްށޭދ  ފާަރތްުނ 

ިޙްއާޞ  ުކްނފުީނގެ   •
ަފިއާސ   އިގްެނ  ިވްއަކ އާްނމޮުކްށ 

ްނ ުދ ޯހ
ވީަސލަތްަތްއ  ަދަރނީގެ   •
ަކަމްށވާ ޮބްނޑު، ުޞކުޫކ، ިޑެބްނަޗރ 
އިގްެނ  ިވްއަކ ޕޮްރޑަކްްޓަތްއ  ަފަދ 

ހުޯދްނ ަފްނޑު 
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މާލީ  މައިގަނޑު  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 
ޕްޮރޑަކްޓްތަަކކީ:

ޙިއްޞާ• 
ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑު• 
ޑިބެންޗަރ• 
ޮސވްރިން ޮބންޑާއި ޓްރެޜަރީ ބިލް• 
މުނިސިޕަލް ޮބންޑު )ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުން • 

ވިއްކާ ޮބންޑު(

ކެޕިޓަލް މާރކެޓަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ  ދަށުން 
ވަކިޮގތަކަށް އިންތިާޒމްކުރެވިގެން ހިންގާ މާރކެޓެކެވެ. 
މާރކެޓެއް  ކެޕިޓަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިޮގތުން 
މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރެގިއުޭލޓްކުރުމަށް  ތަރައްޤީޮކށް 
ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު 2/2006( 
ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ދަށުން  ގެ 
މުއައްސަސާއެއް  މިނިވަން  ނަމުގައި  އޮތޯރިޓީގެ 

. ގާއިމްޮކށްފައިވެއެވެ

ސީއެމްޑީއޭގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީ:
ޮގތެއްގައި . 1 އިންސާފުވެރި  އަދި  ހަރުދަނާ 

ގަނެވިއްކޭނެ  ނެރެ  އުފަްއދައި،  ސެކިއުރިޓީޒް 
އުފެއްދުމާއި؛ ބާޒާރެއް 

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެިވއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް . 2
ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި އިްލތިޒާމްތައް ކަނޑައެޅުމާއި؛

ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާާޒރު އިންތިޒާމުޮކށް، ހިނގާ . 3
ނުހިނގާޮގތް ބެލުމާއި؛

ނޭދެވޭ . 4 މުޢާމަލާތުތަކުގައި  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 
ޢަމަލުތައް ކުރިޔަ ުނދިނުމާއި، ސެކިއުރިޓީޒްގެ 
ބާޒާރާމެދު އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލު ހިންގިޔަ 
އެޅުމާއި، ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ނުދިނުމަށް 

ކުރުން . 5 ޮއޯތރިޓީން  ޤާނޫނަކުން  އެހެން 
ކުރުމެވެ. ކަންކަން  ލާޒިމުކުރާ 

ޯހދާ  ފައިސާ  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓު  ކެޕިޓަލް 
އެކްސްޗޭންޖް  ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް  ކުންފުނިތައް 
)އެމްއެސްއީ( ގައި ލިސްޓްކުރަންޖެހެއެވެ. ރާއްޖޭގައި 
ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ގާއިމްޮކށް ހިންގަމުންގެންދަނީ 
ދޫޮކށްފައިވާ  ލައިސަންސް  އިން  ސީއެމްޑީއޭ 
ޮކމްޕެނީ  އެކްސްޗޭންޖް  ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް 

އިންނެވެ. ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް 

ޤާނޫނު  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެމްއެސްއީގެ  ދަށުން  2/2006(ގެ  )ނަންބަރު 

މަޤްޞަދުތަކަކީ: މައިގަނޑު 

ގަނެވިއްކުމަށާއި، •  ސެކިއުރިޓީޒް 
މުޢާމަލާތުގެ  އެހެނިހެން  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 
ޯފރުޮކށްދިނުން. އިންތިޒާމް  ކުރުމުގެ 

ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ޝާމިލުވާ • 

އަޅާނޭ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ފަރާތްތަކާމެދު 
ޤާއިމުޮކށްދިނުން. ނިޒާމެއް 

ޚިދުމަތް •  ސެކިއުރިޓީޒް މުޢާމަލާތް ނިންމުމުގެ 
ޤާއިމުކުރުން.

ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރު ތަރައްޤީޮކށް ކުރިއެރުވުން.• 

ސީއެމްޑީއޭ ައދި އެމްއެސްއީގެ އަމާޒަކީ ކުންފުނިތަކާއި 
ހަރަކާތްތެރި  ފައިދާކުރަނިވި،  އިންވެސްޓަރުންނަށް 
ތަރައްޤީކުރުމެވެ.  ރާއްޖޭގައި  މާރކެޓެއް  ކެޕިޓަލް 
ހިމާޔަތްކުރެވޭ  ޙައްޤުތައް  އިންވެސްޓަރުންގެ  އަދި 
ސެކިއުރިޓީޒް  ޮގތެއްގައި  އިންސާފުެވރި  ޮގތަށް 
ނެރެ، ގަނެވިއްކުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، 

ތަންފީޛުކުރުމެވެ. ގަވާއިދުތައް  މާރކެޓުގެ 

ިވަޔފިާރ ފުޅާުކުރަމްށ ބޭުންނވާ ަފިއާސ ހުޯދްނ

ބޭނުންވާ  ފުޅާކުރުމަށް  ވިަޔފާރި  ކުންފުނިތަކުގެ 
އެންމެ މުހިްނމު އެއްކަމަކީ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު 
އިތުރުކުރުމެވެ. މިޮގުތން ކުންފުނީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް 
އެކަމުގެ  ޮގތްތަކާއި  ޯހދޭނެ  ަރއުސްމާލު  ބޭނުންވާ 
ރައުސްމާލު  ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ.  އިޖުރާއަތުތައް 
އިތުރުކުރުމުގެ ޮގތުން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން އަމިއްލަ 
ފައިސާ ކުންފުންޏަްށލުމާއި، އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިން 
އިންވެސްޓުކުރުމާއި،  ކުންފުނީގައި  އެކުވެގެން 
މުއައްސަސާއަކުން  މާލީ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ބޭންކު 
ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމަކީ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން 
މިހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުންއައިގޮތެވެ. މިވަސީލަތްތަކުގެ 
މެދުވެރިޮކށް  ވަސީލަތްތައް  އެހެން  އިތުރުން 
ކުންފުނީގެ ިވޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 
ޯހދޭނެޮގތްތައް ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ 

ިހެމޭނ  ެތޭރަގިއ  ެސިކުއިރީޓޒްގެ 
ޕޮްރޑަކްްޓަތްއ: މާލީ  ަމިއަގނޑު 

ިޙްއާޞ• 
ޯކޕޭަރްޓ ޮބްނޑު• 
ިޑެބްނަޗރ• 
ޓެްރަޜީރ •  ޮބްނޑިާއ  ޮސވްރްިނ 

ލް ިބ
މުނިިސަޕލް ޮބްނޑު• 
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ކުންފުނީގެ  ކުރިމަގުގައި  ލިބިފައިުހރުމަކީ  މަޢުލޫމާތު 
މަޝްރޫޢުތަކަށް  ބޭނުންވާ  ފުޅާކުރުމަށް  ވިޔަފާރި 
ދެނެގަތުމަށް  ފުރުސަތުތައް  ޯހދުމަށްހުރި  ފައިސާ 

ފަސޭހަވެގެންދާނޭކަމެކެވެ.  ކުންފުނިތަކަށް 

މާިސލު:
އޭބީސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަކީ ޮކންސްޓްރަކްޝަން 
މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭބީސީ ކުންފުނީގެ 
500،000ރ  ރައުސްމާލަކީ  އަގުއަދާޮކށްފައިވާ 
ވިޔަފާރި  އެކުންފުނީގެ  އެވެ.  ރުފިޔާ(  )ފަސްލައްކަ 
ފުޅާކުރުމަށް 5،000،000ރ )ފަސްމިލިައން ރުފިޔާ( 
ގެ މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ. ކެޕިޓަލް 
މާރކެޓު މެދުވެރިޮކށް މިފައިސާ ޯހދޭނެ ޮގތްތަކަކީ:

ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުން• 
ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާވިއްކުން• 
ޞުކޫކު ވިއްކުން• 

ޯހދާނަމަ  ފައިސާ  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓު  ކެޕިޓަލް 
ކުންފުނިން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކެއް ހުރެއެވެ. 
)ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ހުޅުވާލައިގެން  އާންމުޮކށް  ދަށުން  10/96(ގެ 
ޑެޓް ނުވަތަ ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ފައިސާ ޯހދޭނީ 
ޕަބްލިކް  ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 
ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ  ކުންފުންޏަކަށެވެ. މިޮގތުން 
ތިރީގައިވާ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި  ޮގތުގައި 
ކަންކަން ފުރިހަމަކުުރމަށްފަހު ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ 
ރެޖިސްޓްރާރ  ަރޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި،  ޮގތުގައި 

ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. ޮކމްޕެނީޒްއަށް  ޮއފް 

އަގު އަދާޮކށްފައިވާ ަރއުސްމާލު 1،000،000ރ • 

)އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ( އަށްވުރެ މަދުނުވުން. 
 • 10 މަދުވެގެން  އަދަދު  ޙިއްޞާދާރުންގެ 

. ން ވު އި ގަ މު ކަ ން ރު ދާ އްޞާ ޙި
ކުންފުންޏަކަށް •  ޕަބްލިކް  ކުންފުނި  ޕްރައިވެޓް 

ޤަރާރު.  ޚާއްޞަ  ފާްސކުރި  ބަދަލުކުރުމަށް 
ޕްރައިވެޓް ކުންފުންެޏއް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް • 

އަސާސީ  އެކުންފުނީގެ  ބަދަލުކުރުމަށް 
ގަވާއިދަށާއި ހިންގާ ގަވާއިދަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެންނަންޖެހޭ 
ޚާއްޞަ  ފާސްކުރި  ގެނައުަމށް  ބަދަލުތައް 

. ޤަރާރު
ގަވާއިދާއި •  އަސާސީ  ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަބްލިކް 

ޖެހޭނެކަމަށް  ހުންނަން  ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ 
ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ޤާނޫނުން  ކުންފުންޏާބެހޭ 
ކުންފުނީގެ  ޮގތުން  ހިމެނޭ  ކަންތައްތައް 
އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލު 

އެގަވާއިދުތައް.   ކުރުމަށްފަހު 

މިޮގތަށް އެޕްލިކޭަޝން ފުރިހަމަޮކށް ރެޖިސްޓްރާއަށް 
ޕަބްލިކް  ކުންފުނި  އޭބީސީ  ހުށަހެޅުމުން 
ވެގެންދާނެއެވެ.  ޮގތުގައި ރަޖިސްޓަރީ  ކުންފުންޏެއް 
ނަމުގައިވާ  ކުންފުނީގެ  އޭބީސީ  ރަޖިސްޓްރީވުމުން 
ލިމިޓެޑް’އަށް  ‘ޕަބްލިކް  ލިމިޓެޑް’  ‘ޕްރައިވެޓް 

. ވެ އެ ނެ ދާ ގެން ވެ ލު ދަ ބަ

އާްނމޮުކްށ  ލިިމެޓޑްުނ  ަޕބްލިކް  ޭއބީީސ 
ިވްއުކްނ ިޙްއާޞ  ުހޅުވާލައިގެްނ 

ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް  ކުންފުނީގެ 
ރުފިޔާ(  )ފަސްމިލިއަން  5،000،000ރ 
އާންމުޮކށް  ޯހދޭނީ  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓު  ކެޕިޓަލް 

އެހެން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ޙިއްޞާ  ހުޅުވާލައިގެން 
ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާަވތެއް ވިއްކައިގެންނެވެ. މިޮގތުން 
ޙިއްޞާ  ޯއޑިނަރީ  ނިންމީ  ކުންފުނިން  އޭބީސީ 
ވިއްކުމަށެވެ. މިޮގތަށް ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ފަންޑު 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް  ޯހދާނަމަ 

އެއީ؛ ހުރެއެވެ.  ކަންތަްއތަކެއް  ކުރަންޖެހޭ 

މިއީ •  ަތްއާޔުރުކުރްނ:  ިޙްއާޞގެަބާޔްނ 
ކުންފުންޏާއި ކުންފުިނން ދޫކުރާ ޙިއްޞާއާގުޅޭ 
އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޮގތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ 
ނުވަތަ  ދަޢުވަތެވެ.  ދެވޭ  ގަތުމަށް  ޙިއްޞާ 

. ޙިއްޞާގެބާޔާނެވެ
ަޕބްލިކް •  )އީިނަޝލް  ައިއީޕޯއ  ުކްނފުީނގެ 

ކުންފުނީގެ  ޕްޮރޯމޓްކުރުމާއި  ޮއަފރްިނގ(: 
ވިއްކުމަށް  ޙިއްޞާ  އާންމުންަނށް  ފަރާތުން 

މަރުހަލާއެވެ. ހުޅުވާލާ 
ޕޮްރޯމްޓުކުރްނ: •  ައިއޕީޯއ  ުކްނފުީނގެ 

ކުންފުންޏާއި  އިންތިޒާމްޮކށް  ޯރޑްޯޝތައް 
މަޢުލޫމާތު  ޙިއްޞާގެ  ދޫކުރާ  ކުންފުނިން 
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ދިނުމާއި 
ފަންޑުތައް(  )ބޭންކުތަކާއި،  އިންވެސްޓަރުން 
ބައްދަލުޮކށް  މުއައްަސސާތަކާއި  މާލީ  ފަދަ 
ދިނުމެވެ. ދައުވަތު  އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

އިޖުރާއަތަކީ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  މަރުޙަލާއަށްފަހު  މި 
ލިސްޓުކުރުމެވެ.   ސެކިއުރިޓީޒް  އެމްއެސްއީގައި 
މިޮގތުން، ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހެއެވެ.

އިނިޝިއަލް ލިސްޓިންގ އެޕްލިކޭޝަން ޯފމް • 
ގަވާއިދުގައި  ލިސްޓުކުރުމުގެ  ފުރުމަށްފަހު، 
އެމްއެސްއީ ިލޔެކިޔުންތަކާއެކު   ބަޔާންޮކށްފައިވާ 
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އަށް ޮފނުވުން. 

އެމްއެސްއީ އިން ލިސްޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ޯހދުން.

އޭބީސީ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  ކަންކަން  މަތީގައިވާ 
މާރކެޓުގައި  ސެކަންޑަރީ  ޙިއްޞާ  ކުންފުނީގެ 

ދާނެއެވެ.  ހުޅުވާލެވިގެން  ގަނެވިއްކުމަށް 

އިގްެނ ަފްނޑު ހާޯދަނަމ  ިޙްއާޞ ިވްއަކ
ިޙްއާޞ  މާރެކްޓަގިއ  ެކޕަިޓލް 
ަކްނަކްނ: ހޭ  ުކަރްނޖެ ިވްއުކަމްށ 

ިޙްއާޞގެ ަބާޔްނ ަތްއާޔުރޮކްށ • 
އާްނމުުކުރްނ 

ައިއ.ޕީ.ޯއ •  ުކްނފުީނގެ 
ޮއަފރްިނ(  ަޕބްލިކް  )އީިނަޝލް 

ުހޅުވާލްުނ ައްށ 
ައިއ.ޕީ.ޯއ •  ުކްނފުީނގެ 

ްނ ުރ ުކ ްޓ ޯމ ޮރ ޕް

ޙިްއާޞ އާިއ ޯލުނގެ ަތފުާތ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓު މެދުވެރިޮކށް ޢާންމުންނަށް ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލު ޯހދުމާއި އަދި ބޭންކު މެދުވެރިޮކށް ފަންޑު ޯހދުމުގައި 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއްހުރެއެވެ. މިޮގތުން މި ދެ ވަސީލަތް މެދުވެރިޮކށް ރައުސްމާލު ޯހދުމުގައި ހުރި ތަފާތުތަކަކީ:

ބޭްނުކ ޯލްނ ެނގުްނ  ޙިްއާޞ ވިްއުކްނ
ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުންފުންޏަށްވެސް ފުރުޞަތު ލިބިފައިވުން. ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށްވުން.

ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެއްޖެނަމަ ޖުމުލަ ފަންޑު ޔަޤީންވުން. ބޭނުންވާ ޖުމުލަ ފަންޑު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނެތުން.

ދަރަނީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހުން. އިކުއިޓީ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ނުޖެހުން.

އިންޓްރެސްޓް ދައްކަންޖެހުން. ޯބޑުން ނިންމާ ޮގތެއްގެ މަތިން ޑިވިޑެންޑް ދޫކުރުން.

ރަހުނުކުރަންޖެހުން. ރަހުނުކުރަން ނުޖެހުން.

މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން ލާޒިމެއްނޫން. ގަވާއިދުން މަޢުލޫމާތު ހާމަޮކށް ޢާންމުކުރުން.
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އެްވ؟ ެކޕަިޓލް މާރެކަޓްށ ައްނަނ ުކްނފުިނަތްއ މަދީ ީކ

ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ފައިސާ ޯހދުމަށް ރާއްޖޭގައި އާންމުޮކށް ބޭނުންކުރެވެމުން އައިސްފައިވާ ވަސީލަތަކީ ބޭންކު ޯލނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެޕިޓަލް 
މާރކެޓު މެދުވެރިޮކށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ހުރި ފުރުަސތުތަކާމެދު ކުންފުނިތައް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓު މެދުވެރިޮކށް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ވިސްނުން ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އަށަގެންނެވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް އައުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނެ ޮގތްތަކަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ 
ކަމެކެވެ. މިޮގތުން ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތްކުރާނެ ފަސޭހަޮގތްތަކެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، މާރކެޓަށް ކުންފުނިތަކާއި އިންވެސްޓަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، 

އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓާމެދު ޮއންނަ އިތުބާރު ޮބޑުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
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މާލީ  ގަނެވިއްކޭ  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓު  ކެޕިޓަލް  ސެކިއުރިޓީޒްއަކީ  މާލީ 
ޕްރޮޑަކްޓްތަކެވެ. މިޮގތުން އާންމު ޮގތެއްގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މާލީ 

ޞުކޫކުއެވެ. އަދި  ޮބންޑު،  ޑިބެންޗަރ،  ޙިއްޞާ،  ޕްޮރޑަކްޓްތަކަކީ 

ދިވެހިންގެ މެދުގައި ފަހަށް ރައްކާކުރުމަށް އާންމުޮކށް ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ 
ވަޞީލަތަކީ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކެވެ. ހަމައެކަނި ބޭންކު އެކައުންޓެއްގައި ފައިސާ 
ފައިދާ  ލިބޭ  އިންވެސްޓްކުރުމުން  ކަންކަމުގައި  ތަފާތު  ބަދަލުގައި  ބެހެއްޓުމުގެ 
ރަނގަޅުވެ، މާލީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑުވެއެވެ. މިޮގތުން 
ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ލިބެންހުރި މާލީ ޕްޮރޑަކްޓްތައް ކަމަށްވާ ޙިއްޞާ، 
ޮބންޑު އަދި ޞުކޫކު ފަދަ ޕްޮރޑަކްޓްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަކީ ފަހަށް ރައްކާކުރާ 
ފައިސާއިން އިތުރު އާމްދަނީ ޯހދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނިސްބަތުން •  ޙިއްޞާވާ  އެފަރާތަކުން  ކުންފުންޏެއްގައި  ޙިއްޞާއަކީ 
މިލްކުވެރިކަން ރަމްޒުޮކށްދޭ މާލީ މުދަލެކެވެ. ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާއެއް 

ޙިއްޞާދާރަކަށްވާނެ. އެކުންފުނީގެ  ގަތުމުން، 
ޮބންޑަކީ ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކުން ިވއްކާ، އަގާއި ރޭޓު އަދި މުއްދަތު • 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ މުދަލެއް.
ނިސްބަތްޮކށް •  )މުދަލަކަށް(  އެސެޓަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ޞުކޫކުއަކީ 

މުދަލެއް. މާލީ  ދައްކުވައިދޭ  މިންވަރު  ޙިއްޞާވާ  އެމީހަކު  އެމުދަލެއްގައި 

ޙިްއާޞއާއި ޮބްނޑު

ޙިއްޞާއާއި ޮބންޑަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށާއި އެކިއެކި ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް 
ބޭނުންވާ ރައުސްމާލު ޯހދުމަށް  ބޭނުންކުރެވޭ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާވަތްތަކެކެވެ.  
ނަމަވެސް  ޙިއްޞާއާއި ޮބންޑު އަދި ޞުކޫކު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާއި ސިފަތައް 
ތަފާތެވެ. މިޮގތުން ޙިއްޞާއަކީ ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަން ރަމްޒުޮކށްދޭ، ގަނެވިއްކޭ 
މާލީ މުދަލެކެވެ. އަދި ޮބންޑަކީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓު މެދުވެރިޮކށް ގަނެވިއްކޭ ޮގތަށް 
އެކުލަވާލާފައިވާ ދަރަނީގެ ވަސީލަތެކެވެ. އެއީ ދަރަނި ދޫކުރާފަރާތުން ކަނޑައެޅޭ 
ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދަރަންޏަށް ނެގި ފައިސާއާއި އިންޓްރެސްޓްގެ ޮގތުގައި 

ދޭންޖެހޭ އަދަދު ދަރަނި ދޫކުރާފަރާތަށް ދިނުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. 

ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓްކުރާ ޮކންމެ ފަރާތަކީ އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ ނިސްބަތުން 
ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގައި ޙިއްޞާދާރުން 
ޯއނާޒް  ހިމެނިގެންދާނީ  ހިސާބުތަކުގައި  ކުންފުނީގެ  ފައިސާ،  ިއންވެސްޓްކުރާ 
އިކުއިޓީ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މިފައިސާއަކީ ކުންފުނީގެ 
ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިސާ ކަމުގައިވާތީ، މިއީ ކުންފުނިން ފަހުން އަދާކުރަންޖެހޭ 
ކަމަށްވާތީ  ކްރެޑިޓަރުން  ޯހލްޑަރުންނަކީ  ޮބންޑު  ނަމަވެސް  ދަރަންޏެއްނޫނެވެ. 

އިންވެސްޓްކުރި ފައިސާ ހިމެނިގެންދާނީ ކުންފުނީގެ ދަރަނީގެ ތެރޭގައެވެ. 

ތަފާތުތަކެއް  ޯހދުމުގައި  ރައުސްމާލު  ވިއްކައިގެން  ޮބންޑު  ިޙއްޞާއާއި 
ރަމްޒުޮކށްދޭ ސެކިއުރިޓީޒްއެއް  މިލްކުވެރިކަން  ޙިއްޞާއަކީ  މިޮގތުން  ހުރެއެވެ. 
އިތުރުބަޔަކު  މިލްކުވެރިކަމުގައި  ކުންފުނީގެ  ވިއްކައިގެން  ޙިއްޞާ  ަކމުގައިވާތީ 
ޙިއްޞާވެގެންދާނެއެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ޮބންޑު ވިއްކައިގެން ފައިސާ ޯހދިނަމަވެސް 
ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. މިޮގތުން ޮބންޑު 
ދެއްކުމުގެ  ޓެކްސް  ފައިދާއިން  ކުންފުނީގެ  އިންޓްރަސްޓަކީ  ޯހލްޑަރުންނަށްދޭ 
ކުރިން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދޭ ޑިވިޑެންޑަކީ 

އެއްޗެއްނޫނެވެ.  އުނިކުރެވޭނެ  ހިސާބުކުާރއިރު  ޓެކްސް 

ޮބންޑު  ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި  އިންވެސްޓްކުރާ  ކުންފުނީގައި  މީގެއިތުރުން 
މިޮގތުން  ހުރެއެވެ.  ތަފާތުތަކެއް  ޙައްޤުތަކުގައިވެސް  ލިބިދޭ  ޯހލްޑަރުންނަށް 
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބޭނެ ޙައްޤުތައް ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ 
އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާނެއެވެ. މިޙައްޤުތަކުގެ 
މެމްބަރުން  ޯބޑަށް  ބައިވެރިވެ  ޖަލްސާތަކުގައި  އާންމު  ކުންފުނީގެ  ތެރޭގައި 

ެކޕަިޓލް މާރެކުޓަގއި ބޭުންނުކާރ މާލީ ޕޮްރޑަކްްޓަތްއ  .2

ޙިްއާޞވާ •  ެއަފރަާތުކްނ  ުކްނފުްނެޏްއަގއި  ޙިްއާޞ: 
މަުދލްެއ މާލީ  ަރމްުޒޮކްށދޭ  މިލުްކެވިރަކން  ންިސަބުތން 

ޮބްނޑް: ަސުރކާާރއި ުކްނފުިނަތުކްނ ވިްއކާ ައގާއި ޭރުޓ • 
ައިދ މުްއަދުތ ަކނޑަައޅާފައިވާ މާލީ މަުދލްެއ

)މަުދލަަކްށ( •  ެއެސަޓކްަށ  ަވިކ  ަކނޑެައޅޭ  ުޞކުޫކ: 
ަދލްެއަގިއ އީެމަހުކ ިޙްއާޞވާ މްިނަވުރ   ންިސަބތްޮކްށ އެމު

މަުދލްެއ މާލީ  ަދްއުކަވިއޭދ 
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އައްޔަނުކުރުމާއި ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު ކަނޑައެޅުމާއި ކުންފުނިން 
ބަހަން ކަނޑައަޅާ ފައިދާ އަދި ކުންފުނީގެ ޮއޑިޓަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ޯވޓުދިނުން 
ޯހލްޑަރުންނަށް ލިބިގެންނުވެއެވެ.  މިޙައްޤުތައް ޮބންޑު  ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް 

މި ދެ ބާވަތުގެ ސެކިއުރިޓީޒްގައި އިންވެސްޓްކުރާފަރާތްތަކަށް، އިންވެސްޓްމަންޓުން 
ޙިއްޞާދާރުންނަށް  ތަފާތުވާނެއެވެ.  މިންވަރުވެސް  ފައިދާގެ  ޮގތާއި  ފައިދާލިބޭ 
ަފއިދާ ލިބޭނީ، ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާގެ ތެރެއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް 
މިސާލަކަށް،  އަދަދެކެވެ.  ނިންމާ  ޯބޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބެހުމަށް  ަފއިދާ 
ިޙއްޞާއަކަށް 100 ރުފިޔާގެ މަގުން 10,000 ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުުރުމުން 
ޙިއްޞާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހައިފިނަމަ، އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 2,000 ރުފިޔާ 
ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވަސް ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފައިދާ 
ެބހުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިދާ ބަހަން ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް 
ަފއިސާއިން ފައިދާ ބެހުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. މިޮގތުން ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި 

ޯބނަސް ޙިއްޞާ ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޮބންޑު ޯހލްޑަރުންނަށް ލިބޭ ފައިދާގެ ތަފާތަކީ، ޮބންޑު ޯހލްޑަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ 
އިންޓްރެސްޓާއި، ޮބންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދޭންޖެހޭ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު، 
ކުންފުންޏަށް ފައިދާވިޔަސް ނުވިޔަސް ޮބންޑު ޯހލްޑަރުންނަށް ދޭންޖެހުމެވެ. އަދި 
ޮބންޑު ޯހލްޑަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓަކީ ޮބންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 
އިންސައްތައިގެ   5 އަހަރަކު  މިސާލަކަށް  އެއްޗެކެވެ.  ދޭންޖެހޭ  ގަވާއިދުން 

އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ ޮގތަށް 5 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކުރާ ޮބންޑެއްގައި 
އިންޓްރެސްޓްގެ  އަހަރަކު  ޮކންމެ  އިންވެސްޓްޮކށްފިނަމަ،  ރުފިޔާ   10,000
ޮގތުގައި 500 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި ޮބންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ލިބޭ 
ޕްރިންސިޕަލް ޢަދަދާއެކު ޖުމުލަ 12,500 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި ޮބންޑު 

ޯހލްޑަރުންނަށް ފައިދާ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ނަގުދު ފައިސާއިންނެވެ. 

ިޙއްޞާއާއި ޮބންޑުގެ ރިސްކުގެ ތަފާތަށް ބަލާއިރު، ޙިއްޞާ ބެލެވެނީ ޮބންޑަށް 
ރިސްކު  ޙިއްޞާގެ  މުދަލެކެވެ.  މާލީ  ޮބޑު  ރިސްކު  ނިސްބަތުން  ުވރެ 
ޮބޑުވަނީ ޙިއްޞާއަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އަނބުރާލިބޭ މުއްދަތެއް 
ފައިދާގެ  ކުޑަވަނީ  ރިސްކު  ޮބންޑުގެ  ނަމަވެސް  ނުވާތީއެވެ.  ކަނޑައެޅިފައި 
ކަނޑައެޅިފައިވާތީއެވެ.   މުއްދަތު  އަނބުރާލިބޭ  އިންވެސްޓްމަންޓް  މިންވަރާއި 
އިންވެސްޓްކުރުން  މުދަލެއްގައި  މާލީ  ޮބޑު  ރިސްކު  ނުވަތަ  ކުޑަ  ރިސްކު 
ބިނާވެގެންވަނީ، އިންވެސްޓުކުރާ ފަރާތުގެ ރިސްކު ނެގުމުގެ ކެރިޯފރުންތެރިކަން 

މައްޗަށެވެ. ނިސްބަތެއްގެ  ހުރި  އެޕެޓައިޓް(  )ރިސްކު 

ޙިއްޞާދާރުންނާއި  ހާލަތެއްގައި  ކުރަންޖެހިއްޖެ  އިފްލާސް  ކުންފުނި 
ޙިއްޞާދާރުންނަކީ  ތަފާތެވެ.  ޮގތް  ޢަމަލުކުރެވޭ  ދެމެދު  ޮބންޑުޯހލްޑަރުންނާ 
ދަރަނިތަކަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ކުންފުނިން  ކަމުގައިވާތީ  މިލްކުވެރިން  ުކންފުނީގެ 
ިޙއްޞާދާރުން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ، އެޙިއްޞާދާރަކު އަގު އަދާޮކށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ 
ފައިސާއިން  ލިބޭ  ވިއްކާލައިގެން  މުދާތައް  ކުންފުނީގެ  އަދި  މިންވަރަށެވެ. 
އެއްވެސް މިންވަރެއް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބޭނީ، ޮބންޑުޯހލްޑަރުންނާއި އެހެނިހެން 
ަފރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށްފަހު، ބާކީވާ އެއްޗަކުންނެވެ. 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްތަކުގައި ހިމެނޭ މިފަދަ ތަފާތުތަކަކީ، އިންވެސްޓަރުން ދެނެގަތުން 
ޮކންމެހެން މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެވެ. މިމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި އެ އިންވެސްޓަރެއްގެ 
މާލީ  ހާސިލުކުރުވޭނެ  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  މަގުސަދުތައް  ިއންވެސްޓުކުރުމުގެ 
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ  އަދި  ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.  ޮކބައިކަން  ސެކިއުރިޓީޒްއަކީ 
މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ލިބިގަތުމަކީ އެ އިންވެސްޓްމަންޓަތަކުން ލިބޭނެ އެންމެ 
ފުރިހަމަ ނަފާޯހދުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެލިބޭ 

ެގއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް އެޅޭނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެކެވެ. 
         

        ވާރކޮްޝޕް ޮއްނ ޭސވިްނގ ެއްނޑް އްިނވްެސޓިްނގ ގެ ެތެރއްިނ - ެފުބުރަވރީ 2017
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ެކޕަިޓލް މާރެކުޓަގއި ބޭުންނުކާރ ަދަރނީގެ ވީަސލަތްަތްއ  .3

ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށާއި މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށް 
ޙިއްޞާ ވިއްކުމުގެެ ބަދަލުގައި ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުން ކުންފުނިތަކުގެ 
ެމދުގައި މިއަދު ވަނީ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާ 
ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ޯހދުމުގައިވެސް ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް އާންމު 
މުއްދަތުގެ  ދިގު  ޮބންޑަކީ  މިޮގތުން  ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ.  ދަނީ  ޮގތެއްގައި 
މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ މަޤްބޫލު މާލީ 

ސެކިއުރިޓީއެކެވެ. 

ޮބްނޑަކީ ޮކބާ؟

ޮބންޑަކީ ދިގުމުއްދަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ޯހދުމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 
އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ދޫކުރާ ދަރަނީގެ 
ސެކިއުރިޓީއެކެވެ. މިޮގތުން އާންމު ޮގތެއްގައި ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރެވެނީ 

1 އަހަރާއި 50 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ޮބންޑުގެ މައިގަނޑު ބާވަތްތަކަކީ:
ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑު• 
މުނިސިޕަލް ޮބންޑު • 
ޓްރެޜަރީ ޮބންޑު • 

ޮބންޑުގެ ވެރިފަރާތަކީ ޮބންޑުޯހލްޑަރުން ނުވަތަ ދަރަނިދޫޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަަކެވެ. 
ޮބންޑު ސެޓުފިކެޓަކީ ޮބންޑު ދޫކުރިފަރާތަށް އިންވެސްޓަރުން ޯލނެއް ދީފައިވާކަން 

ނުވަތަ ދަރަނި ދޫޮކްށފައިވާކަން އަންގަިއދޭ މާލީ ލިޔުމެކެވެ.

ކުންފުނީގެ  ހިމެނިގެންދާނީ  ފައިސާ  ލިބޭ  ދޫޮކށްގެން  ޮބންޑު  ކުންފުންޏަކުން 
ލަޔަބިލިޓީޒް ތެރޭގައެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ފައިދާއިން ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން 

ޮބންޑް ޯހލްޑަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް އުނިކުރަންޖެހެއެވެ.  

ތަފާތު  ސެކިއުރިޓީއެކެވެ.  މާލީ  ގަނެވިއްކާ  ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ  ޮބންޑަކީ 
ސަބަބުތަކާހުރެ ސެކަންޑަރީ މާރކެޓުގައި، މޫނު މަތީ އަގަށްވުރެ ދަށް އަގުގައި، 
ނުވަތަ މޫނު މަތީ އަގުގައި، ނުވަތަ މޫނު މަތީ އަގަށްވުރެ ޮބޑު އަގުގައި ޮބންޑު 

ކޫޕަން  ޮބންޑުގެ  ވިއްކަނީ  އަގުގައި  އަގަށްވުރެ ދަށް  މޫނުމަތީ  ަގނެވިއްކައެވެ. 
ރޭޓަށްވުރެ މާރކެޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ޮބޑުނަމައެވެ. މޫނު މަތީ އަގުގައި ޮބންޑު 
ިވއްކަނީ މާރކެޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއި ކޫޕަން ރޭޓް އެއްވަރު ނަމައެވެ. އަދި  
ޫމނު މަތީ އަގަށްވުރެ ޮބޑު އަގުގައި ޮބންޑު ގަނެވިއްކަނީ ކޫޕަން ރޭޓަށްވުރެ 

މާރކެޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދަށްނަމައެވެ.

ޮބްނޑުގެ ސިަފަތްއ

ޮބންޑުގެ އާންމު ސިފަތަކަކީ:
މޫނު މަތީ އަގު: ޮބންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަދާކުރަންޖެހޭ އަގު.• 
އިންޓްރެސްޓްގެ •  ގަވާއިދުން  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ޮބންޑުގެ  ރޭޓް:  ޫކޕަން 

ރޭޓު. ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދިނުމަށް  ޮގތުގައި 
ކޫޕަން ދައްކާ ތާރީޚްތައް: ޮބންޑު ދޫުކރާ ފަރާތުން އިންޓްރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ • 

ތާރީޚް ނުވަތަ މުއްދަތުތަކެވެ. އާންމު ޮގތެއްގައި ކޫޕަން ޕޭމަންޓް ދައްކާނީ، 
ޮކންމެ ހަމަހުން އެއްމަހު.

މެޗުރިޓީ ތާރީޚް: ޮބންޑުގެ މޫނު މަތީ އަގު އަދާޮކށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް.• 
އިޝޫ ޕްރައިސް: ޮބންޑުދޫކުރާ ފަރާތުން ޮބންޑު ވިއްކާ އަގު.• 

ޮބްނޑުގެ ަމިއަގނޑު ބާަވތަްތަކކީ: 

ޯކޕޭަރްޓ ޮބްނޑު• 
މުނިިސަޕލް ޮބްނޑު • 
ޓެްރަޜީރ ޮބްނޑު• 
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ޮބްނޑު ޫދކުރާފަރާތްަތަކާށއި އެިނވްްސަޓުރްނަންށ ިލބޭ ަފިއާދ

އްިނވްެސަޓުރްނ ޮބްނޑު ޫދކުރާފަރާތްަތްއ
 ބޭންކުގައި ރައްކާކުރާ ފައިސާއިން ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށްވުރެ ރަނގަޅު

  ރޭޓެއް ލިބުން. 
މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭންކު ޯލނަށްވުރެ އަގުހެޮޔޮކށް ފައިސާ ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު 

ލިބުން.

 އާންމުންނާއި  ކުންފުނިތަކަށް  އިންވެސްޓުކުރާނެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއެއް
ތަޢާރަފްވުން. 

ވާދަވެރި މާލީ މާހައުލަކުން މަޝްރޫޢުތަކަށް  ބޭނުންވާ  ފައިސާ ޯހދުމުގެ 
ފުރުޞަތު ލިބުން.

 ޤައުމީ  ތަރައްޤީގެ  މަޝްރޫޢުތަކުގައި  ރައްޔިތުންނާއި  ކުންފުނިތަކަށް
ބައިވެރިވެ މަންފާ ލިބުން. 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ބޭނުންވާ  ފައިސާގެ  އިތުރު  މަގުތައް
ތަނަވަސްވުން. 

 ދަރަނީގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބުން ނުވަތަ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޮއތުން.
ފުރުޞަތު ލިބުން. 

ޮބްނޑަުގއި ެއުކލެވޭ ަޙްއުޤަތްއ

ޮބންޑު ޯހލްޑަރުންގެ ޙައްޤުތައް ޮބންޑު ވިއްކާ ފަރާތާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި 
ކަންކަމުގައި  އެހެނިހެން  ބެހުމާއި  ފައިސާ  ޮބންޑުގެ  ވާނެއެވެ.  ބަޔާންޮކށްފައި 
މިއެއްބަސްވުމުގައި  ކަނޑައެޅޭނީ  މިންގަނޑުތައް  އުސޫލުތަކާއި  ގެންގުޅޭނެ 

ހަމަތަކުގެމަތިންނެވެ. ބަޔާންވެފައިވާ 

ކުންފުނީގެ •  ދޭންވާނީ  އިސްކަން  އަދާކުރުމުގައި  ދަރަނި  ުކންފުނިތަކުން 
ޮބންޑުޯހލްޑަރުންނަށް.

އިންޓްރެސްޓް )ކޫޕަން(، ޮބންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު • 
ލިބުން.

ޮބްނޑުގެ ޕިޭއްނ އޭޖެްނުޓ ަހަމޖެްއުސްނ

ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ދޫކުރާފަރާތުން  ސެކިއުރިޓީޒް  އޭޖެންޓަކީ  ޕޭއިން 
ބަލައިގަތުމަށްފަހު ސެކިއުރިޓީޒް ޯހލްޑްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަހައިދީ ރައްދުޮކށްދިނުމުގެ 
ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތެވެ. އާންމު ޮގތެއްގައި ޕޭއިން އެޖެންޓުންނަކީ ބޭންކުތަކާއި 

ބޭންކުތަކެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޮބްނޑުގެ އާްނމު ސިަފަތަކކީ:

މުޫނ މީަތ ައގު• 
ކޫޕްަނ ޭރްޓ• 
ކޫޕްަނ ަދްއކާ ތީާރޚަްތްއ• 
މުްއަދުތ ަހަމވާ ތީާރޚް• 
ވިްއކާ ައގު• 
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އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފްނޑު  .4

ބައިވެރިވެވޭޮގތަށް   އިންވެސްޓަރުންނަށް  ގިނަ  ފަންޑަކީ  އިންވެސްޓްމަންޓް 
އުފައްދާ ފަންޑެކެވެ. ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާފަރާތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަން ދައްކުވައިދެނީ 
ފަންޑުގައި އިންވެސްޓުކުރާ ނިސްބަތުން ދޫކުރާ ޔުނިޓުންނެވެ. ފަންޑަށް ލިބިފައިވާ 

ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރަނީ ސެކިއުރިޓީްޒއާއި އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުގައެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ިމުއުޗައލް ަފްނޑު: ޙިއްޞާ، ޮބންޑު، ަމނީ މާރކެޓު ިއންސްޓްރުމަންޓްސް • 
ައދި އެހެނިހެން އެސެޓްގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް އުފައްދާ ފަންޑެއް.

ެއކްްސޗޭްނޖް ޓޭްރޑެޑް ަފްނޑު: ވަކި ޚާއްޞަ ބެންޗްމާކް އިންޑެކްސް އަށް • 
ބަލައިގެން އިންވެސްޓްކުރާ ފަންޑެއް.

ަމނީ މާރެކްޓ ަފްނޑު: އެއް އަހަރަށްުވރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ިލކުއިޑް ސެކިއުރިޓީޒް • 
އަދި މަނިޓަރީ އިންސްޓްރުމަންޓްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރާ ފަންޑެއް.

ެހޖް ަފްނޑު: ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓްރެޖީތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، • 
ަރނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަމުގައި އިންވެސްޓުކުރާ 

ފަންޑެއް.

ތާފާތު ޮއނިގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
ފަންޑުގައި  ޕޯޓްޯފލިޯއތައް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އެކުލަވާލެވޭ  ބޭނުންތަކަށް 
ފަންޑުގައި  އެކުލަވާލުމުގައި  ޮއނިގަނޑު  ފަންޑުގެ  މިޮގތުން  ިހމެނިދާނެއެވެ. 
ބައިވެރިވެވޭނެ ޮގތާއި، ފަންޑުގެ ކުޑަޮބޑު މިނާއި، ފައިސާ ބެހޭނެ ޮގތާއި، ފަންޑު 

ބަލަންޖެހެއެވެ. މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  ގުޅުންހުރި  ހިންގުމާ 

މާިސލު:
‘ހަރުމުދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު’ އިން ‘އޭބީސީ’ ކުންފުނި، ‘އެކްސްވައިޒެޑް’ 
ފަންޑު  ގަތުމަށްފަހު  ޙިއްޞާ  ކުންފުނީގެ  ‘ވަންޓޫތްރީ’  އަދި  ކުންފުނި 
ިހންގަންފެށީއެވެ. މި ަފންޑުގައި ހިމެނެނީ އޭބީސީ ކުންފުނީގެ %50 ޙިއްޞާއާއި 
އެކްސްވައިޒެޑް ކުންފުނީގެ %30 ޙިއްޞާގެ އިތުރުން ވަންޓޫތްރީ ކުންފުނީގެ 
އިންވެސްޓުޮކށްފިނަމަ  މީހަކު  މިފަންޑުގައި  އެހެންކަމުން  ޙިއްޞާއެވެ.   20%
ކުންފުނިތަކުގެ  ކުންފުނީގައެވެ.  ތިން  މި  ކުރެވެނީ  އެއިންވެސްޓް  ޙަގީގަތުގައި 
މައްޗަށްދެއެވެ.  އަގުވެސް  ގެ  ފަންޑު’  އުފުލުމުން ‘ހަރުމުދާ  އަގު  ޙިއްޞާގެ 
ޚާއްޞަޮކށް  ޮއންނާނެއެވެ.  ފުރުސަތުވެސް  ދަށަށްދިއުމުގެ  ހަމައެޮގތަށް؛ 
މިފަންޑުން އޭބީސީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓްޮކށްފައި ހުރި އިންސައްތަ 
ިގނަވުމުން އެކުންފުނީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ފަންޑުގެ އަގަށްވެސް ހަމަ 

ބަދަލުއަންނާނެއެވެ.  އެނިސްބަތުން 

 ޯވަޓރކްރްެސ ގޯްރުތ ަފްނޑު ެރިޖްސްޓރަޭޝްނގެ ެތެރއްިނ - ޮނެވްނަބުރ 2016

އްިނވްެސަޓުރްނ

ަހުރމާުދ ަފްނޑު

ެއކްްސަވިއެޒޑް  ަވްނޓޫތްީރ ޭއބީީސ ުކްނފުިނ
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ފަރުދީޮގތުން ތަފާތު އެކިކަންކަމުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފަންޑެއްގައި 
ބައިވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރުމުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބެއެވެ. މިޮގތުން ލިބޭ 

ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި:

ރްިސކް ުކޑުަކުރްނ: ޙިއްޞާ، ޮބންޑު، ރިއަލް އެސްޓޭޓް އަދި މަނީ މާރކެޓު • 
ފަދަ ވަސީލަތްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުން، ރިސްކު ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ 
ތަފާތު ކަންކަންކަމުގައި ފަރުދީ ޮގުތން އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން 
ނެތް ނަމަވެސް ފަނޑުގައި ބައިވެރިވުމުން، އެ އިންވެސްޓްކުރެވެނީ ތަފާތު 

ކަންކަމުގައެވެ. 

ތަޢުލީމާއި •  ކަމުގެ  މެނޭޖަރުންނަކީ  ފަންޑު  މޭެނޖަްމްންޓ:  ޕޮްރފަެޝަނލް 
ތަޖުރިބާ  ކަމުގެ  ފަރުދަކީ  ޮކންމެ  ފަރާތްތަކެކެވެ.  ލިބިފައިވާ  ަތޖުރިބާ 
ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުމުން ރަނގަޅު ވަގުތުގައި އިންވެސްޓްޮކށް ނުވަތަ 
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލުން ފަދަ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ދަތިތަކެއް 

ހުރެއެވެ.

އްިނވްެސްޓކުުރމުގެ ޤާިބލަުކްނ: ޮބޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގައި ފަރުދީޮގތުން • 
ބައިވެރިވުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި 
ފަންޑު މެނޭޖަރުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން މެނޭޖަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ 

ކުޑަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިފަދަ ފަންޑުތަކުގައި ލިބިދެވެއެވެ.

އްިނަޓރނަޭޝަނލް މާރެކަޓްށ ަވުނމުގެ ފުުރަޞުތ: ފަންޑު މެދުވެރިޮކށް ބޭރު • 
ޤައުމުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

ގުޅޭ •  އިންވެސްޓްމަންޓްއާ  ފަރާުތން  އިންވެސްޓަރުގެ  ފޭަސަހަކްނ: 
މިޮގތުން  ފަންޑުންނެވެ.  ބަލަހައްޓާނީ  ތައްޔާރުޮކށް  ިލޔެކިޔުންތައް 
ފަދަ  ޑިވިޑެންޑް  އަދި  ކުލި  ާއމްދަނީ،  ގަނެއްވިއްކުމާއި،  ސެކިއުރިޓީޒް 
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޯހދައި އަދި އެފައިސާ ލިބިފައިނުވާނަމަ، އަޅަންޖެހޭ 

ފަންޑުންނެވެ. ޙަރަކާތްެރވާނީ  އެޅުމުގައިވެސް  ިފޔަވަޅުތައް 

އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް •  ދުޅަހެޮޔ  އުިރާޝުދ:  ލަަފާޔިއ  ަތޖިުރބާކާުރްނގެ 
ެހދުމަށްޓަކައި ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ބޭނުންވެއެވެ. 
ރަނގަޅު  ދައްކަންޖެހުމާއި  އަގެއް  ޯހދުަމށް  އެހީ  ފަރާތްތަކުގެ  ިމފަދަ 
އިތުރުން  މީގެ  ހޭދަކުރަންޖެހެއެވެ.  ވަގުތު  ގިނަ  ޯހދުމަށް  ތަޖުރިބާކާރަކު 
ނިސްބަތުން  ފީ  ދައްކަންޖެހޭ  ޮކންސަލްޓެންީސއަށް  ޮގތުން  ަފރުދީ 

ޮބޑުވާނެއެވެ. 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް •  ބައިވެރިވުމުން  ފަންޑުގައި  ޮގތްަތްއ:  އްިނވްެސްޓކެުރވޭ 
ޙިއްޞާ،  ފަރުދީޮގތުން  މިސާލަކަށް  އިތުރުވާނެއެވެ.  ފުރުޞަތުތައް  ހުރި 
ޮބންޑު އަދި މުދާ ފަދަ ތަކެތީގައި އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންނަމަ، އެއިން 
ޮކންމެ ކަމެއްގައި ވަކިވަކިން އިންވެްސޓްކުރަންޖެހެއެވެ. މިއިން ކަމަކުން 
ޮބޑުވާނެއެވެ. ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ފަރުދީ ޮގތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އަގު 

ޑިައަވރިސިފކަޭޝްނ: ހަމައެކަނި އެއްކަމެއްގައި ނުވަތަ އެންމެ ކުންފުންޏެއްގެ • 
ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ،  ެއކުންފުންޏަށް  އިންވެސްޓްކުރުމަށްފަހު  ިޙއްޞާގައި 
ނުވަތަ ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެނަމަ، އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބައެއް ނުވަތަ އެއްޮކށް 
ުހރިހާ ފައިސާއެއް ގެއްލިދިޔައީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ކުންފުނިތަކުގައި 
ގެއްލުން  ލިބިދާނެ  ހުރުމުން  ފައިސާ  ފަންޑެއްގައި  އިންވެސްޓުޮކށްފައިވާ 

ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ.

އެެހިނެހްނ ަޚަރުދ: ފަރުދީޮގތުން އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފަންޑުގައި • 
ބައިވެރިވުމުން މަދުވެގެން އިންވެސްޓްކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ބްޯރކަރުންނަށް 

ަދއްކަންޖެހޭ ފީ ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. 

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފްނޑުގެ ބާަވތަްތްއ:

މިުއުޗައލް ަފްނޑު• 
ެއކްްސޗޭްނޖް ޓޭްރޑެޑް ަފްނޑު• 
ަމނީ މާރެކުޓ ަފްނޑު• 
ެހޖް ަފްނޑު• 
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ލިސްޓުކުރުމަށްފަހު  އެކްސްޗޭންޖުގައި  ސްޮޓކް 
ކުންފުނިން ގަވާއިދުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކެއް 
ޮއނިގަނޑަށް  ކުންފުނީގެ  މީގެތެރޭަގއި  ހުރެއެވެ. 
މަޢުލޫމާތު  ގަވާއިދުން  ބަދަުލތަކާއި  ގެންނަންޖެހޭ 
ހާމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުން ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ 
ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ 
ގަވާއިދު )ސީޑީޯއއައި( އާއި ލިސްޓިންގ ރޫލްސްއާ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހެއެވެ. ކުންފުނިތަކުން  އެއްޮގތަށް 

މާިސލު: 
އޭބީސީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ަފންޑު ޯހދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް:

ޮބންޑު ވިއްކުން. 1
ޙިއްޞާ އާންމުޮކށް ވިއްކުން. 2
ބޭންކު މެދުވެރިޮކށް ފަންޑު ޯހދުން. 3

ޯހދާނެ  ފައިސާ  ކުންފުންޏަށް  މީގެތެރެއިން 
ކަނޑައަޅާނީ  ޮގތެއް  ޚިޔާރުުކރުމުގައި  ވަސީލަތެއް 

ޯބޑުންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ލްިސުޓކުުރމުގެ ަފިއާދަތްއ

ުކިރަމގުަގިއ ިވަޔފިާރައްށ ބޭުންނވާ ަރުއްސމާލު • 
ހުޯދމުގެ ޤާިބލަުކްނ ިލުބްނ:

ޙިއްޞާ  ހުޅުވާލައިގެން  އާންމުޮކށް  ކުންފުނިން 
ހަރަކާތްތައް  ހިންގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ވިއްކުމުން 
ފުޅާކުރުމުން ފެށިގެން އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ 
ހުޅުވިގެންދެއެވެ.  ފުރުޞަތުތައް  ޯހދުމުގެ  ފައިސާ 
އިތުރުވެގެން  އިންވެސްޓަރުން  ކުންފުނީގެ  މިޮގތުން 
ދިއުމާއި، ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓުން ަފންޑް ޯހދުން 
މާލީ  ކުންފުިނތަކަށް  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  ހިމެނެއެވެ. 
ޯލނުގެ  ނުވަތަ  ޮގތުގައި  ދަރަނީގެ  އިދާރާތަކުން 

ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.  ޯހދުމަށް  ފައިސާ  ޮގތުގައި 
ައދި ހަމައަގުގައި ަފސޭހަކަމާއެކު އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފަހިވެގެންދެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ވިއްކާލުމުގެ 

ޯކޕޭަރްޓ ވެލުިއ އާއި ްބޭރްނޑިްނގ:• 
ސަބަބުން  ޮބޑުވުމުގެ  ކަވަރރޭޖް  މީޑިއާ 
އާންމުނަށް  ކުންފުނިތައް  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 
އިތުރުވެގެންދެއެވެ.  )ވިޒިބިލިޓީ(  މިްނވަރު  އެނގޭ 
މާރކެޓާބެހޭ ޚަބަރުަތއް ޕްރިންޓް އަދި އިލެކްޓްޯރނިކް 
ސްޮޓކް  ލިބެންހުރެއެވެ.  ވަސީލަތްތަުކން  މީޑިއާ 
އެކްސްޗޭންޖްގެ ވެްބސައިޓުންނާއި ބްލޫމްބާރގް ފަދަ 
ލިބެން  މަޢުލޫމާތު  ވަސީލަތްތަކުން  ފަތުރާ  ޚަބަރު 
ހުރުމުން ލިސްޓުޮކްށފައިވާ ކުންފުނިތައް މީހުންނަށް 
އެނގޭ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދެއެވެ. އަދި ޕަބްލިކް 
މަޞްލަޙަތު  ފަރާތްތަކެއްގެ  ގިނަ  ކުންފުނިތަކުގައި 
އެކުންފުނިތަކުގެ  ފަރާތްތަކަކުން  ގިނަ  ޮއތުމުން 

5.  ުކްނފުިނ ލްިސުޓކުުރްނ

 ޯކޕޭަރްޓ ަގަވަންންސ ޯފ ުޓެވްނީޓ ފްަސްޓ ެސްނަޗީރ ީލޑަރްސގެ ެތެރއްިނ - ޮނެވްނަބުރ 2016
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ޝައުޤުވެރިވެއެވެ. ޯހދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ެސކިުއިރޓީޒްައްށ ަހަމ ައގު ިލުބްނ:• 
އަގު  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ދޫޮކްށފައިވާ  ކުންފުނިން 
ބިނާޮކށް  ސަޕްލައިއަށް  ޑިމާްނޑާއި  ކަނޑައަޅަނީ 
އާންމުޮކށް ގަނެވިއްކުމުގެ ޕްލެޓްޯފމެއް ކަމަށްވާ ސްޮޓކް 
މެދުވެރިޮކށެވެ.  އަގުތައް  ޯބޑުގައިވާ  އެކްސްޗޭންޖްގެ 
އަދި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނީގެ އަގު މާރކެޓުން 
ލިބެންހުރުމުން މާރކެޓުން ކުންފުނި އަގުޮކށްދެއެވެ.

އްިންސިޓިޓުއަޝަނލް އްިނވްެސަޓުރްނ: • 
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް 
މައިގަނޑު  ޝައުޤުވެރިވެއެވެ.  ފަރާތްތަކުން  މިފަދަ 
ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  ސަބަބަކީ 
ޙިއްޞާ  ހުރުމާއި،  ލިބެން  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ގިނަ 
އަދި  ޮއތުމާއި  ފުރުޞަތު  ގަނެވިއްކުމުގެ 
ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ނުކުންަނށް  މާރކެޓުން 
ފަސޭހަކަމާއެކު  ވިއްކާލުމަށްފަހު،  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފުރުޞަތުއޮތުމެވެ. ނުކުތުމުގެ 

ަވގުތްުނ ަވގުަތްށ ަމުޢލޫމާުތ ހާަމުކުރްނ:• 
ގަވާއިދުތަކުގެ  ޤާނޫނާއި  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ 
ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ލިސްުޓކުރުމުގެ  ދަށުންނާއި 
ކުންފުންޏާގުޅޭ  ކުންފުނިތަކުން  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 
މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުަރންޖެހެއެވެ. އަދި ކުންފުންޏާމެދު 

އުފެދިގެންދެއެވެ. އިތުބާރު  އިންވެސްޓަރުންގެ 

ގަަަވރަނންްސ ަހުރަދާނުވްނ: • 
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 
ކުންފުނި  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ގަވާއިދުަތކާއި  ޤާނޫނާއި 
ޖޫރިމަނާކުރުން، ސެިކއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުން ހުއްޓާލުން 

ލިސްޓުން  ރަސްމީ  ނުވަތަ  )ސަސްޕެންޑްކުރުން( 
ފިޔަވަޅެއް  ފަދަ  )ޑީލިސްޓުކުރުން(  އުނިކުރުން 
ކުންފުނިން  އަޅާފާނެތީވެ،  ދެޮކަޅށް  ކުންފުންޏާއި 
މިހެންވުމުން  ސަމާލުވާނެއެވެ.  ޮބޑަށް  ވަރަށް 
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ުކންފުނިތަކުން ރަނަގޅު އާދަތައް 
އިންވެސްޓަރުންނަށާއި  މިއީ  ހިފަހައްޓަމުންދެއެވެ. 

ފައިދާއެކެވެ. ލިބޭ  އާންމުންނަށް 

ަހުރަދާނުކުރމާިއ •  ޮކްނޓޯްރލްްސ  އްިނޓާރަނލް 
ަރނަގޅުުވްނ: ަގަވރަނންްސ  ުކްނފުީނގެ 

އުޞޫލުތަކެއް  ރަނގަޅު  ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 
އެކަށައަޅާފައިވުމުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި 
ރަނގަޅުވުމާއި،  ނިޒާމް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަންކަން 
ރަނގަޅުވަމުންދިއުމުން،  މަޢުލޫމާތު  މެނޭޖްމަންޓްގެ 
ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި މުޅި ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް 

ލިބިގެންދެއެވެ. ކުރިއެރުން 

ޕޮްރފަެޝަނލް މޭެނޖަްމްންޓ:• 
ފަރާތްތަކަކީ  ހަމަޖައްސާ  ހިންގުމަށް  ކުންފުނި 
ޮހވާފަރާތްތަކެކެވެ.  ބާޒާރުން  ވަޒީފާގެ  ވާދަވެރި 
ޤާބިލުވެރިން  ކުންފުންޏަށް  މިހެންވުމުން 
މަސައްކަތްކުރާ  ފުރުޞަތުލިބި،  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ 
މުވައްޒަފުންގެ ހުނަުރވެރިކަމާއި ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން 
ވަސީލަތްތައްވެސް ފުޅާވެގެންދިއުމަކީ ލިސްޓުކުރުމުގެ 
ފައިދާއެކެވެ. ލިބޭ  ޮގތެއްގައި  ނުސީދާ  ސަބަބުން 
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ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވޭނީ ދެ ޮގތަކަށެވެ. އެއީ ޕްރައިމަރީ 
ގަނެވޭނީ  މާރކެޓުން  ޕްރައިމަރީ  މާރކެޓުންނެވެ.  ސެކަންޑަރީ  ާމރކެޓާއި 
އާންމުޮކށް ހުޅުވާލާފައިވާ ދައުވަތެއްގައި ކުންފުނިތަކުން ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒްއެވެ. 
ޙިއްޞާގެބަޔާން  ހުޅުވާލަނީ  ވިއްކުމަށް  ސެކިއުރިޓީޒް  މާރކެޓްގައި  ްޕރައިމަރީ 

މެދުވެރިޮކށެވެ.  )ޕްރޮސްޕެކްޓަސް( 

ކުންފުނިތަކުން  މާރކެޓުގައި  ޕްރައިމަރީ  ގަނެވިއްކާނީ  މާރކެޓުގައި  ސެކަންޑަރީ 
ިވއްކާފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްއެވެ. މިޮގތުން ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކަނީ ޙިއްޞާގެ 
ބާޒާރު މެދުވެރިޮކށެވެ. ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގެ ހަގީގީ ދައުރު ފެށެނީ ސެކަންޑަރީ 

މާރކެޓުންނެވެ. 

ދަށަށް  އަދި  ދިއުމާއި  މައްޗަށް  އަގު  ޙިއްޞާގެ  މާރކެޓުގައި  ެސކަންޑަރީ 
ދިއުން މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ބިނާވެފައި ޮއންނަނީ ޑިމާންޑާއި ސަޕްލައިއަށެވެ. 
މިސާލަކަށް އޭބީސީ ކުންފުންޏަކީ ރަނގަޅަށް ހިނގާ ކުންފުންޏެއްނަމަ އަދި 
އެކުންފުންޏަކީ ކުރިމަގުގައި ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބެލެވޭ 
ަނމަ ޙިއްޞާގެ ޑިމާންޑް ޮބޑުވެ އަގު މައްޗަށް ދިއުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ހަމަ 
ކުންފުންޏާމެދު  ގެއްލުންވަމުންދާނަމަ  ދަށްވެ  ވިޔަފާރި  ކުންފުނީގެ  އެފަދައިން 
ިއންވެސްޓަރުން ދެކޭޮގތް ބަދަލުވެ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގު ދަށަށް 

އެކަށީގެންވެއެވެ. ދިއުންވެސް 

އެހެނިހެން  ކަނޑައަޅަނީ  އަގު  ޙިއްޞާގެ  ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ  މިޮގތުން 
އަންނަ  މާރކެޓަށް  އުސޫލުން  ކަނޑައެޅޭ  އަގު  ތަކެތީގެ  މާރކެޓުތަކުގައިވެސް 

ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. ސަޕްލައިގެ  ޑިމާންޑާއި  ނުވަތަ  ބަދަލުން 

ެސިކުއިރީޓޒްގެ މުޢާމަލާތްުކުރްނ

ސެކިއުރިޓީޒް  މޯލްޑިވްސް  ގަނެވިއްކޭނީ  ސެކިއުރިޓީޒް  ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ 
މިޮގތުން  ހުޅުވުމަށްފަހުގައެވެ.  އެކައުންޓެއް  ސެކިއުރިޓީޒް  ޑިޮޕޒިޓަރީގައި 
ސެކިއުރިޓީޒް  މޯލްޑިވްސް  ނަމަ  އެދޭ  ހުޅުވުމަށް  އެކައުންޓެއް  ސެކިއުރިޓީޒް 
ޑިޮޕޒިޓަރީ ޮކމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ )އެމްއެސްޑީސީ( ނުވަތަ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 
ކުންފުންޏެއް  ޑީލިންގ  ދީފައިވާ  ލައިސަންސް  ޮއޯތރިޓީން  ޑިވެޮލޕްމަންޓް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މެދުވެރިޮކށް 
 

ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ފުރަަތމަ ހުށަހަޅާއިރު، ޯނ ޔުއަރ ކްލައެންޓް 
ޮގތުގައި  ކްލަޔަންޓެއްގެ  ކުންފުނީގެ  ޑީލީންގ  ހުށަހަޅައި،  )ކޭވައިސީ(  ޯފމެއް 
ބަދަލެއް  މަޢުލޫމާތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިޯފމުގައި  ވާންޖެހެއެވެ.  ރަޖިސްޓަރީ 
ައއިސްފިނަމަ، އެބަދަލެއް ޑީލިންގ ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގަންނަފަރާތާއި 
އެކުންފުނީގެ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ކުންފުނި  ޑީލިންގ  ގުޅުވައިދެނީ  ިވއްކާފަރާތް 
ފަރާތުން އައްޔަނުޮކށްފައިވާ ބްޯރކަރުންނެވެ. ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތްކުރުމަށްޓަކައި 
ބެލުމަށްފަހު  ދިރާސާޮކށް  ބަދަލުތައް  އަންނަ  އަގުތަކަށް  ބާޒާރުގެ  ޙިއްޞާގެ 
އިންވެސްޓަރުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ބްޯރކަރުން ޯފރުޮކށްދެއެވެ. އަދި ޙިއްޞާގެ 
ބްޯރކަރު  ހުށަހެޅުމުން  ޯއޑަރު  އިންވެސްޓަރުން،  ބޭނުންވާ  މުޢާމަލާތްކުރުމަށް 

ޮފނުވާނެއެވެ. އެކްސްޭޗންޖަށް  އެޯއޑަރު ބެލުމަށްފަހު ސްޮޓކް 

ެސިކުއިރީޓޒް ަގެނިވްއުކްނ  .6

އާްނމޮުކްށ  ަގެނވޭނީ  ިމމާރެކުޓްނ  މާރެކުޓ:  ޕަްރއަިމީރ 
ިވްއކާ  ުކްނފުިނަތުކްނ  ަދުއވެަތްއަގިއ  ުހޅުވާލަާފިއވާ 

ީޓޒް ެސިކުއިރ

މާރެކުޓަގިއ  ޕަްރއަިމީރ  މާރެކުޓ:  ެސަކްނޑީަރ 
ަގެނިވްއކާ  ެސިކުއިރީޓޒް  ިވްއކާފައިވާ  ުކްނފުިނަތުކްނ 

ުރ ޒާ ބާ





ެދަވަނ ބާުބ
ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ



ސީެއމްއާުރ | ޮވލުިއމް 2
16CMR  |  Volume  02

ތަފާތު  ލަފްޒަކީ  ދެ  މި  ފައިނޭންސް  ފައިސާއާއި 
ފައިސާ  ލަފްޒެކެވެ.  ދެ  އެކުލެވޭ  މާނައެއް  ދެ 
އަކީ މުދަލެކެވެ. އެބޭނުންކުރަނީ އެއްޗެހި ގަތުމަށާއި 
ވަޞީލަތެއްގެ  ބަދަލުކުރެވޭ  ޯހދުމަށް  ޚިދުމަތް 
ފައިސާއަށްވެސް  ނަގުދު  ސީދާ  އެއީ  ގޮތުގައެވެ. 
ވެދާނެއެވެ. އެއީ ބޭންކު އެކައުންޓު ފަދަ މާއްދީޮގތުން 

ވެދާނެއެވެ.  އެއްޗަކަށްވެސް  އަތްނުލެވޭ 

ފައިނޭންސް މިލަފްޒުގެ މުރާދަކީ ފައިސާ މެނޭޖްޮކށް 
ސައިންސެވެ.  ޢިލްމާއި  ހުަނރާއި  ބެލެހެއްޓުމުގެ 
ކުރުޮގތަކަށް ބުނަނީނަމަ ފައިނޭންސް އަކީ ފައިސާ 

ބެލެހެއްޓުމެވެ. މެނޭޖްޮކށް 

ަފިއޭންނަޝލް ޕްލިޭންނގ

ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަކީ  ޕްޭލނިންގ  ފައިނޭންޝަލް 
އާމްދަނީއަށް  ލަފާކުރާ  ލިބޭެނކަމަށް  މުއްދަތެއްގައި 
ބޭނުންކުރާނެ  އެފައިސާ  މުއްދަތުގައި  އެ  ބަލައި 
ތައްޔާރުކުރުމާއި،  ބަޖެޓް  ކަނޑައެޅުަމށް  ޮގތްތައް 
މުރާޖަޢާޮކށް،  މުއްދަތުގައި  އެކަށީގެންވާ  އެބަޖެޓް 
ހާލަތާގުޅޭ  ގެނެސްގެން،  ބަދަުލތައް  ގެންނަންޖެހޭ 
ޮގތުން އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު އަދި ފަހަށްރައްކާކުރުމުގެ 

ހަމަޖެއްސުމެވެ. ކަންތައްތައް 

ަފިއޭންނަޝލް ޕްލިޭންނގގެ ަމުރޙަލަާތްއ:
މާލީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު • 

ހޯދުން. 
އާމްދަނީ ލިބޭ މަްޞދަރުތައް ލިސްޓުކުރުން. • 

ޓައިމް  ޕާޓް  ވަޒީފާ،  ރަސްމީ  މިސާލަކަށް 
ވިޔަފާރި. އަމިއްލަ  ކުލި،  ވަޒީފާ، 

ޚަރަދުތައް •  ކުރަންޖެހިފައިވާ  ޮކންމެހެން 

. ން ތު ގަ ނެ ދެ
މާލީ އަދި ފަރުދީޮގތުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ • 

ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުން.
ޮގންޖެހުންތައް •  ދިމާވެދާނެ  މާލީޮގތުން 

. ން ރު ކު ގަ ހަ ފާ
އެ •  ތައްޔާރުޮކށް  ޕްޭލނެއް  ފައިނޭންޝަލް 

ގެންދިއުން. ކަންތައްތައް  އެއްޮގތަށް  ޕްލޭނާއި 
ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުން.• 

ބަޖެޓްކުރުމަކީ، ލިބޭ އާމްދަނީގެ ވަސީލަތްތަކާއި ކުރާ 
ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ލިޔުމަށްފަހު، ޮކންމެހެން 
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި ޮކންމެހެން ކުރަންނުޖެހޭ ޚަރަދު 
ވަކިޮކށް ދެނެގަތުމެވެ. އަދި ކުޑަ ކުރެވިދާނެ ނުވަތަ 
ފަސްކުރެވިދާނެ ޚަަރދުތައް ފާހަގަ ކުރުމާއި އާމްދަނީ 
އިތުރުކުރުމަށް ކުރެިވދާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. 
ކުރެވިދާނެ  އިތުރުކުރުމަށް  އާމްދަނީ  މިޮގތުން 
ތަމްރީނުތައް  އާހުނަރުތަކާއި  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ 
ޯހދައި، އަމިއްލައަށް ގޭގައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް 

ހިމެނެއެވެ. ދަސްކުރުން 

މާލީ  ފަދަ  ޞުކޫކު  އަދި  ޮބންޑު  ޙިއްޞާ، 
އާއި  ފައިދާ  ިއންވެސްޓްކުރުމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒްގައި 
ދެނެގަތުމަކީވެސް  ރިސްކުތައް  އެކުލެވޭ  އޭގައި 
ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.  އިތުރުކުރުމަށް  އާމްދަނީ 
ނުވަތަ  އެއްތަނެއްގައި  ފައިސާ  ހުރިހާ  މިސާލަކަށް 
ސަމާލުވުމާއި  އިންވެސްޓްނުކުރުމަށް  އެއްކަމެއްގައި 
ދިރާސާޮކށް،  މަޢުލޫމާތު  އިންވެސްޓްމަންޓާއިގުޅޭ 
ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާޯހދައިގެން އިންވެސްޓްކުރުމެވެ.
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން 
ޢަމަލުކުރުމަކީ  ޕްލޭނާއެއްޮގތަށް  ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި 
ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ޕްލޭނަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތައް 

ޕްލޭން  ބަދަލުވާަނމަ،  ކަމެއް  ުހރިހާ  ގެނެސް 
އެކަށީގެންވާ  އެވަނީ  މަރުޙަލާގައި  ތައްޔާރުކުރުމުގެ 
ވިސްނުމާއި ފިކުރު ނުހިންގިއެވެ. އަދި ތަޖުރިބާކާރުންގެ 
ނުޯހދިއެވެ.  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ލަފާވެސް 
މިކަންކަމުން ސަލާަމތްވުމަށް، ތަޖުރިބާާކރުންގެ ލަފާ 
ނިންމުމަށްޓަކައި  ނިންމުންތައް  އަމިއްލައަށް  ޯހދައި 

މުހިންމެވެ.  ިދރާސާކުރުން  ޯހދާ  މަޢުލޫމާތު 

ނިމި،  ތައްޔާރުޮކށް  ޕްލޭނެއް  ފައިނޭންޝަލް 
އެޕްލޭނާއި އެއްޮގތަށް ކަންތައްތައް ގެްނދާއިރު، މާލީ 
ހާލަތަށާއި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް ބަދަލުތައް 

ަފިއޭންނަޝލް ޕްލިޭންނގ އާިއ ަބޖެޓިްނގ   .7

ޕްލިޭންނގގެ  ަފިއޭންނަޝލް 
ެތޭރަގިއ: ަމުރޙަލަާތުކގެ 

މާލީ ހާލުަތ ެދެނަގުތްނ• 
މްަޞަދުރަތްއ •  ިލބޭ  އާމްަދީނ 

ުކުރްނ ްޓ ލްިސ
ަޒޫރރީ ަޚަރުދަތްއ ެދެނަގުތްނ• 
ފުަރދޮީގތްުނ •  ައިދ  މާލީ 

ބޭުންނވާ  ހިާސލްކަުރްނ 
ަކނޑެައޅްުނ ަލނޑަުދނިޑަތްއ 

މާލޮީގުތްނ ދިމާވާ ޮގްނޖުެހްނތްައ • 
ފަާހަގކުުރްނ

ޕްލެޭންއ •  ަފިއޭންނަޝލް 
ަތްއާޔުރޮކްށ ެއޕްލާޭނ ެއްއޮގަތްށ 

ގްެނިދުއްނ ަކްނަތްއަތްއ 
ޕްލްޭނ މުާރަޖޢާުކުރްނ• 
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ބަދަލުތަކާ  މިފަދަ  ކަމެކެވެ.  އެކަށީގެންވާ  އައުމަކީ 
ފައިނޭންޝަލް  ގަވާއިދުން  ފައިހަމަކުރުމަށްޓަކައި، 
ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރަންޖެހެއެވެ. މިޮގތުން އިޤްތިޞާދަށް 
އަންނަ ޮބޑެތި ބަދަލުތަކާއި، އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދަށް 
ފައިނޭންޝަލް  ބަދަލުތަކާއެކު  ޮބޑެތި  އަންނަ 
ގެންނަންޖެހިދާނެއެވެ.  ބަދަލުތަކެއް  ޕްލޭނަށްވެސް 
މަހަކުން   3 ޮކންމެ  މަދުވެގެން  ީމގެއިތުރުން، 
ގެންނަންޖެހޭ  މުރާޖަޢާޮކށް،  ބަޖެޓު  އެއްފަހަރު 
ފައިނޭންޝަލް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ބަދަލުތައްގެނައުމަކީ 

މުހިންމުކަމެކެވެ. ބޭނުންހިފުމަށް  ޕްލޭނުގެ 

ހޭ ަކްނަތްއަތްއ އްިނވްެސްޓކުުރމުަގއި ަބލްަނޖެ

އެއިން  ހެދުމަާށއި  އިންވެސްްޓމަންޓްކަށް  ދުޅަހެޮޔ 
ރަނގަޅު ނަފާ ޯހދުމުގެ ބޭނުމުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ 
ހުރެއެވެ.  ކަންތައްތަކެއް  އަހުލުވެރިވާންޖެހޭ  ކުރިން 

މިޮގތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ:

ޙިއްޞާގެބަޔާން • 
ޙިއްޞާގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު• 
ވިޔަފާރީގެ ޞިނާޢަތް • 
ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިން • 
ކުންފުނިން ހިންގަން ރާވާފައިވާ ޕްޮރޖެކްޓްތައް• 
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން• 
ކުންފުނީގެ އާމްދަނީގެ ހިސާބުތައް• 
ޮއޑިޓަރުގެ ޮއޕީނިއަން• 
ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާ• 

ވިއްކުމަށް  ޙިއްޞާ  ުކންފުނިން  ޙިއްޞާގެބަޔާނަކީ 
ހުށަހަޅައި އާންމުޮކށް ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ދަޢުވަތުދޭ 

ބަޔާނުގައި  ޙިއްޞާގެ  ލިޔުމެވެ.  ރަސްމީ 
މަޢުލޫމާތު  ގިނަގުނަ  ވަރަށް  ކުންފުންޏާއިބެހޭ 
ހިންގުމަށް  ކުންފުނި  މިޮގތުން  ހިމެނެއެވެ. 
ވަނަވަރާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ޙަރަކާތްެތރިވާ  އިސްޮކށް 
ލިބިފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  އަހަރުތަކުަގއި  ފާއިތުވި 
މާލީ  އެންމެފަހުގެ  މަޢުލޫމާތާއި،  ކުރިއެރުންތަކުގެ 
ވިއްކައިގެން  ޙިއްޞާ  ބަާޔނާއި،  ހިސާބުތަކުގެ 
ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތާއި، 
ވަކީލުގެ  ޤާޫނނީ  ޮއޑިޓަރުންނާއި  ކުންފުނީގެ  އަދި 
އެހެނިހެން  ގުޅޭ  ކުންފުންޏާއި  އަދި  މަޢުލޫމާތާއި 

ހިމެނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުވެސް 

އަންނަ  އަަގށް  ކުންފުނީގެ  ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ 
ބަދަލުން ކުންފުންަޏށް ލިބޭ ކުރިއެރުމާއި ކުންފުނީގެ 
އިންވެސްޓަރުންނާއި  މެދު  ހާލަތާ  ވިޔަފާރީގެ 
ޮބޑަށް  ވަަރށް  ދެކޭޮގތް  ޙިއްޞާދާރުން  އަދި 
ހާމަވެގެންދެއެވެ. ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ އަގު މައްޗަށް 
ހިނގަމުންދާކަން  ރަނގަޅަށް  ުކންފުނި  ިދއުމަކީ 
ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ލިބޭނެކަން 
ކުންފުނީގެ  އަދި  ފެހި ސިގްނަލެކެވެ.  ދައްކުވައިދޭ 
އަގު ދަށަށް ދިއުމުން ދައްކުވައިދެނީ ކުންފުންޏާއި 
ގެއްލިފައިވުން  އިތުބާރު  އިންވެސްޓަރުންގެ  މެދު 
އުޅޭކަމަށް  މައްސަލަތަކެއް  ކުންފުނީގައި  ނުވަތަ 
ޙިއްޞާދާރުންނާއި އިންވެސްޓަރުން ޤަބޫލުކުރާކަމެވެ.

މާލީ  އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ  ފަހުން  އެންމެ  ކުންފުނިން 
އަދި  ދަރަނި  މުދަލާއި  ކުންފުނީގެ  ހިސާބުތަކުގައި 
ރައުސްމާލުގެ ޮގތުގައި ހުރި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތާއި، 
ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއި، 
ޚަރަދު އަދި ކުންފުނީގައި ހުރި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު 

ލިބެން ހުރުމުން ކުންފުނީގެ މާލީ ދުޅަހެޮޔކަން ހުރި 
ވަޒަންޮކށްލެވޭނެއެވެ. މިންވަރު 

ުކިރްނ •  އްިނވްެސުޓކުުރމުގެ 
ަކްނަކްނ: ހޭ  ައުހލެުވިރވާްނޖެ

ޙިްއާޞގެ ަބާޔްނ • 
ައްނަނ •  ައގުަތަކްށ  ިޙްއާޞގެ 

ަދލު ަބ
ިވަޔފީާރގެ ިޞާނަޢތް • 
ިވަޔފީާރގެ ވަާދެވިރްނ • 
ުކްނފުިންނ ހްިނަގްނ ާރވާަފިއވާ • 

ޕޮްރޖެކްްޓަތްއ
މޭެނޖަްމްންޓގެ •  ުކްނފުީނގެ 

ްނ ަކ ުތ ަޔ ްއ ިލ ިބ ޤާ
އާމްަދީނގެ •  ުކްނފުީނގެ 

ްއ ަތ ުބ ާސ ިހ
ޮއޑަިޓުރގެ ޮއީޕިނައްނ• 
ަތޖުރިބާކާުރްނގެ ލަފާ• 
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ފައިސާ ރައްކާކުރުމުގެ ޮގތުން ގޭގައި ފައިސާ ބެހެއްޓުމަކީ އެފައިސާއަށް އިތުރު 
ނަފާއެއް ނުލިބި، ފައިސާ ރައްކާތެރިޮކށް ބެހެއްޓުމަށް ޮގންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތި 
ާވނެކަމެކެވެ. މިޮގތަށް ގޭގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ ލެވޭ ނުލެވޭ ތަނެއް ނޭނގުމާއި، 
ވަގަށް ނެގުމާއި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ނުވަތަ ގުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ހިނގުން ފަދަ 
އޮވެއެވެ.  ފުރުސަތު  ދިއުމުގެ  ގެއްލިގެން  ސަބަބުން  މެދުވެރިވުމުގެ  ކަންކަން 
އެހެންކަމުން ގޭގައި ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްވުރެ ބޭންކުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓުމަކީ 
ރައްކާތެރި ޮގތަކަށްވެފައި، ބޭނުންވީމާ ފަސޭހައިން ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތް 
އިތުރުން  މީގެ  ބަހައްޓައެވެ.  ފައިސާ  ބޭންކުގައި  ބަޔަކު  ގިނަ  ަހމަޖެހިފަވާތީ 
ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވަނީ ސޭވިންގ ނުވަތަ ފިކްސްޑް ޑިޮޕޒިޓް އެކައުންޓެއްގައި 
ފައިސާއަށް  ހުރި  އެކައުންޓުގައި  މަތިން  އުސޫލެއްގެ  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ަނމަ 
ލިބޭ  ބަހައްޓައިގެން  ފައިސާ  ބޭންކުގައި  ނަމަވެސް  ލިބެއެވެ.  އިންޓްރަސްޓް 
ޕްޮރޑަކްޓްތައް  މާލީ  ލިބިދާނެ  )ރިޓާން(  ނަފާ  ރަނގަޅު  އިންޓްރަސްޓަށްވުރެ 

ހުރެއެވެ. މިޮގތުން ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެ ޮގތްތަކަކީ:

ިރަޓަޔރަމްނަޓްށ ަފއިާސ ަރްއކާުކުރްނ:• 
ޯހދުމަށް  އާމްދަނީ  ޚަރަދެކެވެ.  މަޑުކުރުމަކީ  ރައްކާކުރުމަށް  ފަހަށް  ޙަޤީޤަތުގައި 
ޒުވާން ދުވަސްވަރު ބުރަ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ނަމަވެސް އުމުރުން ދުވަސްވެ 
ދިރިއުޅުމަށް  ނަމަވެސް  އެކަހެރިވާންޖެހެއެވެ.  މަސައްކަތުން  ގައިބާރުދެރަވުމުން 
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ނިމުމެއް ނާދެއެވެ. މިހެންކަމުން އާމްދަނީ ލިބޭ ފުރަތަމަ 
ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.  ކަމަށް  ރައްކާކުރަންޖެހޭ  ފަހަށް  ފެށިގެންވެސް  ދުވަހުން 
ފެށުމުން  ވަޒީފާއަށްދާން  އަހަރުގައި   25 ޢުމުރުން  މީހެއްގެ  މިސާލަކަށް 
އެންމެ  ރައްާކކުރާނަމަ،  ޮގތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  ރުފިޔާ   300 މަހަކު  ޮކންމެ 
ފުރޭއިރު  އަހަރު   65 ޢުމުރުން  ލިބޭނަމަވެސް  ރޭޓެއް  އިންސައްތައިގެ   5
1,059,612ރ )އެއްމިލިއަން ފަންސާސް ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ( 
ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އަތުން ރިޓަޔަރމަންޓް އެކައުންޓަށް 
ޖަމާކުރި މިންވަރަކީ އެންމެ  144,000ރ )އެއްލައްކަ ސާޅީސްހަތަރުހާސް 
އެކަން  ނުފަށައިފިނަމަ،  ފަހަށްރައްކާކުރަން  ކުރީޮކޅު  “ޢުމުރުގެ  ރުފިޔާ(އެވެ. 
އެމީހަކަށް ފަހުން ފާހަގަކުރެވޭނެ” ކަމަށް އެމެރިކާގެ ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްޓަކު 
ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެނަލިސްޓް އެވިދާޅުވީ 
ވަރަށް ޮބޑު ތެދުފުޅެކެވެ. މިބަސްޮކޅުން ޢިބްރަތް ޯހދައިގެން ފަހަށް ރައްކާކުރުމަށް 

ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ. އަޒުމު 

އްިނުޝައެރްންސަގިއ ަބިއެވިރުވްނ: • 
އިންޝުއަރެންސް އަކީ ކުރިމަގުގައި ލިބިދާނެ މާއްދީ ގެއްލުމެއް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި 
ފަހަށް  އިންޝުއަރެންސަކީ  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް  އަޅާފިޔަވަޅެކެވެ.  މިއަދު 
މިޮގތުން  އެއްޗެކެވެ.  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޮގތުގައި  ވަޞީލަތެއްގެ  ރައްކާކުރުމުގެ 
ވަކި  މަހަކު  ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.  ޕެކޭޖް  އިންޝުއަރެންސް  އެޑިޔުކޭޝަނަލް 
ދަރިފުޅުގެ  ދައްކައިގެން  ޮގތުގައި  އިންޝުއަރެންސްގެ  ފައިސާ  މިންވަރެއްގެ 
ފުރުޞަތު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމް  ފައިސާގެ  ބޭނުންވާ  މަތީތަޢުލީމަށް 
އެބައޮތެވެ. މިޮގތަށް ޕްލޭންޮކށްގެން އިންޝުއަރެންސް ޮޕލިސީއެއް ނަގައިފިނަމަ، 
ަމތީތަޢުލީމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހަމަޖެހި އެހެން ބައެއްގެ މައްޗަށް ބަޯރސާނުވެ 

ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. ޚަރަދު  ތަޢުލީމީ 

ަޙްއޖު ްސީކމް: • 
އާންމު ޮގތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން 
ނުވެފައެވެ.  ޮއންނަނީ  ޮގތް  ރައްކާކުރެވޭ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް 
އެހެންނަމަވެސް ޒުވާން އުމުރުގައި ޙައްޖު ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެ ނިސްބަތުން 
ދުވަސްވެ  ޢުމުރުން  ރައްކާޮކށްގެން  މަހަށް  މަހުން  ޮކޅެއް  ފައިސާ  މަދު 
ގައިބާރުދެރަވުމުގެ ކުރިން، ޙައްޖަށްދާން ބޭނުންވާ ފައިސާ އެއްކުރެވިދާނެއެވެ. 
ޒަރޫރީ  ހަދައިފިނަމަ  ޕްލޭނެއް  ފައިސާގެ  ރައްކާކުރާނެ  ޚަރަދާއި  ދިރިއުޅުމުގެ 
ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްފަހުވެސް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭނެކަމާ 

ޕްލޭނެކެވެ.  ރަނގަޅު  ބޭނުންވަނީ  މެދު ޝައްކެތްނެތެވެ. 

ެސިކުއިރީޓޒް ބާޒާުރަގިއ އްިނވްެސްޓކުުރްނ:• 
ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރު މެދުވެރިޮކށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ފަހިވެފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ 
ތެރޭގައި ޙިއްޞާ، ޮބންޑު އަދި ޞުކޫކު ހިމެނެއެވެ. ޙިއްޞާ އަކީ ކުންފުނީގެ 
މިލްކުވެރިކަން ލިބޭ އަދި ވަކި މުއްދަތެއް އެކުލެވިފައިނުވާ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އަދި 
ހަމަ މިއާއެކު ފައިދާގެ ނިސްބަތް ދުރާލާ ކަނޑައެޅިފައިނުވާ، މާލީ މުދަލެކެވެ. 
ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓްކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާއަކީ ކުންފުނިން ބަހާ ޑިވިޑެންޑާއި 
އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރުގައި ގަނެވިއްކައިގެން ކެޕިޓަލް ގެއިންގެ ޮގތުގައިވެސް 

ފައިދާ ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތުޮއތް ވަޞީލަތެކެވެ.

އްިނވްެސުޓކުުރަމްށ ުހިރ ފުުރަޞުތަތްއ  .8
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ޮބންޑަކީ 1 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ކުންުފނިތަކުން 
އަމާޒުޮކށް  އިންވެސްޓަރުންނަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ާއންމުންނަށާއި 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކާ ޮގތަށް ދޫކުރާ މާލީ 
ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. ޮބންޑުގައި އިންވެސްޓްކުުރމުން ލިބޭ ރިޓާން ބޭންކު އެކައުންޓުގައި 
ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ލިބޭ އިންޓްރަސްޓަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އަދި ޮބންޑަށް 
ުވރެ ޮބޑު ފައިދާއެއް ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓްޮކށްގެން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ޮއތް 
ވަކި  މުއްދަތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އިންވެސްޓްކުރުމުން  ޮބންޑުގައި  ނަމަވެސް 
އިންޓްރަސްޓަކާއެކު އިންވެސްޓްކުރި އަދަދު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮވެއެވެ.

މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައި އެވަނީ ފަހަށް ރައްކާކުރުމަށް އާންމުޮގތެއްގައި ހުންނަ 
ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން  މި  ތެރޭގައި  ފުރުޞަތުތަކެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ 
އާންމުންނަން  ގަބޫލުކުރެވެނީ،  ކަމަށް  ސަބަބެއް  މަދުބައެކެވެ.  ދާދި  ހިފަނީ 
އާންމުންގެ  ނެތުމާއި  ލިބެން  ފަސޭހަކަމާއެކު  މަޢުލޫމާތު  ފުރުސަތުތަކާބެހޭ  މި 
މީގެއިތުރުން  އަދި  ދަށްވުމެވެ.  ލެވެލް  ލިޓަރަސީ  ފައިނޭންޝަލް  މެދުގައި 
ޮއންނަނީ  ބިނާވެފައި  ބޭނުންކުރުން  ފުރުޞަތުތައް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ިމފަދަ 
މައްޗަށާއި  ގޮތުގެ  ފަރުމާކުރާ  ްޕލޭންތައް  މާލީ  އަދި  އަހުލުވެރިވުމާއި  ެއކަމަށް 

އެމީހަކު އެ ޕްރޮޑަކްޓަކާ މެދު ދެކޭ ޮގތެއްގެ މައްޗަށެވެ. ފަހަށް ރައްކާކުރުމަށާއި 
އިންވެސްޓު ކުރުމަށް، އާންމުޮގތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ ރިސްކު ކުޑަ ސޭވިންގސް 
އެކައުންޓުތަކެވެ. މި އެކައުންޓުތަކުން ލިބޭ ރިޓާން އަކީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. 
އަހުލުވެރިވެގެން  އެކަމަށް  ޯހދައި  މަޢުލޫމާތު  ފުރުޞަތުތަކުގެ  އެހެން  މިނޫން 
ގުޅި  މިވަނީ  ރިޓާން  ރިސްކާއި  ކަންކަމެވެ.  ކުރެވިދާނެ  ތަޖުރިބާޮކށްލުމަކީ 

ލާމެހިފައެވެ.

 ީރަޖަނލް ެސިމަނރ ޮއްނ ކްޮރްސ-ޯބޑަރ ޮއަފރްިނގ ެއްނޑް އްިނވްެސޓަްމްންޓގެ ެތެރއްިނ - ޮއކްޓަޫބުރ 2016

ަފިއާސ ަރްއކާުކުރަމްށ ިޚާޔުރ ުކެރވާިދެނ ޮގތްަތްއ:

ިރަޓަޔރަމްންޓ ްސީކެމްއަގއި ަބިއެވިރުވްނ • 
އްިނުޝައެރްންސ ްސީކެމްއަގިއ ަބިއެވިރުވްނ• 
ަޙްއޖު ްސީކެމްއަގއި ަބިއެވިރުވްނ• 
ެސިކުއިރީޓޒް ަގިއ އްިނވްެސްޓކުުރްނ• 
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ިޙްއާޞގެަބާޔްނ

ދައުވަތެއްގައި  ހުޅުވާލާފައިވާ  އާންމުޮކށް  މިއީ، 
މަޢުލޫމާތު  ބޭނުމަށް  ވިއްކުމުގެ  ސެކިއުރިޓީޒް 
އާންމު  ކުންފުންޏާބެހޭ  ޮގތުން،  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ 
ގަވާއިދުގެ  ދޫކުރުމާބެހޭ  ސެކިއުރިޓީޒް  ގަވާއިދާއި 
މިބަޔާނުގައި  ބަޔާނެކެވެ.  ތައްޔާރުކުރާ  ދަށުން 
ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، 
ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގާއި، މަދުވެގެން އަދި ގިނަވެގެން 
ގަނެވޭނެ އަދަދު ހިމަނަންޖެހެއެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީޒް 
ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން ހިންގާނެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ 
ހިނގާނެ  ވިއްކުމަށް  ެސކިއުރިޓީޒް  ތަފްސީލްތަކާއި، 
ގަންނަ  ސެކިއުރިޓީޒް  ޚަރަދާއި،  ލަފާކުރާ  ކަމަށް 
ދިނުމުގެ  ފައިދާ  ނުވަތަ  ޑިވިޑެންޑް  ފަރާތްތަކަށް 
ޕޮލިސީ ހިމެނޭނެއެވެ. ކުންފުންޏާބެހޭ މިނޫންވެސް 
އެއީ: ހިމެނެއެވެ.  ޙިއްޞާގެބަޔާނުގައި  މަޢުލޫމާތު 

ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު • 
އިދާރީ ޮއނިގަނޑާއި އިސްވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު• 
އިންޑަސްޓްރީއާއި •  ނިސްބަތްވާ  ކުންފުނި 

ދެކޭޮގތް މެދު  ކުރިމަގާ  އިންޑަސްޓްރީގެ 
ކުރިމަގުގައި •  ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  ވިޔަފާރީގައި 

ރިސްކުތައް ތަހައްމަލުކުރަންޖެހިދާނެ 
އަރާ •  ވިޔަފާރިއަށް  ސަަބބުން  ރިސްކުތަކުގެ 

ޕްލޭންތައް ރޭވިފައިވާ  ކުޑަކުރުމަށް  ޮލޅުން 
ވިޔަފާރިއަށް •  ވާދަވެރިކަމާއި،  ކުންފުނީގެ 

ބަދަލުތައް ލަފާކުރާ  އަންނާނެކަމަށް 
ފުޅާކުރުމާބެހޭ •  ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތަކަށް  ވިޔަފާރި 

ރޭވުންތައް 
ކުންފުނީގެ ސިޔާަސތުތައް ކަނޑައަޅައި ހިންގުމުގައި 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަދާކުރާނީ  އިސްދައުެރއް  އެންމެ 
ޯބޑު  މިބަޔާނުގައި  އެހެންކަމުން  ޯބޑުންނެވެ. 
ތަޢުލީމާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޮގތާއި  އެކުލެވިފައިވާ 
ޙިއްޞާވާ  ކުންފުނީގައި  އިތުރުން  ތަޖުރިބާގެ 
މިންވަރާއި، މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި 
މަސައްކަތް  ބަދަލެއްގެނައުމުގެ  އެއިނާޔަތްތަކަށް 
ހިމަނަންވާނެއެވެ.  އެމަޢުލޫމާތުވެސް  ކުރިއަށްދާނަމަ، 
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި، އެޓީމްގެ ޤާބިލުކަމާއި، 
އިތުރުން،  ހުނަރުވެރިކަމުގެ  މެމްބަރުންގެ  އެޓީމްގެ 
ުކންފުނީގެ ިޑޕާރޓްމަންޓްތަކާއި، އެޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން 
ކުންފުނި ހިންގުމަށް ލިބޭނެ އެހީތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
އަދި  ހިމެނިދާނެއެވެ.  ޙިއްޞާގެބަާޔނުގައި  ވެސް 
ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، 
އުސޫލްތަކަށާއި  ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް 
އިންޓަރނަލް ޮކންްޓރޯލްސް އަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ހިމެނިދާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ 

ކުރިން  އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  ކުންފުންޏެއްގައި 
ދިރާސާކުރުމަކީ  ރަނގަޅަށް  ޙިއްޞާގެބަޔާން 
މާލީހާލަތު،  ކުންފުނީގެ  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ވަރަށް 
ފައިދާލިބެމުންދާ ނިްސބަތާއި، ފައިސާ މެނޭޖުކުރުމުގައި 
އެސެޓްތަކާއި  ކުންފުނީގެ  އުސޫލާއި،  ގެންގުޅޭ 
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އަދި ޯލނުތަކުގެ ތަފްސީލްތައް 
ބަލައި ޯހދުމަކީ ޮކްނމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ.

ައަހީރ ރޯިޕުޓ

ހިނގައިދިޔަ  ކުންފުނި  އަހަރު  ފާއިތުވެދިޔަ  މިއީ، 
ރިޕޯޓެކެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާ  ޮގތުން  ޮގތާއިބެހޭ 
ތެރޭގައި: ބައިތަކުގެ  މުހިންމު  ހިމެނޭ  މިރިޕޯޓުގައި 

ކުންފުނީގެ ވިޝަން އަދި މިޝަން • 

ޗެއަރމަންގެ ބަޔާނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު• 
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު• 
ކުންފުންޏާއި މުޖުތަމައުގެ ގުޅުން• 
ކުންފުނީގެ އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް • 
މާލީ ހިސާބުތަކާއިގުޅޭ ޯނޓްތައް• 
ޮއޑިޓަރުގެ ޮއޕީނިއަން• 
ޙިއްޞާގެ އަގުތަކާއި ވިޔަފާރި• 

މާލީ ހާިސުބަތްއ ދާިރާސުކުރްނ

އެކި  ދިރާސާކުރުމުގައި  ހާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ 
ރޭޝިޯއތައް ބޭނުްނކުރެއެވެ. މިޮގތުން ބޭނުންކުރެވޭ 
މިންގަނޑުތަކަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ އިންޑަސްޓްރީ 
ވަކި  ރޭޝިޯއތަކާއި،  ޚާއްޞަ  ގުޅުންހުރި  އާއި 
ރޭޝިއޯތަކެވެ.  ޚާއްޞަނޫން  އަކަށް  އިންޑަސްޓްރީ 
ވަކި އިންޑަސްޓްރީއަަކށް ޚާއްޞަނޫން ރޭޝިޯއތަކަކީ:

ޕްޮރފިޓަބިލިޓީ ރޭޝިޯއ، • 
ލިކިއުޑިޓީ ރޭޝިޯއ، • 
އެފިޝިއަންސީ ރޭޝިޯއ، • 
ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ ރޭޝިޯއ އަދި • 
ޝެއަރޯހލްޑަރސް/އިންވެސްޓަރސް ރޭޝިއޯ.• 

ރޭޝިޯއތަކަށް  ޚާއްޞަ  އިންޑަސްޓްރީަތކަށް  ވަކި 
ބަލާއިރު؛ މިސާލަކަށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި 
ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރާއިރު، 
ޮއކިއުޕަންސީ ރޭޓް، އެވެރޭޖްޮކށް ޮކންމެ ގެސްޓެއްގެ 
ފުޑް  ރެސްޯޓރަންޓްގެ  އާމްަދނީ،  ފަރާތުންލިބޭ 
ރޭޓް  ޓާންޯއވަރ  ބެވަރޭޖަސް  ރޭޓް،  ޓާންޯއވަރ 
މިއީ  އަލިއަޅުވާލަންޖެހެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ފަދަ 
މިސިނާއަތުގައި މަަސއްކަތްކުރާ ތަފާތު ކުންފުނިތައް 

ިޙްއާޞގެަބާޔާނިއ ައަހީރ ރޯިޕުޓ  .9
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ރޭޝިއޯތަކެކެވެ. މުހިންމު  ވަރަށް  އަޅާކިއުމަށް 

ކުންފުންޏަށް  ބޭނުމަކީ  ރޭިޝއޯގެ  ޕްރޮފިޓަބިލިޓީ 
މިންވަރު  ގެއްލުމުގެ  ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބިފައިވާ 
ތެރޭގައި  ރޭޝިއޯގެ  ޕްރޮފިޓަބިލިޓީ  ވަޒަންކުރުމެވެ. 
ފައިދާވާ މިންވަރު ބަލާ ތަފާތު ރޭޝިޯއތައް ހިމެނެއެވެ. 
މާރޖިން،  ނެޓް  މާރޖިން،  ގްޮރސް  މީގެތެރޭގައި 
ހިމެނެއެވެ.  އެމްޕްޯލއިޑް  ކެޕިޓަލް  ޮއން  ރިޓާން 

ކުންފުނީން  އަންގައިދެނީ  އިން  މާރޖިން  ގްޮރސް 
ރުފިޔާ   100 ޮކންމެ  ލިބުނު  މުދާވިއްކައިގެން 
ކަނޑާފައި  ޚަރަދު  ހިނގި  މުދާވިއްކުމަށް  އަކުން 
ިލބުނީ ކިތައް ރުފިޔާކަމެވެ. ނެޓް މާރޖިންގ އިން 
ލިބުނު  މުދަަލށް  ވިއްކި  ކުންފުނީން  އަންގައިދެނީ 
ޮކންމެ 100 ރުފިޔާ އަކަށް މުދަލަށް ހިނގި ޚަރަދު 
ކެނޑުމުގެ އިތުރުން، ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކަމުގައިވާ 
މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކެނޑުމަށްފަހު 
ލިބުނީ ކިތައް ރުފިޔާކަމެވެ. ރިޓާން ޮއން ކެޕިޓަލް 
އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ  ކުންފުނީގައި  އެމްޕްޯލއިޑްއަކީ 
ފައިސާގެ ނިސްބަތުން ފައިދާގެ މިންވަރު އަންގައިދޭ 

ރޭޝިޯއއެެވ.

ލިކިއުޑިޓީ ރޭޝިޯއ އަކީ ކުންފުނިން ކުރުމުއްދަތުގެ 
ތެރޭގައި އެކިފަރާތްތަަކށް އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާ 
އަންގައިދޭ  މިންވަރު  ޤާބިްލކަންހުރި  އަދާކުރުމުގެ 
ރޭޝިޯއ  ދެ  ބޭނުންކުރާ  މިޮގތުން  ރޭޝިޯއއެކެވެ. 
އަކީ ކަރަންޓް ރޭޝިޯއ އާއި ކުއިކް ރޭޝިޯއއެވެ. 
ކަރަންޓް ރޭޝިޯއއިން ދައްކައިދެނީ ކުރިއަށް ޮއތް 
12 މަސްދުވަހުތެރޭ ކުންފުނިން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ 
ޒިންމާތައް އެ މުއްދަތުގައި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން 
ކަރަންޓް  މިސާލަކަށް،  މިންވަރެވެ.  ލިބިފައިވާ 
އަންގައިދެނީ،  ެއއިން  ނަމަ   2 އަކީ  ރޭޝިޯއ 
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޮކންމެ ރުފިޔާ 
ައކަށް، ކަރަންޓް އެސެޓްގެ ޮގތުގައި ކުްނފުނީގައި 2 

ހުރިކަމެވެ.  ރުފިޔާ 

ކްއިކް  ނުވަތަ  ރޭޝިޯއ  ޓެސްޓް  އެސިޑް 
ހުންނަ  ސްޮޓކްގައި  އަންގައިދެނީ  އިން  ރޭޝިޯއ 
 12 ޮއތް  ކުރިއަށް  އުނިކުރުމަށްފަހު  މުދާ 
މާލީ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ކުްނފުނިން  މަސްދުވަހުތެރޭ 
ޒިންމާތައް އެ މުއްދަތުގައި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން 
ހުންނަ  ސްޓޮކްަގއި  މިއީ  މިންވަރެވެ.  ލިބިފައިވާ 
ދައްކަންޖެހޭ  ކުރުމުއްދަތުގައި  ނުހިމަނައި،  މުދާ 
ނުވަތަ  ޤާބިލްކަންހުރިޯތ  މާލީ  ދެއްކުމުގެ  ފައިސާ 
ރޭޝިޯއއެކެވެ.  ޭބނުންކުރެވިދާނެ  ބެުލމަށް  ނެތްޯތ 
 1 އަކީ  ރޭޝިޯއ  ޓެސްޓް  އެސިޑް  މިސާލަކަށް، 
 12 ޮއތް  ކުރިއަށް  ކުންފުނީގެ  ވާނަމަ،  ކަމުގައި 
މަސްދުވަހުތެރޭ ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ، ސްޮޓކްގައިވާ 
އިތުރަށް ނުވިއްކައި ވެސް ދެއްކިދާނެކަމެވެ. މުދާ 

ކުންފުނީގެ  ދައްކައިދެނީ  ރޭޝިޯއަތކުން  އެކްޓިވިޓީ 
މިންވަރެވެ.  ހުރި  އެފިޝިެއންސީ  ވިޔަފާރީގެ 

މިޮގތުން ބަލައިލެވޭ ރޭޝިޯއތަކުގެ ތެރޭގައި:

ެއެސޓްްސ ޓާްނޯއަވރ: އިންވެސްޓްކުރާ ޮކންމެ • 
ރުފިޔާއަކަށް ސޭލްސްހުރި ނިސްބަތް.

ފައިސާ •  ސަޕްލަޔަރުންނަށް  ޑްޭސ:  ކްެރޑިަޓރ 
މުއްދަތު އެވެރޭޖްޮކށްނަގާ  ކުންފުިނން  ދެއްކުމަށް 

ޑަެޓރ ޑްޭސ: ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކަސްޓަމަރުން • 
އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެވެރޭޖްޮކށް ނަގާ 

މުއްދަތު
ޢާންމުޮކށް •  ސްޮޓކްގައި  ޑްޭސ:  އްިނެވްނޓީްރ 

މުއްދަތު އެވެރޭޖް  މުދާބެހެއްޓިފައިހުންނަ 

ސަމާލުނުވެއްޖެނަމަ،  ރޭޝިޯއތަކަށް  އެކްޓިވިޓީ 
ފަސޭހައިން  ވެސް  ކުންފުންޏެއް  ފައިދާވާ 
ބަނގުރޫޓްވުމަކީ ވެާދނެކަމެކެވެ. މިޮގތަށް ދިމާވަނީ، 
ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ މެނޭޖްނުކުރެވުމުގެ 
ވިޔަފާރިއަށް  ނަމަވެސް،  ސަބަބުންނެވެ. 
ބެހެއްޓުމަކީ  ފައިސާ  ގިނައިން  ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ 
މިޮގތުން،  ގެއްލުންހުރިކަމެކެވެ.  ކުންފުންޏަށް 
ފައިސާ ހުންނަ  އެކައުންޓުގައި  ބޭންކު  ކުންފުނީގެ 

އަކީ އެއަށް އިތުރު ފައިދާއެއް ނުލިބޭ ނުވަތަ ވަރަށް 
މިހެންކަމުން،  އެއްޗެކެވެ.  ލިބޭ  ފައިދާއެއް  ކުޑަކުޑަ 
ވިޔަފާރި  ބެހެއްޓުމަކީ  ފައިސާ  އިންވެސްޓްނުޮކށް 

ޮގންޖެހުމެކެވެ. ކުރިއެރުވުމަށްޮއތް  ހަލުއިޮކށް 

ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ ރޭޝިޯއތަކުން ދައްކުވައިދެނީ 
ޯފރުޮކށްދީފައިވާ  ކުންފުންޏަށް  ޙިއްޞާދާރުން 

ނިސްބަތެވެ. ޯލނުގެ  ަރއުސްމާލާއި 

ުކްނފުީނގެ  މާލީ ހާލުަތ ދާިރާސުކުރަމްށ 
އްާނމޮުކްށ ބޭުންނކާުރ ރިޭޝޯއަތްއ: 

ޕޮްރިފަޓިބލީިޓ ރިޭޝޯއ• 
ލިކުިއޑީިޓ ރިޭޝޯއ• 
ެއކްޓިިވީޓ ރިޭޝޯއ• 
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މިސާލަކަށް، ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ ވަޒަންކުރުމަށް 
އާންމުޮގތެއްގައި ބޭނުންކުރާ އެއް ރޭޝިޯއ ކަމަށްވާ 
ނަމަ،   20% ނިސްބަތަކީ  ޭރޝިއޯގެ  ިގއަރިން 
ކުންފުނީގެ މުޅިޖުމުލަ ކެޕިޓަލްގެ ޮކންމެ 100 ރުފިޔާ 
އަކުން 20 ރުފިޔާ އަކީ ދަރަނީގެ ކެޕިޓަލްއެވެ. 

އާންމުޮގތެއްގައި ވިޔަާފރީގައި ޮކންމެވެސް މިންވަރެއްގެ 
ކޮސްޓް  ކުންފުނީގެ  ހިމެނުމަކީ  ކެޕިޓަލް  ދަރަނީގެ 
ދަރަނީގެ  މިޮގތުން،  ކުޑަވާނެއެވެ.  ކެޕިޓަލް  ޮއފް 
އަގަކީ ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އުނިކުރެވޭނެ އަދަދެކެވެ. 
އެދަރަނި  ޮބޑުވެ  ދަރަނި  ކުންފުނީގެ  ނަމަވެސް، 
ޙާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ  އަދާނުކުރެވިއްޖެނަމަ، 
ޯގސްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. ޮކންމެ ކުންފުންޏަކުން 
ޚަރަދު  ކެޕިޓަލް  ޖުމުލަ  އެކުންފުންޏެއްގެ  ވެސް 
ސަބަބުން  އޭގެ  މަސަްއކަތްކުރުމަކީ،  މަދުކުރުމަށް 
ކުންފުނީގެ އަގުއުފުލުމުގެ ފުރުސަތު ޮބޑުވާނެކަމެކެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް ޭރޝިޯއ ތަކަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް 
މުހިންމު ރޭޝިއޯތަކެކެވެ. މިރޭޝިޯއތަކަކީ: 

)ޙިއްޞާއަކަށް •  ޕަރ ޝެއަރ  އާރނިންގްސް 
ފައިދާ( ޖެހޭ 

)ފައިދާގެ •  ރޭޝިޯއ  އާރނިންގ  ޕްރައިސް 
ޔުނިޓެއް ޯހދުމަށްަޓކައި ހިއްސާދާރު ހޭދަކުރާ  

ގު( އަ
ފައިދާގެ •  )ޙިއްޞާގެ  ޔީލްޑް  ޑިވިޑެންޑް 

) ތް ބަ ސް ނި
ފައިދާ •  ކަނޑައަޅާ  )ބަހަން  ކަވަރ  ޑިވިޑެންޑް 

ޖުމުލަ  ބެހިދާނެ  ހިއްސާދާރުްނނަށް  އަކީ 
ގުނަކަން( ކިތައް  ފައިދާގެ 

ސެކިއުރިޓީޒް  އިންވެސްޓަރުން  ރޭޝިޯއތަކަކީ  މި 
ކަނޑައެޅުމުގައި  ޮގތެއް  ވިއްކުމަށް  ނުވަތަ  ގަތުމަށް 
މީގެއިތުރުން  މިންގަނޑުތަކެކެވެ.  އެހިތެރިވެދޭ 
ދިރާސާކުރުމުގައި  ހިސާބުތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ 
ވާރޓިކަލް،  އެއީ  ހުރެއެވެ.  ޮގތްތަކެއް  ބަލަންޖެހޭ 
ޮހރިޒޯންޓަލް، އަދި އިންޑަސްޓްރީ އެނަލިސިސްއެވެ.

އަހަރުން  ބަލަނީ  އެނަލިސިސްގައި  ވާރޓިކަލް 
އަހަރަށް ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް އައިސްފައިވާ 

ބަދަލުތަކަށެވެ.

ބޭނުންކުރަނީ  އެނަލިސިސް  ޮހރިޒޯންޓަލް 
ވާދަވެރި  އެންމެ  އެކުންފުންޏާއި  ކުންފުންޏާއި، 

އަޅާކިއުމަށެވެ. ކުންފުނިތައް 

އަންގައިދެނީ  އިން  އެނަލިސިސް  އިންޑަސްޓްރީ 
އިންޑަސްޓްރީގެ އެވެރޭޖް އާއި އަޅާބަލާއިރު، ކުންފުނިން 

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ޯހދާފައިވާ ނަތީޖާއެވެ.

ޯނޓް: މިލިޔުމުގައިވާ ރޭޝިއޯތަކުގެ ޯފމިއުލާ ސަފުހާ 
ނަންބަރު 41 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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ރްިސކާއި ިރޓާްނ

ގެއްލުންވުމުގެ  ނުވަތަ  ފައިދާނުވުމުގެ  އިންވެސްޓްމަންޓަކުން  ރިސްކަކީ 
ނުވަތަ  ފައިދާ  ލިބިދާނެ  އިންވެސްޓްމަންޓަކުން  މިންވަރެވެ.  ޮއތް  ފުރުސަތު 
ގެއްލުމުގެ ކުޑަޮބޑުމިން ބިނާވެފައި ޮއންނަނީ އެއިންވެސްޓްމެންޓަކާ ގުޅިފައިހުރި 
ޮބޑުނަމަ  ފައިދާ  ލިބިދާނެ  އިންވެސްޓްމަންޓަކުން  މިޮގތުން  ރިސްކުތަކަށެވެ. 
އާންމު  ކުޑަނަމަ  ފައިދާ  އަދި  ޮބޑުވާނެއެވެ.  ރިސްކުވެސް  ޮގތެއްގައި  ާއންމު 
ޮގތެއްގައި ރިސްކު ކުޑަވާނެއެވެ. އެހެންަކމުން ކުޑަ ރިސްކަކުން ޮބޑު ފައިދާއެއް 

ކަމެކެވެ. ނާދިރު  ލިބުމަކީ 

ވިސްނާލުން  ނެގުމުގައި  ރިސްކު  އިންވެސްޓަރުން  ކަންމިހެންހުރުމާއެކު 
މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހުރެއެވެ. މިޮގތުން ވިސްނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންކަމަކީ، 
އަޅާބަލާއިރު،  ރިސްކުތަކާ  ގުޅިފައިވާ  ފުރުޞަތުތަކާ  ހުރި  އިންވެސްޓްކުރަން 
ރިސްކު ނެގުމުގައި އިންވެސްޓަރަށް ތަޙައްމަލުކުރެވޭނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުވެ. 
އެންމެ ރިސްކު ކުޑަވާނެ ޮގތަކަށް ފައިސާ ރައްކާކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން އެންމެ 

ބެހެއްޓުމެވެ.  ފައިސާ  ޭބންކުގައި  ވަސީލަތަކީ  ބޭނުންކުރާ  ާއންމުޮކށް 

މިޮގތުން ބޭންކުތަކުގެ ސޭވިންގ އެކައުންޓާއި ފިކްސްޑް ޑިޮޕޒިޓް އެކައުންޓަކީ 
ފައިސާ ރައްކާކުރުމަށް އެންމެ އާންމުޮކށް ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓުތަކެވެ. އާންމު 
ކުރެވޭ  ބަހައްޓައިގެން  ފައިސާ  އެކައުންޓުތަކުގައި  މިފަދަ  ބަލާނަމަ  އުސޫލުން 
އިންވެސްޓްމަންޓަކީ ނިސްބަތުން އެންމެ ރިސްކު ކުޑަ ނުވަތަ އާންމުޮކށް ބުނެއުޅޭ 
ޮގތުން ނަމަ އެއްވެސް ރިސްކެއް ނުހިމެނޭ އަދި ލިބޭ ފައިދާގެ ނިސްބަތް ކުޑަ 
އިންވެސްޓްމަންޓެކެވެ. މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ އެންމެ އާންމު ރިސްކަކީ، 
އަގަށް  ފައިސާގެ  ސަބަބުން  އަގުމަތިވުމުގެ  ތަކެތީގެ  ނުވަތަ  އިންފްލޭޝަން 
އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ އަގުން 
ގެއްލިގެންދާބައެވެ. ނަމަވެސް އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާއަށް ލިބޭ ފައިދާ 
ނުވަތަ ރިޓާންގެ ސަބަބުން ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް މިގެއްލުން ކުޑަވެދާނެއެވެ.

ޮބންޑާއި ޞުކޫކު  ޙިއްޞާއާއި  ކަމަށްވާ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ޮބޑު  ރިސްކު 
އެކައުންޓުތަކުގައި  ބޭންކު  އިންވެސްޓްކުރުމުން  ސެކިއުރިޓީޒްގައި  މާލީ  ފަދަ 

ަފއިސާ ބެހެއްޓުމަށްވުރެ ޮބޑު ފައިދާއެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. މިފަދަ 
ިއންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރާއިރު އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބޭ ފައިދާއާއި ރިސްކު 

މުހިންމުކަމެކެވެ. ކުރަންޖެހޭ  އިންވެްސޓަރުން  ިހސާބުކުރުމަކީ 

މާިސލު:
25 ރުފިޔާއަށް ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާއަކަށް ފައިދާގެ ޮގތުގައި 2 ރުފިޔާ ބަހައިފިނަމަ، 
ފައިދާވުމުގެ ސަަބބުންނާއި  ުކންފުންޏަށް  އަދި  ފައިދާއެކެވެ.  ގެ  އެއީ 8% 
ުކންފުންޏަށް ލިބެމުންދާ އެހެނިހެން ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުބުން ޙިއްޞާގެ 
އަގު 28 ރުފިޔާއަށް އުފުލިފައިވާނަމަ، ޙިއްޞާގެ އަގު %12 އަށް މަތިވާނެއެވެ. 
ޙިއްޞާ  ޑިވިޑެންޑާއި  ވިއްކާލައިފިނަމަ،  ވަގުތު  އަގުމަތިވާ  މިފަދައިން  ޙިއްޞާ 

ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ ޖުމުލަ ފައިދާ އަކީ %20 އެވެ.

އްިނވްެސްޓކާުރެނ ޯޕްޓޯފލޯިއެއްއ ެއުކލަވާލްުނ  .10

 މޯލިްޑވްްސ ަފިއޭންނަޝލް ެއކްްސޯޕގެ ެތެރއްިނ - ޖުލައި 2017
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ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓްޮކށްގެން އެކިއަހަރުތަކުގައި ލިބޭ ފައިދާގެ )ރިޓާން( އިންސައްތަ ތަފާތުވާނެއެވެ. މިޮގތުން ޮބޑެތި ތަފާތުތަކެއް ކައިރިކައިރީގައި އައުމަކީ 
ރިސްކުޮބޑުވާނެ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށްކުރާ ދެ އިންވެްސޓްމަންޓަކަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ.

އްިނވްެސޓަްމްންޓ 2 އްިނވްެސޓަްމްންޓ 1 ައަހުރ
ރިސްކު ފައިދާ ރިސްކު ފައިދާ

5%

5%

2%

8% 2018

10% 10% 2019

15% 12% 2020

10% 10% އެވެރޭޖް

އެވެރޭޖްޮކށް ލިބޭ ފައިދާގެ އިންސައްތަ އެއްވަރު ދެ އިންވެސްޓްމަންޓްނަމަ، އެދެ 
އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ތެރެއިން ރިސްކު ކުޑަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ޚިޔާރުކުރުމަކީ 
އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެވެ. ހަމައެހެންމެ، ރިސްކުގެ މިންވަރު އެއްވަރަކަށް ހުންނަ 
އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ޮބޑު  ފައިދާ  އެތަނުން  އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ،  ދެ 
އިޚްތިޔާރުކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ލިބޭ ފައިދާއާއި 
ރިސްކުގެ މިންވަރު ތަފާތު ދެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ތެރެއިން އިޚްތިޔާރުކުރަން 

ރަނގަޅު އިންވެސްްޓމަންޓެއް ދެނެގަްނނާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ.

ޑިައވާރިސިފކަޭޝްނ

އިންވެސްޓްކުރުމަކީ  ބަހާލައިގެން  އެކިކަންކަމަށް  ނުވަތަ  ޑައިވާރސިފިކޭޝަން 
އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެކެވެ. 

ޑައިވާރސިފައި ކުރެވިދާނެ ޮގތްތަކަކީ:

ޮބންޑުގައި •  އަދި  ޙިއްޞާ  ުކންފުނީގެ  ގިނަ  ކުންފުންޏަށްވުރެ  ެއއް 
ން ރު ކު ޓް ސް ވެ ން އި

އެކި ޞިނާޢަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުނިތަކުން ޙިއްޞާ އަދި ޮބންޑުގައި • 
އިންވެސްޓްކުރުން

އެކިފަންތީގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ އަދި ޮބންޑުގައި އިންވެސްޓްކުރުން• 
އެކި ޤައުމުތަކުގެ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި އިންވެސްޓްކުރުން• 

ޑައިވާރސިފައިކުރެވޭ ޮގތްތައް ދިރާސާކުރުމުގައި އެފިޝަންޓް ފްޮރންޓިއަރ އަދި 
ސްޮޓކް މާރކެޓު އިންޑެކްސް ޯޕރޓްޯފލިޯއ ބޭނުންކުރެވެއެވެ.

ެއިފަޝްންޓ ފޮްރްނިޓައރ

ެއފިޝަންޓް ފްޮރންޓިއަރ ގްރާފަކުން ދައްކައިދޭނީ އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ނަގާ 
ރިސްކާ އަޅާބަލާއިރު ލިބޭ ފައިދާގެ ނިސްބަތެވެ. މިޮގތުން، ދެކުންފުންޏެއްގެ 
އިންވެސްޓްކުރާނީ  ކުންފުންޏެއްގައި  ޮކންމެ  އިންވެސްޓްކުރާނަމަ،  ޙިއްޞާގައި 
ރައްކާޮކށްފައި  ޙަސަން  މިސާލަކަށް،  ފައިސާކަމެވެ.  ނިސްބަތެއްގެ  ކިހާ 
އެންމެ  ބަލާއިރު،  އިންވެސްޓްކުރަން  ރުފިޔާ   100,000 ބަހައްޓާފައިހުރި 
ޙަސަން  ކަމަކަށްވާތީ،  ރިސްކުޮބޑު  އިންވެސްޓްކުރުމަކީ  ކުންފުންޏެއްގައި 
ބޭނުންވަނީ ދެކުންފުންޏެއްގައި އިންވެސްޓްކުރާށެވެ. އެދެކުންފުންޏަކީ އޭބީސީ  
ކުންފުންޏާއި އެކްސްވައިޒެޑް ކުންފުންޏެވެ. ތާވަލުގައި އެވަނީ މިދެ ކުންފުނީގެ 
އެވެރޭޖް ފައިދާއާއި މާރކެޓުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން އެވްރެޖް ފައިދާ ބަދަލުވާ 
މިންވަރުގެ )ވޮލެޓިލިޓީ( އިތުރުން ދެކުންފުނީގެ ފައިދާ ގުޅިފައިވާ މިންވަރެވެ.
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ތާވަލުގައިވާ ފަދައިން ފައިދާއާއި ވޮލެޓިލިޓީ އަދި ރިސްކު ކުޑައީ އޭބީސީ ކުންފުނީގައެވެ. ހަމައެހެންމެ، ފައިދާއާއި ވޮލެޓިލިޓީ އަދި ރިސްކު ޮބޑީ އެކްސްވައިޒެޑް 
ކުންފުނީގައެވެ. އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާނީ ވީހާވެސް ރިސްކު ކުޑަޮކށް ފައިދާގެ ނިސްބަތް ޮބޑުކުރާށެވެ. ނަމަވެސް، އެންމެ ކުޑަ ރިސްކު ނަގައިގެން 
އެންމެ ޮބޑު ފައިދާ ލިބުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ. ސުވާލަކީ އިންވެސްޓްކުރާނެ ނިސްބަތް އެކަށައެޅުމުގައި ޙަސަނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ޮކން އުސޫލަކުން ދެކުންފުނީގެ 

ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓްޮކށްގެންޯތ؟ 

މިސާލަކަށް، ޮކންމެ ކުންފުންޏެއްގައި 50,000 ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރާނަމަ، ޙަަސނަށް ލިބޭ ފައިދާގެ ނިސްބަތް އެވެރޭޖްޮކށް %9 ގައި ހުންނައިރު، ރިސްކުގެ 
ނިސްބަތް ހުންނާނީ %19.5 ގައިއެވެ. ޙަސަން ބޭނުންވަނީ ރިސްކު ކުޑަކުރަން ކަމުގައިވާނަމަ، ޙަސަންގެ 100,000 ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 70،000 ރުފިޔާ 
އޭބީސީ ކުންފުނީގައި އަދި 30,000 ރުފިޔާ އެކްސްވައިޒެޑް ކުންފުނީގައި ިއންވެސްޓްކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެވެ. ޭއރުން ރިސްކުގެ ނިސްބަތް 18.9% 

އަށް ދަށަށްދާނެއެވެ.

ޯކިރލަޭޝްނ ރްިސުކ-ފީްރ ޭރްޓ ުކްނފުިނ ަފިއާދ ޮވލިެޓލީިޓ

4% 0.5+
20% 8% އޭބީސީ

25% 10% އެކްސްވައިޒެޑް

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޯޕްޓޯފލޯިއ - )ޭއބީސީ ުކްނފުީނަގއި 
އްިނވްެސްޓޮކްށފައިވާ އްިނަސްއަތ(

ްނ ޓާ
ިރ

ޮވލިެޓލީިޓ

އޭބީސީ  ގިނައިން  ވުރެ  އަށް   70% ދައްކައިދެނީ  ގްރާފުން 
ކުންފުނީގައި އިންވެސްޓްޮކްށފިނަމަ، އެއިން ޮކންމެ ޮކންބިނޭޝަނަކީ 
ިއންއެފިޝަންޓް ޕޯޓްޯފލިެއއްކަމެެެވެ. ސަބަބަކީ އިންވެސްޓްމަންޓުން 
ލިބޭ ފައިދާ ޮބޑުނުވެ ރިސްކު ޮބޑުވާތީއެވެ. މިސާލަކަށް، އޭބީސީ 
  60% ގައި  އޭބީސީ  އިންވެސްްޓކުރުަމށްވުރެ،   90% ގައި 
އިންވެސްޓްކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ ޮބޑުވެަފއި ރިސްކު ކުޑަވާނެއެވެ. 
ރިސްކު  އަދި  ޮކމްބިނޭޝަނެކެވެ.  އެފިޝަންޓް  މިއީ  ވުމާއެކު، 
އެންމެ ކުޑަވާނީ އޭބީސީ ކުންފުނީގައި %70 އަދި އެކްސްވައިޒެޑް 

ކުންފުނީގައި %30 އިްނވެސްޓްކުރުމުންނެވެ.
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ޙަަސން ބޭނުންވަނީ ރިސްކު ނެގުމަކާނުލައި ލިބޭ ފައިދާއާ އަޅާބަލާއިރު، ރިސްކުގެ ނިސްބަތުން އެންމެޮބޑު ފައިދާއެއް ލިބޭޮގތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުން ކަމުގައިވާނަމަ، 
ހަޞަންގެ މަޤްޞަދަކަށްވާންވާނީ ޝާޕް ރޭޝިޯއ ވީހާވެސް މަތިކުރުމެވެ. ޝާޕް ރޭޝިޯއ އިން ދައްކައިދެނީ ނަގާ ރިސްކާ އަޅާބަލާއިރު، ރިސްކު ނުނަގާ 
މީހަކު ޯހދާ ފައިދާއަށްވުރެ ނިސްބަތުން އިތުރަށް ފައިދާލިބޭ މިންވަރެވެ. ޙަސަންގެ 100,000 ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 40,000 ރުފިޔާ އޭބީސީ ކުންފުނީގައި އަދި 
60,000 ރުފިޔާ އެކްސްވައިޒެޑް ކުންފުނީގައި އިންވެސްޓްކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެވެ. މިހާރު ރިސްކުގެ މިންވަރު ހުންނާނީ %20.2 ގައި ކަމުގައި ވިޔަސް، 

ޝާޕް ރޭޝިޯއ ހުންނާނީ އޭގެ އެންމެ މަތީ އަދަދުކަމުގައިވާ 0.257 ގައިއެވެ. 

ާޝޕް ރިޭޝޯއ

ޭއބީީސ ުކްނފުީނަގިއ އްިނވްެސްޓޮކްށފައިވާ އްިނަސްއަތ
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ްސޮޓކް މާރެކްޓ އްިނޑެކްްސ ޯޕްޓޯފލޯިއ

އިޤްތިޞާދީޮގތުން ކުރިއަރާފައިވާ އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ޖަރުމަނުވިލާތް، ޖަޕާން އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ ފަދަ ޤައުމުތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް 15 ޤަުއމެއްގެ ސްޮޓކް 
މާރކެޓުގެ އިންޑެކްސްއަށް 2003 އިން 2016 އަށް އައި ބަދަލަށް ބަލައި އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުން ދިރާސާއެއް ހަދާފައިވެއެވެ. މިދިރާސާއިން 
ނަމަވެސް  ގައެވެ.  ހުރީ 17%  ރިސްކު  އެމުއްދަތުގެ  އަދި  ގައެވެ.  ހުރީ 3%  ފައިދާގެ ނިސްބަތް  ބާޒާރުގެ  ޙިއްޞާގެ  ޤައުމުގެ  މި 15  ދައްކާޮގތުން، 

އިޤްތިޞާދީޮގތުން ކުރިއަރަމުންއަންނަ 10 ޤައުމެއްގެ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގެ ފައިދާހުރީ %11 ގައި ހުރިއިރު ރިސްކުހުރީ %25 ގައެވެ.

ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުން ރިސްކާއި ފައިދާވެސް ނިސްބަތުން ކުޑައެވެ. އެދިރާސާއިން ދައްކާޮގތުން، ކުރިއަރާފައިވާ 15 
ޤައުމުގެ އިތުރުން، ކުރިއަރަމުން އަންނަ 10 ޤައުމުގެ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަކީ، އިންވެސްޓްކުރާފަރާތަށް ލިބޭފައިދާގެ އެވެރޭޖް ނިސްބަތް މައްޗަށް 
ިދއުމުގެ އިތުރުން، ރިސްކު ކުޑަވާނެ ކަމެކެވެ. މިބަދަލާއެކު، ފައިދާގެ އެވެރެޖް ނިސްބަތް %3 އިން %8 އަށް މައްޗަށްދާއިރު، ރިސްކުގެ ނިސްބަތް 17% 

ިއން %7 އަށް ދަަށށްދެއެވެ.

ބުނެިވދިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންނަށް ޚާއްޞަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އާންމު ފަރުދުންނަށްވެސް 
އިންވެސްޓްކުރެވޭޮގތަށް އިންޑެކްސް ފަންޑުތައްވަނީ އުފައްދާފައެވެ. މިފަދަ ފަންޑުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުން އެމީހަކު އިންވެސްޓްކުރި ޢަދަދެއްގެ ނިސްބަތުން ފައިދާ 
ލިބޭނެއެވެ. މިފަދަ ފަންޑުތަކުގެ ފީ %1 އަށްވުރެ ކުޑަވުމާއި، އާންމުޮކށް ލިބޭ ފައިދާގެ އެވެރޭޖް %7 ގައި ހުރުމަކީ މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ފައިދާ 
ލިބޭނެކަން ދައްކައިދޭ ކަމެކެވެ. އާންމު ޮގތެއްގައި މިފަދަ ފަންޑުތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް މަދުވެގެން 1,000 ޔޫ.އެސް ޮޑލަރު ބޭނުންވެއެވެ. މިޮގތުން ދުނިޔޭގައި 

އެންމެ ޮބޑު ކާމިޔާބީއެއް ޯހދާފައިވާ ފަންޑުތަކަކީ:

)Vanguard Total Stock Market Index(  ްވަންގާރޑް ޓޯޓަލް ސްޮޓކް މާރކެޓު އިންޑެކްސ  .1
)Schwab Total Stock Market Index Fund(  ުޝްވަބް ޓޯޓަލް ސްޮޓކް މާރކެޓު އިންޑެކްސް ފަންޑ  .2

)iShares Russell 3000(  3000 ްއައިޝެއަރސް ރަސަލ  .3
 )Wilshire 5000 Index Investment Fund(  ުވިލްޝަޔަރ 5000 އިންޑެކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑ  .4
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ަފްނޑެަމްނަޓލް ެއަނލިިސްސ

ޙިއްޞާއާ ގުޅޭޮގތުން ހަދާ ފަންޑަމެންޓަލް އެނަލިސިސްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ 
ޙިއްޞާއެއްގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވޭޯތ ބެލުމެވެ. މިޮގތުން 

ތިރީގައިވާ 2 ސުވާލަށް ަޖވާބެއް ޯހުދން މުހިންމެވެ.

މިވަގުތު ޙިއްޞާއިން ނަފާ ލިބޭޯތ؟. 1
މުސްތަޤްބަލުގައި ޙިއްޞާއިން ނަފާލިބޭނެޯތ؟. 2

މިސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ޯހދުމަށްޓަކައި، ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ 
ކުންފުނިތަކުން ޝާއިޢުކުރާ ކުއާރޓާލީ ރިޯޕޓުތަކާއި އަހަރީ ރިޯޕޓަށް އަހުލުވެރިވުން 
ހިމެނޭ  ރިޕޯޓުގައި  އަހަރީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓެޑް  މުހިންމެވެ.  ޮކންމެހެން 
ަމއިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޯޕޓާއި، އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް އަދި 
މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިއާއިގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނެއެވެ. 
ދިރާސާކުރުމަކީ  ބަޔާންތައް  މާލީ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ހާލަތު  މާލީ  ކުންފުނީގެ 

މުހިންމުކަމެކެވެ. މިޮގތުން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި:

އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާން ނުވަތަ އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓް• 
ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް ޮޕޒިޝަން ނުވަތަ ބެލަންސް ޝީޓު• 
ފްޯލ •  ކޭޝް  ނުވަތަ  ބަޔާން  ގޮތުގެ  ހޭދަވި  ޮގތާއި  ލިބުނު  ަފއިސާ 

ޓް ން މަ ޓް ޓޭ ސް

އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ހިމެނޭނީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު އާމްދަނީ 
ހިނގި  ނުސީދާޮކށް  ޚަރަދާއި  ހިނގި  ސީދާޮކށް  ޯހދުމަށް  އެއާމްދަނީ  އާއި 
ވޭރިއަބަލް  އަދި  ކޮސްޓް  ފިކްސްޑް  ތެރޭގައި  މިޚަރަދުތަކުގެ  ޚަރަދުތަކެވެ. 
ޮކސްޓްތައް ހިމެނެއެވެ. ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް ކެނޑުމަށްފަހު ކުންފުންޏަށް ލިބުނީ 
ކުންފުންޏަކީ  މިސްޓޭޓްމަންޓުންނެވެ.  އެނގޭނީ  ގެއްލުންޯތ  ނުވަތަ  ަފއިދާޯތ 
މިހާރުވެސް ފައިދާވާ އަދި ކުރިމަގަށް ރަނގަޅު ޕްލޭންތަކެއްހުރި ކުންފުންޏެއް 
ކަމުގައި ވަނީނަމަ، މިފަދަ ކުންފުނިތަކާ މެދު އުންމީދީ ނަޒަރަކުން ބެލިދާނެއެވެ.

ކޭޝް ފްޯލ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ފައިސާ ލިބިފައިވާ ޮގތާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވިފައިވާ 
ގޮތުގެ ބަާޔން 3 ބަޔަކަށް ބަހާލެވެއެވެ. ެއއީ:

ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު އަދި ހޭދަވި ފައިސާ ނުވަތަ ކޭޝް ފްޯލ • 
ްފޮރމް އޮޕަރޭޓިންގ އެކްޓިވިޓީސް

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު އަދި ހޭދަވި ފައިސާ ނުވަތަ • 
ކޭޝް ފްޯލ ފްޮރމް އިންވެސްޓިންގ އެކްޓިވިޓީސް

ަރއުސްމާލަށް ފައިސާ ޯހދި ޮގތާއި ފައިސާ ޯހދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ނުވަތަ • 
ޭކޝް ފްޯލ ފްޮރމް ަފއިނޭންސިންގ އެކްޓިވިޓީސް

ފައިސާ މެނޭޖްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ކުންފުނިން ދުވަހުން ދުވަހަށް 
މުވައްޒަފުން  ކުރިއެރުވުމަށާއި  ފުޅާޮކށް  ވިޔަފާރި  ޚަރަދުތަކަށާއި  ކުރަންޖެހޭ 
ކާމިޔާބު  ހުރުމަކީ  ފައިސާ  މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ތަމްރީންކުރުމަށް 
އަސާސީކަމެކެވެ.  ބޭނުންވާ  ޮކންމެހެން  ވިޔަފާރިއަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  އަދި 
ވިސްނައި،  ފައިދާއަށް  ހަމައެކަނި  ސަމާލުކަންނުދީ  މިކަންކަމަށް  ނަމަވެސް 
ފައިސާ ނުވަތަ ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖުނުކުރެވުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތުގައި ވިޔަފާރި 
ުކރިއެރުވުމަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެޮބޑު އެއްޮގންޖެހުމެވެ. މިސާލަކަށް، ކުންފުންޏަކީ 
އެއްކަސްޓަމަރަކަށް ބަޯރސާވާ ކުންފުންަޏކަށް ނުވަތަ ލޭންދޭނަށް ތަކެތި ދޫކުރާ 
ކުންފުންޏަކަށް ވާނަމަ އެކަސްޓަމަރުގެ މާލީ ހާލަތަށް އަންނަ ޮކންމެ ބަދަލެއްގެ 
އަސަރު ވިޔަފާރިއަށް ކުރާނެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި 
ކޭޝްފްޯލ  އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.  ހިނގުމަކީ  ޚަރަދުތައް  ޮބޑެތި  ނަގައި  ޯލނު 
ސްޓޭޓްމަންޓް ދިރާސާކުރުމުގައި ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ލިބިފައިވާ 

މުހިންމެވެ. ބެލުން  ކޭޝްފްޯލއަށް 

ދައްކައިދެނީ  އިން  ޮޕޒިޝަން  ފައިނޭންޝަލް  ޮއފް  ސްޓޭޓްމަންޓް 
ދަރަނީގެ  ކުންފުނީގެ  އެސެޓްތަކާއި  ހުރި  ކުންފުނީގައި  ނިމުނުއިރު  އަހަރު 
މިންވަރެވެ.  ހުރި  ކުންފުނީގައި  ޮގތުގައި  ފަންޑުގެ  ޙިއްޞާދާރުންގެ  އިތުރުން 
ުކންފުންޏަށް ފައިދާވަމުންދާނަމަ، ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަންޑު އިތުރުވާނެއެވެ. އަދި 
މާލީ  ކުންފުނީގެ  މަދުވާނެއެވެ.  ފަންޑު  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ގެއްލުންވަމުންދާނަމަ، 
ބަލަންޖެހޭ  ކުރިން  އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  ޙިއްޞާގައި  އިތުރުން  ހިސާބުތަކުގެ 
ޤާބިލްކަމާއި  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ކުންފުނީގެ  މިޮގތުން  ހުރެއެވެ.  ަކންތައްތަކެއް 

ަފްނޑެަމްނަޓލް ެއްނޑް ެޓކިްނަކލް ެއަނލިިސްސ  .11



CMR  |  Volume  02

ސީެއމްއާުރ | ޮވލުިއމް 2
29

މަސައްކަތާއި ކުންފުނިން އަލަށް ތަޢާރަފުކުރަން ގަސްތުކުރާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކާއި 
ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ުމވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން ހިމެނެއެވެ.

ފަންޑަމެންޓަލް އެނަލިސިސް ހެދުން 3 މަރުޙަލާއަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ. އެއީ

ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީ ލިބުނުޮގތާއި ފައިސާ މެނޭޖުކުރާޮގތް ދެނެގަތުން• 
ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުން• 
އިންޑަސްޓްރީ އަދި ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދުގެ ޙާލަތުދެނެގަތުން• 

ކިހާ  ދައްކަންޖެހެނީ  ކްރެޑިޓަރުންނަށް  ސަޕްލަޔަރުންނަށާއި  ކުންފުނިން 
ފައިސާއެއްކަމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާުތން ލިބެން ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާ 
ވިޔަފާރީގެ  ކުންފުނީގެ  އަދި  ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ.  މުއްދަތު  ލިބެންޖެހޭ 
ކުރިމަގު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ކުންފުންަޏށް އާމްދަނީ ލިބޭ މައިގަނޑު މުދަލާއި 
ޚިދުމަތްތަކާއި އޭގެ ޑިމާންޑާއި، ޒަމާނީ ެޓކްނޮޮލޖީއާ ގުޅުން ޮއތްނެތް މިންވަރާއި 
ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ފަދަ މުދާޯތ ބަލަންޖެހެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކުންފުނީގެ 
ަފއިސާ މެނޭޖުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބެލުންވެސް މުހިންމެވެ.

ކުންފުންޏާ އެންމެ ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާހުރި ނިސްބަތާއި ފައިސާ މެނޭޖުކުރާ 
އުސޫލުގެ އިތުރުން އެކުންފުނިތަކުން މުދާ އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދިނުމަށް 
ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ އުސޫލުތަކާއި އެކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ތަފާތު 
އެހީތަކާއި މުޅި ކުންފުނީގެ މާހައުލު އޮތްޮގތްވެސް އެއީ އިންވެސްޓަރުން ބެލުން 
ފައިދާއަކީ  ލިބޭ  އިންވެސްޓްޮކށްގެން  ޙިއްޞާގައި  އެހެނީ  މުހިންމުކަމެކެވެ. 
ކަމަކަށްވެފައި،  ގުޅިފައިވާ  ކާމިޔާބީއާއި  ކުންފުންޏެއްގެ  އިންވެސްޓްކުރާ  އެ 
އެކުންފުންޏާ ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކަށް ކާމިޔާބުލިބޭނަމަ، އެކުންފުނީގެ ކާމީޔާބީއަށް 
ކުރިއަރައި  ކުންފުނިތަކަށްވުރެ  ވާދަވެރި  އަދި  އެކަށީގެންވެއެވެ.  ހުރަސްއެޅުން 
ކުރަން  ކުންފުނިން  އެކަށައެޅިފައިވޭޯތއާއި  ޕްލޭންތަކެއް  ކުންފުނީގައި  ދިއުމަށް 
ިނންމާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ވެށިން ބަލައިގަންނާނެ ކަންތައްތަކެއްޯތ 

ަވޒަންކުރުމަކީ އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްަތކަށް މުހިންމުކަންކަމެވެ.

ކުރިއަރަމުން  ޮގތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އިންޑަސްޓްރީއަކީ  އިންވެސްޓްކުރާ 
އަންނަ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވޭނެ އިންޑަސްޓްރީއަކަށް ވުމަކީ ކުރިމަގުގައި 

މުޖުތަމަޢުއަށް  އަދި  ލިބޭނެކަމެކެވެ.  ކުރިއެރުން  ވިޔަފާރިއަށް  ކުންފުނީގެ 
ކުރިއެރުމަށް  ވިޔަފާރީގެ  ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ  މުދާ  ޚިތުމަތްތަކާއި  ބޭނުންތެރި 
މުހިންމު ކަމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދީ ޙާލަތު ކުރިއަރަމުންއަންނަ 
ފަރާތްތަކަށް  އިންވެސްޓްކުރި  އިންވެސްޓްޮކށް،  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ދުވަސްވަރަކީ 
ެއކަށީގެންވާ ނަފާއެއް ލިބުމަށް ފަހި ުފރުސަތުތަކެއް ހުޅުވޭނެ ދުވަސްވަރެކެވެ. 
އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ކުރީން ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދީ ދުވެލިހުރިޮގތާއި، އިޤްތިސާދީ 
ދިރާސާތައްޮކށް  ކުރަންޖެހޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި  ސަމާލުކަންދީ،  އަމާޒަށް 
މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަކީ އިންވެސްޓްމަންޓް ކާމިޔާބުވުމަށް ނުހަނު މުހިންމުކަމެކެވެ.

ެޓކިްނަކލް ެއަނލިިސްސ

ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސްގައި ބަލާލެވޭނީ ދެކަމަކަށެވެ. އެއީ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި 
އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއި ޙިއްޞާގެ މުޢާމަލާތްކުރެވޭ އަދަދަށެވެ. ޙިއްޞާގެ 
އަގުތައް ދައްކައިދޭ “ޓްރޭޑިންގ ޯބރޑް” ގައި ވިއްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ 
ދަށް އަގާއި ގަންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގާއި އެންމެ ފަހުގެ މުޢާމަލާތް 
ހިނގި އަގު އަދި ވިކުނީ ކިތައް ޙިއްޞާކަން އެނގެން ހުންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
މެދުވެރިޮކށް  ގްރާފްތައް  ދިރާސާޮކށް،  މަޢުލޫމާތު  ލިބޭ  ތާވަލުތަކުން  މިފަދަ 

އެމަޢުލޫމާތު ލިބެންުހރުމަކީ ފަހުމްވުމަށް އެޅޭނެ ބާރެކެވެ.

ޙިއްޞާގެ އަގުތަކާއި ޙިއްޞާ މުޢާމަލާތުކުރި އަދަދު ގްރާފުން ދެއްކުމަށް ތަފާތު 
ގްރާފްތަކާއި ޗާޓުތައް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. މިޮގތުން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގްރާފްތަކާއި 

އެނަލައިޒްކުރާ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

ލައިން ގްރާފް. 1
މައުންޓަން ގްރާފް . 2
ޯއޕަން، ހައި، ލޯ، ކްޯލޒް ގްރާފް ނުވަތަ އޯ.އެޗް.އެލް.ސީ ގްރާފް. 3
ލީނިއަރ ރިގްރެޝަން. 4
މޫވިންގ އެވެރޭޖަސް. 5
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ަލިއްނ ގާްރފް:

ަލއިން ގްރާޕް ބޭނުންޮކށްގެން ޙިއްޞާގެ އަގުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ެދއްކޭނެއެވެ. މިޮގތުން، އަހަރުން އަހަރަށް، މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ދުވަހުން ދުވަހަށް 
އަދި ގަޑިންގަޑިއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައްވެސް ދެއްކޭނެއެވެ. މިފަދައިން ބަދަލުތައް ދެއްކުމުން ފެންނާނީ އަގަށް އައި ބަދަލެވެ. ނަމަވެސް އަގަށް އައި ބަދަލު 

ިއންސައްތައިން ދައްކާނަމަ، މައުންޓަން ގްރާފް ބޭނުންކުރުމުން އެބަދަލުތައް މާަރނގަޅަށް ދެއްކޭނެއެވެ.

ަމުއްނަޓްނ ގާްރފް:

މައުންޓަން ގްރާފް ޭބނުްނކުރަނީ ޙިއްޞާގެ އަގުތަކަށް އައި ބަދަލު އިންސައްތައިން ދެއްކުމަށެވެ. މިޮގތަށް ދައްކާއިރު، މިބަދަލުތައް ޮލގަރިްތމިކް ސްކޭލްއަކުން   
)Logarithmic Scale( ދެއްކުމުން އަޅާކިޔަން ފަސޭހަވެއެވެ. މިސާލަކަށް %10 އިން %20 އަށް ޙިއްޞާގެ އަގުމައްޗަށް ދިއުމުން އެންމެ 0.1 ޑެިސމަލްއިން 

ެދއްކުމުން އަގު ދެގުނައަށް ބަދަލުވިކަމެއް ފަސޭހައިން ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް ޮލގަރިތްމިކް ސްކޭލްއަށް ގްރާފް ކުރެހުމުން މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ވަރީ
ޖަނަ

ވަރީ
ބުރު
ފެ

ރިޗު
މާ

ރީލު
އެޕް މޭ
ޖޫން ލައި
ޖު

ސްޓު
އޮގަ

ބަރު
ޓެން
ސެޕް

ބަރު
ކްޓޫ
ޮއ

ބަރު
ވެން
ޮނ

ބަރު
ސެން

ޑި

ވަރީ
ޖަނަ

ވަރީ
ބުރު
ފެ

ރިޗު
މާ

ރީލު
އެޕް މޭ
ޖޫން ލައި
ޖު

ސްޓު
އޮގަ

ބަރު
ޓެން
ސެޕް

ބަރު
ކްޓޫ
ޮއ

ބަރު
ވެން
ޮނ

ބަރު
ސެން

ޑި

2016 2017

ޭއބީސީ )ޕލކ( ގެ ޙިްއާޞގެ ައގުަތްއ )ދެިވހި ުރފާިޔ އްިނ( 2016-2017
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ޯއ.ެއްޗ.ެއލް.ސީ ގާްރފް:

ޯއޕަން، ހައި، ޯލ، ކްޯލޒް ގްރާފް )އޯ.އެޗް.އެލް.ސީ( އިން ދައްކައިދެނީ ޮކންމެ ދުވަހެއްގެ ފެށޭއަގާއި މުޢާމަލާތުކުރެވުނު އެންމެ މަތީ އަގާއި ދަށް އަގާއި އެންމެ 
ަފހުން މުޢާމަލާތުކުރި އަގެވެ. މިފަދަ ގްރާފްތައް ބަލަމުންދާއިރު، ފެށޭ އަގާއި ިނމޭ އަގާއި އެންމެ ދަށް އަގާއި އެންމެ މަތީ އަގުގެ ފަރަގަށް ބަލައި، އަގުގެ ފަރަގު 
ޮބޑު ޙިއްޞާތަކަކީ އެޙިއްޞާ ގަނެވިއްކައިގެން ޮބޑު ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ނުވަތަ ރިޓާން މަތި ޙިއްޞާތަކެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ދަށް އަގާއި އެންމެ މަތީ އަގުގެ 

ފަރަގު ކުޑަ ޙިއްޞާތަކަކީ ގަނެވިއްކުމުގެ ރިސްކާއި ކެޕިޓަލް ގެއިންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ރިޓާންވެސް ކުޑަ ޙިއްޞާތަކެކެވެ.

ޭއބީސީ )ޕލކ( ގެ ޙިްއާޞގެ ައގުަތަކްށ ައއި ަބަދލު )ޮލަގރިތްިމކް ްސކޭލްުނ( 2016-2017

ޭއބީސީ )ޕލކ( ގެ ޙިްއާޞގެ ައގުަތްއ )ދެިވހި ުރފާިޔ އްިނ( 2016-2017

ވަރީ
ޖަނަ

ވަރީ
ބުރު
ފެ

ރިޗު
މާ

ރީލު
އެޕް މޭ
ޖޫން ލައި
ޖު

ސްޓު
އޮގަ

ބަރު
ޓެން
ސެޕް

ބަރު
ކްޓޫ
ޮއ

ބަރު
ވެން
ޮނ

ބަރު
ސެން

ޑި

ވަރީ
ޖަނަ

ވަރީ
ބުރު
ފެ

ރިޗު
މާ

ރީލު
އެޕް މޭ
ޖޫން ލައި
ޖު

ސްޓު
އޮގަ

ބަރު
ޓެން
ސެޕް

ބަރު
ކްޓޫ
ޮއ

ބަރު
ވެން
ޮނ

ބަރު
ސެން

ޑި

2016 2017

ވަރީ
ޖަނަ

ވަރީ
ބުރު
ފެ

ރިޗު
މާ

ރީލު
އެޕް މޭ
ޖޫން ލައި
ޖު

ސްޓު
އޮގަ

ބަރު
ޓެން
ސެޕް

ބަރު
ކްޓޫ
ޮއ

ބަރު
ވެން
ޮނ

ބަރު
ސެން

ޑި

ވަރީ
ޖަނަ

ވަރީ
ބުރު
ފެ

ރިޗު
މާ

ރީލު
އެޕް މޭ
ޖޫން ލައި
ޖު

ސްޓު
އޮގަ

ބަރު
ޓެން
ސެޕް

ބަރު
ކްޓޫ
ޮއ

ބަރު
ވެން
ޮނ

ބަރު
ސެން

ޑި

2016 2017
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ވިއްކާލުމަކީ  ޮބޑުވުމުން  އަގު  ގަނެ،  ޙިއްޞާ  ތިރިވުމުން  އަގު  ިޙއްޞާގެ 
އެންމެ ފައިދާ ޮބޑު ޮގތްކަމަށް ވިޔަސް އެޮގތަށް އެކަން ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް 
ނޫނެވެ. ކުރިމަގުގައި ޙިއްޞާގެ އަގު ދަށްވާނެޯތ ނުވަތަ މަތިވާނެޯތ ބެލުމަކީ 
ޖާނަލް  ވޯލްސްޓްރީޓް  ބަލާފައި  ތަޖުރިބާތަކަށް  ނަމަވެސް  ުއނދަގޫކަމެކެވެ. 
ފަދަ މާލީ ދިރާސާކުރާފަރާތްތަކުން ޙިއްޞާގަތުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތްތައް 

ތެރޭގައި: މީގެ  ގެންގުޅެއެވެ.  ޮގތްތަކެއް  ތަފާތު  ބަޔާންކުރުމުގައި 

ަކޕް ވިތް -ހްޭނޑްލް
އަގުތައް  ޙިއްޞާގެ  ޮގތަށް  ގްރާފްގައިވާ 
ފުރިހަމަވުމަށްފަހު  ހެންޑްލް  ބަދަލުވެ، 
އާންމު  ދާނަމަ،  މައްޗަށް  އަގު  ޙިއްޞާގެ 
ޮގތެއްގައި ޙިއްޞާގެ އަގު އުފުލެމުންދެއެވެ. 
މިއީ ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ރަނގަޅު ވަގުތެއްކަމަށް  

ވިދާޅުވެއެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން 

ެހޑް ެއްނޑް ޯޝލްޑަރ ެޕޓާްނ 
ބަދަލުވުމުގައި  އަގުތައް  ޙިއްޞާގެ  މިއީ 
އެންމެ ގިނައިން ފެންނަ އަދި ފާހަގަކުރަން 
ފަސޭހަ ޕެޓާންއެކެވެ. މިޕެޓާންއަށް ބިނާޮކށް 
ޙިއްޞާ ގަންނަނީ އަގު މަތިވުމުން ފައިދާ 
ޯހދާ ބުލިޝް އިްނވެސްޓަރުންނެވެ. އަދި 
ޙިއްޞާ ވިއްކާނީ އަގު ދަށްވުމުން ފައިދާ 

ޯހދާ ބެއަރިޝް އިންވެސްޓަރުންނެވެ.

ީލިނައރ ިރގްރަެޝްނ
މިއީ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، ޓްރެންޑްގެ އެހީގައި އަގު ލަފާކުރުމަށް 
ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެކެވެ. މިސާލަކަށް، އަގުމައްޗަށްދާ ޙިއްޞާއެއްގައި ދުވަހުން 
ދުވަހަށް އަގު މައްޗަށް އަދި ދަށަށް ދިޔަނަމަވެސް، އަގުއުފުލޭވަރު ނިސްބަތުން 
ބޭނުމަކީ  ރިގްރެޝަންގެ  ލީނިއަރ  މައްޗަށެވެ.  ހުންނާނީ  ޓްރެންޑް  ޮބޑުނަމަ، 
ސީދާ ތެދު އެއްލައިނުން، ޙިއްޞާގެ އަގަށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބަދަލުތައް 

ދައްކާލުމެވެ. 

ަޓިއމް ސީރީޒް
މިމަޢުލޫމާތު ބޭނުންޮކށްގެން މޫވިންގ އެވެރޭޖަސް ޯހދުމުގެ ބޭނުމަކީ އަގުތައް 
އެވެރޭޖްއަށް  މޫވިން  ޯހދުމެވެ.  އެވެރޭޖެއް  އަޅާކިޔޭނެ  ދުވަސްވަރާއި  ބެލޭ 
އަންނަ  )އެވެރެޖްޮކށް  ޓްރެންޑް  މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ،  އަންނަ  ބަދަލުތައް 
ބަދަލު(، ސީޒަނަލް ވޭރިއޭޝަން )މޫސުމީ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަންނަ ބަދަލު(، 
ސައިކްލިކަލް ވޭރިއޭޝަން )އިޤްތިޞާަދށް އަަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަންނަ 
ބަދަލު( އަދި އިރެގިއުލަރ ވޭރިއޭޝަން )ގުދުރަތީ ކާރިޘާފަދަ ކަންކަމުން އަންނަ 

ބަދަލު( އެވެ.

ޙިއްޞާ  ޔަޤީންކަމާއެކު   100% ޮގތްތަކަކީ  ބަޔާންކުރެވުނު  މަތީގައި 
އަންދާޒާކުރާ  ނަމަވެސް  ނޫނެވެ.  ޮގތްތަކެއް  ފައިދާލިބޭނެ  ަގނެވިއްކައިގެން 
އަދަދާއި އަސްލު އަދަދުގެ ކައިރިދުރުމިނަކީ އިންވެސްޓްކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ 
ފަންޑަމެންޓަލް  ފަސޭހަވާނެކަމެކެވެ.  ޕްލޭންކުރުމަށް  ކަނޑައަޅައި  ގެއްލުން  ާއއި 
އެނަލިސިސް އަދި ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސްގެ ޮކންމެވެސް މިންވަރެއް އެނގުމަކީ 

ކަމެކެވެ. ފައިދާކުރާނެ  ރަނގަޅު  އިންވެސްޓްމަންްޓއަށް  ތިބާގެ 
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ޓެމް
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އޮ

ބަރ
ވެމް
ޮނ

ބަރ
ސެމް

ޑި

2017

ޭއބީސީ )ޕލކ( ގެ ޙިްއާޞގެ ައގުަތްއ )ދެިވހި ުރފާިޔ އްިނ( 2016-2017
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ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ނިޒާމްގެ  މާލީ  އިސްލާމީ  މާރކެޓަކީ  ކެޕިޓަލް  އިސްލާމިކް 
މައިގަނޑު އެއް ދާއިރާއެވެ. މިމާރކެޓުގެ އަސާސްތައް ބިނާވެފައިވަނީ އިސްލާމީ 
ތެރޭގައި  އުސޫލުތަކުގެ  ޝަރީޢަތުގެ  އިސްލާމީ  މައްޗަށެވެ.  ަޝރީޢާގެ 
އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އިރުޝާދުތައް ނުވަތަ އަސާސީ 
މިންގަނޑުތައް ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުން މުދަލުގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި، މާލީ އުފެއްދުންތައް 
ޮގތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އިޖްތިމާޢީ  އިތުރުކުރާނެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާއި، އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުގައި ހުރި 
ގުޅުމާއި، ފައިސާއާއި ރައުސްމާލު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އިންތައް ކަނޑައަޅައި 

އަޚްލާގީ މަފްހޫމް ވަނީ ޝަރީޢާގައި ބަޔާންޮކށްފައެވެ.

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ، 
ތަކާފުލް އަދި އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކަކީ؛

މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ރިބާ ނުހިމެނުން. • 
ޔަޤީންނުވާ •  މުޢާމަލާތްތައްޮކށް،  ގަނެވިއްކުމުގެ  ހުއްދަ  ަޝރީޢާގައި 

ނުހިންގުން.  ކަންކަން  ގަނެވިއްކުމުގެ  މައްޗަށް  މުޢާމަލާތްތަކުގެ 
ޖުވާ ނުވަތަ މައިސީރު ނުހިމެނުން. • 

މުޢާމަލާތުގައި ބައިވެރިވާ އެއްފަރާތަށް ހުރިހާ ރިސްކެއް ބަދަލުޮކށްގެންކުރާ • 
މުޢާމަލާތްތައް މަނާކުރުން. 

ސެކިއުރިޓީޒް  މާލީ  ބޭނުންކުރާ  ބާޒާރުގައި  ސެކިއުރިޓީޒް  އިސްލާމިކް 
އެކުލަވާލެވޭނީ މަތީގައިވާ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. ޮކންވެންޝަނަލް 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ އެއްޮގތަށް ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާގޮތުގެ މަތިން 
އެކުލަވާލެވޭ ޕްޮރޑަކްޓްތަކަކީ ޤައުމެެއްގެ އުމްރާނީ ތަަރައްޤީއަށާއި އެހެނިހެން ޮބޑެތި 
މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ޯހދުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަޞީލަތެކެވެ. މިޮގތުން 
ގެޮދރު އިމާރާތްކުރުމާއި، ބުރިޖު އެޅުން ނުވަތަ އެއަރޯޕރޓްތައް ތަަރައްޤީކުރުން 

ފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް ޙިއްޞާ ނުވަތަ ޞުކޫކު ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ިއްސލިާމކް ިއުކއީިޓ

އިސްލާމިކް އިކުއިޓީއަކީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާޮގތަށް ފައިސާ ފަހަށްރައްކާކުރުމަށާއި 
އިންވެސްޓްކުރުމަށް މަގުފަހި ޮކށްދޭ މާލީ ސެކިއުރިޓީއެކެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ 
އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް އެކަށައަޅާފައިވާ ޙިއްޞާ އާންމުޮކށް ވިއްކުމަށްފަހު 
އެކްސްޗޭންޖެއްގައި  ސްޮޓކް  ޮގތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  ހުއްދަކުރާ  ޝަރީޢާ 
ޝަރީޢާ  އެއްޮގތަށް  އިކުއިޓީއެކޭ  ޮކންވެންޝަނަލް  ލިސްޓުކުރެވިދާނެއެވެ. 
ގެއްލުމުގައި  ފައިދާއާއި  ކުންފުނީގެ  ޙިއްޞާވުމުން  ކުންފުންޏެއްގައި  ހުއްދަކުރާ 
ތަފާތަކީ  ކުންފުންޏެއްގެ  ދޫކުރާ  އިކުއިޓީ  އިސްލާމިކް  ނަމަވެސް،  ޙިއްޞާވި 
ެއފަދަ އިކުއިޓީ ދޫކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ުމޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ އިސްލާމީ 

ޝަރީޢާގެ އަސާސްތަކާ އެއްޮގތަށް ކަމަށްވުމެވެ. 

ކުންފުންޏެއްކަމުގައި  ދޫކުރާ  ޙިއްޞާ  މަތިން  ގޮތުގެ  ހުއްދަކުރާ  ޝަރީޢާ 
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުންފުންޏަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރެއެވެ. 
އުސޫލުތަކާ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ  ކަންކަން  އެންމެހާ  ކުންފުނީގެ  މިޮގތުން 
އެއްޮގތަށް ބައްޓަންކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާއާއި ފަންނީ 
ލަފާ ދޭނެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ޮކމިީޓއެއް ކުންފުނީގައި އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ.

މިޮކމިޓީން ދޭ ލަފާއާ އެއްޮގތަށް ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ބައްޓަންކުރުމާއެކު 
ޝަރީޢާގެ އުސޫލުތަކާ އެއްޮގތަށް ހިންގާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

ިއްސލިާމކް ަފިއޭންންސަގިއ ބޭުންނުކާރ މާލީ ެސިކުއިރީޓޒް  .12

         ިއްސލިާމކް ެކޕަިޓލް މާރެކްޓ ޯވކޮްޝޕްގެ ެތެރއްިނ - ެފުބުރަވރީ 2017
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ަކމާބެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީ މުއައްސަސާއަކުން ކުންފުނި ސްކްރީންކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި 
މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ 
ުކންފުންޏެއްގެ ޮގތުގައި ކުންފުނި ލިސްޓުކުރެވޭނީ، ސީއެމްޑީއޭއިން ގާއިމުޮކށްފައިވާ 
މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ކައުންސިލްގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ޝަރީޢާ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ފާސްކުރުމުންނެވެ. 

ުޞކުޫކ

ޞުކޫކު ނުވަތަ އިސްލާމިކް ޮބންޑަކީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި އެސެޓަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް 
މާލީ  ދައްކުވައިދޭ  މިންވަރު  ޙިއްޞާވާ  އެމީހަކު  އެމުދަލެއްގައި  ނިސްބަތްޮކށް 
މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަން އަންގައިދޭ ސެޓުފިކެޓެކެވެ. ޮކންވެންޝަނަލް ޮބންޑާއި 
އެއްފަދައިން ޞުކޫކުވެސް އިޝޫކުރާނީ ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތަކަށެވެ. ނަމަވެސް 
ިމމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުމާއި އަދި އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބޭ ފައިދާ 

ޞުކޫކު ޯހލްޑަރުން ނުވަތަ އިންވެސްޓަރުންގެ މެދުގައި ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.

ުޞކުޫކގެ ބާަވތަްތްއ

އެކައުންޓިންގ އެންޑް ޯއޑިޓިންގ ޮއގަނައިޒޭޝަން ޮފރ އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް 
ބާވަތުގެ   14 ކަނޑައަޅާފައިވާ  )އޭ.އޭ.ޯއ.އައި.އެފް.އައި(  އިންސްޓިޓިއުޝަނުން 

ޞުކޫކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމުޮކށް ދޫކުރާ ޞުކޫކުތަކަކީ:

މުޟާރަބާ )ޕްޮރފިޓް ޝެއަރިންގ( ޞުކޫކު • 
މުޝާރަކާ )ޕްޮރފިޓް އެންޑް ޮލސް ޝެއަރިންގ( ޞުކޫކު• 
އިޖާރާ )ލީސިންގ( ޞުކޫކު• 
މުރާބަޙާ )ކޮސްޓް- ޕްލަސް ސޭލްސް( ޞުކޫކު• 
އިސްތިޞްނާޢު ) ޕާޗޭސް ޯއޑަރ( ޞުކޫކު• 
ސަލަމް )އެޑްވާންސް ޕާރޗޭސް( ޞުކޫކު• 

ޞުކޫކުގެ  މުޟާރަބާ  ހިމަނާލާނީ  މިއަދަދުގައި  ރިވިއުގެ  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 
. ވެ މަޢުލޫމާތެ

މާުޟަރބާ )ޕޮްރިފްޓ ެޝައރްިނގ( ުޞކުޫކ

ވެވޭ  ޯހދުމަށް  ފައިސާ  ވިޔަފާރިއަކަށް  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  މުޟާރަބާއަކީ 
އެއްބަސްވުމެކެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ރައްބުލްމާލް ނުވަތަ އިންވެސްޓަރު ވިޔަފާރި 
ހިންގާނީ  ވިޔަފާރި  ދިނުމުން،  )ރައުސްމާލް(  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް 
ފައިދާ  ވިޔަފާރިން  އަދި  ފަރާތެވެ.  ހިންގާ  ވިޔަފާރި  ނުވަތަ  މުޟާރިބު  
ދެފަރާތުގެ  ނިސްބަތުން  ރޭޝިއޯގެ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ދެފަރާތުން  ވެއްޖެނަމަ، 
ލިބޭ  ވިޔަފާރީގައި  އަދި  ބަހާލެވޭނެއެވެ.  ފައިދާ  ލިބޭ  ވިޔަފާރިން  މެދުގައި 

އެކަންޏެވެ. ފަރާތުން  އިންވެސްޓްކުރި  ޒިންމާވާނީ  ގެއްލުމަށް 

ޞުކޫކު  ދޫކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުޢާމަލާތެއްގެ  މުޟާރަބާ  ޞުކޫކަކީ  މުޟާރަބާ 
ރަޖިސްޓަރީ  މިއިންވެސްޓްމަންޓް  އަދި  ސެޓުފިކެޓެކެވެ.  އިންވެސްޓްމަންޓް 
ކުރެވޭނީ ޞުކޫކު ޯހލްޑަރުންގެ ނަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން 
ޙިއްޞާގެ މިލްކުވެރިކަން ބައިޮކށްފައިނުވާ މުޟާރަބާ އިކުއިޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
ޙިއްޞާވާ  އެމީހަކު  ބަހާލެވޭނީ  ފައިދާ  ލިބޭ  މިއިންވެސްޓްމަންޓުން  އަދި 
އިންވެސްޓުކުރާ  ފައިސާ  ވެރިފަރާތަކީ  މިފަދަ ޞުކޫކުތަކުގެ  ނިސްބަތުންނެވެ. 
ަފރާތް ނުވަތަ ރައްބުލްމާލެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޞުކޫކަކީ 
ފައިނޭންސް  ހައުސިންގ  ބިނާޮކށް،  މައްޗަށް  އަސާސްތަކުގެ  ުމޟާރަބާގެ 
ދޫކުރި  އިން  އަމްނާ  އެޗްޑީއެފްސީ  ގެ  ޕލކ  ޯކޕަރޭޝަން  ޑިވެޮލޕްމަންޓް 

ޞުކޫކެވެ. މުޟާރަބާ 

ިއްސލިާމކް ަފިއޭންންސގެ ައާސސީ ުއޫސލަުތްއ:

މާލީ މުޢާމަލާތަްތުކަގއި ރިބާ ުނިހމުެންނ • 
ަޔޤީްނަކެމްއ ެނތް މުޢާމަލުާތ ުނުކުރްނ• 
ޖުވާ ުނިހމުެންނ • 
ަބަދލޮުކްށގެްނ •  އް  ރްިސެކ ުހިރހާ  ފާަރަތްއ  ެއްއ 

ަމާނުކުރްނ. މުޢާމަލާތަްތްއ  ުކާރ 
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އާްނމޮުކްށ ޫދކާުރ ުޞކުޫކަތްއ:

މާުޟަރބާ • 
މާުޝަރކާ • 
އިޖާާރ • 

މާުޟަރބާ ުޞކުޫކގެ ަމިއަގނޑު ުއޫސލަުތްއ

އެފަރާތެއްގެ . 1 ވިޔަފާރިއެއްގައި  ނުވަތަ  ޕްޮރޖެކްޓެއްގައި  ވަކި  ކަަނޑައެޅޭ 
ިޙއްޞާގެ ނިސްބަތުން މިލްކުވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ 

ޫދކުރެވޭ ޞުކޫކެކެވެ.  ޮގތަށް 

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޞުޫކކުއާ ގުޅިގެން ޕްޮރސްޕެކްޓަސްއެއްް . 2
އެއްބަސްވުމުގައި  މަތިން  ހަމަތަކުގެ  ޝަރީޢާގެ  އަދި  ެނރެންޖެހޭނެއެވެ. 
ިހމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހުންަނންވާނެއެވެ. މިޮގތުން ވިޔަފާރީގެ 
ބާވަތާއި، ފައިދާ ބަހާނެ ރޭޝިޯއއާއި އަދި ޞުކޫކު ދޫކުރުމާގުޅޭ އެހެނިހެން 

މާއްދާތައް ހިމަނަންވާނީ ޝަރީޢާގެ ހަމަތަކާ އެއްގަޮތަށެވެ.  

މެދުވެރިޮކށް . 3 ބަޒާރު  ސެކިއުރިޓީޒް  ޯހލްޑަރުންނަށް  ޞުކޫކު  މުޟާރަބާ 
ެއފަރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަން އެހެންފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްޤު ދިނުމަކީ 
ޞުކޫކެއް  މުޟާރަބާ  ވާކަމެކެވެ.  އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ  އެމީހެއްގެ 
ތެރޭގައި؛ މީގެ  މަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  ވިއްކާލެވޭނީ 

އެވިޔަފާރިއެއް •  ރައުސްމާލު،  އިންވެސްޓްކުރި  ޞުކޫކަށް  މުޟާރަބާ 
ހުރީ  )ކެޕިޓަލް(  އެރައުސްމާލު  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޕްޮރޖެކްޓެއް  ނުވަތަ 
ފައިސާއަށް  ހިމެނޭނީ  ގަނެވިއްކުން  ކަމަށްވާނަމަ،  ފައިސާއިން  ނަޤުދު 
ފައިސާ ބަދަލުކުރުން ކަމުގައެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ 

އެއްގޮތަށެވެ. ހަމަތަކާ  ބަދަލުކުރުމުގެ  ފައިސާ  އަތުންއަތަށް 

ބަލަހައްޓާ . 4 އިންވެސްޓްޮކށް  ފައިސާ  ޞުކޫކުގެ  މުޟާރަބާ  ެމނޭޖަރަކީ 
ޕާރޕަސް  ސްޕެޝަލް  ެމނޭްޖކުރުމަށް  ޞުކޫކެއް  މިފަދަ  ފަރާތެެވެ. 
ވެހިކަލް )އެސް.ޕީ.ވީ( އެއްވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. ޞުކޫކު މެނޭޖްކުރާ 
މުޟާރިބު  އިްނވެސްޓްކުރެވިދާނެއެވެ.  ފަންޑުގައި  ފަރާތަށްވެސް ޞުކޫކު 
އިތުރުން  ފީގެ  ލިބޭ  ހައިސިއްޔަތުން  މީހާގެ  ބަލަހައްޓާ  ފަންޑު  ނުވަތަ 
ލިބެންޖެހޭ  ނިސްބަތުން  ރައުސްމާލުގެ  އިންވެސްޓްކުރި  އެފަރާތުން 

ލިބޭނެއެވެ. ފައިދާވެސް 

މުޟާރަބާ ޞުކޫކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި:. 5

ަކނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދެއް ޞުކޫކު ޯހލްޑަުރންނަށް ދިނުމަށް ޝަރުޠުޮކށްގެން • 
ނުވާނެއެވެ.

ޞޫކުކުން ލިބޭ ފައިދާ ބަހަންޖެެހނީ ަޝރީޢާގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ • 
ަމތިންނެވެ. ފައިދާ ބެހުމުގައި ބަލާނީ ރައުސްމާލުގެޮގތުގައި އިންވެސްޓްކުރި 
ބަލާ  ލިބޭނެކަމަށް  އާމްދަނީ  ނުވަަތަ  އާމްދަނީ  އެއީ  އަދަދުންނެވެ. 

އަދި، ރޭޓުންނެއްނޫނެވެ. 
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުޮކށް ޞުކޫކު • 

ޯހލްޑަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ. 

ބައެއް . 6 ފައިދާއިން  ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި  ގެއްލުމެއް  ލިބިދާނެ  ވިޔަފާރީގައި 
ހުއްދަކަމެކެވެ. ބެހެއްޓުމަކީ  ރިޒާވެއް  ޮކންޓިންޖެންސީގެގޮތުގައި  އުނިޮކށް، 

މިޕްޮރޖެކްޓުން ލިބޭ ގެއްލުންފަދަ ކަންަތއްތަކަށް ވަކި މިންވަރެއް އެހީގެ . 7
ޮގތުގައި އެއްވެސް ބަދަލަކާއި ނުަލއި ދިނުމަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކުންވެވޭ 
ވަޢުދެއް ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމެިނދާނެއެވެ. ތިންވަނަފަރާތަކީ މުޟާރަބާ 
ޮކންޓްރެކްޓާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރި ފަރާތަަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

މުާރަބޙާ • 
ިއްސތްިޞާނުޢ • 
ަސަލމް • 



CMR  |  Volume  02

ސީެއމްއާުރ | ޮވލުިއމް 2
36

ބްަސ މަާނ
އާމްދަނީއެއް ރަނގަޅު   ބިނާޮކށް،   މައްޗަށް   ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ   އިންވެސްޓްމަންޓް     ތަފާތު  
ފަންޑުތަކަށްވުރެ އެހެން   މިއީ   ފަންޑެއް.   އިންވެސްޓުކުރާ  ކަންކަމުގައި  ބެލެވޭ     ިލބިދާނެކަމަށް  
ފަންޑުގައި މިފަދަ  ޮގތެއްގައި  އާންމު  ފަންޑެކެވެ.  މަދު  ކަންކަން  ކުަރންޖެހޭ   ފުރިހަމަ   ޮގތުން    ާޤނޫނީ  
ފަރާތްތަކެވެ.  ހިމެނޭ  ޮގތުގައި  މަހުޖަނުން  ނުވަތަ  އިންވެސްޓަރުން’  ‘އެކްރެޑިޓެޑް  ިއންވެސްޓުކުރަނީ 

ހެޖް ފަންޑު

 ުކންފުންޏެއްގެ މިލުކުވެރިކަން އަންގައިދޭ މާލީ މުދަލެއް. ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާއެއް ގަތުމުން، އެކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރަކަށް
އަދަދުންނެވެ. ޙިއްޞާގެ  ގަނެފައިވާ  ކަނޑައެޅެނީ  މިންވަރު  ބައިވެރިވާ  ކުންފުނީގައި  ޙިއްޞާދާރުން   ވެވުނީއެވެ. 
އެއްޗެކެވެ.  ބަދަލުކުރެވިދާނެ  އަނެަކކަށް  ކިބައިން  އެކަކުގެ  ޙިއްޞާއަކީ  އަދި  މުދަލެކެވެ.  އުފުލޭ  ޙިއްޞާއަކީ 

ޙިއްޞާ

ލިޔުން ރަސްމީ  ނެރެންޖެހޭ  ދައުވަތުދިނުމަށް  ކުންފުނިން  ވިއްކުަމށް  ސެކިއުރިޓީޒް   އާންމުޮކށް 
ލިޔުމެކެވެ.  ހިމަނަންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތުަތކެއް  ގިނަ  ކުންފުންޏާއިބެހޭ  މިއީ  ‘ޕްރޮސްޕެކްޓަސް’.   ނުވަތަ 

ޙިއްޞާގެބަޔާން 
)ޕްރޮސްޕެކްޓަސް(

މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޯފމު. 
ޯނ ޔުއަރ ކްލަޔަންޓް ޯފމް 

)ކޭ.ވައި.ސީ( ޯފމް

ފައިދާ ޙިއްޞާއިން  މިސާލަކަށް  މިންގަނޑެއް.  އަޅާކިޔާ  ކަނޑައެުޅމަށްޓަކައި  ކާމިޔާބުކަން   މުޢާމަލާތެއްގެ 
އަޅާކިއިދާނެއެވެ.  ފައިދާއާއި  އެވެރޭޖް  މާރކެޓުގެ  މުޅި  ނުވަތަ  އިންޑެކްސް  މާރކެޓު  މިންވަރާއި  ލިބޭ  ބެންޗްމާރކް

  ކެޕިޓަލް ނުވަތަ ރައުސްމާލު ޯހދުމަށް  ބޭނުންކުރާ  ވަސީލަތްތައް  ޯފރުޮކށްދޭ  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކުރާ  އަގު.
 މިސާލަކަށް، ޙިއްޞާދާރުންނަށް  ދޫކުރާ ޑިވިޑެންޑަކީ ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލުގެ އަގެވެ. ބޭންކު  ޯލނުތަކަށް  ނަގާ

އިންޓްރެސްޓް އަކީ ބޭންކުލޯނުގެ އަގެވެ.ހ ޮކސްޓް އޮފް ކެޕިޓަލް

 ަކނޑައަޅާ ވަކި އަގެއްގައި ވަކި ރޭޓޭއްގައި، އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުންފުނިތަކުން ވިއްކާ ދަރަނީގެ
  ެސކިއުރިޓީޒް. މިއީ އާންމުންނާއި ‘އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުން’ގެ އަތުން ކުންފުނިން ނަގާ ދަރަންޏެކެވެ.
އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ދީފައިވާ ‘ޕްރިންސިޕަލް’ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ. 

ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑު

 ދިގު މުއްދަތުގެ އިކުއިޓީއާއި ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކާ މާލީ ބާޒާރު. މިބާޒާރުން އާންމު  ޮގތެއްގައި ލިބެން
ކެޕިޓަލް މާރކެޓު ހުންނަ މާލީ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ޙިއްޞާ، ޮބންޑު، ޞުކޫކު އަދި ޑިބެންޗަރ ފަދަ ޕްޮރޑަކްޓްތައް ހިމެނެއެވެ. 

ބްަސޮކާށުރ
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ބްަސ މަާނ

ޙިއްޞާއާއި ފައިދާ.   ލިބޭ  ވިއްކާުލމުން  ޮބޑުއަގެއްގައި  އަގަށްވުރެ  ގަންނަ   އެސެޓެއް    ކެޕިޓަލް  
ނުވަތަ ވިއްކާލުމުން  އަގެއްގައި  ޮބޑު  ގަނެ  ކުޑައަގެއްގައި  ސެކިއުރިޓީޒް  މާލީ  ފަދަ   ޮބންޑު 
ފައިދާއެއް.   ލިބޭ  ވިއްާކލުމުން  އަގެއްގައި  ޮބޑު  އަގަށްވުރެ  ގަންނަ  ތަންތަން  ޢިމާރާތްތައްފަދަ 

ކެޕިޓަލް ގެއިން

 ވިޔަފާރީގެ ރައުސްމާލުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ  ނިސްބަތް  އަންގައިދޭ  ރޭޝިޯއތައް.  މިސާލަކަށް،  ވިޔަފާރީގެ
ރައުސްމާލަށް ބަލާއިރު ދަރަނީގެ ރައުސްމާލު ހުރި ނިސްބަތް ހިމެނެއެވެ. 

ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ 
ރޭޝިޯއސް

 އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބޭ ނަފާ  ދައްކުވައިދޭ ރޭޝިޯއތައް. މިސާލަކަށް، އިންވެސްޓްކުރި  ނިސްބަތުން  ލިބުނު
ފައިދާގެ އިންސައްތަ ބެލުމަށް  ޑިވިޑެންޑް ޔީލްޑް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. 

އިންވެސްޓްމަންޓް ރޭޝިޯއސް

 އިންވެސްޓަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ޮގތަށް އުފައްދާ ފަންޑެއް. މިފަދަ ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ
 ނިސްބަތް ދައްކުވައިދެނީ ފަންޑު  ބައިކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓުންނެވެ. ފަންޑުން  އިންވެސްޓްކުރާނީ  ސެކިއުރިޓީޒްއާއި

އެހެނިހެން އެސެޓުތަކުގައެވެ. 
އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް

 އެކިބާވަތްތަކުގެ އެސެޓުތައް އެކުލެވޭޮގތަށް ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް. މިފަދަ ޕޯޓްޯފލިޯއތަކުގައި ހިމެނޭ އެސެޓުތަކުގެ
ހިމެނެއެވެ.  ތަކެތި  ފަދަ  ޮއޑިޯދނިފަހަރު  އަދި  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  ބިމާއި  ޮބންޑާއި  ޙިއްޞާއާއި  ެތރޭގައި 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޯޓްޯފލިޯއ

 ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށް އާންމުޮކށް  ހުޅުވާލައިގެން  ފުރަތަމަ  ފަހަރަށް
ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް ޢާންމުންނަށް  ހުޅުވާލުން. 

އިނިޝިއަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގ

ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއްގެ ޖުމުލަ  އަގަށް  އަންނަ  ބަދަލު  އަންގައިދޭ  ތަފާސްހިސާބު އިންޑެކްސް

 ބެލަންސް ޝީޓުގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތައް ފައިދާޯހދުމަށް ވިއްކާލުން ނުވަތަ ފައިސާއަށް  ބަދަލުކުރެވޭ  ހަލުވިމިން
 ދައްކުވައިދޭ  ރޭޝިޯއތައް. މިސާލަކަށް ކުންފުނީގެ  ސްޮޓކްގައިވާ  މުދާ  ވިއްކުމަށް ޖުމުލަޮކށް ނަގާ މުއްދަތެވެ.

ހ
އެކްޓިވިޓީ ރޭޝިޯއސް

އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ނަގާ ރިސްކުގެ ނިސްބަތުން ފައިދާ ޮބޑު ޕޯޓްޯފލިޯއ އަންގައިދޭ ގްރާފާއި ޗާޓު.  އެފިޝަންޓް ފްޮރންޓިއަރ

ޝަރީޢާ މިއީ  ޙިއްޞާ.  ހިމެނޭ  ރައުސްމާލުގައި  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ހިންގޭ  އުސޫލުން  ހުއްދަކުރާ   ޝަރީޢާ 
ހ ސެކިއުރިޓީއެކެވެ.  މާލީ  މަގުފަހިޮކށްދޭ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ފަހަށްރައްކާކުރުމަށާއި  ފައިސާ  ޮގތުގައި  ުހއްދަކުރާ 

އިސްލާމިކް އިކުއިޓީ
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ކުންފުންޏެއް. އުފައްދާ  މެނޭޖުކުުރމަށްޓަކައި  ރިސްކު  ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއަކަށް  ޚާއްޞަ   ވަކި 
ާޢންމުޮގތެއްގައި މިފަދަ ކުންފުނިތަކަކީ ޮބޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ އާއި ޮކންޓްރޯލް ޮއންނަ ކުންފުނިތަކެކެވެ. 

ސްޕެޝަލް ޕާރޕަސް ވެހިކަލް 

ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާ  ލިބޭ  އެއިން  ނުވަތަ  މިލްކުވެރިކަން   ބައެއްގެ  ހިމެނޭ  އެސެޓެއްގައި  ދީފައިވާ   ުކއްޔަށް 
މުދަލެކެވެ. މާލީ  ގަނެވިއްކޭ  މާރކެޓުގައި  ސެކަންޑަރީ  މިޞުކޫކަކީ  ސެޓުފިކެޓެއް.  ދައްކުވައިދޭ   ޙައްޤު 
ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ  މިއެއްަބސްވުމުގައި  އެއްބަސްވުމެކެވެ.  ދިނުމަށްވެވޭ  ކުއްޔަށް  އެއްޗެއް   އިޖާރާއަކީ 
ކުލި މުއްދަތާއި  ކުއްޔަށްދޭ  ކުއްޔަށްހިފާަފރާތާއެކު  ކުރިން  ދިނުމުގެ  ކުްއޔަށް  އިކުއިޕްމަންޓެއް  ނުވަތަ   މުދަލެއް 
ކުއްޔަށްދޭފަރާތެވެ. މިލްކުވެރިއަކީ  އެއްޗެއްގެ  ކުއްޔަށްދޭ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކުލީގެ  އަދި   ަކނޑައަޅަންޖެހެއެވެ. 
ނުބެލެވޭނެއެވެ.  ޮގތުގައި  މުދަލެއްގެ  ކުއްޔަށްދެވޭނެ  އެއީ  މުދަެލއް  ފަނާވެގެންދާ  ބޭނުންކުރުމުން 

އިޖާރާ ޞުކޫކު

 އުފައްދާ ތަކެތީގެ އަދަދާއި މިންވަރާ  ގުޅިގެން މައްޗަށްދާ ޚަރަދުތައް. މިސާލަކަށް  އިމާރާތްކުރުމަށް  ބޭނުންކުރާ
 ސިމެންތި ބަސްތާއެއްގެ އަގަކީ 100 ރުފިޔާ ނަމަ ސިމެންތިއަށް ހިނގާ ޚަރަދު ބިނާވެފައި ޮއންނަނީ  އިމާރާތުގެ

  ކުޑަޮބޑުމިނަށެވެ. 
ވޭރިއަބަލް ކޮސްޓް

 މާލީ މުދަލުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް. އަގުތަކަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތައް އަވަސް އަވަހަށް އަންނަނަމަ ވޮލެޓިލިޓީ
މައްޗަށްޮގސް، ރިސްކު އިތުރުވާނެއެވެ. 

ވޮލެޓިލިޓީ

 ކުރުމުއްދަތުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކާ  ބާޒާރު. މިފަދަ  ބާޒަރުތަކުން  ގަނެވިއްކާ  މާލީ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ
 މުއްދަތަކީ ބާރަ  މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެކެވެ. މިސާލަކަށް ޓްރެޜަރީ ބިލް، ޮކމާރޝަލް ޕޭޕަރ ފަދަ ތަކެތި

 މިމާރކެޓުގައި ގަނެވިއްކައެވެ. 
މަނީ މާރކެޓު

ނުވަތަ ލޯކަލް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  އަހަރަށްވުރެ  އެއް  ރޭޓޭއްގައި،  ވަކި  އަގެއްގައި  ވަކި   ކަނޑައަޅާ 
ޮބންޑުގެ ފަރާތުން  ދޫކުރާ  ޮބންޑު  މިފަދަ  ޮބންޑު.  ދޫކުރާ  ތަންތަނުން  ފަދަ  ކައުންސިލް   މުނިސިޕަލް 

ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ޮގތަށް  އިސްތިސްނާވާ  ޓެކުހުން  އާމްދަނީ  އިންޓްރެސްޓް،  ނުވަތަ  ކޫޕަން 
މުނިސިޕަލް ޮބންޑު

ހިންގޭ ޯހދުމަށްޓަކައި  ފައިސާ  ަގތުމަށް  މުދަލެއް/އެސެޓެއް  މިއެއްބަސްވުމަކީ  )ޓްރަސްޓް( ސެޓުފިކެޓެއް.   އަމާނާތު 
 ަގނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތެކެވެ. މުރާބަޙާ ެއއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުދާ ވިއްކާފަރާތުން މުދާ ޯހދުމަށް ހޭދަކުރި އަގުހާމަޮކށް،
މިއެއްބަސްވުމުގެ ޖެހޭނެއެވެ.  ހާަމކުރަން  ގަންނަފަރާތަށް  މިންވަރު  އިތުރުކުރާ  ޮގތުގައި  ފައިދާގެ  އެއަގަށް   ައދި 
އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ނުވަތަ  ގަނޑުޮކށް  ދައްކާއިރު  އަނބުރާ  ގަންނަފަރާތުން  މުދަލުގެއަގު  ގަނެވިއްކާފައިވާ   ދަށުން 
ޮއންނަންވާނެއެވެ.  ހިމަނާފައި  އެއްބަސްވުމުގައި  މިމަޢުލޫމާތު  އަދި  ދެއްކިދާނެއެވެ.  ފައިސާ  ޮގތުގައި 

މުރާބަޙާ ޞުކޫކު
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ހުންނަ މިލްކިއްޔާތުގައި  ެއފަރާތެއްގެ  އިތުރުން  ޚަރަދުގެ  އާމްދަނީއާއި  ދައްކުވައިދެނީ  ބަޔާނުން   މާލީ 
ޚަރަދުގެ އާމްދަނީއާއި  ތެރޭގައި  މިބަޔާންތަކުގެ  މަޢުލޫމާތު.  ދަރަނީގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ   މުދަލާއި 

ބަޔާންހިމެނެއެވެ.  ހޭދަވިގޮތުގެ  ލިބުނުޮގތާއި  ފައިސާ  އަދި  ޝީޓް  ބެލަންސް  ަބޔާނާއި 
މާލީ ބަޔާން

 ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ޝަޚުޞުތަކުން ފައިސާ ޯހދުމަށް ވިއްކާ މާލީ މުދަލެއް. މިއީ
މާލީ  މުދަލެއްގެ  މިލުކުވެރިކަން  އަންގައިދޭ  ލިޔުމެކެވެ. 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް

 އިކުއިޓީގައި ހިމެނޭ މިލްކުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ސެޓުފިކެޓެއް. މުޝާރަކާއަކީ ދެފަރާތުން ނުވަތަ
ނުވަތަ ފައިސާ  ޮގތުގައި  ރައުސްމާލުގެ  އެވިޔަފާރީގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ވިޔަފާިރއެއް  ފަރާތްތަކުން،  ގިނަ   ެއއަށްވުރެ 
 މުދަލެއް ހިމެނޭ ޮގތަށް އުފައްދާ ޕާރޓްނަރޝިޕެކެވެ. ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންވެސް ރައުސްމާލު
 ޯފރުޮކށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ލިބޭ ފައިދާ ބަހާނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ޕްރޮފިޓް ޝެއަރިންގ ރޭޝިއޯގެ
ިނސްބަތުންނެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލުމަށް ޙިއްޞާކުރާނީ އެފަރާތެއްގެ ރައުސްމާލުގައި ޙިއްޞާވާ ނިސްބަތުންނެވެ. 

މުޝާރަކާ ޞުކޫކު

ސެޓުފިކެޓެއް. އިންވެސްޓްމަންޓް  ޞުކޫކު  ދޫކުރެވޭ  މައްޗަށް  މުޢާމަލާތެއްގެ  މުޟާރަބާ  ޞުކޫކަކީ    ުމޟާރަބާ 
 ުމޟާރަބާއަކީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރިއަކަށް ފައިނޭންސް ކުރުމަށްޓަކައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި
އެވިޔަފާރި ދިނުމުން،  ރައުސްމާލު  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ވިޔަފާރި  ފަރާތް(  ޯފރުޮކށްދޭ  )ފައިސާ   ރައްބުލްމާލް 
ބެހުމަށް ފައިދާ  ބަހާނީ،  ފައިދާ  ލިބޭ  މިވިޔަފާރިން  ފަރާތެވެ.  ހިންގާ  ވިޔަފާރި  ނުވަތަ  މުޟާރިބު   ހިންގާނީ 
ނަމަވެސް ރައްބުލްމާލެެވެ.  ޒިންމާވާނީ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ވިޔަފާރިން  އަދި  ރޭޝިޯއއިންނެވެ.   އެއްބަސްވެފައިވާ 
ދޭންޖެހޭނެއެވެ.  އެފަރާތުން  ބަދަލު  ފުރިހަމަ  އެގެއްލުމުގެ  ވެއްޖެނަމަ،  ގެއްލުމެއް  އިހުމާލުން   މުޟާރިބުގެ 

މުޟާރަބާ ޞުކޫކު

ކުއްޔެވެ.  އިމާރާތުގެ  މިސާލަކަށް  ޚަރަދުތައް.  ހިނގާ  ބަޯރސާނުވެ  މިންވަރަށް  ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި  އުފައްދާ  ފިކްސްޑް ކޮސްޓް

 ައހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ މާލީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް
ބޭނުންކުރެވޭ ރޭޝިޯއތައް. މިރޭޝިއޯތަކުގެ ތެރޭގައި ‘ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ’ ާއއި ‘ކުއިކް ރޭޝިއޯ’ ހިމެނެއެވެ. 

ލިކިއުޑިޓީ ރޭޝިޯއސް

ހިމެނުން. ދަފުތަރުގައި  ރަސްމީ  އެކްސްޗޭންޖުގެ  ސްޮޓކް  ެސކިއުރިޓީޒް  މާލީ  ވިއްކާފައިވާ   ކުންފުންޏަކުން 
މުދަލެކެވެ.  މާލީ  ގަނެވިއްކޭނެ  ޯހދުމާނުލައި  ހުއްދަ  ކުްނފުނިން  ސެކިއުރިޓީޒްއަކީ  ލިސްޓުކުރެވޭ 

ލިސްޓުކުރުން
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ބްަސ މަާނ

  ސެކިއުރިޓީޒް  ޑިޮޕޒިޓަރީގައި  ހުޅުވާފައިވާ   އެކައުންޓު.  މިފަދަ  އެކަންޓުތަކުގައި  ޖަމާކުރެވިފައި  ހުންނާނީ
 ޙިއްޞާއާއި  ޮބންޑު  އަދި  ޞުކޫކު  ފަދަ  ސެކިއުރިޓީޒް އެވެ. މިއެކައުންޓުން  ދައްކައިދޭނީ  އެފަރާތެއްގެ

މިލްކުވެރިކަމުގައި ހުންނަ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަދަދެވެ. 
ސެކިއުރިޓީޒް އެކައުންޓު

އެނގޭ މިލްކުވެރިކަން  އެފަރާތެއްގެ  ކެޕިޓަލްގައި  ސަލަމް  ރައްދުޮކށްދޭޮގތަށް،  މުދާ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ   ިމއީ 
މިއެއްބަސްވުމަށް އެއްބަސްވުމެއް.  ބޭނުންކުރާ  ގަނެވިއްކުމަށް  ސަލަމްއަކީ  ސެޓުފިކެޓެއް.  އެކުލަވާލާ   ޮގތަށް، 
ދައްކަންޖެހެއެވެ. ފައިސާއިން  ނަގުދު  އަގު  އެއްބަސްވެފައިވާ  ވިއްކާފަރާތަށް  ގަންނަފަރާތުން  ހިނދު   އަޤުދުކުރެވޭ 

ތާރީޚެއްގައެވެ.  ފަހުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ރައްދުޮކށްދޭނީ  މުދާ/އެސްޓް   ނަމަވެސް 

ސަލަމް ޞުކޫކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީއެއް.  ދަރަނީގެ  ދޫކުރާ  ނުލައި  ރަހުނުކުރުމަކާއި  ވަކިމުދަލެއް   ކަނޑައެޅިގެން 
އެއްވެސް “ކުންފުންޏަށް  އެއީ  ބުނެފައިވަނީ  މާނަކަމަށް  ގެ  ‘ޑިބެންޗަރ’  ޤާނޫނުގައި   ކުންފުންޏާބެހޭ 
ނުވަތަ ރަހުނުޮކށް،  މުދާ  ކުންފުނީގެ  ދޫޮކށްފައިވާ  ފައިސާ  އެ  ފައިސާއެއް،  ދޫޮކށްފައިވާ   ފަރާތަކުން 
ކަމަށެވެ.  ލިޔުމެއް”  ދޫކުރާ  ކުންފުނިން  ދޫކުރިކަމަށް  ފައިސާއެއް  އެ  ކަމުގައިވިޔަސް،  ނުޮކށް  ަރހުނު 

ޑިބެންޗަރ

 ކުންފުނީގެ  ފައިދާއިން  ޙިއްޞާދާރުންނަށް  ބެހުމަށް،  ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން  ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު. ޑިވިޑެންޑްގެ
 ޮގތުގައި ފައިސާ  ނުވަތަ  ޙިއްޞާ  ނުވަތަ ޕްރޮޕަރޓީގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން  ތަކެތިވެސް ދެވިދާނެއެވެ.

ޑިވިޑެންޑް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ ފައިދާއިންނެވެ. 
ޑިވިޑެންޑް

  ފައިދާގެ  ނިސްބަތް  ދައްކުވައިދޭ  ރޭޝިޯއތައް  މިސާލަކަށް  ނެޓް ޕްޮރފިޓް  ރޭޝިޯއއިން  އަންގައިދޭނީ
ސާފު  ފައިދާ  ހުރި   އިންސައްތައެވެ. 

ޕްޮރފިޓަބިލިޓީ ރޭޝިޯއސް

 ކަނޑައެޅޭ  ވަކި  އެސެޓަކަށް  ނުވަތަ  މުދަލަކަށް  ނިސްބަތްޮކށް އެމުދަލެއްގައި އެމީހަކު ޙިއްޞާވާ މިންވަރު
ދައްކުވައިދޭ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ނުވަތަ މަލީ ލިޔުން )ސެޓުފިކެޓު(.  ޞުކޫކު
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ަރމްުޒަތުކގެ ލްިސުޓބޭުންނތިެރ ޯފިމުއލަާތްއ

ަތފީްޞލު ަރމްުޒ
 ޮކންޓިނިއުއިންގ ޑިސްލްޯލޝަރ އޮބްިލގޭޝަންސް ޮއފް

 އިޝުއާރސް )ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު(ހ

ސީޑީޯއއައި

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ ސީއެމްޑީއޭ

ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަން އެޗްޑީއެފްސީ

އިނީޝިއަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގ އައިޕީޯއ

ޯނ ޔުއަރ ކުލަޔަންޓް ޯފރމް ކޭވައިސީ
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