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ސްޮޓކް  ކުންފުނިތަކާއި،  އިންޝުއަރެންސް  ބޭންކުތަކާއި،  ނިޒާމަކީ  މާލީ 

އެކްސްޗޭންޖާއި، އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު ފަދަ މާލީ އިދާރާތަކުން ފައިސާއާ 

މި ނިޒާމުގެ  ޭބނުންކުރާ ނިޒާމެވެ.  ކުުރމަށް  މުއާމަލާތްތައް  އެންމެހާ  ބެހޭ 

ޒަރީޢާއިން ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ފަންުޑކުރުމަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ރައުސްމާލު 

ލިބި، އެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ނަފާ ލިބެއެވެ. މާލީ ތަރައްޤީއެއް ގެނެވޭނީ 

ރަނގަޅު މާލީ ނިޒާެމއް އެކުލަވާލެވިގެންނެވެ. 

މާލީ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވެނީ މައިގަނޑު 5 ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ ]1[.  

އްިނވްެސޓަްމްންޓަތކާ ެބހޭ ަމުޢލޫމާުތ ހަޯދއި، ަރުއްސމާލު   .1
ަބހާލިެވާދެނ ޮގތްަތްއ ެދެނަގުތްނ

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ެފންވަރާއި މިންވަރަކީ ރައްކާޮކށްފައިވާ 

ަފއިސާ އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިްނމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަމެކެވެ. މި 

މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަށް ވަކިވަކި ފަރުުދން އަމިްއލައަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް 

ގިނަ ވަގުތު އެކަމަށް ހޭދަވާނެ ޚަރަދު ޮބޑު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އިންވެސްޓް 

ުކރެވިދާނެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފައިނޭންޝަލް އިންޓަމީޑިއަރީޒްތަކުން 

)މާލީ ކަންކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާުކރާ ފަރާތްތަކުން( ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

ޯފރުޮކށް ދޭންވާނެއެވެ. އެކަށޭނެ ޮގެތއްގައި ަރއުސްމާލު ބެހުމުގައި ޕަރޯފމަންސް 

ރަނގަޅު ކުންފުނިތަކަށް ސަމާލުކަްނދިނުމަކީ މިފަދަ އިދާރާތަކުގެ އެއް އަމާޒެވެ. 

ކުންފުނިތަކާއި  އުންމީދީ  އިންވެސްްޓކުރަނީ  އިންވެސްޓަރުން  ެއހެންކަމުން 

ިސނާއަތްތަކުގައިކަން ކަށަވަރުކުރެވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އައު ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ަވޞީލަތްތަކާއި އައު އުފެއްދުންތަކަށް މަގުފަހި ޮކށްދިނުމަށްވެސް ފައިނޭންޝަލް 

އިންޓަރމީޑިއަރީޒްތަކުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.   

އްިނވްެސޓަްމްންޓަތްއ ޮމނަިޓރ ުކުރމާިއ ުކްނފުީނގެ ަކްނަކްނ   .2
ެބލްުނ ހިނގޯާތ  ެއްއޮގަތްށ  އާ  ަގަވރަނންްސ  ޯކޕޭަރްޓ 

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ޮމނިޓަރ ޮކށް، 

ުކންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ފަންޑު ބޭނުންކުާރނެ ޮގތްތައް ހާމަޮކށްފައި ޮއތުމަކީ 

އެ ކުންފުނީގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހިއްާސދާރުންނަށް ލިބޭ އިތުރު ބާރެކެވެ. 

މީގެ ސަބަބުން މެނޭޖްމަންޓްގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ހިންގުންތެރިކަން އިތުރުވެ، 

ުކންފުނީގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ފަންޑުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ޒިންމާދާރުވެ، ކުންފުނީގެ 

ަޕރޯފމަންސް އިތުރުވެ، ފައިދާ ިއތުރުވެގެންދެއެވެ. ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ 

ިނޒާމު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ތަންފީުޒވުމުން އިޤްތިޞާދުގެ ކުރިއެރުމަށް 

)ސްޮޓކް  ބާޒާރު  ޙިއްސާގެ  އިތުުރން،  މީގެ  ކުރެއެވެ.  އަސަރެއް  ަރނގަޅު 

ވެރިންގެ  ކުންފުނީގެ  އާއި  މެނޭޖްމަންޓް  ކުންފުނީގެ  އަކީވެސް  މާރކެޓް( 

މަސްލަޙަތު އެއްހަމަކުރެވޭ އެއް ބާރެވެ ]2[.

ުކުރަމްށ  މޭެނޖް  ިހާރްސ  ުކުރމާިއ،  ެހޖް  ިވަޔފިާރުކުރމާިއ،   .3
ްނ ުނ ިދ ްށ ޮކ ިހ ަފ ގު ަމ

މާލީ ވަޞީލަތްތަކާއި މާލީ ބާޒާރުތަކާއި ފަިއނޭންޝަލް އިންޓަމީޑިއަރީޒްތަކުން 

ވިޔަފާރިކުރުމާއި ހެޖްކުރުމާއި ހިރާސް ޕޫލްކުރުމަށް އެހީވެދެއެވެ. ކުންފުނިތަކާއި 

އެކިއެކި ސިނާއަތްތަކުގެ މެދުގައި ހިރާސް ސިންދަފާތު )ރިސްކް ޑައިވަރސިފައި( 

މިއީ  ބާރުޯފރުވައެވެ.  ނިޒާމުން  މާލީ  އެކަށައެޅުމަށް  ވަޞީލަތްތައް  ޮކށް، 

އިޤްތިޞާދު ތަރައްޤީވުމަށް އެހީވެދޭ ކަމެކެވެ. ޢާންމުޮގތެއްގައި އިންވެސްޓަރުން 

ލަފާކުރެވޭ  ކަމަށް  ލިބޭނެ  ފައިާދއެއް  ޮބޑު  ބޭނުންވާނީ  ިއންވެސްޓްކުރަން 

ވެގެންދަނީ  ކަންކަން  މިފަދަ  ގިަނފަހަރަށް  ނަމަވެސް،  ަކންކަމުގައެވެ. 

ިހރާސްވެސް އެހާމެ ޮބޑު ކަންކަމަށެވެ. ފައިނޭންޝަލް އިންޓަރމީޑިއަރީޒްތަކާއި 

ރައުސްމާލުގެ  ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް  އިންެވސްޓްމަންޓް  މިފަދަ  ބާޒާރުތަކުން  މާލީ 

3. މާލީ ަތަރްއީޤގެ ަސަބުބްނ 
އިޤްތާިޞަދްށ ުކާރ ައަސުރ

ލިޔުނީ: މަރްޔަމް ޝުޢާ ޙަމީދު
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ހިރާސްތައް  އެމީހުންގެ  ފަރުދުންނަށް  ވަކިވަކި  އެކަށައަޅަނީ  ޮބޑުބައެއް 

ސިންދަފާތުކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުމަށެވެ. މިއީ އައު އުފެއްދުންތަކަށް މަގު 

ފައިސާ  ރައްކާކުރާ  ފަހަށް  ޢާންމުޮގތެއްގައި  އެއީ  ކަމެކެވެ.  ހުޅުވިގެންދާނެ 

ވަޞީލަތެއްގެ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ނުވަތަ  ޕްރޮޑަކްެޓއް  އެއް  ިއންވެސްޓްކުރާނީ 

ބަދަލުގައި ގިނަ ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތަކުގައި ކަމަށްވާތީއެވެ. 

ބާޒާރުތަކުން  މާލީ  އިންޓަރމީޑިއަރީޒްތަކާއި  ފައިނޭންޝަލް  އިތުރުން،  މީގެ 

ދުރުރާސްތާއަކަށް  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ކުޑަޮކށްދެއެވެ.  ރިސްކް  ލިކުއިޑިޓީ 

ަރއުސްމާލު ބޭނުންވާ، އަދި ފައިދާ ޮބޑު ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

އިތުރުވެއެވެ.  ޝައުޤުެވރިަކން  ޮއންނަ 

އްިނވްެސްޓކުުރމުގެ ބޭުނމުަގިއ ެއިކ ފާަރތަްތުކްނ ަރްއކާުކާރ   .4
ޕޫލުްކުރްނ ަފިއާސ 

މާލީ ބާޒާރުތަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  ަފއިނޭންޝަލް އިންޓަރމީޑިއަރީޒްަތކާއި 

ަފރުދުން ފަހަށް ރައްކާޮކށްފައިވާ ފައިސާ ޫޕލްކުރުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ޮބޑެތި 

ބޭނުންކުރެއެވެ.  ކުރުމަށް  ފައިނޭންސް  ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ަފހަށް ރައްކާޮކށްފައިވާ ފައިސާ މިޮގތަށް ޮމބިލައިޒް ކުރުމަށް ޤާބިލްކަންހުރި 

އިންވެސްޓްމަންޓް  ޮބޑު  ފައިސާއިން  ޖަމާކުރާ  އެ  ނިޒާމަކުން،  މާލީ 

ަޢދަދެއް އުފެއްދުމަށް ފަސޭހަ ވާނެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އެގްރިގޭޓް 

އިތުރުވެ،  ރައުސްމާލު  ދުވެލީގައި  ާބރު  އިތުރުވެ،  ިއންވެސްޓްމަންޓް 

އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ކުރިއަރައިެގންދާނެއެވެ. އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި 

ލިބެނީ  ޮބޑަށް  މަންފާ  އޭގެ  ބޭުނންކުރުމުން  ފައިސާ  ރައްކާކުރާ  ަފހަށް 

ަރއުސްމާލު ޯހދުމަށް ދަތި އިޤްިތޞާދުތަަކށާއި މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭކަމަށް 

އޭޝިޔާގެ  ކަމަކީ  ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ  އިޤްތިޞާދުތަކަށެވެ.  ފާހަގަވެފައިވާ 

ރައްކާކުރާ  ފަހަށް  ވެފައިވަނީ،  އަޞްލަކަށް  ކުރިއެރުމުގެ  އިޤްތިޞާދުގެ 

އިތުރުވުމެވެ.   ރޭޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފައިސާއާއި 

ޮގތް  ުކެރވެޭނ  ފޭަސަހަކމާެއުކ  މުޢާމަލާތް  ަގެނިވްއުކމުގެ   .5
. ]3 [ ްނ ުނ ިދ ްށ ޮކ ިހ ަފ

ބާޓަރ  އައީ  ކުރަމުން  މުޢާމަލާތް  ގަނެވިއްކުމުގެ  ބަލާއިރު  ތާރީޚީޮގތުން 

ިސސްޓަމްއަކުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މާލީ އިޤްތިޞާދުގައި ނަގުދު ފައިސާ 

ފެށުމުން  ބޭނުންކުރަން  މުޢާމަލާތުގައި  ގަނެވިއްކުމުގެ  މަނީ(،  )ޕޭޕަރ 

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ލުއިފަސޭހަ ވެގެން ދިޔައެވެ. މި ނިޒާމު ތަޢާރަފުވުމުން 

މަސައްކަތްތެރިންގެ  މަގުފަހިވެ،  ސްޕެޝަލައިްޒވުމަށް  ަމސައްކަތްތެރިން 

މާކެޓަށް  ޕްޮރޑަކްޓްތައް  އައު  އާއި  ޓެކްނޮޮލޖީ  އައު  އިތުރުވެ  ޤާބިލްކަން 

ނިޒާމުގައި  މާލީ  އަކީ  އޭ.ޓީ.އެމް  ކާޑާއި  ކްރެޑިޓް  މިޮގތުން  ނެރެވުނެވެ. 

މާލީ  އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކާއި  ވަޞީލަތްތަކާއި  މާލީ  އުފެއްދުންތަކެވެ.  އައު 

ބާޒާރުތަކާއި ފައިނޭންޝަލް އިންަޓރމީޑިއަރީޒްތަކުގެ ސަބަބުން މުޢާމަލާތްތަކަށް 

ހިނގާ ޚަރަދު )ޓްރާންސެކްޝަން ކޮސްޓް( ދަށްވެ، ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން 

ިއތުރުވުމާއި، އައު އުފެއްދުންތަކަށް މަގު ުހޅުވިގެންދިޔުމުން އިޤްތިޞާދުތައް 

ތަރައްޤީވެގެންދެއެވެ. 

ކާރިޘާތަކުން  ކުއްލި  ދިމާވާ  ބެލެވޭނީ  ނިޒާމެއްކަމުގައި  މާލީ  ރަނގަޅު 

ައރައިގަނެވޭނެ ފަދަ ޤާބިލްކަމާއި ވިލުންވެިރކަންހުރި މާލީ އިދާރާތަކާއި މާލީ 

ބާޒާރުތައް އެކުލެވިފައިވާ ނިޒާމަކަށެވެ. މާލީ ިސނާޢަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި 

ރަނގަޅަށް ހިނގާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ރެގިއުލޭޓަރީ އަދި ސުޕަވައިޒަރީ 

ޮއނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ ބޭންކުތަކުން ހިރާސް 

މާކެޓްތަކުގެ  އިކުއިޓީ  އަދި  ޮބންޑް  ކަނޑައަަޅއި،  ޮގތްތައް  މެނޭޖްކުރެވޭނެ 

މާކެޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމަކީ މާލީ ސިނާއަތު ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޮގތެއްގައި ހިންގުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. 

ދައުރެއް  ޮބޑު  ތަރައްޤީވުމުގައި  އިްޤތިޞާދު  ދައްކާޮގތުގައި  ިދރާސާތަކުން 

އަދާކުރަނީ ބޭންކުތަކާއި ޙިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ކުރިއެރުމެވެ. މި ދިރާސާތަކުން 

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަކީ، މާލީ ނިޒާމުގެ ވަކި އުންސުރެއް ކުރިއެރުވުމުގެ 

ބަދަލުގައި މުޅި ނިޒާމު ތަރައްޤީ ޮކށްގެންޫނނީ އިޤްތިޞާދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ަލނޑުދަނޑި ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ޙާސިލް ނުވާނެކަމެވެ. މިޮރނގުން 1993 

)King and Levine( ދިރާސާއެއް  ަވނަ އަހަރު ކިންގް އަދި ލެވީން 

ކުރުމުއްދަތުގައި  ވަޒަންޮކށްފައިވަނީ،  ދިރާސާގައި  މި   .]4[ ޮކށްފައިވެއެވެ 

އިން  ލައިބިލިޓީސް  ލިކުއިޑް  ނުވަތަ  ޒިންމާ  ދަރަނީގެ  ައދާކުރަންޖެހޭ 

ިމންކުރެވޭ މާލީ ފުންމިން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް ޑެޕްތް އާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ 

ޮބލަކަށް  ނިސްބަތުން  އުފެއްދުްނތެރިކަމުގެ  ޙަޤީޤީ  ކަމަށްވާ،  ިމންގަނޑުތައް 

ޖެހޭ މިންވަރު )ރިއަލް ޕަރ ކެޕިޓާ )ޖީ.ޑީ.ޕީ( ގްރޯތް( އާއި ސޭވިންގ އަދި 

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޒަރީޢާއިން އިތުރުވާ ރައުސްމާލުން ޮބލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތް 

)ރިއަލް ޕަރ ކެޕިޓާ ކެޕިޓަލް ސްޮޓކް ގްރޯތް( އާއި ޖުމުލަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 
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މި  ގުޅުމެވެ.  ހުރި  ދެމެދު  އާ  ގްރޯތް(  ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ  )ޓޯޓަލް  ކުރިއެރުން 

ދިރާސާ ކުރުމަށް 77 ޤައުމަކުން ޯހދާފައިވާ ހިސާބުތަކުން ދައްކާޮގތުގައި މާލީ 

އެކަށީގެންވާ  މިންގަނޑުތަކަށް  ތަރައްޤީގެ  ފުންމިނުގެ ސަބަބުން ބުނެވިދިޔަ 

ހެޮޔ އަސަރެއް ކުރެއެވެ. މިދިރާސާގައި ފާހަގަޮކށްފައިވާ ޮގތުގައި މާލީ ޮގތުން 

އެހާ  އަކީ  އިންޑިކޭޓާރސް  ބޭނުްނކުރާ  ޯހދުމަށް  މިންވަރު  ަތރައްޤީވެފައިވާ 

އިންޑިކޭޓަރސް  މިފަދަ  އެހެނީ،  ނޫނެވެ.  ތަކެއް  އިނޑިކޭޓަރ  އިފެކްޓިވް 

ޓްރާންސެކްޝަން  މެނޭޖްކުރުމާއި،  އޭިސމެޓްރީ  އިންޮފމޭޝަން  ާވންޖެހޭނީ، 

ކުޑަކުރުމަށް  ހިރާސް  ޮމިބލައިޒްޮކށް،  ވަޞީލަތްަތއް  ދަށްކުރުމާއި،  ކޮސްޓް 

ދެނެގަނެވޭނެ  ފެންވަރު  ކުރާ  މަސައްކަތް  ނިޒާމަކުން  މާލީ  ޤައުމެއްގެ  އެ 

ތަކަކަށެވެ. އިންޑިކޭޓާރސް 

އަންނަ  ކުރިއަރަމުން  ޚިލާފަށް،  ޤައުމުތަކާ  ތަރައްޤީވެފައިވާ 

ަޤއުމުތަކުގައި މާލީ ޚިދުމަތްތައް ޯހދުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ވަރަށް 
ދަތިވުމަކީ  ލިބުމަށް  ފައިޭނންސް  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަދުކަމަށް 
ވިޔަފާރިތަކަށް  އައު  ހިްނގުމަށާއި  ވިޔަފާރިަތއް  ިއންވެސްޓްކުރުމަށާއި 
ލިބޭ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ޤައުމެއް ކުރިއަރައިގެންދާއިރު 
ޮނލެޖް-ބޭސްޑް  ވިޔަފާރިތަކަކީ  އައު  ކަމަކީ،  ވިސްނާލަންޖެހޭ 
އިންޑަސްޓްރީތަކުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ބައެއްކަމެވެ. ކުދި 
ލިބުމަކީ  ފައިނޭންސް  އެކަށީގެންވާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ  އަދި 
ިޚދުމަތުގެ ދާއިރާ )ސަރވިސް ސެކްޓަރ(ގެ ކުރިއެރުމަށް ފަސޭހަވާނެ 
ވަރަށް  ކުރިއެރުވުމަށް  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  މިއީ  އަދި  ކަމެކެވެ. 
މުހިންމު އުންސުރެކެވެ. އެއީ އައު ވިަޔފާރިތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ 
ުފރުޞަތުތައް އިތުރުވެ، ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ދިރިއުޅުމުގެ 
ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމާއެކު ޤައުމުގެ އިޤްިތޞާދު ތަރައްޤީވެގެންދާނެތީއެވެ. 
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