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ــاَُم َعــَى نَِبيَِّنــا  ــاَُة َوالسَّ اَلَْحْمــُد لِلَّــِه رَبِّ الَْعالَِمــَن ، َوالصَّ
ــٍد َوَعــَى آلـِـِه َوأَْصَحاِبــِه أَْجَمِعــَن ُمَحمَّ

އަޅުގަނޑު	 ޢަދަދު	ޝާއިޢުކުރެވުމަކީ	 ތިންވަނަ	 ރިވިއުގެ	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	
ުނހަނު	އުފާކުރާ	ކަމެކެވެ.	މި	ފުރުޞަތުގައި	‘ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ރިވިއު	3’	
ޮކމިޓީން	ދެއްވި	 އެޑިޯޓރިއަލް	 ޮއތޯރިޓީގެ	މުވައްޒަފުންނަށާއި	 އަށް	ލިޔުއްވި،	
އެއްބާރުލެއްވުމާއި	ކުރެއްވި	މަސައްކަތުގެ	އަގު	ވަޒަންޮކށް	ޚާއްޞަ	ޝުކުރެއް	

ދަންނަވަމެވެ.

ފުދުންތެރިކަން	 ތަނަވަސްކަމާއި	 މާލީ	 ފަރުދުންގެ	 މާރކެޓަކީ	 ކެޕިޓަލް	
އިތުރުކުރުމަށް	ހުޅުވިފައިވާ	މަގެކެވެ.	ޒަމާނީ	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓަކީ	ކުރިއަރާފައިވާ	
ފުޅާޮކށް	 މާރކެޓް	 ތަނބުކަމުގައިވާއިރު،	 އެއް	 މައި	 އިޤްތިޞާދުތަކުގައި	
ތަރައްޤީކުރުމުގައި	ދިވެހިރާއްޖެއަށް	ދިމާވެފައިވާ	އެންމެ	ޮބޑު	ޮގންޖެހުމަކީ	އާބާދީ	
މަދު	ޖަޒީރާ	ޤައުމެއް	ކަމުގައިވުމެވެ.	ނަމަވެސް،	އަޅުގަނޑުމެންގެ	އަމާޒަކީ	މި	
ފުރުޞަތުތަކަކަށް	 ޮއތް	 ަތަރއްޤީކުރުމަށް	 ފުޅާޮކށް	 މާރކެޓް	 ޮގންޖެހުންތައް،	
ރާއްޖޭގެ	 މަސައްކަތްކުރާއިރު،	 ވާސިލުވުމަށް	 އަމާޒަށް	 މި	 ބަދަލުކުރުމެވެ.	
ދަތުރުފަތުރާއި	 ޚިދުމަތްތަކާއި	 މާލީ	 ފަތުރުވެރިކަމާއި	 ތާރީޚުގައި	 އިޤްތިޞާދީ	
ކުރިއެރުމުން	 ހާސިލުޮކށްފައިވާ	 ޓެކްނޮލޮޖީގެ	ޞިނާޢަތުތަކުން	 މުވާޞަލާތާއި	
މަޢުލޫމާތު	 މާރކެޓާބެހޭ	 މިޮގތުން،	 އައުޮކށްދެއެވެ.	 ހިތްވަރު	 އަޅުގަނޑުމެންގެ	
ޒަމާނީ	 ރޫޙުގައި	 ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ	 ޮގތަކަށް	 ފަދަ	 ޝައުވެރިވާނެ	 ޒުވާނުން	
ެޓކްނޮލޮޖީގެ	ބޭނުން	ހިފައި،	‘ވިޔަވަތި’	މި	ނަމުގައި	ގޭމާއި	ކުއިޒް	ހިމެނޭ	

ތަޢާރުފުކުރެވިފައެވެ.		 ވަނީ	 އެޕްލިކޭަޝނެއް	 ޮމބައިލް	

އެކި	 އިތުރުވެ	 ފަރާތްތައް	 ބައިވެރިވާ	 މާރކެޓްގައި	 ކެޕިޓަލް	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
އުންމީދެކެވެ.	 އަޅުގަނޑުމެންގެ	 މަގުފަހިވުމަކީ	 ތަރައްޤީވުމަށް	 ޞިނާޢަތުތައް	
މިޮގތުން	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުން	ފަންޑު	ޯހދުމަށް	ފަހި	މާހައުލެއް	ޤާއިމުކުރުމާއި	
ެސކިއުރިޓީޒް	ގަނެވިއްކުމަށް	ފަސޭހަ	އިންތިޒާމުތަކެއް	ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި،	
މިދަނީ	 އަޅުގަނޑުމެން	 ގުޅިގެން	 މުއައްސަސާތަކާއެކު	 ދާއިރާގެ	 މާލީ	

ކުރަމުންނެވެ. މަސައްކަތްތަކެއް	

އަޅުގަނޑުގެ	އުންމީދަކީ،	ބަދަލުވަމުން	އަންނަ	ވިޔަފާރީގެ	މާހައުލުން	ބޭނުންކުރެވެން	
ހުރި	ފުރުޞަތުތައް	އެންމެ	ހެޔޮޮގތުގައި	ހިފައި،	އިންވެސްޓްކުރަން	ބޭނުންވާ	
މާރކެޓުގެ	 ކެޕިޓަލް	 ގުޅުވައިދޭ	 ކުންފުނިތައް	 ބޭނުންވާ	 ފަންޑް	 ފަރާތްތަކާއި	

ަމންފާ	ދިވެހި	ރައްިޔތުންނަށް	ލިބިގެންދިއުމެވެ.			

ނާދިޔާ	ޙަސަން
ޗީފް	އެގްޒެކެޓިވް	ޮއފިސަރ

ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ބްަސ
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ޤާއިމުކުރުމުގެ	 މާރކެޓެއް	 ކެޕިޓަލް	 ދިވެހިރާއްޖޭގައި	
ޮއޯތރިޓީ	 މަނިޓަރީ	 މޯލްޑިވްސް	 މަސައްކަތް،	
އަހަރު	 ވަނަ	 	1999 އިން	 )އެމް.އެމް.އޭ(	
ފަށާފައިވާއިރު،	ރެގިއުލޭޓްކުރެވިގެން	ހިނގާ	ކެޕިޓަލް	
ވަނަ	 	2006 ދިޔައީ	 ޤާއިމުވެެގން	 މާރކެޓެއް	
މާލީ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ތަޞްދީޤުކުރެވުނު	 އަހަރު	
ކެޕިޓަލް	 ދަށުން	 ޤާނޫނުގެ	 ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ	
މާރކެޓް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއޯތރިޓީ	އުފެދުމާއެކުގައެވެ.	
ތަރައްޤީކުރުމަށް	 މާރކެޓް	 އުފެދުމަށްފަހު	 ޮއޯތރިޓީ	
މަސައްކަތަކީ،	 މުހިންމު	 އެންމެ	 ދިޔަ	 ކުރެވިގެން	
)އެސް.ޓީ.އެފް(	 ފްޯލރ	 ޓްރޭޑިންގ	 ސެކިއުރިޓީޒް	
ސެކްޝަން				 ޑިޮޕޒިޓަރީ	 ސެންޓްރަލް	 އާއި	
މޯލްޑިވްސް	 ޕްރައިވަޓައިޒްޮކށް،	 )ސީ.ޑީ.އެސް(	
ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	ކުންފުންޏަށާއި	މޯލްޑިވްސް	
ސެކިއުރިޓީޒް	ޑިޮޕޒިޓަރީ	ކުންފުންޏަށް	ލައިސަންސް	

މެވެ.	 ދިނު

ތަރައްޤީކުރުމަށް	 އިތުރަށް	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	
އެކުލަވާލެވުނު	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ސްޓްރެޓީޖިކް	ޕްލޭން	
ސެކިއުރިޓީޒް	 ޑެޓް	 ދަށުން	 )2010-2014(ގެ	
އިސްލާމިކް	 އާއި	 ވަސީލަތްތައް(	 )ދަރަނީގެ	
ސެކިއުރިޓީޒް	)ޝަރީޢާ	ހުއްދަކުރާ	ސެކިއުރިޓީޒް(	

ތަޢާރުފުޮކށް	ރެގިއުލޭޓަރީ	ޮއނިގަނޑު	ހަރުދާނާކުރުމުގެ	
މަސައްކަތް	ކުރެވިފައިވެއެވެ.	އަދި	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓުގެ	
)2019-2015( ޕްލޭން	 ދެވަނަ	ސްޓްރެޓީޖިކް	

ދީފައިވަނީ	 އިސްކަމެއް	 ޮބޑު	 އެންމެ	 ދަށުން	 ގެ	
ޯހދޭނެ	 ފައިސާ	 މެދުވެރިޮކށް	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	
މަގު	ޕްރައިވެޓް	ކުންފުނިތަކަށް	ފަހިޮކށްދިނުމަށެވެ.	
މިޮގތުން	‘ޕްރައިވެޓް	ޕްލޭސްމަންޓް’	އިންތިޒާމެއް	
ގުޅުން	 އެކަމާ	 ފަށައި	 ދިރާސާތައް	 ޤާއިމްކުރުމަށް	

ކުރަމުންނެވެ.	 ދަނީ	 މަސައްކަތްތަކެއް	 ހުރި	

ޕަްރއެިވްޓ ޕްލްޭސަމްންޓ މާރެކްޓ

އާންމުޮކށް	 ޕްލޭސްމަންޓަކީ	 ޕްރައިވެޓް	
ޢަދަދެއްގެ	 ވަކި	 ކަނޑައެޅޭ	 ހުޅުވާލުމަކާނުލައި	
ސެކިއުރިޓީޒް	 މާލީ	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	
ދޫޮކށްގެން	ކުންފުންޏަކުން	ވިޔަފާރިއަށް	ބޭނުންވާ	
އިންޑިއާގެ	 އަވަށްޓެރި	 ޯހދުމެވެ.	 ރައުސްމާލު	
ސެކިއުރިޓީޒް	 ބަލާއިރު،	 ބާޒާރަށް	 ސެކިއުރިޓީޒް	
)SEBI(	ާއިންޑިއ	ޮއފް	ޯބޑް	އެކްްސޗޭންޖް	އެންޑް

ޕްލޭސްމަންޓް	 ޕްރައިވެޓް	 ޤާއިމުޮކށްދީފައިވާ	 އިން	
ޕްރައިވެޓް	 އެޤައުމުގެ	 މެދުވެރިޮކށް	 މާރކެޓް	
ޕްރައިވެޓް	 ޯހދައެވެ.	 ފައިސާ	 ކުންފުނިތަކުން	

ޕްލޭސްމަންޓް	މާރކެޓަކީ	ޕްރައިވެޓް	ކުންފުނިތަކުގެ	
ފުރުޞަތު	 ކުންފުނިތަކަށްވެސް	 ޕަބްލިކް	 އިތުރުން	
ޮއތް	މާރކެޓެކެވެ.	ޤާނޫނީ	ޮއނިގަނޑެއްގެ	ތެރެއިން	
ޕްރައިވެޓް	ޕްލޭސްމަންޓް	މާރކެޓެއް	ތަޢާރުފުކުރުމަށް	
ޮއޯތރިޓީން	މަސައްކަތްކުރުމުގެ	މަޤްޞަދަކީ،	ކެޕިޓަލް	
މާރކެޓުގައި	ޕްރައިވެޓް	ކުންފުނިތަކުގެ	ބައިވެރިވުން	
އިތުރުޮކށް	އިންވެސްޓުކުރުމުގެ	އިތުރު	ފުރުޞަތުތައް	

ފަހިޮކށްދިނުމެވެ.	

ޤާނޫނީ	ޮއނިގަނޑެއްގެ	ދަށުން	ބެލެހެއްޓިެގން	ހިނގާ	
މެދުވެރިޮކށް	 މާރކެޓެއް	 ޕްލޭސްމަންޓް	 ޕްރައިވެޓް	
އެފަދަ	 ޕްރައިވެޓް	ކުންފުނިތަކަށާއި	 ޯހދާ	 ފައިސާ	
ކުންފުނިތަކުގައި	އިންވެސްޓުކުރާ	ފަރާތްތަކަށް	ވެސް	
ގިނަގުނަ	ފައިދާތަކެއް	ލިބިގެންދާނެއެވެ.	މިޮގތުން،	
ޢަމަލުކުރަމުން	 ގަވާއިދުތަކަށް	 މާރކެޓުގެ	 ކެޕިޓަލް	
ޮބޑު	 ހާމަކަން	 ހަރުދަނާވެ	 ހިންގުން	 ދިއުމުން،	
ޮގތެއްގައި	ކުންފުނި	ކުރިއަށް	ގެންދެވޭނެއެވެ.	އަދި	
ވިޔަފާރި	 ލިބުމާއި	 އިތުބާރު	 އިންވެސްޓަރުންގެ	
މަގުފަހިވެއެވެ.	 ދިއުމަށް	 ކުރިއަރަމުން	 ފުޅާވެ	
ފައިދާތަކުގެ	 ލިބިގެންދާނެ	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	
އިންވެސްޓުކުރުމުގެ	 ކަންކަމަށް	 ތަފާތު	 ތެރޭގައި،	
ފުރުޞަތު	ލިބުމުން	އިންވެސްޓްމަންޓް	ރިސްކުތައް	

ެކޕަިޓލް މާރެކުޓގެ ުކިރަމގު ލިޔުނީ:	ފާޠިމަތު	ޢަބްދުهللا	ކަމާލުއްދީނ1ް. 



CMR  |  Volume  03

ސީެއމްއާުރ  |  ޮވލުިއމް  3
3

ފައިދާއެއް	 ރަނގަޅު	 ވުރެ	 މިހާރަށް	 ކުޑަކުރެވި،	
މިކަން	 ހިމެނެއެވެ.	 މަގުފަހިުވން	 ޯހދުމަށް	
ޕްލޭސްމަންޓް	 ޕްރައިވެޓް	 ފަހިޮކށްދިނުމަށްޓަކައި،	
މާރކެޓުގައި	ޑެޓް	އާއި	ޞުކޫކް	ފަދަ	ސެކިއުރިޓީޒް	
ދޫކުރެވޭ	ޮގތަށް	ޤާނޫނީ	ޮއނިގަނޑު	އިސްލާޙުކުރުމުގެ	

ކުރަމުންނެވެ. ދަނީ	 ޮއޯތރިީޓން	 މަސައްކަތް	

ެސަކްނޑަރީ މާރެކުޓގެ ޚުިދމަތްަތްއ ަތަރްއީޤުކުރްނ

ސްޮޓކް	 ނުވަތަ	 މާރކެޓް	 ސެކަންޑަރީ	
ސެކިއުރިޓީޒްގެ	 ކުރެވޭ	 އެކްސްޗޭންޖްގައި	
އިތުރުކުރެވޭނީ،	 ކުރިމަގުގައި	 މުޢާމަލާތްތައް	
ރާއްޖޭގެ	 ޙަރަކާތްތަކުގައި	 މާރކެޓުގެ	 ސެކިއުރިޓީޒް	
ޮގތަށް	 ބައިވެރިވެވޭނެ	 ޮބޑުބަޔަަކށް	 އާބާދީގެ	
އިންތިޒާމްތައް	 މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ	 ސެކިއުރިޓީޒް	
	2017 އެޮގތުން	 ކުރެވިެގންނެވެ.	 ޮއންލައިން	
އެކްސްޗޭންޖް	 މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	 އަހަރު	 ވަނަ	
ނަމުގައި	 ގެ	 ‘އިންފިނިޓީ’	 ކުންފުނިން،	
އެއް	 ޕޯޓަލް’	 ސަބްްސކްރިޕްޝަން	 ‘ޮއންލައިން	
ތަޢާރުފްޮކށްފައިވެއެވެ.	އަދި	2017	ވަނަ	އަހަރު	
ކުރިއަށްދިޔަ	‘ޕަބްލިކް	ޮއފަރިންގ’	ތަކުގައި	މިޕޯޓަލް	
ގަނެފައިވާކަން	 ޞުކޫކް	 ހިއްާސއާއި	 މެދުވެރިޮކށް	
މާރކެޓުގެ	 ސެކަންޑަރީ	 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	
މުޢާމަލާތްތަކަށް	ވެސް	މިފަދަ	ޮއންލައިން	ޕޯޓަލެއް	

މުހިންމެވެ.	 ޤާއިމުކުރުން	

ބޭުރގެ މާރެކުޓަތުކްނ ފުުރަޞުތަތްއ ހުޯދްނ  	

ހުރި	 ބާޒާރުގައި	 ހިއްސާގެ	 ރާއްޖޭގެ	
މަދުވުމާއި،	 ފުރުޞަތުތައް	 އިންވެސްޓްމަންޓް	
ހިނދެއްގައި	 )ބޭނުންވެއްޖެ	 ލިކުއިޑިޓީ	 މާރކެޓްގެ	
ފުރުޞަތު(	 ވިއްކާލުމުގެ	 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް	
ދަށްވުމުން	އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	އިންވެސްޓަރުންގެ	
ޝައުޤުވެރިކަން	ކުޑަވެ،	ކުންފުނިތަކުން	ބޭނުންވާ	
މިންވަރަށް	ފައިސާ	ނުލިބުމުގެ	ރިސްކު	އޮވެއެވެ.	
މިރިސްކް	ކުޑަކުރެވޭނީ	ބޭރުގެ	މާރކެޓުތަކުން	ވެސް	

ޯހދައިގެންނެވެ.	 ފުރުޞަތުތަކެއް	

އެކްސްޗޭންޖުގައި	 ސްޮޓކް	 މޯލްޑިވްސް	 މިޮގތުން،	
ބޭރުގެ	 ކުންފުނިތަކަށް	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ޮގތް	 ލިސްޓުކުރެޭވނެ	 ބާޒާރުތަކުގައި	 ހިއްސާގެ	
އިންވެސްޓަރުން	 އެޤައުމުތަކުގެ	 ފަހިވުމުމަކީ،	
ލިކުއިޑިޓީ	 މާރކެޓްގެ	 ލިބި،	 ފުރުޞަތު	 ޯހދުމުގެ	
ފެނެއެވެ.	 ދާނެކަމެއްކަމުގައި	 އިތުރުވެގެން	
ކުންފުނިތަކަށް	 ރާއްޖޭގެ	 ފުރުޞަތުަތއް	 މިފަދަ	
ސްރީލަންކާއާއެކު	 އަވަށްޓެރި	 ޯހދައިދިނުމަށްޓަކައި	
ނަމަވެސް،	 ފައްޓާފައިވެއެވެ.	 މަޝްވަރާތައް	
މާރކެޓް		 ކެޕިޓަލް	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	 ބޭރުގެ	
ހުޅުވާލުމުގައިވެސް	ޮބޑެތި	ޮގންޖެހުންތައް	ހުރިކަން	
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	މިޮގތުން	ޮޑލަރު	ލިބުމުގެ	ދަތިކަމާއި	
ބޭންކު	އެކައުންޓް	ހުޅުވުމުގައި	ހުރި	ޮގންޖެހުންތައް	

. ވެ އެ ވެ ރެ ކު ގަ ހަ ފާ

ްބޯރަކުރްނގެ ޚުިދމަތްަތްއ ަތަރްއީޤުކުރްނ 

މާރކެޓުގައި	ޯފރުޮކށްދެވޭ	މުހިންމު	ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާ	
ތަރައްޤީޮކށް،	 ޚިދުމަތްތައް	 ބްޯރކަރުންގެ	
ފުޅާކުރަންޖެހެއެވެ.		މިޮގތުން	‘މާރކެޓް	މޭކަރސް’	
ޮގތުގައި	ބްޯރކަރުން	ޙަރަކާތްތެރިވާން	ފަށައިފި	 ގެ	
ބޭނުންވާ	 މާރކެޓަށް	 ސެކިއުރިޓީޒް	 ނަމަ،	
ފެނެއެވެ.	 ކަމުގައި	 ޯފރުޮކށްެދވިދާނެ	 ލިކުއިޑިޓީ	
ވަސީލަތްތައް	 ދަރަނީގެ	 ފަދަ	 ޮބންޑް	 އަދި	
ނިޒާމް	 “ޯއވަރ-ދަ-ކައުންޓަރ”	 ގަނެވިއްކުމަށް	
ވަރަށް	 ދައުރު	 ޑީލަރުންގެ	 ވެސް	 ޤާއިމްކުރުމުގައި	
މުހިންމެވެ.	މިކަންަކން	ފަހިކުރެވޭނީ،	ބްޯރކަރުންގެ	
ލައިސަންސްގެ	ދަށުން	މިޚިދުމަތްތައް	ދެވޭ	ޮގތަށް	
ގަވާއިދުތައް	އިސްލާުހކުރުމާއެކު،	މިފަދަ	ޚިދުމަތްތައް	
ހުރި	 ޤާބިުލކަން	 މާލީ	 އަދި	 ފަންނީ	 ދިނުމުގެ	
ފަރާތްތަކަށް،	ނުވަތަ	މާލީ	އިދާރާތަކަށް	ލައިސަންސް	
އިތުރު	 ބައިވެރިުވން	 ފަރާތްތަކުގެ	 ފަދަ	 އެ	 ދެވި	

ކުރެވިގެންނެވެ.

ދުވެލި	 ތަރައްޤީގެ	 މާރކެޓުގެ	 ކެޕިޓަލް	
ސްޓޭކްޯހލްޑަރުން	 މާރކެޓް	 ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި،	
އިތުރުން	 އިދާރާތަކުގެ	 ރެގިއުލޭޓަރީ	 )ސަރުކާރާއި	
ބޭންކުތައް(	ގެ	މެދުގައި	މަޝްވަރާޮކށް	އެއްބާރުލުން	
މާރކެޓާމެދު	 މިޮގތުން	 ޤާއިމުކުރަންޖެހެއެވެ.	
އިތުރުކުރުމަށް	 ޝައުޤުވެރިކަން	 ކުންފުނިތަކުގެ	
‘ޓެކްސް	އިންސެންޓިވްސް	/	އެގްޒެމްޕްޝަންސް’	
ޝައުޤުވެރިކަން	 އާންމުންގެ	 އިތުރުން	 ދިނުމުގެ	
‘ސޭވިންގ	 ފެންވަރުގެ	 ޤަުއމީ	 އިތުރުކުރުމަށް،	
ފަންޑް’	 ‘މިއުޗުއަލް	 ނުވަތަ	 އެއް	 ސްކީމް’	
އެއް	ޤާއިމުކުރުން	ފަދަ	ކަންކަން	ކުރެވިދާނެއެވެ.	
އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް	 ޑައިރެކްޓް	 ޮފރިން	 އަދި	
ހިއްސާ	 އާންމުންނަށް	 ހުޅުވާާލއިރު	 ފުރުޞަތު	
ވިއްކުމަށް	މީގެ	ކުިރންވެސް	ޝަރުޠުޮކށްފައިވާއިރު،	
ކުރިއަށް	ޮއތްތަނުގައިވެސް	މިޮގތަށް	ޝަރުޠުކުރުމަކީ	

ކަމެކެވެ. ކުރެވިދާނެ	
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އެކްސްޗޭންޖުގައި	 ސްޮޓކް	 މޯލްޑިވްސް	
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ	 ކުންފުނިތަކުން	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	 އެއީ	 ހުރެއެވެ.	 ގަވާއިދުތަކެއް	
ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއޯތރިޓީގެ	ގަވާއިދުތަކާއި	މޯލްޑިވްސް	
ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖުގެ	އުސޫލުތަކެވެ.	މީގެތެރޭގައި	

އުސޫލުތަކަކީ: ގަވާއިދުތަކާއި	 މުހިންމު	 ހިމެނޭ	

	 ކުންފުނިތަކުން	• ދޫކުރާ	 ސެކިއުރިޓީޒް	
މަޢުލޫމާތު	ހާމަކުރުމުގެ	ޒިންމާއާބެހޭ	ގަވާއިދު	

2010
	 ރިޕޯޓިންގ	• ކުއާރޓަރލީ	 މިނިމަމް	

ސް ޓް ން މަ ރ އަ ކު ރި
	 ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	ޯކޑް•
	 ދަ	ލިސްޓިންގ	ރޫލްސް	ޮއފް	ދަ	މޯލްޑިވްސް	•

)ލިސްޓުކުރުމުގެ	 އެކްސްޗޭންޖް	 ސްޮޓކް	
ގަވާއިދު(	

ަމުޢލޫމާުތ  ުކްނފުިނަތުކްނ  ޫދކާުރ  ެސިކުއިރީޓޒް 
  2010 ަގވާިއުދ  ިޒްނމާއާެބހޭ  ހާަމުކުރމުގެ 

)ސީ.ޑީ.ޯއ.ައއި(

ޮގތެއްގައި	 މައިގަނޑު	 އަކީ	 ސީ.ޑީ.ޯއ.އައި	
މަޢުލޫމާތު	 ކުންފުންޏާބެހޭ	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	
ލިބޭނެޮގތް	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	 ހާމަޮކށް	
ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ	ގަވާއިދެކެވެ.	މިޮގތުން	ސެކިއުރިޓީޒް	
ވިޔަފާރިއަށް	 އެފަރާތުގެ	 ކުންފުނިތަުކން	 ދޫކުރާ	
މަޢުލޫމާތާއި	 ބަދަލުތަކާބެހޭ	 ޮބޑެތި	 އަންނަ	
ފަދަ	 އަތުވެދާނެ	 ބަދަލު	 އަގަށް	 ސެކިއުރިޓީޒްގެ	
މަޢުލޫމާތުތައް	ހާމަޮކށް،	ކުންފުނީގެ	ވެބްސައިޓްގައި	
ޝާއިޢުޮކށް	ޮއޯތރިީޓއާއި	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖަށް	
އަންގަންޖެހެއެވެ.	މީގެ	އިތުރުން	ކުންފުނީގެ	މާލީ	
އަހަރު	ނިމޭތާ	ފުރަތަމަ	4	މަސްދުވަހުގެ	ތެރޭގައި	
އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ	މާލީ	ހިސާބުތަކާއި	އޮޑިޓަރުގެ	ރިޯޕޓާއި	
ކުންފުނީގެ	 ތައްޔާރުޮކށް	 ރިޕޯޓް	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	
ޝާއިޢުޮކށް	 ރިޕޯޓް	 އަހަރީ	 ހިސާބުތަކާއި	 މާލީ	
އާންމުޮކށް	ލިބޭނެ	ިއންތިޒާމު	ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ.	

އަދި	މިގަވާއިދުގެ	ދަށުން	ޑިރެކްޓަރުންގެ	ރިޕޯޓުގައި	
ތެރޭގައި	 މަޢުލޫމާތަކުގެ	 މައިަގނޑު	 ހިމަނަންޖެހޭ	
ސަބްސިޑިއަރީތަކުގެ	 ކުންފުނީގެ	 ކުންފުންޏާއި	
މައިގަނޑު	ވިޔަފާރިާއއި	ކުންފުނީގެ	ޑިރެކްޓަރުންނާއި	
ޗީފް	އެގްޒެކެޓިވް	ޮއފިސަރުގެ	މަޞްލަޙަތު	ހިމެނޭ	

ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ. އެކަންވެސް	 ނަމަ	

ައރަޓރލީ ރޯިޕިޓްނގ ިރުކައރަމްންޓ ޮފރ  މިނަިމމް ުކ
ލްިސެޓޑް ޮކމެްޕީންސ

)ޮކންމެ	 ކުއަރޓަރލީ	 ރިކުއަރމަންޓަކީ	 މި	
ރިޕޯޓުގައި	 ތައްޔާރުކުރާ(	 އެއްމަހު	 މަހުން	 ތިން	
މަޢުލޫމާތު	 ހުރި	 ފައިދާ	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	
ހިމެނުމަށްޓަކައި	މަދުވެގެން	ހިމަނަންޖެހޭ	މަޢުލޫމާތު	
އެކުލަވާލާފައިވާ	 އިން	 ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ	 ކަނޑައަޅައި	
ކުންފުނިތަކުން		 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	 މިންގަނޑެކެވެ.	
ރިޕޯޓު	 މި	 ފެށިގެން	 އަހަރުން	 ވަނަ	 	2009
ޝާއިޢުކުރަން	ފަށާފައިވާއިރު،	މިއީ	ޮކންމެ	ކުއަރޓަރ	

ލިޔުނީ:	އިބްރާހީމް	ސަލީމް

ހިމެނުމެވެ.	 ދަފްތަރުގައި	 ރަސްމީ	 ބާޒާރުގެ	 ހިއްސާގެ	 ގަނެވިއްކުމަށްޓަކައި	 ސެކިއުރިޓީޒް	 ވިއްކާފައިވާ	 ޯހދުމަށް	 ރައުސްމާލު	 ކުންފުނިން	 ިލސްޓުކުރުމަކީ	
ބާޒާރުގައި	 ހިއްސާގެ	 ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.	 ނުލައި	 ޯހދުމަކާއި	 ހުއްދަ	 ކުންފުނީގެ	 ކިބައަށް	 އަނެކަކުގެ	 ކިބައިން	 އެކަކުގެ	 ސެކިއުރިޓީޒް	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ިލސްޓުކުރުމުން	ކުންފުނިތަކުން	ބޭނުންވާ	ލަނޑުދަނޑިތައް	ހާސިލުކުރުމަށް	އެހީތެރިވެދެއެވެ.	މިޮގތުން	ކުންފުނި	އިތުރަށް	ހެދިޮބޑުވުމަށް	މަގުތަނަވަސްވުމާއެކު،	
ޤާބިލުކަން(	 އަދާކުރުމުގެ	 ޒިންމާތައް	 މާލީ	 ހައިބަތާއި	 )ކުންފުނީގެ	 ލިކުއިޑިޓީ	 ޕްޮރފައިލާއި	 ކުންފުނީގެ	 ތެރޭގައި	 ފައިދާތަކުގެ	 އިތުރު	 ލިބޭ	 ުކންފުންޏަށް	
ރަނގަޅުކުރުމަށް	މަގުފަހިވެއެވެ.	މީގެ	އިތުރުން	ކުންފުނީގެ	އެތެރޭގެ	ހިންގުން	ހަރުދަނާވުމާއި	ރެގިއުލޭޓްޮކށް	ބަލަހައްޓާ	ބާޒާރެއްގެ	ޮއނިގަނޑަށް	ކުންފުނި	
ބައްޓަންވެގެން	ދިއުން	ހިމެނެއެވެ.	ބާޒާރުގެ	ހާލަތު	ބަދަލަވެގެންދާއިރު	ދިމާވާ	ޮގންޖެހުންތަކާއެކުވެސް	ހިއްސާގެ	ބާޒާރުގެ	އުސޫލުތަކާ	އެއްޮގތަށް	ކުންފުނި	
ިހނގަމުންދާކަން	ސާބިތު	ޮކށްދިނުމުން	ކުންފުނީގެ	މައްޗަށް	ޮއންނަ	އިތުބާރު	މާރކެޓުގައި	އިތުރުވެ،	ކުންފުންޏަށް	ބޭނުންވާ	އިތުރު	ރައުސްމާލު	ޯހދުމަށް	

ތަނަވަސްވެގެންދެއެވެ. މަގު	

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ަމުޢލޫމާުތ   .2
ހާަމުކުރްނ
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އެއް	ނިމޭތާ	ލަސްވެގެން	30	ދުވަހުގެ	ތެރޭގައި	
ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ	ރިޕޯޓެކެވެ.	ކުއަރޓަރލީ	ރިޕޯޓުގައި	
ހިމެނޭ	މުހިންމު	މަޢުލޫމާތުތަކުގެ	ތެރޭގައި	ކުންފުނި	
ތަރައްޤީކުރުމަށް	ކުަރމުންދާ	މަސައްކަތްަތކާއި	ޯބޑާއި	
އަދި	ޯބޑުން	ފާސްޮކށްފައިވާ	ނިންމުންތަކާއި	މާލީ	
އުސްއަލިތަކާއި	 ބާޒާރުގެ	 ހިއްސާގެ	 ބަޔާންތަކާއި	
އުސޫލުތަކަށް	 ގަވަރނަންސްގެ	 ޯކޕަރޭޓް	 އަދި	
ޢަމަލުޮކށްފައިވާ	ޮގތް	ހިމެނެއެވެ.	މާލީ	ބަޔާންތަކުގެ	
ތެރޭގައި	މަދުވެގެން	ފައިދާ	އާއި	ގެއްލުމުގެ	ބަޔާނާއި	
ބެލެންސް	ޝީޓާއި	އަދި	ކޭޝްފްޯލ	ސްޓޭޓްމަންޓް	

ހިމަނަންޖެހެއެވެ.

ޯކޑް      ަގަވރަނންްސ  ޯކޕޭަރްޓ  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ 
ޯކޑް( )ސީ.ޖީ 

މި	ޯކޑަކީ	ުކންފުނިތަކުގެ	ހިންގުން	ހަރުދަނާކުރުމުގެ	
ވަނަ	 	2007 ބިނާޮކށް	 މައްަޗށް	 އުސޫލުތަކުގެ	
ޯކޑަށް	 މި	 ކޯޑެކެވެ.	 އެކުލަވާލާފައިވާ	 އަހަރު	
ޢަމަލުކުރަން	 ކުންފުނިތަކުން	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ރަޖިސްޓަރީ	 ދިވެހިރާއްޖޭގައި	 އަދި	 ޖެހެއެވެ.	
ކުރެވިފައިވާ	އެހެނިހެން	ކުންފުނިތަކުން	މި	ޯކޑަށް	
ޢަމަލުކުރަން	ލާޒިމުނުވި	ނަމަވެސް،	އިޚްތިޔާރީޮގތުން	

އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.	 ޢަމަލުކުރުމަކީ	

ޯބޑު	 ތެރޭގައި	 ބައިތަކުގެ	 މުހިންމު	 ކޯޑުގެ	 ސީ.ޖީ	
އެކުލެވިގެންވާ	ޮގތާއި	ބޯޑުގެ	މެންބަރުންގެ	ދައުރާއި	
ކުންފުނި	ހިންގުމުގައި	އެންމެ	އިސްޮކށް	ހަރަކާތްތެރިވާ	
ޮއފިސަރާއި	 އެގްޒެކެޓިވް	 ޗީފް	 ނުވަތަ	 ފަރާތް	
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ	 ދައުރާއި	 ޗެއަރމަންގެ	
ހިންގުމާއި	 އެތެރޭގެ	 ކުންފުނީގެ	 އިތުރުން،	
އިންޓަރނަލް	ޮކންޓްރޯލްސް	ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި	

ހިމެނެއެވެ.	 ކަންކަން	 އެކަށައަޅައިފައިވާ	

މީގެއިތުރުން	2014	ވަނަ	އަަހރު	ސީ.ޖީ	ޯކޑަށް	
ވިޔަފާރީގައި		 ތެރޭގައި	 ބަދަލުތަކުގެ	 ގެނެވުނު	
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި،	 ބައިވެރިވުން	 އަންހެނުންގެ	

އިންސައްތައަކީ	 	30 ބޯޑުގެ	 ކުންފުނިތަކުގެ	
އަންހެން	ޑިރެކްޓަރުަނށް	ހެދުމަށް	ހިމަނާފައިވާކަން	
ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.	މި	ކޯޑުގެ	ދަށުން	ކުންފުންޏަށް	
މަޞްލަޙަތު	 ޚިޔާރުކުރުމާއި	 ހުރިޮގތްތައް	 ފައިދާ	
އެއްކިބާވުމާއި	 ކަންތައްތަކުން	 ތައާރުޒުވާ	
ހިއްސާދާރުންގެ	ޙައްުޤތައް	ހިމާޔަތްކުރުމާއި	ކުންފުނީގެ	
ދިނުމާއި	 ވަގުތު	 އެަކށީގެންވާ	 ކަންތައްތަކަށް	
ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު	 ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި	 އަދި	
ޑިރެކްޓަރުންނާ	ހަވާލުކުރެވިފައިވާ	މަސްއޫލިއްޔަތުތައް	
އަދާކުރުން	ހިމެނެއެވެ.	މީގެ	އިތުރުން،	އެގްޒެކެޓިވް	
ޑިރެކްޓަރުން	 ޮނން–އެގްޒެކެޓިވް	 ޑިރެކްޓަރުންނާއި	
އަޅައެވެ.	 ބާރު	 އެކުލަވާލުމަށް	 ޯބޑު	 ހިމެނޭޮގތަށް	

ަދ ލްިސިޓްނގ ރޫލްްސ ޮއފް ަދ މޯލިްޑވްްސ ްސޮޓކް 
ެއކްްސޗްޭނޖް

އެކްސްޗޭންޖުގައި	 ސްޮޓކް	 މޯލްޑިވްސް	 މިއީ	
ކަންކަމުގެ	 ބަލާ	 ލިްސޓުކުރުމުގައި	 ކުންފުނިތައް	
ކުންފުނިތަކުން	 ލިސްޓުކުރުމަށްފަހު	 އިތުރުން	
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ	ކަްނކަން	ހިމެނޭ	އުސޫލުތަކެކެވެ.	
މިޮގތުން	ލިސްޓިންގ	ރޫލްސްގައި	ހިމެނޭ	މުހިންމު	
ބައިތަކުގެ	ތެރޭގައި	ކުންފުނީގެ	މާލީ	ހިސާބުތަކާއި	
ކުރިން	 ތާރީޚެއްގެ	 ވަކި	 ޖަލްސާ	 އާންމު	 އަހަރީ	
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	 އަދި	 ބޭއްވުންހިމެނެއެވެ.	
މާލީ	 ޖަލްސާ	 އާންމު	 އަަހރީ	 ކުންފުނިތަކުން	
މަސްދުވަހުގެ	 	5 ފުރަތަމަ	 ިނމޭތާ	 އަހަރު	
އިތުރުން	 މީގެ	 ބާއްވަންޖެހެއެވެ.	 ތެރޭގައި	
އިންވެސްޓަރުންނަށް	ކުންފުންޏާބެހޭ	އެްނމެ	ފަހުގެ	
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ	 ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި	 މަޢުލޫމާތު	
ހިމެނިފައިވެއެވެ.	 ގަވާއިދުގައި	 އުސޫލުތައްވެސް	

ކުރުޮގތަކަށް	 ރިޢާޔަތްޮކށް	 ކަންކަމަށް	 މި	
ސިފަކުރާނަމަ	ބުނެވޭނީ	ކުންފުނިން	މި	ގަވާއިދަށް	
ލިބޭ	 ކުންފުންަޏށް	 ަސބަބުން	 ޢަމަލުކުރުމުގެ	
ފައިދާތަކުގެ	ތެރޭގައި	ހިންގުން	ހަރުދަނާވެ	ބާޒާރުގައި	
މަގުފަހިވެއެވެ.	 ުއފުލިގެންދިއުމަށް	 އަގު	 ކުންފުނީގެ	

އަދި	ކުންފުނީގެ	ވިޔަފާރި	ފުޅައުކުރުމަށް	ބޭނުންވާ	
ރައުސްމާލު	އިތުރުކުުރމަށް	މަގުފަހިވުމާއި	ކުންފުނީގެ	
މަޤްބޫލުކަން	އާންމުންގެ	މެދުގައި	އިތުރުވެ،	ކުންފުނި	
އިޝްތިހާރުވުމާއި	ކުންފުނީގެ	ހިއްސާއަކީ	ބާޒާރުގައި	
ފަސޭހައިން	ގަނެވިއްކޭ	މުދަލަކަށްވުން	ހިމެނެއެވެ.

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކްނ 
ަޢަމލުކަުރްނޖެހޭ ަގވާިއުދަތކާއި 

ުއޫސލަުތްއ:

ެސިކުއިރީޓޒް ޫދކާުރ ުކްނފުިނަތުކްނ 	 
ިޒްނމާއާެބހޭ  ހާަމުކުރމުގެ  ަމުޢލޫމާުތ 

ަގވާިއުދ 2010
ރޯިޕިޓްނގ 	  ުކއާރަޓރލީ  މިނަިމމް 

ަމްނޓްްސ ައރ ިރުކ
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ޯކޕޭަރްޓ ަގަވރަނންްސ 	 

ޯކޑް )ސީ.ޖީ ޯކޑް(
ަދ 	  ޮއފް  ރޫލްްސ  ލްިސިޓްނގ  ަދ 

ެއކްްސޗޭްނޖް ްސޮޓކް  މޯލިްޑވްްސ 
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ލިޔުނީ:	އިބްރާހީމް	ސަލީމް

މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖުގައި	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުން	2017	ވަނަ	އަހަރު	ޝާއިޢުޮކށްފައިވާ	އަހަރީ	ރިޕޯޓުތަކުގައި	ހިމެނޭ	
މާލީ	ބަޔާންތައް	ރިވިއުޮކށްފައި	ވާނީ	3	ކެޓަގަރީއަކަށް	ބަހާލައިގެންނެވެ.	މި	ރިވިއުގެ	ބޭނުމަށް	ކުންފުނިތައް	ކެޓެގަރައިޒްކުރުމުގައި	ކުންފުނީގެ	ކުޑަޮބޑުމިން	

ަބލާފައިވަނީ	ޖުމުލަ	އެސެޓްސްއަށާއި	ނެޓް	އެސެޓްސް	އަށެވެ.	މި	ޮގތުން	އެ	ކުންފުނިތައް	ބެހިފައިވަނީ	ތިރީގައި	އެވާ	ތާވަލުތަކުގައިވާ	ޮގތަށެވެ.	

ެކަޓަގީރ 3 ެކަޓަގީރ 2 ެކަޓަގީރ 1 ަތފީުސލު

500	މިލިއަނަށްވުރެ	ދަށް 500	މިލިއަނާއި	1000	މިލިއަނާ	ދެމެދު 1000	މިލިއަނަށްވުރެ	މަތި ނެޓް	އެސެޓްސް	)ރުފިޔާ(

3 2 4 	ކުންފުނިތަކުގެ	ޢަދަދު

ކުދި	ކުންފުނި މެދުމިނުގެ	ކުންފުނި ޮބޑެތި	ކުންފުނި ކުންފުނީގެ	ގިންތި

ތާވަލ1ު-	)ނެޓް	އެސެޓްސް(

ކުޑަޮބޑުމިނަށް	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	 އެކްސްޗޭންޖުގައި	 ސްޮޓކް	
ބަލާއިރު	44	އިންސައްތަ	ކުންފުނީގެ	ނެޓް	އެސެޓްސް	ޖުމުލަ	1	ބިލިއަން	
ރުފިޔާއަށްވުރެ	ޮބޑުަކން	ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	އަދި	500	މިލިއަން	ރުފިޔާއަށްވުރެ	
ނެޓް	އެސެޓްސް	ޮބޑު	ކުންފުނިތަކުގެ	ނިސްބަތް	66	އިންސައްތައަށްވުރެ	
މައްޗެވެ.	ލިސްޓްޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުގެ	އެވްރޭޖް	ނެޓް	އެސެޓްސްއަކީ	1.5	
ބިލިއަން	ރުފިޔާއެވެ.	ނެޓް	އެސެޓްގެ	ފަރަގަށް	ބަލާއިރު	އެންމެ	ޮބޑު	ކުންފުނީގެ	
ނެޓް	އެސެޓްސްގެ	މިންވަރު		5.9	ބިލިއަން	ރުފިޔާގައި	ހުރިއިރު	ނެޓް	
އެސެޓްސްގެ	އެންމެ	ކުޑަ	ކުންފުނީގެ	ނެޓް	އެސެޓްސްގެ	މިންވަރަކީ	59	
މިލިއަން	ރުފިޔާއެވެ.	ނެޓް	އެސެޓްސް	އެންމެ	ކުޑަ	ކުންފުންޏާ	އަޅާބަލާއިރު	
ެއންމެ	ޮބޑު	ކުންފުނީގެ	ނެޓް	އެސްޓްސް	100	ގުނަކަން	ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ސްޮޓކް	 ބެލެވެނީ	 ކަމަށް	 ސަބަބެއް	 ހުރުމުގެ	 ފަރަގެއް	 ޮބޑު	 ިމފަދަ	
އެކްސްޗޭންޖުގައި	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކަކީ	ތަފާތު	ޞިނާޢަތްތަކުގައި	
ރާއްޖޭގެ	 ކުންފުނިތަކަކީ	 ބައެއް	 އަދި	 ކުންފުނިތަކަށްވުމެވެ.	 ހަރަކާތްތެރިވާ	
ނިސްބަތުން	ވިޔަފާރީގައި	ހަރަކާތްތެރިވާތާ	އަހަރުތަކެއްވެފައިވާ	ކުންފުނިތަކެކެެވެ.	

ޤައުމީ	 ޞިނާޢަތުގައި	 ހަރަކާތްތެރިވާ	 އެކުންފުނިތައް	 އެކުންފުނިތަކަކީ	 އަދި	
ފެންވަރެއްގައި	ވިޔަފާރިކުރާ	ޮބޑެތި	ކުންފުނިތައްކަން	ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	މިސާލަކަށް	
ބަލާނަމަ	އެސް.ޓީ.ޯއ	އަކީ	1960ގެ	ތެރޭގައި	ރައްޔިތުނަށް	ކާޑުގެ	ބާވަތްތައް	
ޯފރުޮކށްދިނުމަށާއި	މަސްވެރިން	ބާނާ	މަސް	ގަތުމަށްފަހު	އެކްސްޯޕރޓް	ކުރުން	
ޚިލާފަށް،	 މިއާ	 ކުންފުންޏެކެވެ.	 ޒަމާންވީ	 އުފައްދާފައިވާ	 ކަންކަމަށް	 ފަދަ	
އަނެއްބައި	ކުންފުނިތަކަކީ	ދާދި	ފަހުން	އުފައްދާފައިވާ	ކުދި	ކުންފުނިތައްކަން	

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ	އަށް	ބަލާނަމަ	މިކުންފުންޏަކީ	ސަރުކާރާއި	އާންމުން	ހިއްސާވާ	
ޮގތަށް	ދަތުރުފަތުރުގެ	ޚިދުމަތް	ޯފރުޮކށްދިނުމަށާއި	ކަނޑުގައި	ދުއްވާ	އުޅަނދު	
ޚިދުމަތާއި	 ގުޅޭ	 އިންޖީނާއި	 މެރިން	 އަޅައިދިނުމަށާއި	 އިންޖީނު	 ފަހަރުގެ	
ބަނދަރު	ހެދުން	ފަދަ	މަސައްކަތަށް	ާޚއްޞަޮކށްގެން	1980	ވަނަ	އަހަރުގެ	
ެތރޭގައި	އުފައްދާފައިވާ	ޕަބްލިކް	ލިމިޓެޑް	ކުންފުންޏެކެވެ.	އަދި	ބޭންކު	ޮއފް	
މޯލްޑިވްސް	އަކީ	1982	ވަނަ	އަހަރު	ސަރުކާރުގެ	ހިއްސާ	އާއެކު	ރާއްޖޭގައި	

އުފެދުނު	ފުރަތަމަ	ދިވެހި	ޤައުމީ	ބޭންކެވެ.

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކގެ   .3
ަފިއޭންނަޝލް ެއަނލިިސްސ
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ކުންފުނިތަކުގެ	ޖުމުލަ	އެސެޓްސް	އަށް	ބަލާއިރު	1	
ބިލިއަނަށްވުރެ	މަތީ	ކުންފުނިތަކުގެ	ޢަދަދަކީ	6	އެވެ.	
އިންސައްތައެވެ.	 	56 ނިސްބަތަކީ	 މިކުންފުނިތަކުގެ	
500	މިލިއަން	ރުފިޔާއަށްވުރެ	ދަށުގައި	ހިމެނޭ	2	
ކުންފުނީގެ	ނިސްބަތަކީ	11	އިންސައްތައެވެ.	އެވްރޭޖް	
ޖުމުލަ	އެސެްޓސްއަކީ	4.5	ބިލިއަން	ރުފިޔާއެވެ.	މި	
ކުންފުނިތަކުގެ	ދެމެދުގައި	ޖުމުލަ	އެސެޓްސްގެ	ތަފާތު	
ވަރަށް	ޮބޑުކަން	ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	ޖުމުލަ	އެސެޓްސްގެ	
ބިލިއަން	 	23 ކުންފުނީގައި	 ޮބޑު	 އެންމެ	 ޮގތުން	
ރުފިޔާ	ހުރިއިރު	އެންމެ	ކުޑަ	ކުންފުނީގެ	އެސެޓްސްގެ	
ޖުމުލަ	 ރުފިޔާއެވެ.	 މިލިއަން	 	142 ޖުމުލައަކީ	
އަޅާބަލާއިރު	 ކުންފުންޏާ	 ކުޑަ	 އެންމެ	 އެސެޓްސް	
ެއންމެ	ޮބޑު	ކުންފުނީގެ	ޖުމުލަ	އެސެޓްސް	164	

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގުނަކަން	

ކުރިންވެސް	ފާހަގަކުެރވިފައިވާ	ފަދައިން	މިފަދަ	ޮބޑެތި	
ކުންފުނީގެ	 ސަބަބަކީ	 މައިގަނޑު	 ހުރި	 ފަރަގުތަކެއް	
ވިޔަފާރީގެ	ތާރީޚާއި	ވިޔަފާރީގެ	ޞިނާޢަާތއި	ގުޅިފައިވާ	

ކަމެއްކަމުގައި	ބެލެވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ	ނެޓް	އެސެޓްސްއާއި	ޖުމުލަ	އެސެޓްސް	
ހުރި	މިންވަރުން	ކުންފުނީގެ	ކުޑަޮބޑުމިން	ވަޒަންކުރާއިރު	
އަހަރުން	އަހަރަށް	ކުންފުނިތަކުގެ	އުފެއްދުންތެރިކަން	
އެއް	 ބޭނުންކުރާ	 ވަޒަންކުރުމަށް	 ޮބޑަށް	 އެންމެ	
މިންގަނޑަކީ	ކުންފުންޏަށް	ލިބޭ	ފައިދާގެ	މިންވަރެވެ.	
ނިސްބަތްހުރި	 ފައިދާގެ	 ކުންފުނިތަކުގެ	 މިޮގތުން	

ެކަޓަގީރ 3 ެކަޓަގީރ 2 ެކަޓަގީރ 1 ަތފީުސލު
500	މިލިއަނަށްވުރެ	ދަށް 500	މިލިއަނާއި	1000	މިލިއަނާ	ދެމެދު 1000	މިލިއަނަށްވުރެ	މަތި ޖުމުލަ	އެސެޓްސް	)ރުފިޔާ(

2	 1	 6		 ކުންފުނިތަކުގެ	ޢަދަދު

ކުދި	ކުންފުނި މެދުމިނުގެ	ކުންފުނި ޮބޑެތި	ކުންފުނި ކުންފުނީގެ	ގިންތި

ތާވަލު-	2	)ޖުމުލަ	އެސެޓްސް(

ގްރާފް	-2	ޖުމުލަ	އެސެޓްސް	އަށް	ބަލައި	ލިސްޓްޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުގެ	ަސއިޒް	)ޢަދަދުން(

ގްރާފް	-1	ޖުމުލަ	އެސެޓްސްއަށް	ބަލައި	ކުންފުނިތަކުގެ	ސައިޒް	)އިންސައްތައިން(

Total Assets < MVR500 m

MVR500 m < Total Assets < MVR1000 m

Total Assets > MVR1000 m 
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މިންވަރު	3	ވަނަ	ގްރާފުން	ަވޒަންޮކށްލެވޭނެއެވެ.	
	50 ބަހާލާފައިވާނީ	 ނިސްބަތް	 ފައިދާގެ	 ސާފު	
މިލިއަން	 	50 ދަށް،	 ރުފިޔާއަށްވުރެ	 މިލިއަން	
ދެމެދު،	 ރުފިާޔއާ	 މިލިއަން	 	100 އާއި	 ރުފިޔާ	
މަތިން	 ރުިފޔާއަށްވުރެ	 މިލިއަން	 	100 އަދި	
ސާފު	ފައިދާ	ޯހދާފައިވާ	ކުންފުނިތަކުގެ	މައްޗަށެވެ.	
އިންސައްތަ	 	44 ުކންފުނިތަކުގެ	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ރުފިޔާއަށްވުރެ	 މިލިއަން	 	100 ވަނީ	 ކުންފުނިން	
	50 އަދި	 ޯހދާފައެވެ.	 ފައިދާއެއް	 ސާފު	 ޮބޑު	
މިލިއަން	ރުފިޔާއަށްވުރެ	ޮބޑު	ފައިދާއެއް	ޯހދާފައިވާ	
އިންސައްތައެވެ. 	55 ނިސްބަތަކީ	 ކުންފުނިތަކުގެ	

ގްރާފް	-5	ޑިވިޑެންޑް	ޔީލްޑް	2017ގްރާފް	-4	ޑިވިޑެންޑް	ޕޭއައުޓް	ރޭޝިޯއ	2017

އިކުއިޓީ	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުން	2017	ވަނަ	އަހަރުގެ	ޑިވިޑެންޑް	ޕޭއައުޓް	ރޭޝިޯއ	)ބަހާފައިވާ	ހިއްސާގެ	ފައިދާ	ނިސްބަތް(	އާއި	ޑިވިޑެންޑް	ޔީލްޑް	
ގްރާފް	4	އަދި	5	ގައި	އެވަނީއެވެ.	ބެހުނު	ފައިދާގެ	އެވްރޭޖް	ނިސްބަތަކީ	46	އިންސައްތައެވެ.	އެހެންނަމަވެސް	ހިއްސާގެ	ފައިދާ	ބެހުމުގައި		ފަރަގުތަކެއް	
ހުރިކަން	ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުން،	2017	ވަނަ	އަަހރު	ބަހާފައިވާ	ހިއްސާގެ	ފައިދާއަށް	ބަލާއިރު،	ލިބުނު	ސާފު	ފައިދާ	އެއްޮކށް	
ހިއްސާދާރުންނަށް	ބަހާފައިވާ	ކުންފުންޏަކާއި	އެއްވެސް	ފައިދާއެއް	ހިއްސާދާރުންނަށް	ބަހާފައިނުވާ	ކުންފުންޏެއް	ހިމެނޭކަން	ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	ކުންފުނިތަކުގެ	
އެވްރޭޖް	ޑިވިޑެންޑް	ޔީލްޑަކީ	8	އިންސައްތައެވެ.	އިންވެސްޓްމަންޓުން	ލިބުނު	ފައިދާގެ	ނިސްބަތުގައިވެސް	ޮބޑު	ތަފާތުތަކެއް	ހުރިކަން	ފާހަގަކުރެވެއެވެ.	ބައެއް	
ކުންފުނިން	ފައިދާގެ	ޮގތުގައި	އެއްވެސް	މިންވަރެއް	ލިބިފައިނުވާ	އިރު	3	ކުންފުންޏެއްގެ	ޑިވިޑެންޑް	ޔީލްޑް	11	އިންސައްތައަށްވުރެ	މަތިކަން	ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގްރާފް	-3	ކުންފުނިތަކުގެ	ސާފު	ފައިދާ

Net Profit < MVR50 m

MVR50 m < Net Profit < MVR100 m

Net Profit > MVR100 m 
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މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖުގައި	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުން	ބިޒްނަސް	
ޕްރޮފިޓް	ޓެކްސް	)ބީ.ޕީ.ޓީ(ގެ	ޮގތުގައި	2017	ވަނަ	އަހަރު	695	މިލިއަންވުރެ	
މިއީ	 ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.	 އަހަރީ	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ކަމަށް	 ގިނަ	ރުފިޔާ	ދައްކާފައިވާ	
2016	ވަނަ	އަހަރު	ޓެކްސްގެ	ޮގތުގައި	ދައްކާފައިވާ	މިންވަރާއި	އަޅާބަލާއިރު	5	
އިންސައްތައިގެ	ކުރިއެރުމެކެވެ.	އަދި	2017	ވަނަ	އަހަރު	ބީ.ޕީ.ޓީގެ	ޮގތުގައި	
ދައުލަތަށް	ޖުމުލަ	ލިބިފައިވާ	2,676	މިލިއަން	ރުފިޔާގެ	26	އިންސައްތައެވެ.	
މާލީ	 ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާއިރު	 ކުންފުނި	 ގިނަ	 އަށްވުރެ	 	2000 ރާއްޖޭގައި	
ެސކިއުރިޓީޒް	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުން	ބީ.ޓީ.ޕީގެ	ޮގތުގައި	ދައްކާފައިވާ	

ފައިސާގެ	ނިސްބަތް	ހަތަރުބައިކުޅަ	އެއްބަޔަށްވުރެ	ގިނަކަން	ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

)ރުފިޔާ- ޓެކްސް	 ޖުމްލަ	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ލިސްޓްޮކށްފައިވާ	 	6- ގްރާފް	
މިލިއަން(

ޖުމުލަ	ޓެކްސްއެވެރެޖް	ޓެކްސް
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އަހަރީ	އާންމު	ބައްދަލުވުމަކީ	ހިއްސާދާރުންނަށް	އެންމެ	މުހިންމު	ކުންފުނީގެ	
ޯކޕަރޭޓް	އިވެންޓެވެ.	މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖުގެ	ލިސްޓުކުރުމާބެހޭ	
ގަވާއިދުގައި	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުގެ	އަހަރީ	އާންމު	ބައްދަލުވުން	މާލީ	
އަހަރު	ނިމޭތާ	5	މަސްދުވަހުގެ	ތެރޭގައި	ބާއްވަންޖެއެވެ.	މި	ބައްދަލުވުން	
ޮގތުންނާއި	 ފެށުމުގެ	 ބައްދަލުވުން	 އަދި	 ފަހުން	 ކުރިންނާއި	 ބޭއްވުމުގެ	
ފެށުމަށްފަހު	ފުރިހަމަ	ކުރަންޖެހޭ	ގިނަ	ަކންތައްތަކެއް	ކުންފުންޏާބެހޭ	ޤާނޫނާއި	
މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖުގެ	ލިސްޓުކުރުމާބެހޭ	ގަވާއިދުގެ	އިތުރުން	
ޯކޕަރޭޓް	 ގެ	 )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ(	 ޮއޯތރިޓީ	 ޑިވެޮލޕްމަންޓް	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	

ގަވަރނަންސް	ޯކޑު	)ސީ.ޖީ	ޯކޑު(	ގައި	ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.

ހޭ ަކްނަކްނ ަބްއަދލުުވމުގެ ުކރިްނ ުކަރްނޖެ

ޮގތުން	 ކުރިމަގާގުޅޭ	 ވިޔަފާރިއާއި	 ހިންގުމާއި	 ކުންފުނީގެ	
ހިއްސާދާރުންގެ	މަސްލަހަތު	ހިމެނޭ	މުހިންމު	ނިންމުންތަކެއް	
ވިސްނުން	 ހިއްސާދާރުންގެ	 ބައްދަލުވުމަކީ،	 މި	 ނިންމާ	
އެންމެ	 ލިބޭ	 ހާމަކުރުމަށް	 ޑިރެކްޓަރުންނަށް	 ކުންފުނީގެ	
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	 ޮގތުން	 މި	 ފުރުޞަތެވެ.	 މުހިންމު	
ގިނަ	 ވީހާ	 ބައްދަުލވުމުގައި	 އާންމު	 އަހަރީ	 ކުންފުނިތަކުގެ	

ހިއްސާދާރުންނަށް	ބައިވެރިވެވޭނެ	ޮގތް	ހަމަހަމަކަމާއެކު	ފަހިޮކށްދިނުމަށް	ސީ.ޖީ	
އެހެން	 ބައްދަލުވުމުގެ	 ނޯިޓސްދިނުމާއި	 އަދި	 ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ.	 ޯކޑުގައި	
އިންތިޒާމުތަކަކީ	ވެސް،	ހިއްސާދާރުންގެ	ބައިވެރިވުން	އިތުރުކުރުމާ	ގުޅިފައިވާ	

ކަންކަމެވެ.	 މުހިންމު	 ވަރަށް	

)ހ( ޑިެރކްަޓުރަކަމްށ ަންނ ުހަށެހޅުމާއި ޮނިމޭންޓުކުރްނ

އެ	 ފުރުޞަތު	 ހުށަހެޅުމުގެ	 ނަން	 ޯބޑަށް	 ކުންފުނިތަކުގެ	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ުކންފުނިތަކުގެ	ހިއްސާދާރުންނަށް	ދިނުަމށް	ސީ.ޖީ	ޯކޑުގައި	ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ.	
މިޮގތުން	އެންމެ	ލަސްވެގެން	ޖަލްސާ	ބޭއްވުމުގެ	3	ހަފްތާ	ކުރިން	މި	ފުރުޞަތު	
ހުޅުވާލަންޖެހޭއިރު،	‘ފިޓް	އެންޑް	ޕްޮރޕަރ’	މިންގަނޑުތަކުގެ	ގައިޑްލައިނަށް	ބަލައި	
މި	ފަރާތްތައް	ޑިރެކްޓަރުކަމަށް	އެކަށީގެންވާ	ފަރާތްތަކެއް	ކަމަށް	ކަނޑައަޅައި،	
ޮކމިޓީންނެވެ.	 ޮނމިނޭޝަން	 ހިމެނޭ	 ޯބޑުގައި	 ހުށަހަޅާނީ	 ިއންތިޚާބުކުރުމަށް	
ސީ.ޖީ	ޯކޑުގައިވާ	ޮގތުން	މި	މުރާޖާގައި،	ތައުލީމާއި	ތަޖުރިބާއާއި	ޑިރެކްޓަރުކަން	
މަޞްލަޙަތުތަކަށް	 އެފަރާތުގެ	 ކުންފުނީގައިވާ	 ކުންފުނިތަކާއި،	 ކުރަމުންދާ	

ޮނން-އެގްޒެކެޓިވް	 ޑިރެކްޓަރުކަމާއި	 އިންޑިޕެންޑެންޓް	 އަދި	 ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.	
ޑިރެކްޓަރުކަމަށް	ޢައްޔަންކުރާ	ނަމަ،	އެފަދަ	މަޤާމެއްގައި	މަސައްކަތްކުރުމުގައި	
އެއްވެސް	ފަރާތެއްގެ	ނުފޫޒެއްނެތި	ވަކި	ފަރާތަކަށް	ބުރަނުވެ،	މުސްތަޤިއްލުޮކށް	
އެކަމެއްގެ	 ގުޅުމެއްވާނަމަ	 ހުރަސްެއޅިދާނެފަދަ	 ފާޅުކުރުމަށް	 ޚިޔާލު	 ައމިއްލަ	

މަޢުލޫމާތުވެސް	ބަލަންޖެހެއެވެ.	

)ށ( ައަހރީ އާްނމު ަބްއަދލުުވމުގެ ޯނިޓްސ

ބައްދަލުވުން	ބާއްވާ	ތާރީޚުގެ	2	ހަފުތާ	ކުރިން	ބައްދަލުވުމުގެ	ތާރީޚާއި	ތަނާއި	
ޝާއިޢުކުރަންޖެހެއެވެ.	 ޯނޓިސްއެއް	 ބަޔާންޮކށް	 އެޖެންޑާ	 އިތުރުން	 ގަޑީގެ	
ނޯޓިސްގައި	ހިމަނާ	އެޖެންޑާ	ޮއންނަންވާނީ	ބައްދަލުވުން	ކުރިއަށް	ގެންދިއުމަށް	
ގަސްދުކުރާ	ތަރުތީބުންނެވެ.	މި	ނޯޓިސް	ކުންފުނީގެ	ވެބްސައިޓުގެ	އިތުރުން	

ރާއްޖޭގެ	ޮކންމެވެސް	އެއް	ނޫހެއްގައި	ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭއިރު،	ކުރިއަށް	ޮއތް	
އަހަރަށް	ޢައްޔަންކުރާ	ޮއޑިޓަރުންނާއި	ޑިރެކްޓަރުންގެ	ތަޢާރުފާއި	ފާސްކުރުމަށް	
ޯނޓިސްއާއެކު	ޝާއިޢުކުރަންޖެހެއެވެ.	 ވެސް	 ދެލިޮކޕީ	 ގަރާރުތަކުގެ	 ުހށަހަޅާ	
ހިއްސާދާރުންގެ	ނިންމުމަކީ	ފުރިހަމަ	މަޢުލޫމާތު	ލިބިތިބެ	ނިންމާ	ނިންމުމަކަށް	
ވަރަށް	 ތަފުޞީލުކުރުމަކީ	 މަޢުލޫމާތު	 ހާމަކުރާ	 ޯނޓިސްއާއެކު	 ެހދުމަށްޓަކައި	
ޑިރެކްޓަރުން	 ހުށަހަޅާ	 އިންިތޚާބުކުރުމަށް	 މިޮގތުން	 ކަމެކެވެ.	 ުމހިންމު	
މުރާޖާކުރުމުގައި	ބެލި	މަޢުލޫމާތު	ހިމެނެއެވެ.	މީގެ	އިތުރުން	ހިއްސާދާރުންގެ	
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	 ޔައުމިއްޔާވެސް	 ޖަލްސާގެ	 ކުރީ	 ޯހދުމަށް،	 ޚިޔާލު	

ޝާއިޢުކުރެއެވެ.	 ކުންފުނިތަކުން	

)ށ( ަބްއަދލުުވމުަގއި ަބިއެވިރުވމުގެ ަހްއގު

އަހަރީ	 ފަރާތްތަކަށް	 ތަމްސީލުކުރާ	 ހިއްސާދާރުން	 ނުވަތަ	 ހިއްސާދާރުން	
އާންމު	ބައްދަލުވުމުގައި	ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް	ކުންފުންޏާބެހޭ	ޤާނޫނުގައިވެއެވެ.	
ަނމަވެސް	އިދާރީ	ބޭނުމަށްޓަކައި،	ބައްދަލުވުމުގެ	ބައިވެރިވުމާބެހޭ	އުސޫލުތަކެއް	

މީާލ  ަބްއަދލުުވްނ  އާްނމު  ައަހީރ  ުކްނފުިނަތުކގެ  ލްިސުޓޮކްށފައިވާ 
ބާްއަވްނޖެެއެވ. ެތޭރަގިއ  މްަސުދަވުހގެ   5 ިނމެގްެނ  ައަހުރ 

ލްިސުޓޮކްށފައިވާ ުކްނފުިނަތުކެގ ައަހރީ އާްނމު ަބްއަދލުުވްނ ލިޔުނީ:4. 

މުޞްލިޙް	މުޙައްމަދު	އިސްމާޢީލް
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ކުންފުންޏަށް	ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.	މިފަދަ	އުސޫލުތަކެއް	މުހިންމުވަނީ	ބާއްވާނެ	
ތަނެއް	)ޖާގަ(	ކަނޑައެޅުމާއި	ބައްދަލުވުމާގުޅޭ	ލިޔެކިޔުމާއި	ވޯޓު	ކަރުދާސް	
ފަދަ	ތަކެތި	ތައްޔާރުކުރުން	ފަދަ	ިއްނތިޒާމު	ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.	މި	ޮގތުން	
ކަނޑައެޅިދާނެ	އިދާރީ	ކަންކަންމުގެ	ތެރޭގައި	‘ބުކް-ކްޯލޝާ	ޑޭޓް’	)ހިއްސާގެ	
ބަދަލުގައި	 ނުވަތަ	 ހާޒިރުވާނެ	 ކަނޑައެޅުމާއި	 ތާރީޚް(	 ބަންދުކުރާ	 ދަފްތަރު	
ހާޒިރުވާނެ	މީހުން	)ޕްރޮކްސީ(	ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް	ހުޅުވާލުމާއި	ބައްދަލުވުން	
ކަނޑައެޅުން	 ނުވެވޭނެކަމަށް	 ބައިވެރި	 ނަމަވެސް	 ހާޒިރުވި	 ފަހު	 ފެށުމަށް	
ފަރާތަކުން	 ނުކުރާ	 ރަޖިސްޓަރީ	 ނަމަވެސް،	 ޮއތް	 ކަންމިހެން	 ހިމެނެއެވެ.	
އެ	 ހުށަހަޅައި،	 ލިޔުން	 ހިއްސާގެ	 ހާޒިރުވެ	 ކުރިން	 ފެށުމުގެ	 ބައްދަލުވުން	
ބައިވެރިވެވެން	 ބައްދަލުވުމުގައި	 ނަމަ	 ޮއތް	 ނަން	 ދަފްތަރުގައި	 ފަރާތުގެ	

ވާނެއެވެ.

ހޭ ަކްނަކްނ ަބްއަދލުުވމުްނ ފުެށމުގެ ޮގުތްނާނއި ފުެށަމްށފުަހ ުކަރްނޖެ

ޑިރެކްޓަރުން	 ރިޯޕޓާއި	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ހިސާބުތަކާއި	 މާލީ	 އޮޑިޓްޮކށްފައިވާ	
ޑިވިޑެންޑް	)ހިއްސާދާރުންނަށް	ބަހަން	ކަނޑައަޅާ	 ޢައްޔަންކުރުމުގެ	އިތުރުން	
ފައިދާ(	ފާސްކުރަންވާނީ	ކުންފުނީގެ	އަހަރީ	ޖަލްސާގައި	ކަމަށް	ކުންފުންޏާބެހޭ	
ޤާނޫނުގައި	ވެއެވެ.	މީގެ	އިތުރުން،	ކުަރންޖެހޭ	ކަންކަން	ތިރީގައި	އެވަނީއެވެ.	

)ހ( ހިްއާސާދުރްނ ެވިރަފިއުކުރްނ 

ހާޒިރުވާ	ފަރާތްތަކުގެ	ނަން	ދަފްތަރުގައި	ޮއތްޯތ	ބެލުމަށް	ކުންފުނިން	ކުރާ	
ޮގތަށް،	މިސާލަކަށް	 ހިއްސާދާރުންނަށް	ފަސޭހަވާނެ	 ިއދާރީ	މަސައްކަތުގައި	
‘ޓެކްނޮލޮޖީ’	ގެ	ވަސީލަތްތައް	މެދުވެރިޮކށް،	މި	އިޖުރާއަތު	ފުރިހަމަކުރެވޭނެ	
ބާރުއަޅައެވެ.		 ޯކޑުގައި	 ސީ.ޖީ	 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް	 ކުންފުނިން	 އިންތިޒާމު	
އަދި	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުގެ	ެތރެއިން	ގިނަ	ކުންފުނިތަކުން	މި	ފަދަ	

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ާގއިމުޮކށްފައިވާކަންވެސް	 ިއންތިޒާމުތައް	

)ށ( ަބްއަދލުުވްނ ފުެށްނ

ޗެއަރމަން	 ބޯޑުގެ	 ރިޔާސަތު	 ބައްދަލުވުންތަކުގެ	 އާންމު	 ކުންފުނީގެ	
ހާޒިރުވެ	 ނަމަ،	 ނެތް	 ހާޒިރުވެވެން	 ޗެއަރމަންއަށް	 ބަލަހައްޓަންޖެހޭއިރު،	

މެންބަރެއް	 ބަލަހައްޓާނެ	 ރިޔާސަތު	 ތެރެއިން	 މެންބަރުންގެ	 ތިބި	
ޮކމިޓީއާއި	 ޮނމިނޭޝަން	 ޮކމިޓީއާއި	 އޮޑިޓް	 އަދި	 ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.	
ެރމިއުނަރޭޝަން	ކޮމިޓީގެ	ޗެއަރމަނުންގެ	އިތުރުން	އެކްސްޓަރނަލް	ޮއޑިޓަރު	
ބައްދަލުވުމަށް	 މި	 ޮގތުން	 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ	 ހިއްސާދާރުންނަށް	 ވެސް،	
ހާޒިރުވާންޖެހެއެވެ.	ބައްދަލުވުން	ފެށުނުކަން	އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު	ޗެއަރމަން	
ޢަދަދާއި	 މީހުންގެ	 ހާޒިރުވި	 ބަދަލުގައި	 ހިއްސާދާރުންނާއި	 ތިބި	 ހާޒިރުވި	
)މަދުވެގެން	 ޯކރަމް	 ޢަދަދާއި	 ހިއްސާގެ	 ތަމްސީލުކުރާ	 ފަރާތްތަކުން	 އެ	
ހާޒިރުވާންޖެހޭ	މީހުންގެ	ޢަދަދު(	ހަމަވާ	ނަމަ	އެކަން	އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.	
އެހެން	ޮގތަކަށް	ކަނޑައަޅާފައިނުވާ	ނަމަ	ކުންފުންޏާބެހޭ	ޤާނޫނުގައިވާ	ޮގތުން	
ޯކރަމަކީ	20	އިންސައްތަ	 ޕަބްލިކް	ކުންފުންޏެއް	ނަމަ،	މި	ބައްދަލުވުމުގެ	

ހިއްސާދާރުންނެވެ.	 	5 މިލްކުކުރާ	 ހިއްސާ	

އިޢުލާން	 އިޖުރާއަތުވެސް	 ވޯޓުލުމުގެ	 އިތުރުން	 އެޖެންޑާގެ	 މިއަށްފަހު	
ކުރަންވާނެއެވެ.	ވޯޓުލުމުގެ	އިޖުރާއަތު	ހިއްސާދާރުންނަށް	ފަސޭހަޮކށް	ދިނުމަށް	
ވެސް	ސީ.ޖީ	ޯކޑުގައި	ބާރުއަޅައިފައިވެއެވެ.	އަދި	ހާމަކަމާއެކު	ވޯޓުގެ	ކަންކަން	
ކުރިއަށް	ގެންދިޔުމުގެ	ބޭނުމުގައި	ޯވޓުލުމާއި	ގުނުން	ޮމނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި،	
މީހަކު	 	2 ތެރެއިން	 ހިއްސާދާރުންގެ	 ތިބި	 ހާޒިރުވެ	 ަބއްދަލުވުމަށް	
ަޢއްޔަންކުރެއެވެ.	ބައްދަލުވުމަށް	ހާޒިުރނުވެ	ވޯޓުލާން	އެދޭ	ހިއްސާދާރުންނަށް	
ވެސް،	މެއިލް	އާއި	ފެކްސް	އަދި	ބޭންކުތައް	ނުވަތަ	ރަށްރަށުގައި	އެފަދަ	
ކަމަކަށް	އެކަށޭނެ	ތަނެއްގައި	ގާއިމުޮކށްފައިވާ	ވަޞީލަތްތައް	މެދުވެރިޮކށް	ވޯޓު	
ދެވޭނެ	ޮގތް	ކުންފުނިތަކުން	ފަހިޮކށްދިނުމަކީ	އެދެވިގެންވާ	ކަމެއްކަމަށް	ސީ.ޖީ	
ޯކޑުގައި	ވެއެވެ.	މީގެ	އިތުރުން	ފާސްުކރަން	ހުށަހަޅާ	ގަރާރުތަކުގެ	ތެރެއިން	
މަސްހުނި	 ގަރާރުތައް	 އެހުމުގައި	 ޯވޓަށް	 ފިޔަވައި،	 ގަރާރުތައް	 ހުރި	 ގުޅުން	
ނުކުރުމާއި	އެއްކުރެވިފައިވާ	ގަރާރުތައް	އެއްކުރެވުނު	ސަބަބުތަކާއި	އޭގެ	ނަތީޖާ	

ފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ. ޮއޅުން	 ހިއްސާދާުރންނަށް	 ުކންފުނިން	

ހޭ ަކްނަކްނ ަބްއަދލުުވމުގެ ފުަހްނ ުކަރްނޖެ

ޔައުމިއްޔާކުރަންޖެހޭއިރު،	 ބައްދަލުވުމެއްވެސް	 އާންމު	 ޮކންމެ	 ކުންފުނީގެ	
ނިންމުންތައް	 ނިންމާފައިވާ	 ޮގތާއި	 ކަންހިނގާފައިވާ	 ޖަލްސާތަކުގެ	 ާއންމު	
ޮއޅުމެއްނުވާނޭހެން	ސާފުޮކށް	ރެޯކޑުކުރުަމށް	ސީ.ޖީ	ޯކޑުގައި	ބާރުއަޅައިފައިވެއެވެ.	
ފާސްކުރަނީ	 ޔައުމިއްޔާ	 ޖަލްސާގެ	 އަހަރީ	 ކުންފުނިތަކުން	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
އަހަރީ	ޖަލްސާއަށް	ހުށަހަޅައިގެން	ކަމުގައިވާތީ،	ބައްދަލުވުމަށްފަހު	ލަސްނުޮކށް	
ހުށަހެޅުމުގެ	 ޚިޔާލު	 ހަދައި،	 ޮގތް	 ލިބޭނެ	 ޔައުމިއްޔާ	 ހިއްސާދާރުންނަށް	

މުހިންމެވެ.	 ވެސް	 ފުރުސަތުދިނުން	

ައަހީރ އާްނމު ަބްއަދލުުވމުގެ 2 ހަފުތާ ުކިރްނ ަބްއަދލުުވމުގެ 
. ޯނިޓްސ ާޝިއުޢުކަރްނޖެެހއެެވ
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ކުންފުނީގެ	 އަކީ	 )ޑިވިޑެންޑް(	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	
ހިއްސާދާރުންނަށް	 ތެރެއިން	 ފައިދާގެ	 ސާފު	
ކަނޑައަޅާ	 ޯބޑުން	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ބަހަން،	
ނަގުދު	 ޮގތުގައި	 ފައިދާގެ	 ހިއްސާގެ	 ޢަދަދެކެވެ.	
ހިއްސާ	 ހިއްސާއާއި	 )ޯބނަސް	 ހިއްސާ	 ފައިސާ،	
އެހެން	 ފައިސާނޫން	 ނުވަތަ	 ސްޕްލިޓްޮކށްގެން(	
އުސޫލުން	 އާންމު	 ބެހިދާނެއެވެ.	 ވެސް	 އެއްޗެއް	
ބަލާއިރު	ކުންފުނިތަުކން	ހިއްސާގެ	ފައިދާ	ބަހަނީ	
ތެރެއަށް	 އަހަރު	 ނަމަވެސް،	 އެއްފަހަރު	 އަހަރަކު	
ފައިދާ	 މި	 މަތިންވެސް	 އެކިފަަހރު	 ބަހާލައިގެން	
ޑިވިޑެންޑް’	 ‘އިންޓެރިމް	 ކިޔަނީ	 މިއަށް	 ދެއެވެ.	
ނުވަތަ	އަހަރު	މެދުން	ބަހާ	ހިއްސާގެ	ފައިދާއެވެ.

ހިްއާސގެ ަފިއާދ ަކނޑެައޅުމުގެ ުއޫސލު

ހިއްސާގެ	ފައިދާ	ކަނޑައެޅުމުގެ	އުސޫލު	)ޑިވިޑެންޑް	
މުހިންމު	 ބައެއް	 ބަލާ	 އެކުލަވާލުމުގައި	 ޕޮލިސީ(	
ކަންކަމަކީ،	ވިޔަފާރީގެ	ބާވަތާއި	ވިޔަފާރީގެ	މާހައުލާއި	
ހިއްސާގެ	 ނަމަވެސް،	 ސިނާއަތެވެ.	 ނިސްބަތްވާ	
ހިއްސާގެ	 ވެސް	 ނަޒަރިއްޔާތުތަކަކީ	 ފައިދާއާބެހޭ	

ފައިދާ	ކަނޑައެޅުމުގެ	އުސޫލު	އެކުލަވާލުމުަގއި	މުހިންމު	
ދައުރެއް	އަދާކުރާ	އެއްޗެކެވެ.	ހިއްސާގެ	ފައިދާއާބެހޭ	
ނަޒަރިއްޔާތުތަކުގައި	ބަޔާންޮކށްދެނީ،	ކުންފުންޏަކުން	
އައިސްފައިވާ	 ފައިދާއަށް	 ހިއްސާގެ	 ބަހާފައިވާ	
ސަބަބުތަކާ	 މެދުވެރިކުރި	 އެބަދަލު	 ބަދަލާއި،	
ދެމެދު	ހުރި	ގުޅުމާއި	އެފަދަ	ސަބަބުތަކުން	ބެހި	
ފައިދާއަށް	އަސަރުކުރާ	މިންވަރެވެ.	މިއާ	ޚިލާފަށް	
އުސޫލުތަކުގައި	 ކަނޑައެޅުމާބެހޭ	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	
ހިއްސާގެ	 ބަލާއިރު	 މާޒީއަށް	 ބަޔާންޮކށްދެނީ،	
ފައިދާ	ކަނޑައެޅުމުގައި	ކުންފުނިން	ޢަމަލުޮކށްފައިވާ	
ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	 މިސަބަބަށްޓަކައި	 އިޖުރާޢަތެވެ.	
އުސޫލު،	 ޢަމަލުކުރާ	 ކުންފުންޏަކުން	 ބެހުމުގައި	
މައްޗަށް	 ނަޒަރިއްޔާތެއްގެ	 ފައިދާބެހޭ	 ހިއްސާގެ	

ބަޔާންނުޮކށްދެވޭނެއެވެ. ފުރިހަމައަށް	 ބިނާޮކށް	

ސީދާ	 އަގަށް	 ހިއްސާގެ	 ފައިދާއަކީ	 ހިއްސާގެ	
ވިޔަފާރި	 އިތުރުން	 އަސަރުކުރުމުގެ	 ޮގތުން	
އިންވެސްޓުކުރަން	 ތަރައްޤީކުރުމަށް	 ކުރިއަރުވައި	
ހިއްސާދާރުން	 މެދު	 ކުރިމަގާ	 ފައިސާއަށާއި	 ހުރި	
ކުރާނެ	އުއްމީދުތަކަށް	ވެސް	އަސަރުކުރާ	އެއްޗެކެވެ.	
އެކުލަވާލާއިރު	 އުސޫލެއް	 ފަދަ	 މި	 އެހެންކަމުން	
ވިސްނާލަންޖެހޭ	މުހިންމު	ކަންތައްތަކެއް	ހުރެއެވެ.	

އޭގެ	ތެރޭގައި	ހިއްސާގެ	ފައިދާ	ބަހާނެ	ނިސްބަތާއި	
ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	 ރޭޝިއޯ(	 ޕޭއައުޓް	 )ޑިވިޑެންޑް	
ވަކި	މިންވަރެއްގައި	ހިފަހައްޓާނީޯތ	ނުވަތަ	ތަފާތު	
ކުރާނީޯތ	އާއި	ފައިދާ	ބަހާނެ	އަވަސްލަސްމިނާއި	
ބަހައްޓާނެ	 ނުބަހާ	 ތެރެއިން	 ފައިދާގެ	 ސާފު	
ރޭޝިއޯ(	 ރިޓެންޝަން	 )އާނިންގސް	 މިންވަރު	

ހިމެނެއެވެ.

އެއިން	 ނުވަތަ	 ކުންފުނިތައް	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ކުންފުނިތަކުގައި،	 ހަމަވާ	 ޝަރުޠުތަކެއް	 ވަކި	
އުސޫލެއް	 ކަނޑައެޅުމުގެ	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	
ހިއްސާގެ	 ބައެއް	 ޢަމަލުކުރުމަކީ	 އެކުލަވާލައި	
ޮގތުން	 މިސާލެއްގެ	 ލާޒިމުކަމެކެވެ.	 ބާޒާރުތަކުގައި	
ޯބޑް	 އެކްސްޗޭންޖް	 އެންޑް	 ސެކިއުރިޓީޒް	
ޮއބްލިގޭޝަން	 ‘ލިސްޓިންގ	 އިންޑިއާގެ	 ޮއފް	
ރިކުއަޔާމަންސްޓްސް’	 ޑިސްކްޯލޝާ	 އެންޑް	
ކުންފުނިތަކުގެ	 ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	 ޮގތުން	 ގައިވާ	
ބަލާއިރު	 އަށް	 ކެޕިޓަލަިއޒޭޝަން’	 ‘މާރކެޓް	
މި	 ކުންުފނިން	 	500 ޮއތް	 ކުރީގައި	 އެންމެ	
ފަދަ	އުސޫލެއް	އެކުލަވާލަންޖެއެވެ.	މި	ގަވާއިދުގެ	
ހާސިލުކުރެވޭނެ	 އުއްމީދުކުރާ	ނަތީޖާ	 މަޤްޞަދަކީ	
ދެނެގަތުމަށް	 ޮކބައިކަން	 އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ	

ިހްއާސގެ ަފިއާދ ލިޔުނީ:	މުޞްލިޙް	މުޙައްމަދު	އިސްމާޢީލ5ް. 
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ފަސޭހަޮކށްދިނުމެވެ.	 އިންވެސްޓަރުންނަށް	
ބަލާއިރު،	 ބާޒާރަށް	 ސެިކއުރިޓީޒް	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
އާއި	 ފައިދާ	 ސާފު	 ދެވޭނީ	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	
ތެރެއިން	 ގެ	 އާނިންގސް’	 ‘ރީޓެއިންޑް	
އެކްސްޗޭންޖުގެ	 ސްޮޓކް	 މޯލްޑިވްސް	 ކަމުގައި	
ބުނެފައިވެއެވެ. ގަވާއިދުގައި	 ލިސްޓުކުރުމާބެހޭ	

އާްނމު  ަކނޑެައޅުމުގެ  ަފިއާދ  ިހްއާސގެ 
ްއ ޫސލުަތ ުއ

)ހ( ްސޓޭަބލް ިޑިވޑްެނޑް ޮޕލީިސ

މިންވަރެއްގައި	 އެއް	 އަމާޒަކީ،	 އުސޫލުގެ	 މި	
ޮގތެއްގައި	 ދެމެހެއްޓެނިވި	 އަދި	 ހިފެހެއްޓިފައިވާ	
ކުންފުނިތަކާއި	 މިއީ	 ދިނުމެވެ.	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	
އުއްމީދެކެވެ.	 ޮބޑު	 ވަރަށް	 ހިއްސާދާރުންގެވެސް	
ުކރު	މުއްދަތުގައި	ކުންފުންޏަށް	ލިބޭ	ސާފު	ފައިދާ	
އުސޫލުގައި	 މި	 ނަމަވެސް،	 ތަފާތުވި	 އެކިވަރަށް	
ދިގު	މުއްދަތުގައި	ކުންފުންޏަށް	ލިބިދާނެ	ކުރިއެރުމާ	
ކަނޑައެޅުމަށް	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	 އެއްވަރެއްގައި	

އިސްކަންދެއެވެ.	

)ށ( ޮކްންސަޓްންޓ ިޑިވޑްެނޑް ޮޕލީިސ

ޮގތުގައި	 ފައިދާގެ	 ހިއްސާގެ	 އުސޫލުގައި	 މި	
ދިނުމަށް	 އިންސައްތައެއް	 ވަކި	 ފައިދާގެ	 ސާފު	
ފައިދާއަށް	 ސާފު	 މާނައަކީ	 ކަނޑައަޅައެވެ.	
އަސަރު	 އުނިއިތުރުވުމެއްގެ	 ޮކންމެ	 އަންނަ	
ނަމަވެސް	 ކުރާނެއެވެ.	 ފައިދާއަށްވެސް	 ހިއްސާގެ	
ބަލާއިރު	 ނިސްބަތުން	 ބާޒާރުގެ	 ސެކިއުރިޓީޒް	
ކުންފުނިތަކުގެ	ވިޔަފާރީގެ	ނަތީޖާ	ރަނގަޅު	ކަމުގައި	
އުސޫލުން	 މި	 ވެސް،	 ދުވަސްވަރެއްގައި	 ބެލެވޭ	
ލިބޭ	ހިއްސާގެ	ފައިދާ	އިތުރުވަމުން	ނުދާކަމުގައި	
ހިއްސާދާރުންނަށް	ފާހަގަކުރެވުން	އެކަށީގެންވެއެވެ.	
ހިއްސާދާރުންނަށް	މި	ޮގތަށް	އިހުސާސް	ކުރެވުނު	
ނަމަވެސް	މި	ފަދަ	އުސޫލެއް	ކުންފުންޏަށް	މުހިންމު	
ދެމެހެއްޓެނިވި	 ސަބަބުން	 އުސޫލުގެ	 މި	 ވަނީ،	
ޮގތެއްގައި	ކުންފުނީގެ	ވިޔަފާރި	ކުރިއަށް	ގެންދިއުމަށް	

ދާތީއެވެ.	 މަގުފަހިވެގެން	

)ނ( ރިިސޑަުއލް ިޑިވޑްެނޑް ޮޕލީިސ

ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	 ލިބޭ	 ދަށުން	 އުސޫލުގެ	 މި	
ހުރުމުގެ	 ހިފެހެއްޓިފައި	 މިންވަރެއްގައި	 އެއް	

ވާނެއެވެ.	 ތަފާތު	 މިންވަރަށް	 އެކި	 ބަދަލުގައި	
ކަނޑައަޅަނީ	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	 އުސޫލުގައި	 މި	
ވިޔަފާރީގެ	ކެޕިޓަލް	ޚަރަދަށާއި	ހިންގުމުގެ	ޚަރަދަށް	
ބައެއް	 ފައިދާއިން	 ސާފު	 އިންވެސްޓުކުރުމަށް	
ފަހު	 ކަނޑައެުޅމަށް	 އަރނިންގސް(	 )ރީޓެއިންޑް	
މިންވަރު	 ފައިދާގެ	 ލިބޭ	 އެއްޗަކުންނެވެ.	 ބާކީވާ	
ތަފާތުވި	ނަމަވެސް،	މިއީ	ވިޔަފާރިއެއް	ދެމެހެއްޓެނިވި	
ޮގތެއްގައި	ހިންގުމަށް	ޮއތް	އެންމެ	ރަނގަޅު	އުސޫލު	
ކަމުގައި	އާންމު	ޮގތެއްގައި	ގިނަ	ހިއްސާދާރުންނާއި	
ސަބަބަކީ	 ޤަބޫލުކުރެއެވެ.	 އިންވެސްޓަރުންވެސް	
ރަނގަޅު	ހިއްސާގެ	ފައިދާއެއް	ދިނުމުގެ	ބަހަނާގައި،	
ކުންފުނިތަކުގެ	 އިތުރުކުރާ	 ރައުސްމާލު	 ދަރަނީގެ	
ޝައުޤުވެރި	 އިންވެސްޓަރުން	 ގަތުމަށް	 ހިއްސާ	

ނުވާތީއެވެ.

ހިްއާސގެ ަފިއާދއާެބހޭ ަމިއަގނޑު ަނަޒރިްއާޔުތަތްއ

)ހ(	‘އަ	ބަރޑް	އިން	ދަ	ހޭންޑް	އިޒް	ޯވރތު	ޓޫ	
އިން	ދަ	ބުޝް’	ނަޒަރިއްޔާ

ހިއްސާގެ	ފައިދާއަށް	ވުރެ	ސެކިއުރިޓީޒް	ބާޒާރުގައި	
ހިއްސާއަށް	ލިބިދާނެ	‘ކެޕިޓަލް	ގެއިން’	ލިބުމުގެ	
ހިއްސާދާރުން	 ބެލެވޭތީ،	 ކުޑަކަަމށް	 ޔަޤީންކަން	
ލިބުމަށް	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	 ބޭނުންވާނީ	 ޮބޑަށް	
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ކަމުގައި	މި	ނަޒަރިއްޔާގައި	ޤަބޫލުކުރެއެވެ.	އެހެންވެ	ނިސްބަތުން	ރަނގަޅު	
ފައިދާ	ބަހާ	ކުންފުނިތަކާ	މެދު	އިންވެސްޓަރުން	ޝައުގުވެރިވުމުގެ	ސަބަބުން	

ހިއްސާގެ	އަގު	އުފުލޭނެކަމަށް	މި	ނަޒަރިއްޔާގައި	ބުނެއެވެ.	

)ށ( ިޑިވޑްެނޑް އެިރލަެވންްސ ަނަޒރިްއާޔ

ހިއްސާދާރުންނާއި	 މެދު	 އާއި	 ގެއިން’	 ‘ކެޕިޓަލް	 އާއި	 ފައިދާ	 ހިއްސާގެ	
ިއންވެސްޓަރުން	އެއްވެސް	ފަރުވާލެއް	ނުބަހައްޓާނެކަމަށް	މި	ނަޒަރިއްޔާގައި	
ޤަބޫލުކުރެއެވެ.	މިޮގތުން	އާދަޔާ	ޚިލާފު	ޮބޑު	ފައިދާއެއް	ލިބިއްޖެ	ނަމަ،	އެ	
ފައިސާއިން	އިތުރު	ހިއްސާ	ގަންނާނެ	ކަމަށާއި،	ފައިދާ	ކުޑަ	ނަމަ	ހިއްސާގެ	
ތެރެއިން	ބައެއް	ވިއްކާލައިގެންވެސް	ބޭނުންވާ	ފައިސާގެ	އަދަދު	ހަމަކުރާނެ	

ބުނެފައިވެއެވެ.	 ކަމަށް	

)ނ( ެޓކްްސ ޕިްރފެަރންްސ ަނަޒރިްއާޔ

‘ޓެކްސް	ޕްރިފަރެންސް’	ނަޒަރިއްޔާއަކީ	ދައްކަންޖެހޭ	ޓެކްސް	އެންމެ	މަދުވާނެ	
ޓެކުހަށްވުރެ	 ނެގޭ	 ފައިދާއިން	 ހިއްސާގެ	 މިސާލަކަށް،	 ޚިޔާރުކުރުމެވެ.	 ޮގތް	
‘ކެޕިޓަލް	ގެއިން’	އިން	ނެގޭ	ޓެކްސް	ދަށް	ކަމުގައިވާ	ނަމަ،	ނިސްބަތުން	
ކުޑަ	ޑިވިޑެންޑެއް	ބަހާ	ކުންފުނިތަކާ	މެދު	ޝައުޤުވެރިކަން	އިތުރުވާނެއެވެ.	އަދި	
ނިސްބަތުން	ޮބޑު	ޑިވިޑެންޑެއް	ބަހާ	ކުންފުނިތަކާ	މެދު	ޝައުގުވެރިކަން	ކުޑަވެ،	
ހިއްސާގެ	 ޓެކުހުގެ	ނިޒާމުގައި	 އަގު	ދަށްވާނެއެވެ.	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	 ހިއްސާގެ	
ަފއިދާއާއި	‘ކެޕިޓަލް	ގެއިން’	ފަދަ	އާމްދަނީގެ	ބާވަތްތަކުން	މި	ވަގުތު	ޓެކްސް	
ޓެކްސްކުރެވޭ	 މިއީ	 އިްޤތިޞާދުތަކުގައި	 ކުރިއަރާފައިވާ	 ނަމަވެސް	 ނުނެގި	

ާއމްދަނީގައި	ިހމެނޭ	ބާވަތްތަކެކެވެ.	



ެދަވަނ ބާުބ
ަފިއޭންނަޝލް ިލަޓރީަސ
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ިރަޓަޔރަމްންޓ ެޕްނަޝްނ ލިޔުނީ:	ސާރާ	މުޙައްމަދ6ު. 

ިރަޓަޔރަމްންޓ ެޕްނަޝްނގެ ިނޒާމް

ވަކި	 ދުވަސްވަރު	 އަދާކުރަމުންދާ	 ވަޒީފާ	 ޕެންޝަނަކީ،	 ިރޓަޔަރމަންޓް	
ަޢދަދަކަށް	ފަންޑަކަށް	ފައިސާ	ޖަމާޮކށް،	ވަޒީފާ	އަދާކުރާ	ފަރާތް	ވަޒީފާއިން	
މުސްކުޅިކުރުމުން	ކަނޑައެޅިފައިވާ	އުސޫލެއްގެ	މަތިން	މި	ފަންޑުން	އެފަރާތްތަކަށް	
ޕެންޝަން	ދިނުމަށް	ޤާއިމުކުރާ	ނިޒާމެކެވެ.	މިފަދަ	ނިޒާމެއް	ޤާއިމުކުރުމުގެ	
މަޤްޞަދަކީ	ވަޒީފާ	އަދާކުރަމުންދާ	ދުވަސްވަރު،	ފަހަށް	ފައިސާ	ރައްކާކުރެވޭނެ	
ނިޒާމެއް	ޤާއިމުޮކށްދިނުމާއި،	ރިޓަޔަރ	ކުރުމަށްފަހުވެސް	ދިރިއުޅުމުގެ	ފެންވަރު	
އެއްވަރެއްގައި	ހިފެހެއްޓޭނެޮގތަށް	މަގުފަހިޮކށްދިނުމާ	އަދި	އެފަރާތްތަކަށް	މާލީ	

މިނިވަންކަން	ޯހދައިދިނުމެވެ.

ރިޓަޔަރމަންޓް	ޕެންޝަން	ސިސްޓަމްގެ	2	ބާވަތެއްވެއެވެ.	އެއީ	‘ޑިފައިންޑް	
ޮކންޓްރިބިއުޝަން	)ޑީ.ސީ(’	ޕެންޝަން	ސިސްޓަމާއި	‘ޑިފައިންޑް	ބެނެފިޓް	
)ޑީ.ބީ(’	ޕެންޝަން	ސިސްޓަމެވެ.	ޑިަފއިންޑް	ޮކންޓްރިބިއުޝަން	ޕެންޝަން	
ސިސްޓަމަކީ	ވަޒީފާ	ދޭ	ފަރާތާއި	ވަޒީފާ	އަދާކުރާ	ފަރާތުން	ކަނޑައެޅިފައިވާ	ވަކި	
ރޭޓަކުން	ފައިސާ	ނަގައިގެން،	އެފައިސާ	އިންވެސްޓުޮކށްގެން	ލިބޭ	ފައިދާއިން	
ހިންގާ	ސްކީމެކެވެ.	ޑިފައިންޑް	ބެނެފިޓް	ސިސްޓަމަކީ	ވަޒީފާގައި	ޚިދުމަތްކުރި	
މުއްދަތަށާއި،	ޕެންޝަނަށް	ގުނާ	މުއްދަތުގައި	ލިބެމުންދާ	މުސާރައަށް	ބެލިގެން	
ދެވޭ	ޕެންޝަނެއްގެ	މައްޗަށް	ބިނާވެފައިވާ	ސިސްޓަމެކެވެ.	އެޮގތުން	ޑީ.ބީ	
ސިސްޓަމްގައި،	ވަޒީފާ	އަދާކުރާ	ފަރާތް	ވަޒީފާއިން	މުސްކުޅިކުރުމުން	އެފަރާތްތަކަށް	

ޕެންޝަންގެ	ޮގތުގައި	ދެވޭނެ	މިންވަރު	ކުރިޔާލާ	ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.	

މޯލިްޑވްްސ ިރަޓަޔރަމްންޓ ެޕްނަޝްނ ްސީކމް )އެމް.އްާރ.ޕީ.ެއްސ(

މޯލްޑިވްސް	ރިޓަޔަރމަންޓް	ޕެންޝަން	ސްކީމަކީ	ވަޒީފާ	ދޭ	ފަރާތާއި	ވަޒީފާ	
ނަގައިގެން	 ފައިސާ	 ޢަދަދަކަށް	 ވަކި	 ކަނޑައެޅިފައިވާ	 ފަރާތުން	 އަދާކުރާ	
އެފައިސާ	އިންވެސްޓުޮކށްގެން	ލިބޭ	ފައިދާއިން	ހިންގާ	ޑީ.ސީ	ސްކީމެެކެވެ.	
ދިވެހިރާއްޖޭގެ	ޕެންޝަނާބެހޭ	ޤާނޫނު	)ނަންބަރު:	8/2009(	ގެ	ދަށުން	

ިމސްކީމް	ތަޢާރުފުޮކށްފައި	ވަނީ	2010	ވަނަ	އަހަރުއެވެ.		

މި	ސްކީމަށް	ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ	ޮގތުގައި	ދައްކަން	ޖެހެނީ،	ޮކންމެ	މަހަކުވެސް	
މަދުވެގެން	މެންބަރުންގެ	ޕެންޝަނަށް	ބަލާ	މުސާރައިގެ	)ޕެންޝަނަބަލް	ވޭޖް(	
%14	އެވެ.	އެއީ	ވަޒީފާދޭ	ފަރާތުން	ަދއްކަންޖެހޭ	%7	އާއި	ވަޒީފާ	އަދާކުރާ	
ފަރާތުން	ދައްކަންޖެހޭ	%7	އެވެ.	ަނމަވެސް	ވަޒީފާދޭ	ފަރާތުން	އެއްބަސްވާ	
ޮގތަށް،	 ފައިސާ	ނުނަގާ	 އަތުން	ސްކީމަށް	 މީހާގެ	 އަދާކުރާ	 ވަޒީފާ	 ނަމަ،	
މުސާރައިގެ	 ބަލާ	 ޕެންޝަނަށް	 މުވައްޒަފުގެ	 ފަރާތުން	 ވަޒީފާދޭ	 ހަމައެކަނި	
ޮގތަށް	 ދައްކާ	 ފައިސާ	 ޢަދަދަކަށް	ސްކީމަށް	 މަދުނޫން	 އަށްވުރެ	 	14%

ހަމަޖެއްސުމަކަށް	ޕެންޝަނާބެހޭ	ޤާނޫުނން	ހުރަހެއް	ނާޅައެވެ.	

މީގެ	އިތުރުން،	ޤާނޫނުން	ލާޒިމްކުރާ	ޕެންޝަނަށް	ބަލާ	މުސާރައިގެ	%7	ގެ	
އިތުރުން	‘ޮވލަންޓަރީ	ޮކންޓްރިބިއުޝަން’	ގެ	ޮގތުގައި	މެންބަރުން	އަމިއްލައަށް	
ޕެންޝަނާބެހޭ	 ފުރުޞަތު	 ކުރުމުގެ	 ޮކންޓްރިބިއުޓް	 އަށް	 އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް	

ޤާނޫނުން	ލިބިދީފައިވެއެވެ.
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)ހ( ެޕްނަޝްނ ަފްނޑް މޭެނޖުކުުރްނ

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް	މެނޭޖްކުރުމުގެ	ޒިންމާ	އަދާކުރާ	ފަރާތްތަކާއި،	އެފަރާތްތަކުގެ	
ިޒންމާ	ޕެންޝަނާބެހޭ	ޤާނޫނުގައި	ބަާޔންޮކށްފައިވެއެވެ.	އެ	ޮގތުން	މި	ސްކީމް	

ހިނގާ	ގޮތުގެ	ޮއނިގަނޑު	ތިރީގައި	އެވަނީއެވެ.		

މޯލިްޑވްްސ ެޕްނަޝްނ ެއޑްމިންިސްޓރަޭޝްނ ޮއީފްސ

ެއެސްޓ މޭެނަޖުރްނ

	 ޕެންޝަން	އޮފީހުގެ	ފަރާތުން،	ބައިވެރިންގެ	ފަންޑުތައް	•
އަދާކުރާ	 ޒިންމާ	 ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ	 ރައްކާތެރިޮކށް،	

ފަރާތް.
	 ހިސާބުތައް	• ފައިސާއާއި	 ފަންޑުގެ	 ޕެންޝަން	

. ން ޓު އް ހެ ލެ ބެ
	 ބޭންކް	• ކަސްޯޓޑިއަނަކީ	 ފަންޑުގެ	 ޕެންޝަން	 މިވަގުތު	

ޕލކ މޯލްޑިވްސް	 ޮއފް	

ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއ )ޕީ.ެއްސ.ޑީ(

	 އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް	ރެގިއުލޭޓްކުުރުމާއި	ސުޕަވައިޒުކުރުން•
	 ފަރާތްތަކަށް	• މަސައްކަތްކުރާ	 އިދާރީ	 އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ	

އޭގެތެރޭގައި: ސުޕަވައިޒުކުރުން.	 ދިނުމާއި،	 ލައިސަންސް	
	 ޯމލްޑިވްސް	ޕެންޝަން	އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން	ޮއފީސް•
	 އެސެޓް	މެނޭޖަރުން•

	 ކަސްޯޓޑިއަނުން•

	 ފަންޑުގެ	އިދާރީ	މަސައްކަތްތައް•
	 ފަންޑުގެ	އެސެޓުތައް	އިންވެސްޓްކުރުން	)ލައިސަންސް	•

ދީފައިވާ	އެސެޓް	މެނޭޖަރެއް	ޢައްޔަންކުރުމާ	ހަމައަށް(

	 ޮގތުގައި	• ރަނގަޅު	 އެންމެ	 ފަންޑުތައް	 ބައިވެރިންގެ	
އިންވެސްޓުޮކށް،	އެސެޓުތައް	މެނޭޖުޮކށް	ބެލެހެއްޓުމަށް	

ފަރާތް.	 ޢައްޔަންކުރާ	 ޮއފީހުން	 ޕެންޝަން	
	 މެނޭޖަރެއް	• އެސްޓް	 ދީފައިވާ	 ލައިސަންސް	 މިވަގުތު	

ރާއްޖޭގައި	ނެތުމުގެ	ސަބަބުން	އެސެޓް	މެނޭޖްމަންޓުގެ	
ޮއފީހުން. ޕެންޝަން	 ކުރިއަށްގެންދަނީ	 ަކްނތައް	

ކްަސޯޓިޑައުންނ

ެޕްނަޝްނ ަފްނޑް މޭެނޖްކުުރމާއި އްިނވްެސުޓކުުރްނ

	)ށ( ެޕްނަޝްނ ަފްނޑް އްިނވްެސުޓކުުރްނ

ޕެންޝަން	އެސެޓްސް	އިންވެސްޓް	ކުރަންވާނީ	ޕެންޝަނާބެހޭ	ޤާނޫނުގައި	
ކަނޑައެޅިފައިވާ	ގޮތުގެ	މަތިން،	އަދި	ހަމައެކަނި	ސްކީމުގެ	ބެނެފިޝަރީންނަށް	
އެންމެ	ޮބޑު	ފައިދާއެއް	ލިބޭނެ	ޮގތަށެވެ.	އެ	ޮގތުން	އިންވެސްޓުކުރުމުގައި	
ރައްކާތެރިކަން،	 އެސެޓުގެ	 ތެރޭގައި؛	 ކަންތައްތަކުގެ	 ބަލަންޖެހޭ	
އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ	ޑައިވަރސިޓީ	)ތަފާތު	ކަންކަމުގައި	އިންވެސްޓުކުރުން(،	
އެސެޓުތަކުގައި	 ޮބޑު	 ފައިދާ	 އެންމެ	 ބަލާއިރު	 ރައްކާތެރިކަމަށް	 އެސެޓުގެ	
ދެމެހެއްޓުން	 ލިކުއިޑިޓީ	 މިންވަރަކަށް	 އެކަށީގެންވާ	 އަދި	 ިއންވެސްޓުކުރުން	

ހިމެނެއެވެ.	
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އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް	އެކުލެވިގެންވަނީ	4	ފަންޑެއްގެ	މައްޗަށެވެ.	އެއީ؛
އިންވެސްޓްމަންޓް	ފަންޑް	 	•

ޝަރީޢާ	ފަންޑް 	•
ޮކންޒަރވޭޓިވް	ފަންޑް	)ޕޯސްޓް	ރިޓަޔަރމަންޓް	ފަންޑް( 	•

ޝަރީޢާ	ޮކންޒަވޭޓިވް	ފަންޑް	)ޯޕސްޓް	ރިޓަޔަރމަންޓް	ފަންޑް( 	•
ވަނީ،		 އިންވެސްޓުޮކށްފައި	 އެސެޓްސް	 ޕެންޝަން	 ރާއްޖޭގައި	 ވަގުތު	 މި	
ޕެންޝަން	އޮފީހުގެ	‘ސްޓޭޓްމަންޓް	ޮއފް	އިންވެސްޓްމަންޓް	ޕްރިންސިޕަލްސް’	
އާއި	އެއްޮގތްވާ	ގޮތުގެ	މަތިން	5	ބާވަތެއްގެ	އެސެޓުގައެވެ.	އެއީ	ޓްރެޜަރީ	
ބިލްސް،	ޓްރެޜަރީ	ޮބންޑްސް،	ކޯޕަރޭޓް	ޮބންޑްސް،	ބޭންކު	ޑިޕޮސިޓް	އަދި	

ހިއްސާގައެވެ.		 ކުންފުނިތަކުގެ	

އެސެޓުތަކުގެ	 މަނާކުރާ	 އިންވެސްޓްކުރުން	 ފަންޑުން	 ޕެންޝަން	
އަދި									 އެސްޓޭޓް	 ރިއަލް	 ސެކިއުރިޓީޒްއާއި	 ލިސްޓުޮކށްފައިނުވާ	 ތެރޭގައި	
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން	ކަނޑައަޅާ	އެހެނިހެން	ބާވަތުގެ	އެސެޓްސް	އަދި	ޑެރިވެޓިވް	

ހިމެނެއެވެ.		 އިންސްޓްރުމަންޓުތައް	

ހަމައެކަނި	 ދަނީ	 އިންވެސްޓުކުރެވެމުން	 އެސެޓްސް	 ޕެންޝަން	 ވަގުތު	 މި	
ރާއްޖޭގެ	އިންވެސްޓްމަންޓް	ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގައި	ކަމަށްވީ	ނަމަވެސް،	ކުރިމަގުގައި	
ފުރުޞަތު	 އިންވެސްޓުކުރުމުގެ	 ބޭރުގައި	 ރާއްޖޭން	 އެސެޓްސް	 ޕެންޝަން	

އެބަޮއތެވެ.	

ެއުނއީިޓ ޕޮްރޑަކުްޓަތްއ 

އެނުއިޓީއަކީ	ޕެންޝަން	ފަންޑުގައި	ބައިވެރިވާ	ފަރާތަކުން،	އެފަރާތަށް	ނުވަތަ	
އެފަރާތުގެ	ބެނިފިޝަރީންނަށް	)މަންފާ	ލިބުމަށް	ކަނޑައަޅާ	ފަރާތްތައް(	އުމުރު	
ދުވަހަށް،	މަހަކު	ވަކި	ޢަދަދެއްގެ	ފައިސާެއއް	ލިބޭނޭ	ޮގތަށް،	އިންޝުއަރެންސް	

ކުންފުންޏަކުން	ގަްނނަ	އިންޝުއަރެންސް	ޕޮލިސީއެކެވެ.

ކަނޑައަޅަނީ	 ޢަދަދު	 ލިބޭ	 މިހާރު	 މެންބަރުންަނށް	 އިން	 އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް	
ގައި	 )އާރު.އެސް.އޭ(	 އެކައުންޓް	 ސޭވިންގްސް	 ރިޓަޔަރމަންޓް	 ެއމީހެއްގެ	
ުހންނަ	ބާކީއަށް	ބެލުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ،	އާރް.އެސް.އޭ	ބެލެންސް	ހުސްވުމުން	
މި	ޢަދަދު	ލިބުން	ހުއްޓެއެވެ.	އެހެންކަުމން	ސްކީމްގެ	ބައިވެރިންނަށް	އުމުރު	

ކޭޝް

ހިއްސާ

ބޭންކު	ޑިޕޮސިޓް

ޯކޕަރޭޓް	ޮބންޑްސް

ޓްރެޜަރީ	ޮބންޑްސް

ޓްރެޜަރީ	ބިލްސް

މަސްދަރު:	ޕެންޝަން	ޮއފީހުގެ	އަހަރީ	ރިޕޯޓު	2017

މަސްދަރު:	ޕެންޝަން	ޮއފީހުގެ	އަހަރީ	ރިޕޯޓު	2017

2014 2015 2016 2017

2014	އިން	2017	ގެ	ނިޔަލަށް	ޕެންޝަން	ފަންޑް	އިންވެސްޓުކުރެވިފައިވާ	ޮގތް

ޕެންޝަން	ފަންޑް	އިންވެސްޓުކުރެވިފައިވާ	ޮގތް	-	2017

ކޭޝް

ހިއްސާ

ބޭންކު	ޑިޕޮސިޓް

ޯކޕަރޭޓް	ޮބންޑްސް

ޓްރެޜަރީ	ޮބންޑްސް

ޓްރެޜަރީ	ބިލްސް
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ދުވަހަށް	ޕެންޝަން	ލިބޭނެ	މަގުފަހިޮކށްދިނުމަށްޓަކައި	އެނުއިޓީ	ޕްޮރޑަކްޓްތަކެއް	
މުހިންމުކަމެކެވެ. ތަޢާރުފުކުރުމަކީ	

ގައި	 )ނ(	 މާއްދާގެ	 ވަނަ	 	20 ޤާނޫނުގެ	 ޕެންޝަނާބެހޭ	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
މެންބަރުުންނަށް	 ޕްރޮޑަކްޓްސް،	ސްކީމުގެ	 އެނުއިޓީ	 ބާވަތްތަކުގެ	 އަންނަނިވި	

ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. ޯފރުޮކށްދިނުމަށް	

	 އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ	ބައިވެރިންނަށް	މަރުވަންދެން	ލިބިދެވޭ	ލައިފްޓައިމް	•
އެނުއިޓީ.

	 އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ	ބައިވެރިއަކަށް	ނުވަތަ	އެބައިވެރިއަކު	ކަނޑައަޅާފައިވާ	•
ވާރިޘަކަށް	އުމުރަށް	ލިބިދެވޭ	ޮޖއިންޓް	އެނުއިޓީ.

	 ގެރެންޓީޑް	• ހަމަވަންދެއް	 އަހަރުތަކެއް	 ވަކި	 ކަނޑައެޅިފައިވާ	 މަދުވެގެން	
އެނުއިޓީ. ގެރެންޓީޑް	 ލިބިދެވޭ	 އުމުރަށް	 ހަމަޖެހިފައިވާ،	 ދިނުމަށް	 ޢަދަދެއް	

	 ހުއްދަ	• ފަރާތުން	 ރެގިއުލޭޓުކުރާ	 އިންޝުއަރެންސް	 ދިވެހިރާއްޖޭގައި	
އެނުއިޓީސް. އެހެނިހެން	 ދީފައިވާ	

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެެ	ބައިވެރިންނަށް	އެނުއިޓީ	ޕްޮރޑަކްޓުތަކެއް	އިންޝުއަރެންސް	
ކުންފުނިތައް	މެދުވެރިޮކށް	ތަޢާރުފްކުރުމުގެ	މަސައްކަތް	ޕެންޝަން	ޮއފީހުން	
ދަނީ	ކުރަމުންނެެވެ.	މި	ޚިދުމަތް	ތަޢާރުފުކުރެވުމުން،	މެންބަރުންނަށް	އުމުރު	
ދުވަހަށް	ޕެންޝަނުން	ފައިދާ	ލިބި	އަދި	ރިޓަޔަރމަންޓް	އުމުރަށް	ދިއުމުން	
އާރު.އެސް.އޭ	ގައި	ހުންނަ	ފައިސާގެ	ބައެއް	ގަނޑުޮކށް	ނަގަން	ބޭނުންވާ	ނަމަ	

އެ	ފުރުޞަތު	ވެސް	ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

ެޕްނަޝްނ ުސަޕރިވަޝްނ

ސްކީމާގުޅޭ	 ޕެންޝަން	 ރިަޓޔަރމަންޓް	 މޯލްޑިވްސް	 ޮއފީހުން	 ެޕންޝަން	
އެންމެހާ	ކަންކަން	ކުރިއަށް	ގެންދަނީ	ެޕންޝަނާބެހޭ	ޤާނޫނާއި	މި	ޤާނޫނުގެ	
ދަށުން	ހެދިފައިވާ	ގަވާއިދުތަކާ	އެއްޮގތަށްޯތ	ބަލައި،	ފަންޑް	ސުޕަރވައިޒުކުރުމުގެ	
ޤާނޫނީ	ޒިންމާ	އަދާކުރާ	ފަރާތަކީ	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއޯތރިޓީ	

)ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ(	އެވެ.

މި	ޮގތުން	ޤާނޫނުގެ	5	ވަނަ	މާއްދާގެ	ދަށުން	ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ	ޕެންޝަން	
ޒިންމާތަކުގެ	 މައިގަނޑު	 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ	 ޑިޕާރޓްމަންޓްއާ	 ސުޕަވިޝަން	

ތެރޭގައި؛

	 ޕެންޝަން	އެސެޓްސް	އިންވެސްޓުކުރެވޭ	ޮގތާއި	އެ	އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ	•

ޕާރޯފމަންސް		ބެލެހެއްޓުން.
	 ރިޓަޔަރމަންޓް	ޕެންޝަން	ސްކީމްއާ	ގުޅޭ	ޮގތުން	ހަދަންޖެހޭ	ރިޯޕޓްތައް	•

ތައްޔާރުކުރުމާއި	އާންމު	ކުރުމާބެހޭ	އުސޫލުތައް	ކަނޑައެޅުން.
	 ޕެންޝަން	އޮފީހުގެ	ޯބޑަށް	މެންބަރުން	އައްޔަންކުރުމުގެ	ކަންތައް	ހިނގާ	•

އޮފީހުގެ	 ޕެންޝަން	 ދަށުން	 ޤާނޫނުގެ	 ޕެންޝަނާބެހޭ	 ބަލައި،	 ޮގތް	
ޯބޑުން	ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ	ރިޯޕޓުތައް	ތައްޔާރުކުރުމުގެ	ކަންތައް	ކުރިއަށްދާ	

ޮގތް	ބެލުން.
	 ޤާނޫނުގައި	• ކުރަންވާނެކަމަށް	 ރެގިއުލޭޓަރ	 މާރކެޓް	 ެސކިއުރިޓީޒް	

ބަޔާންޮކށްފައިވާ	ކަންކަން	ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި	އަޅަންޖެހޭ	ފިޔަވަޅުތައް	
އެޅުން.

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ	ޕެންޝަން	ސުޕަރވިޝަން	ޑިޕާޓްމަންޓުން	އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް	
)އާރް. ބޭސްޑް	ސުޕަރވިޝަންގެ	 ރިސްކް	 ގެންގުޅެނީ	 ސުޕަވައިޒްކުރުމުގައި	

މަޤްޞަދަކީ	 މައިގަނޑު	 ބޭނުންކުރުމުގެ	 އާރް.ބީ.އެސް	 އެޕްރޯޗެވެ.	 ބީ.އެސް(	
ޕެންޝަން	ފަންޑަށް	ކުރިމަތިވެދާނެ	ރިސްކުތައް	ފާހަގަޮކށް،	އެފަދަ	ރިސްކުތައް	
ކުޑަކުރުމަށް	މާލީ	ޮގތުންނާއި	އެހެނިހެން	ގޮތްޮގތުން	އެޅެންހުރި	ފިޔަވަޅުތައް	
ކުޑަކުރުމަށް	 ރިސްކުތައް	 ނުަރއްކާވެދާނެ	 އެންމެ	 ފަންޑަށް	 ިދރާސާޮކށް،	

ބޭނުންކުރުމެވެ. ވަސީލަތްތައް	 ޮއތޯރިޓީގެ	
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އްިންސިޓިޓުއަޝަނލް އްިނވްެސަޓުރްނަނީކ ޮކބާ؟

އިންވެސްޓަރުންނަކީ	 އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	
ގިނަބައެއްގެ	ފައިސާ	އެއް	ފަންޑަކަށް	ޖަމާޮކށްގެން	
އެފައިސާއިން	އެކިއެކި	ކަންކަމުގައި	އިންވެސްޓްކުރާ	
މުއައްސަސާތަކުން	 މި	 މުއައްސަސާތަކެކެވެ.	
މުއައްސަސާއަށް	 އެ	 އިންވެސްޓްކުރާނީ	
މިއީ،	 ފައިސާއެވެ.	 މެންބަރުންގެ	 ނިސްބަތްވާ	
މަގުފަހިވާ،	 ކުރުމަށް	 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް	 ޮބޑެތި	
އެއިން	ރަނގަޅު	ނަފާލިބޭ	އަދި	ރިސްކް	ކުޑަކުރެވޭ	
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	 އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެކެވެ.	
ބޭންކުތަކާއި،	 ތެރޭގައި	 އިންވެސްޓަރުންގެ	
ޕެންޝަން	 ކުންފުނިތަކާއި،	 އިންޝުއަރެންސް	
ހެޖް	 ތަާކއި	 ފަންޑް	 މިއުޗުއަލް	 ފަންޑުތަކާއި،	
ވަކިވަކި	 މިއާޚިލާފަށް،	 	 ހިމެނެވެ.	 ފަންޑްތައް	
ޮގތުގައި،	 އިންވެސްޓަރުން(ގެ	 )ރީޓެއިލް	 ފަރުދުން	
އެކިއެކި	މާލީ	ޕްޮރޑަކްޓުތަކުގައި	އިންވެސްޓްކުރުމަކީ،	
ފީގެ	 ވެސް	 އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް	 ޮކންމެ	
ޮގތުގައި	ނިސްބަތުން	ޮބޑެތި	ޚަރަދުތައް	ހިނގާނެ	
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	 ވީނަމަވެސް،	 ކަމެއްކަމުގައި	
އިންވެސްޓްކުރުމުން	 މެދުވެރިޮކށް	 އިންވެސްޓަރެއް	
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ	ގުޅޭ	ފީތައް	ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.	
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	 އިތުރުން،	 މީގެ	
އިންވެސްޓަރުންނަކީ	މާރކެޓް	ދިރާސާކުރާ	ޓީމްތަކާއި،	
އެހެނިހެން	ވިޔަފާރީގެ	ދާއިރާތަކުގެ	ތަޖުރިބާކާރުން	

ޑޭޓާ’	 ‘ބިގް	 މުއައްސަސާތަކަށްވުމުން،	 ހިމެނޭ	
އެންމެފުރިހަމަޮގތުގައި	 ފައިދާ	 އެނެލިސިސްގެ	
އެފަރާތްތަކަށް	ހިފެއެވެ.	‘ބިގް	ޑޭޓާ’	އަކީ	ނިސްބަތުން	
ަވރަށް	ގިނަގުނަ	މަޢުލޫމާތުތަކެއް	ހިމެނޭ،	އަދި	ވަކި	
ޚާއްޞަ	ޮކމްޕިއުޓަރު	ޕްޮރގްރާމްތައް	ބޭނުންޮކށްގެން	
ގުޅުންތައް	 އަންގައިދޭ	 އެމަޢުލޫމާތުތަކުން	 ނޫނީ	
އަދި	ބަދަލުވަމުން	އަންނަޮގތްތައް	ނޭނގޭހާ	ގިނަ	
މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.	މި	މަޢުލޫމާތުތަކުން	ފާހަގަކުރެވޭ	
ފައިދާ	 އޭގެ	 އެނގުމަކީ	 ގުޅުންތައް	 ޕެޓާންތަކާއި،	
ޯހދުމަށް	މަގުފަހިވާނެ	ކަމެކެވެ.	މިކަމުގެ	ސަބަބުން،	
ވަގުތާއި	 ރަނގަޅު	 އެންމެ	 އިންވެސްޓްކުރަން	
ރަނގަޅު	 ވިއްކާލުމަށް	 އިންވެސްޓްމަންޓުތައް	
އިންވެސްޓުކުރުމާގުޅޭ	 އަންދާޒާކުރުމާއި	 ވަގުތުތައް	
ކާމިޔާބުކަމާއެކު	 ނިންމުންތައް	 މުހިންމު	

ވެ.		 އެ ވެ ގަނެ ދެނެ

ަދުއުރ  އްިނވްެސަޓުރްނގެ  އްިންސިޓިޓުއަޝަނލް 
ފުޅާުވްނ

ކުރުމަށާއި	 ވިޔަފާރި	 ބަލާިއރު،	 ތާރީޚީޮގތުން	
އެހެނިހެން	ގޮތްޮގތުން	އިންވެސްޓުކުރުމުގައި	ވަކިވަކި	
ފަރުދުންނާއި	ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކުގެ	ދައުރު	ވަރަށް	
ބޮޑެވެ.	ނަމަވެސް،	އިނގިރޭސިވިލާތުގެ	‘ޮޖއިންޓް	
އާއި	 	 	’1844 އެކްޓް	 ޮކމްޕެނީޒް	 ސްޮޓކް	
ގުޅިގެން	ގިނަބަޔަކު	އެކުވެގެން	ކުންފުނި	އުފެއްދުން	

އިތުރުވެ،	އިންވެސްޓުކުރާޮގތް	ތަފާތުވެގެން	ދިޔައެވެ.	
އަދި	‘ލިމިޓެޑް	ލައިބިލިޓީޒް	އެކްޓް	1855’	ގެ	
ސަބަބުން	ކުންފުނިތަކުގެ	ހިއްސާދާރުންނަށް	އިތުރު	
ރައްކާތެރިކަމެއް	ލިބުނެވެ.	އެހެން	ނަމަވެސް	1945	
ައހަރާ	ހަމައަށް	އައިއިރު		އިޤްތިޞާދީގޮުތން	އެންމެ	
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	 އެމެރިކާގައި	 ކުރިއަރާފައިވާ	
	5% އެންމެ	 ނިސްބަތްހުރީ	 އިންވެސްޓަރުންގެ	
ައހަރު	ނިމުނުއިރު،	 ގައެވެ.	އަދި	2013	ވަނަ	
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި	
	90% ނިސްބަތް	 ހިއްސާވާ	 އިންވެސްޓަރުން	
ގައި	ހުރިއިރު،	އެމެރިކާގައި	އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	
ނިސްބަތް	2015	 ހިއްސާވާ	 އިންވެސްޓަރުންގެ	
މަތީގައެވެ.	 އަށްވުރެ	 	70% ހުރީ	 އަހަރު	 ވަނަ	
ވުމާއިއެކު،	އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	އިންވެސްޓަރުން	
ސަބަބުން،	 ވިޔަފާރީގެ	 ުކރާ	 މާރކެޓުތަކުގައި	
ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނަށް	 މާރކެޓް	 އަގަށާއި	 ހިއްސާގެ	
މާރކެޓް	 އަދި	 އާދެއެވެ.	 ބަދަލުތަކެއް	 ޮބޑެތި	
ގެއްލުން	 ލިބޭ	 ަސބަބުން	 ފެއިލްވުމުގެ	
ކަނޑައަޅައި	 އުސޫލުތަކެއް	 ޮގތުން	 ކުޑަކުރުމުގެ	
ޒިންމާ	 އިންވެސްޓަރުންގެ	 އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	
ދަނީ	 ތައް	 ކޯޑް’	 ‘ސްޓްވަރޑްޝިޕް	 ކަނޑައަޅާ	

ތަޢާރުފުކުރަމުންނެވެ.

އްިންސިޓިޓުއަޝަނލް އްިނވްެސަޓުރްނގެ ަދުއުރ  .7
ލިޔުނީ:	ޢަބްދުهللا	ޒަކަރިއްޔާ
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އްިންސިޓިޓުއަޝަނލް އްިނވްެސަޓުރްނގެ ިޒްނމާ

މާރކެޓްގައި	އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	އިންވެސްޓަރުންގެ		
ހިއްސާ	ޮބޑުވުމާއެކު،	އެފަރާތްތަކުގެ	ޒިންމާ	ވެސް	
ޮބޑުވެ،	މާރކެޓްތައް	ރެގިއުލޭޓްކުރާ	މުއައްސަސާތަކުން	
ޯކޑުތައް	 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ	 އެފަރާތްތައް	 ވަނީ	
ޔޫކޭ	 ‘ދަ	 މިޮގތުން،	 އެކުލަވާލާފައެވެ.	
ސްޓްވަރޑްޝިޕް	ޯކޑު	2012’	ގެ	މަޤްޞަދަކީ	
އިންވެސްޓަރުންނަށް	 އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	
ފުރިހަމައަށް	 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް	 އެފަރާތްތަކުގެ	
އަދާކުރުމާ	އެކު،	ކުންފުނިތަކުގެ	ހިންގުމުގެ	ނިޒާމު	
ކުންފުނިތަކުން	 ބާރުއަޅައި،	 ހަރުދަނާކުރުމަށް	
ހިއްސާދާރުންނަށް	 ނިންމުންތަކަކީ	 ނިންމާ	
ފައިދާހުރި	ނިންމުްނތަކަކަށް	ހެދުމެވެ.	މިސާލަކަށް،	
އިންޝުއަރެންސް	 ފަންޑުތަކާއި،	 ޕެންޝަން	
އާންމު	 ފަންޑުތަކަކީ	 ޓްރަސްޓް	 ކުންފުނިތަކާއި	
ޮގތެއްގައި	އެސެޓުތަކުގެ	މިލްކުވެރިކަމުގައި	ހިއްސާވާ	
ވާންޖެހޭނީ	 އެފަރާތްތައް	 ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވުމުން،	
އެސެޓް	މެނޭޖަރުންާނއި	އެސެޓްތަކުގެ	ބޭނުންހިފާ	
ފަރާތްތަކަކަށެވެ.	 ޒިންމާދާރުކުރުވާ	 ކުންފުނިތައް	
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	އިންވެސްޓަރުންނަށް	ރިސްކް	
ފަންޑު	 ރިޢާޔަތްޮކށް،	 މިްނވަރަށް	 ތަޙައްމުލުކުރެވޭ	
އިންވެސްޓުކުރުމުގެ	އުސޫލުތަކަށް	ތަބާވާންޖެހެއެވެ.	
އެއްވެސް	 ހިމެނޭ	 މެނޭޖްކުރުމުގައި	 ފަންޑު	 އަދި	
ހާލަތްތަކުގައި	 ފުށުއަރާ	 މަޞްަލޙަތު	 ފަރާތެއްގެ	
ހައިސިއްޔަތުން	ނިންމާ	 އޭޖެންޓެއްގެ	 ތަނާޒުލުވެ،	
މަޞްލަޙަތަށް	 މެންބަރުންގެ	 ނިންމުންތަކަކީ،	
ނިންމުންތަކަކަށް	 ނިންމާ	 އިސްކަންދީގެން	

. ވެ އެ ހެ ޖެ ވާން

މި	ކަންކަަމށް	ސަާމލުކަންނުދެވިއްޖެނަމަ،	ހިއްސާގެ	
ބާޒާރު	ހުއްޓުމަކަށް	އައިސް،	އިޤްތިޞާދަށް	ޮބޑެތި	
ޮލޅުންތައް	އެރުމަކީ	އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.	މިސާލަކަށް،	
ޑާކާ	 ބަންގްލަދޭޝްގެ	 	 އަހަރު	 ވަނަ	 	2010
ސްޮޓކް	މާރކެޓް	ކްރޭޝްވުމަށް	ދިމާވި	މައިގަނޑު	
ޤައުމުގައި	 އެ	 ބެލެވެނީ	 ސަބަބުކަމުގައި	 އެއް	

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	 ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ	
އިންވެސްޓަރުން	ޮބޑެތި	ފައިދާލިބޭޮގތަށް	ނިންމާފައިވާ	
އެކަށީގެންވާ	 އެފަރާތްތަކަށް	 ނިންމުންތަކެވެ.	
ނަފާލިބި،	މާރކެޓުގައި	ހިއްސާގެ	އަގުތައް	އުފުލުމާއި	
ސަބަބުން،	 ވިއްކާލުމުގެ	 ހިއްސާތައް	 އެކު،	
އެއީ	 އަގުދަށަށްޮގސް،	 ހިއްސާތަކުގެ	 މާރކެޓުގައި	
ގެއްލުންޮބޑު	އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް	ބަދަލުވިއެވެ.	
	6.7% އަގު	 މާރކެޓްގެ	 މުޅި	 ގަޑިއިރުތެރޭ	 	24

ދިޔައެވެ. ދަށަށް	 އަށް	
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އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	އިންވެސްޓަރުންގެ	ހިންގުމުގެ	
ކުޑަކުޑަ	 ގެންނަ	 ގަވާއިދަކަށް	 ނުވަތަ	 ނިޒާމަށް	
ބަދަލަކީ	ވެސް	އޭގެ	ސަބަބުން	މުޅި	މާރކެޓަށް	
މިޮގތުން،	 ކަމެކެވެ.	 އަސަރުތަކެްއކުރާނެ	 ޮބޑެތި	
ބޭންކުތަކުން	ޮނން-ާޕރޯފމިންގ	ޯލނުތަކުގެ	ނިސްބަތް	
ކޭޝް	 ފަދަ	 މިންގަނޑު	 ހުންނަންވާ	 ގިނަވެގެން	
ރިޒާވްގެ	ނިސްބަތް	ފަދަ،	ކަމަކާ	މެދު	ރެގިއުލޭޓަރީ	
އިދާރާތަކުން	ނިންމާ	ނިންމުމަކުން	މުޅި	ނިޒާމަށް	
އެކަށީގެންވެއެވެ.	 އައުން	 ބަދަލުތަކެއް	 ޮބޑެތި	
މަތިޮކށްފިނަމަ،	 ނިސްބަތް	 ރިޒާވްގެ	 ކޭޝް	
އިންވެސްޓްމަންޓުތައް	 އެފަރާތްތަކުގެ	 ބޭންކުތަކުން	
ވިއްކާލުމުގެ	ސަބަުބން،	މާރކެޓާއި	އެކަށީގެންނުވާ	
އިތުރުވެ،	 ސަޕްލައި	 ސެކިއުރިޓީޒްގެ	 މިންވަރަށް	
ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ	 މާރކެޓަށް	 ޮގސް،	 ދަށަށް	 އަގު	
ގެއްލުމާއި	ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ.	ސްޮޓކް	މާރކެޓުގެ	
ބަހުރުވައިންނަމަ	މިއީ		‘މާރކެޓް	ކްރޭޝް’	ވުމެވެ.	
ވުމާއިއެކު،	ރެގިއުލޭޓަރީ		އިދާރާތަކުން	މާރކެޓުގެ	
ބައިވެރިންނާއި	މެދު	ނިންމާ	ނިންމުންތަކަކީ	ޢިލްމީ	
ދިރާސާޮކށް،		އާންމު	މަޞްލަޙަތު	ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ	
ވިސްނައިގެން	 މުސްތަޤްބަލަކަށް	 ުދރު	 ޮގތަށް	
ިނންމާ	މިިނވަން	ިނންމުންތަކަކަށް	ވާންޖެހޭނެއެވެ.	

ިންނމްުނ

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	 މާރކެޓުކުގައި	
ދިއުމުން،	 ފުޅާވަމުން	 ދައުރު	 އިންވެސްޓަރުންގެ	
އެފަރާތްތަކުން	ނިންމާ	ނިންމުންތަކަކީ	އެފަރާތްތަކުގައި	
އެންމެ	 މަޞްލަޙަތުަގއި	 މެންބަރުންގެ	 ޝާމިލްވާ	
ހަމަ	 ވާންޖެހެއެވެ.	 ނިންމުްނތަކަށް	 ރަނގަޅު	
އިންވެސްޓަރުން	 އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	 މިއާއެކު،	
މާރކެޓް	 ޒިންމާދާރުކުރުވުމަކީ	 މިހާރަށްވުރެ	
ކަމެކެވެ.	 ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ	 ރެގިއުލޭޓަރުން	
ރެގިއުލޭޓަރީ	އިދާރާތަކުގެ	ނިންމުންތައް	ވާންޖެހޭނީ	
ހަރުކަށި	 ނިންމާ	 ރައްދުގައި	 ނިމުމުން	 ކަންވެ	
ނިންމުންތަކެއްގެ	ބަދަލުގައި	ދުރާލާ	ވިސްނައިގެން،	
އިންވެސްޓަރުންނަށާއި	އިންވެސްޓްމަންޓަށް	ފަހިވާ	

ނިންމުންތަކަކަށެވެ.	 ނިންމާ	 ޮގތަށް	
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ތީާރުޚގެ ެތެރއްިނ ަގަވރަމްންޓ ެސިކުއިރީޓޒް 

އިނިގޭރިސިވލާތް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި	އެންމެ	ފުރަތަމަ	ސަރުކާރު	ސެކިއުރިޓީޒް	ދޫޮކށްފައިވަނީ،	
ފަރަންސޭސިވިލާތާ	ދެޮކޅަށް	ކުރި	ހަނގުރާމައަށް	ފަންޑު	ޯހދުމަށް	1694	
ވަނަ	އަހަރު	އެވެ.		އަދި	1917	ވަނަ	އަހަރު	%5	ރޭޓުގައި	ދޫކުރި	
ސަރުކާރު	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	ބަދަލުގައި،	ސަރުކާރުގެ	ދަރަނި	ކުޑަކުރުމުގެ	ޮގތުން	
ާޗންސަލަރ	ޮއފް	އެކްސްޗެކަރ	މރ.	ނެވިލް	ޗެމްބަރލިން	1932	ވަނަ	
އަހަރު	%3.5	ރޭޓުގައި	ދޫކުރި	ޮބންޑުވެސް	ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.	މީގެ	އިުތރުން،	
1988	ވަނަ	އަހަރުން	ފެށިގެން	‘ގިލްޓް’	)gilt(	ގެ	ނަމުގައި	ސަރުކާރުގެ	
ސެކިއުރިޓީޒް	ދޫކުރަން	ފަށާފައިވެއެވެ.	އިނގިރޭސިވިލާތުގެ	ގިލްޓް	މާރކެޓުގައި	
ގިލްޓް’	އަދި	 އަކީ	‘ޮކންވެންޝަނަލް	 ޫދކުރާ	ދެ	ބާވަތުގެ	ސެކިއުރިޓީޒް	

‘އިންޑެކްސް	–	ލިންކްޑް	ގިލްޓް’	އެވެ.	

ޮކންވެންޝަނަލް	ގިލްޓަކީ	100	ސްޓަރލިންގ	ޕައުންޑް	މޫނުމަތީ	އަގުގައި	
އެއްފަހަރު	 ހަމަހަކުން	 ޮކންމެ	 ފައިސާއިން	 ނަގުދު	 ކޫޕަން،	 ކަނޑައެޅިފައިވާ	

އެންމެ	 ހަމަވުމުން	 މުއްދަތު	 ގިލްޓުގެ	 އަދި	 ޮބންޑެވެ.	 ދޫކުރާ	 ދައްކާޮގތަށް	
ފަހުގެ	ކޫޕަންއާއެކު	ޕްރިންސިޕަލް	އަދާކުރަންޖެހެއެވެ.	ޮކންވެންޝަނަލް	ގިލްޓް	
ކޫޕަން،	 ޕްރިންސިޕަލާއި	 ފަރަގަކީ	 ހުރި	 ގިލްޓުގައި	 އިންޑެކްސް-ލިންކްޑް	 އާއި	
އަށް	 	)RPI( އިންޑެކްސް’	 ޕްރައިސަސް	 ‘ރީޓެއިލް	 އިނގިރޭސިވިލާތުގެ	

ކުރުމެވެ. އެޖަސްޓް	

އެެމިރކާ 

ތަޢާރުފުޮކށްފައިވަނީ،	 ފުރަތަމަ	 އެންމެ	 ސެކިއުރިޓީޒް	 ެއމެރިކާގައި	ސަރުކާރު	
ުފރަތަމަ	ޮބޑު	ހަނގުރާމައިގެ	ޚަރަދުތަަކށް	ބޭނުންވާ	ފަންޑު	ޯހދުމަށް	1917	
ގައި	ދޫކުރި	‘ލިބަރޓީ	ޮބންޑް’	)Liberty Bond(	އިންނެވެ.	އޭގޭ	ފަހުން	
	Baby(ގެ	 Bond( ޮބންޑް’	 ‘ބޭބީ	 އަށް	 	1941 	 އިން	 	1935
ނަމުގައި	%2.9	ރޭޓުން	3.5	ބިލިއަން	ޔޫ.އެސް	ޑޮލަރުގެ		ޮބންޑް،	ކުޑަ	
ަޢދަދުތަކުން	ވިއްކާފައިވެއެވެ.	މި	ޮބންޑް	މާރކެޓުން	ނެގުމަށްފަހު،	ދެވަނަ	ޮބޑު	
ހަނގުރާމައިގެ	ތެރޭގައި	ކުރިންވެސް	ދޫކުރި	ރޭޓަށް،	‘ޑިފެންސް	ސޭވިންގސް	
ޮބންޑް’	)Defense Savings Bond(	ގެ	ނަމުގައި	ދޫކުރަން	ފެށިއެވެ.	
އަދި	ޮކރެޔާ	ހަނގުރާމައަށްފަހު	މި	ޮބންޑުތަކުގެ	ނަން	‘ސޭވިންގސް	ޮބންޑް’	

ަގަވރަމްންޓ ެސިކުއިރީޓޒް  ލިޔުނީ:	ޢާއިޝަތު	ނަޖާތު	މޫސ8ާ. 

ަގވަރމަންޓް	ސެކިއުރިޓީޒް	އަކީ	ސަރުކާރުން	ދޫކުރާ	ސެކިއުރިޓީޒް	އެވެ.	މީގެ	ތެރޭގައި	ޓްރެޜަރީ	ބިލް،	ޓްރެޜަރީ	ނޯޓްސް	އަދި	ޓްރެޜަރީ	ޮބންޑް	ފަދަ	
ަދރަނީގެ	ވަސީލަތްތައް	ހިމެނެއެވެ.	މިފަދަ	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	މުއްދަތު	ހަމަވުމުން	އިންވެސްޓަރުންނަށް،	ޕްރިންސިޕަލް	)އިންވެސްޓުކުރި	ޢަދަދު(	އާއި	ކޫޕަން	
)އިންޓްރެސްޓް(	އަނބުރާ	ދައްކާނެކަމުގެ	ޔަޤީންކަން	ސަރުކާރުން	ދެއެވެ.	މިއީ	‘ރިސްކް	ފްރީ’	އިންވެސްޓްމަންޓަކަށްވާތީ	ސަރުކާރުން	ދޫކުރާ	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	
އިންޓްރެސްޓް	ރޭޓް	ޯކޕަރޭޓް	އިންޓްރެސްޓް	ރޭޓަށްވުރެ	ކުޑަވާނެއެވެ.	ސަރުކާރު	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	ތެރޭގައި	ހިމެނޭ	ސޭވިންގ	ޮބންޑް	ފިޔަވައި	އެހެން	ސެކިއުރިޓީޒް	

ގަނެވިއްކެއެވެ.
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ފަސް	 އެމެރިކާގައި	 މިހާރު	 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.	 އަށް	 	)Savings Bond(
)ޓީ- ބިލް	 ޓްރެޜަރީ	 އެއީ	 ޫދކުރެއެވެ.	 ބާވަތެއްގެ	ސަރުކާރު	ސެކިއުރިޓީޒް	

ބިލް(،	ޓްރެޜަރީ	ނޯޓް	)ޓީ-ނޯޓްސް(،	ްޓރެޜަރީ	ޮބންޑް	)ޓީ-ޮބންޑް(،	ޓްރެޜަރީ	
އިންފްލޭޝަން	ޕްޮރޓެކްޝަން	ސެކިއުރިޓީޒް	)ޓިޕްސް(	އަދި	ސޭވިންގސް	

ޮބންޑެވެ.

ޓީ-ބިލަކީ	1,000	ޔޫ.އެސް	ޮޑލަރާއި	5	މިލިއަން	ޔޫ.އެސް	ޮޑލަރާ	ދެމެދު	
އަގަކަށް	1	އަހަރަށްވުރެ	ދިގުނޫން	ުމއްދަތަކަށް	ދޫކުރާ	ސެކިއުރިޓީޒް	އެވެ.	
	1 މަދުވެގެން	 އަގުަގއި	 މޫނުމަތީ	 ޑޮލަރުގެ	 ޔޫ.އެސް	 	1,000 ޓީ-ނޯޓަކީ	
މިލިއަން	ޔޫ.އެސް	ޮޑލަރު	އިންވެސްޓުކުަރންޖެހޭ	ޮގތަށް،	2	އަހަރުން	ފެށިގެން	
5	އަހަރާ	ދެމެދުގެ	މުއްދަތަކަށް	ދޫކުރާ	ސެކިއުރިޓީޒް	އެވެ.	ޓީ-ޮބންޑަކީ	10	
އަހަރުން	ފެށިގެން	30	އަހަރާ	ދެމެދު	މުއްދަތަކަށް	ދޫކުރާ	ސެކިއުރިޓީޒް	
އެވެ.	އަދި	މި	ޮބންޑަކީ	ކޫޕަން	ރޭޓް	އެންމެ	މަތިން	ހުންނަ	ސެކިއުރިޓީޒް	
ޓިޕްސް’	 ސެކިއުރިޓީޒް-	 ްޕޮރޓެކްޝަން	 އިންފްލޭޝަން-	 ‘ޓްރެޜަރީ	 އެވެ.	
ޑީފްލޭޝަން(	 ނުވަތަ	 )އިންފްލޭޝަން	 މަތިވެދަށްވުމާއި	 އަގު	 ތަކެތީގެ	 އަކީ	
ގުޅިގެން	ޑޮލަރުގެ	އަގަށް	އަންނަ	ބަދަލުން	އިންވެސްޓަރުން	ހިމާޔަތްކުރުމަށް	
އެކުލަވާލައިފައިވާ	ޮބންޑެކެވެ.	އަދި	ސޭވިންގސް	ޮބންޑަކީ	އާންމު	ފަރުދުންނަށް	
ޚާއްޞަޮކށް،	މަދުވެގެން	1	އަހަރު	ދުވަހަށް	ދޫކުރާ	ޮބންޑެވެ.	މި	ޮބންޑު،	
ނެގުން(	 ފައިސާ	 )ޮބންޑުގެ	 ރިޑީމް	 ވަގުތެއްގައިވެސް	 ޮކންމެ	 ފަހުން	 އޭގެ	

ކުރެވިދާނެއެވެ.

ދެިވިހާރއްޖޭގެ ަގަވރަމްންޓ ެސިކުއިރީޓޒްގެ މުޢާމަލާތަްތްއ

އެޖެންޓެއްގެ	 ސަރުކާރުގެ	 ދިވެހި	 ދޫކުރުމުގައި	 ސެކިއުރިޓީޒް	 ަގވަރމަންޓް	
ޮގތުގައި	މަސައްކަތް	ކުރަމުން	ދަނީ		މޯލްޑިވްސް		މަނިޓަރީ		ޮއޯތރިޓީ	
ހުޅުވާލައިގެން	 ގަވަރމަންޓް	ސެކިއުރިޓީޒް	އަށް	 އެޮގތުން	 )އެމް.އެމް.އޭ(އެވެ.	
މި	 ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.	 ޚަރަދުތައް	 ދައުލަތުގެ	 ބޭނުންކުރެވެނީ	 ފައިސާ	 ލިބޭ	
ވަގުތު	ރާއްޖޭގައި	ބޭނުންކުރަމުން	އަންނަނީ	ހަތަރު	ބާވަތެއްގެ	ސެކިއުރިޓީޒް	
އަދި	 ޮބންޑް	 ޮސވްރިން	 ޮބންޑް،	 ޓްރެޜަރީ	 ބިލް،	 ޓެރެޜަރީ	 އެއީ	 އެވެ.	

އެވެ. ސެކިއުރިޓީޒް	 އިސްލާމިކް	

ބޭނުންވާ	 އިންވެސްޓުކުރަން	 ސެކިއުރިޓީޒްގައި	 ގަވަރމަންޓް	 ރާއްޖޭގައި	
ކުންފުނިތަކާއި		އަމިއްލަ	ފަރުދުންގެ	ެތރެއިން	ޝަރުޠު	ހަމަވާ	ފަރާތްތަކަށް	
ވެސް	އެމް.އެމް.އޭ	މެދުވެރިޮކށް	ސެކިއުރިޓީޒް	ގަތުމުގެ	ފުރުޞަތު	ލިބެއެވެ.	

ޓެްރަޜީރ ިބލް   	

ޓީ-ބިލް	އަކީ	ގަވަރމަންޓް	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	ތެރޭގައި	ހިމެނޭ	ކުރު	މުއްދަތުގެ	
ެސކިއުރިޓީޒް	އެވެ.	ރާއްޖޭގެ	ސަރުކާުރން	ދޫކުރާ	ޓީ-ބިލަކީ	ދިވެހި	ރުފިޔާއިން	
ފޭސް	 ހަމަވުމުން	 މުއްދަތު	 ހުށަހަޅައި،	 ވިއްކުމަށް	 އަގެއްގައި	 ޑިސްކައުންޓް	
އެޮގތުން،	 	 ފައިސާއެވެ.	 ނަގާ	 ޮގތަށް	 އަދާކުރާ	 އަގު(	 )މޫނުމަތީ	 ވެލިއު	
ރާއްޖޭގައި	ހުޅުވާލަނީ	28	ދުވަހާއި	91	ދުވަހާއި	182	ދުވަހާއި	364	
މި	 ދޫކުރާ	 ޑިސްކައުންޓުޮކށް	 އެވެ.	 ޓީ-ބިލް	 ދޫކުރާ	 މުއްދަތަށް	 ދުވަހުގެ	
އެވެ.		 ރުފިޔާ	 	100,000 އަކީ	 ވެލިއު	 ފޭސް	 ދަށް	 އެންމެ	 ބިލްތަކުގެ	
ޓީ-ބިލް	ގަތުމަށް	އެދި	ހުށަހެޅުމުގެ	ުފރުޞަތު	ޮކންމެ	ހަފުތާއަކު	އެމް.އެމް.

އޭގެ	ވެބްސައިޓް	މެދުވެރިޮކށް	ހުޅުވާލަނީ	ޮކމާޝަލް	ބޭންކުތަކާއި	ސަރުކާރު	
ިހއްސާވާ	ކުންފުނިތަކާއި	އިންވެސްޓްމަންޓް	ފަންޑުތަކާއި	ޕްރައިވެޓް	ކުންފުނިތަކާއި	
އަދި	ޕްރައިވެޓް	ޕްލޭސްމަންޓް	އުސޫލުން	އަމިއްލަ	ފަރުދުންނަށެވެ.	ޓީ-ބިލް	
ައށް	ފައިސާ	ދައްކަން	ޖެހޭނީ	ނެޓް	ސެޓްލްމަންޓް	އުސޫލުންނެވެ.	ނެޓް	
)ޕޭއަބަލް(	 ފައިސާ	 ފަރާތުން	ދައްކަންޖެހޭ	 ސެޓްލްމަންޓަކީ	އިންވެސްޓްކުރާ	
)ރިސީވަބަލް(	 ލިބެންޖެހޭފައިސާ	 އަނބުރާ	 ފަރާތަށް	 އިންވެސްޓުކުރާ	 އާއި	
ބަދަލު	 ވެރިފަރާތް	 އޭގެ	 ޓީ-ބިލަކީ	 އެވެ.	 ފައިސާ	 ބާކީވާ	 އުނިކުރުމަށްފަހު	
ކުރެވިދާނެ	އެއްޗެކެވެ.	އެޮގތުން	ޝަރުޠު	ހަމަވާ	ފަރާތްތަކުގެ	މެދުގައި	ޓީ-ބިލް	

ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.	

ރާއްޖޭގައި	ކުރިން	ބޭނުންކުރަމުން	ގެންދިޔަ	ޓީ-ބިލް	ޮއކްޝަން	ސިސްޓަމް،	
2014	ވަނަ	އަހަރުވަނީ	ޓެޕް	ސިސްަޓމަށް	)ފިކްސްޑް	އިންޓްރެސްޓް	ރޭޓް	
ސިސްޓަމް(	ބަދަލުޮކށްފައެވެ.	މި	ވަގުތު	ސަރުކާރުގެ	ޓީ-ބިލް	ގަންނަން	ލިބޭ	

އަގުތައް	ދައްކުވައިދޭ	ޗާޓެއް	ތިރީގައި	އެވަނީއެވެ.	

ރޭޓް
ޓް	

ސް
ޓްރަ

އިން

31	ޮއކްޓޫބަރު	2018	ގެ	ރާއްޖޭގެ	ޓީބިލް	ރޭޓް

އިންވެސްޓްކުރެވޭ	މުއްދަތު	)ދުވަސް(

މަސްދަރު:	އެމް.އެމް.އޭ	ވެބްސައިޓް

28 91 182 364
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ޓެްރަޜީރ ޮބްނޑް  	•

މަޝްރޫޢުތަކަށް	ސަރުކާރުން	 މުއްދަތުގެ	 ދިގު	 އަދި	 މެދު	 އަކީ	 ޓީ-ޮބންޑް	
ބޭނުންވާ	ފައިސާ	ޯހދުމަށް	ދޫކުރާ	ޮބންޑެވެ.	މި	ޮގތުން	ޓީ-ޮބންޑުގެ	މުއްދަތުގެ	
ތެރޭގައި	ކަނޑައެޅޭ	އުސޫލެއްގެ	މަތިން	)ތިން	މަހުން	ނުވަތަ	ހަމަހުން	ނުވަތަ	
ައހަރަކު	އެއްފަހަރު(	ކޫޕަން	ފައިސާ،	އިންވެސްޓަރުންނަށް	ލިބެމުންދާނެއެވެ.	
އެޮގތުން،	ޮބންޑުގެ	މުއްދަތު	ހަމަވާ	ޕޭމަންޓް	ދައްކާނީ	މޫނުމަތީ	އަގުގެ	އިތުރުން	
އެންމެ	ފަހު	ކޫޕަން	ޢަދަދު	ހިމެނޭ	ޮގތަށެވެ.	މިވަގުތު	ޓީ-ޮބންޑް	ދޫޮކށްފައި	

ަވނީ	ދިވެހި	ރުފިޔާއިން	ޕްރައިވެޓް	ޕްޭލސްމަންޓް	އުސޫލުންނެވެ.	

ޮސވްރްިނ ޮބްނޑް 	•

ޮސވްރިން	ޮބންޑަކީ	ސަރުކާރުން	ދޫކުރާ	ދަރަނީގެ	ސެކިއުރިޓީޒް	އެވެ.	މިފަދަ	
ޮބންޑް	އެޤައުމެއްގެ	އަމިއްލަ	ފައިސާއިން	ނުވަތަ	ބޭރުގެ	ފައިސާއިން	ވެސް	
ޯހދުމުގެ	 ޫދކުރެވިދާނެއެވެ.	ސަރުކާރުގެ	ތަރައްޤީގެ	މަޝްރޫޢުތަކަށް	ފައިސާ	
ޮގތުން	ރާއްޖެއިން	ފުރަތަމަ	ފަހަރަށް	ބައިނަލްއަޤްވާމީ	މާރކެޓުގައި	ޮސވްރިން	
ޮބންޑެއް	ދޫޮކށްފައިަވނީ	2017	ވަނަ	އަހަރުއެވެ.	ފަސް	އަހަރުގެ	މުްއދަތަށް،	
%7	ކޫޕަން	ރޭޓުގައި	ދޫޮކށްފައިވާ	250	މިލިއަން	ޔޫ.އެސް	ޑޮލަރުގެ	މި	

ޮބންޑް	ވަނީ	ސިންގަޕޫރު	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖުގައި	ލިސްޓުޮކށްފައެވެ.	

ދިވެހި	ސަރުކާރަށް	‘މޫޑީސް	އިންވެސްަޓރ	ސަރވިސަސް’	އިން	B2	އަދި	
‘ފިޗް	ރޭޓިންގ’	އިން	+B	ރޭޓިންގ	އެއް	ދީފައިވެއެވެ.

ިއްސލިާމކް ެސިކުއިރީޓޒް 	•

އިސްލާމިކް	ސެކިއުރިޓީޒް	އަކީ	ޝަރީޢާގެ	މަފްހޫމްތަކާ	އެއްޮގތަށް	ދޫކުރާ	މާލީ	
ސެކިއުރިޓީޒް	އެވެ.	މީގެ	ތެރެއިން	މޯލްޑިވްސް	މަނިޓަރީ	ޮއޯތރިޓީން	ޕްރައިވެޓް	
ސެކިޓިފިކެޓް،	 މުޟާރަބާ	 ދޫޮކށްފައިވަނީ	 މިވަގުތު	 ޮގތުގައި	 ޕްލޭސްމަންޓުގެ	
އަދި	 ސެޓިފިކެޓް	 މުރާބަޙާ	 ސެޓިފިކެޓް،	 އަލް-އިސްތިޘްމާރު	 ބައިޢު	 ވަކާލާ	

ޞުކޫކް	މުރާބަޙާ	އެވެ.
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ުކްނފުްނަޏކީ ޮކބާ؟

ޮގތުން	 ގައިވާ	 	)10/96 ނަންބަރު:	 )ޤާނޫނު	 ޤާނޫނު	 ކުންފުންޏާބެހޭ	
ޤާނޫނީ	ޝަޚްޞެކެވެ.	 އުފެދިފައިވާ	 ވަކިން	 ހިއްސާދާރުންނާ	 ކުންފުންޏަކީ	
އަސާސީ	ގަވާއިދާއި	ހިންގާ	ގަވާއިދުގައިވާ	ޮގތަށް	ކުންފުނި	ހިންގުމާއި،	އަމިއްލަ	
ކުންފުންޏަށް	 ޙައްޤުތައް	 ފަދަ	 ލިބިގަތުން	 ދަޢުވާ	 ދަޢުވާކުރުމާއި	 ނަމުގައި	
ލިބިގެންވެއެވެ.	އަދި	ހިއްސާދާރުން	ުކންފުނީގެ	ދަރަންޏަށް	ޒިންމާވާންޖެހޭނީ	
ތެރެއިން	 އަގުގެ	 ހިއްސާގެ	 އެއްބަސްވެފައިވާ	 ގަތުމަށް	 ނުވަތަ	 ގަނެފައިވާ	
ކުންފުންޏަށް	ދައްކާފައިނުވާ	މިންވަރަކަށެވެ.	ކުންފުނި	އުވާލާ	ހާލަތުގައިވެސް	

މިންވަރަށެވެ.	 މި	 ޒިންމާވާނީ	 ހިއްސާދާރުން	ދަރަންޏަށް	

ަސުރކާުރ ުކްނފުިނަތކާއި ަޕބްލިކް ުކްނފުނި ުއެފްއުދްނ

ނުވަތަ	 ޤާނޫނަކުން	 ފާސްކުރާ	 އެކަމަށްޓަކައި	 ކުންފުންޏަކީ	 ަސރުކާރު	
ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ	ގަރާރަކުން،	ަސުރކާރު	ނުވަތަ	ސަރުކާރުގެ	އިދާރާތަކެއް	
ހިމެނޭ	ޮގތަށް	އުފައްދާފައިވާ	ކުންފުނިތަކެވެ.	ދައުލަތުގެ	ވިޔަފާރި	ތަންތަން	
ނަންބަރު:	 )ޤާނޫނު	 ޤާނޫނު	 ޯކޕަރަޓައިޒްކުރުމުގެ	 ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި	
މަޞްލަޙަތު	 ނުސީދާ	 ނުވަތަ	 ސީދާ	 ސަރުކާރުގެ	 ގައި،	 	)3/2013
ތަންތަން’	 ވިޔަފާރި	 ‘ސަރުކާރުގެ	 އިންތިޒާމަކީ،	 ވިޔަފާރި	 ޮކންމެ	 ޮއންނަ	
ޕަބްލިކް	 ވާޮގތުން	 ޤާނޫނުގައި	 ކުންފުންޏާބެހޭ	 ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.	 ަކމަށް	
ތިބެގެންނެވެ.	 ހިއްސާދާރުން	 	10 މަދުވެގެން	 ވެވޭނީ	 ކުންފުންޏަކަށް	
ކުންފުންޏެއްކަން	 ޕަބްލިކް	 ގަވާއިދުގައި	 ހިންގާ	 ގަވާއިދާއި	 އަސާސީ	 އަދި	
ބަޔާންކުރުމާއެކު	ނަމުގެ	ފަހަތަށް	‘ޕަބްލިކް	ލިމިޓެޑް	ޮކމްޕެނީ’	ނުވަތަ	‘ޕލކ’	
އުފައްދާ	 ގަރާރުން	 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ	 ނަމަވެސް	 އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ.	

ނަމުގެ	 ކުންފުނިތަކުގެ	 އެ	 ބަލާއިރު	 ޮގތަށް	 ދީފައިވާ	 ކުންފުނިތަކަށް	ނަން	
އެކަންޏެވެ.	 ‘ލޓޑ’	 ނުވަތަ	 ‘ލިމިޓެޑް’	 އިތުރުޮކށްފައިވަނީ	 ފަހަތަށް	

ަސުރކާުރ ުކްނފުިނަތކާއި ަޕބްލިކް ުކްނފުިނަތުކގެ ަމޤްަޞުދ 

ތަނަވަސްކަން	 ހިއްސާދާރުންގެ	 މަޤްޞަދަކީ	 މައިގަނޑު	 ކުންފުންޏެއްގެ	
ފައިދާ	 ނަމަވެސް،	 ހިންގި	 އުސޫުލން	 ވިޔަފާރި	 ިއތުރުޮކށްދިނުމެވެ.	
ޯހދުމަށްވުރެ	ޮބޑަށް	ސަރުކާރު	ކުންފުނިތަކުން	އިސްކަންދޭނީ	އިޖްތިމާޢީ	އަދި	
ބޭނުންތަކާއި	 ޒަރޫރީ	 ތެރޭގައި	 މަންފާތަކުގެ	 މި	 މަންފާއަށެވެ.	 އިޤްތިޞާދީ	
ހިމެނެއެވެ.	 ޯފރުޮކށްދިނުން	 ޚިދުމަތް	 އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ	 އިޤްތިޞާދީ	
ޒަރޫރީ	ޚިދުމަތްތަކުގެ	ތެރޭގައި	ޞިއްޙަތާއި	ފެނާއި	ކަރަންޓާއި	ޯބހިޔާވަހިކަން	
ޚިދުމަތްތަކަކީ	 ފަދަ	 މަގުހެދުން	 ބަނދަރުތަކާއި	 ވައިގެ	 ކަނޑާއި	 ހިމެނޭއިރު	
ޚިދުމަތްތައް	 މިފަދަ	 ވަސީލަތްތަކެވެ.	 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ	 އިޤްތިޞާދީ	
ދިނުމަށް	އުފައްދާފައިވާ	ކުންފުނިތަކުގެ	ތެރޭގައި	އާސަންދަ	ޮކމްޕެނީ	ލިމިޓެޑް	
އާއި	ސްޓޭޓް	އިލެކްޓްރިކް	ޮކމްޕެނީ	ލިމިޓެޑް	އާއި	މޯލްޑިވްސް	ޯވޓަރ	އެންޑް	
ސްވަރޭޖް	ޮކމްޕެނީ	ޕްރައިވެޓް	ލިމިޓެޑް	އާއި	މޯލްޑިވްސް	ޕޯޓްސް	ލިމިޓެޑް	އާއި	
މޯލްޑިވްސް	އެއަރޕޯޓްސް	ޮކމްޕެނީ	ލިމިޓެޑް	އާއި	ހައުސިންގ	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	
ޯކޕަރޭޝަން	 ޑިވެޮލޕްމަންޓް	 ޯރޑް	 މޯލްޑިވްސް	 އަދި	 ލިމިޓެޑް	 ޯކޕަރޭޝަން	
ޕަބްލިކް	 އަދި	 ކުންފުނިތަކާއި	 ޕްރައިވެޓް	 ހިމެނެއެވެ.	 ކުންފުނިތައް	 ފަދަ	
ކުންފުނިތަކުން	މަސައްކަތްކުރާނީ	ވިޔަފާރި	ހިންގުމުގެ	ޚަރަދުތައް	ކުޑަޮކށް،	ލިބޭ	
ނަފާ	އިތުރުކުރެވޭ	ޮގތްތަކަށް	ވިސްނައިގެން	ހިއްސާދާރުންގެ	ތަނަވަސްކަން	
ިއތުރުޮކށްދިނުމަށެވެ.	މި	ޮގތުން	ވާދަެވިރންނަށްވުރެ	ކުރިއަރައި	ދިއުމަށްޓަކައި	

އިސްކަންދެއެވެ. ިހންގުމަށް	 ރާވައި	 އުކުޅުތައް	 ތަފާތު	 ވިޔަފާރީގެ	

ަސުރކާުރ ުކްނފުިނަތކާއި ަޕބްލިކް   .9
ުކްނފުިނަތުކގެ ަތފުާތ 
ލިޔުނީ:	މުޞްލިޙް	މުޙައްމަދު	އިސްމާޢީލް
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ަސުރކާުރ ުކްނފުިނަތކާއި ަޕބްލިކް ުކްނފުިނަތުކގެ ހިްއާސާދުރްނ

ސަރުކާރު	ކުންފުނިތަކުގެ	ހިއްސާދާރުންގެ	ޮގތުގައި	ސަރުކާރު	ނުވަތަ	ސަރުކާރުގެ	
ވަކި	އިދާރާއެއް	ނުވަތަ	ގިނަ	އިދާރާތަކެއް	ހިމެނުންވެސް	އެކަށީގެންވެއެވެ.	
މި	 ކަމުގައިވާތީ،	 ފަރާތްތަކެއް	 ތަމްސީލުކުރާ	 ސަރުކާރު	 އެއީ	 ަނމަވެސް	
ކުންފުނިތައް	ބެލެވޭނީ	ސައްތައިން	ސައްތަ	ސަރުކާރުގެ	ޮކންޓްރޯލް	ޮއންނަ	

ގޮތުގައެވެ. ކުންފުނިތަކުގެ	

ޕަބްލިކް	ކުންފުނި	ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު	10	ހިއްސާދާރުން	ތިބި	ނަމަވެސް	
ވިއްކުމުގެ	 ހިއްސާ	 ކުންފުނީގެ	 ދަޢުވަތެއްގައި	 ހުޅުވާލެވިފައިވާ	 އާންމުޮކށް	
ސްޮޓކް	 މޯލްޑިވްސް	 ވިއްކާނަމަ	 ހިއްސާ	 ޮގތަށް	 މި	 އޮވެއެވެ.	 ުފރުސަތު	

ލިސްޓުކުރަންޖެހެއެވެ.		 ކުންފުނި	 އެކްސްޗޭންޖުގައި	

ަސުރކާުރ ުކްނފުިނަތކާއި ަޕބްލިކް ުކްނފުިނަތުކގެ ަގަވރަނންްސ

މޯލްޑިވްސް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖުގައި	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުން	ދަނީ	
ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއތޯރިޓީގެ	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	)ސީ.ޖީ(	
ޯކޑަށް	2008	ވަނަ	އަހަރުން	ފެށިެގން	ޢަމަލުކުަރމުންނެވެ.	ސީ.ޖީ	ޯކޑަށް	
ޯކޑުގައިވާ	ކަންކަމުގެ	ތެރެއިން	 ޢަމަލުކުރާ	ކުންފުނިތަކުގެ	އަހަރީ	ރިޕޯޓުގައި،	
ޢަމަލުނުކުރެވޭ	ކަންކަން	ސަބަބާއެކު	ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ.	މިއީ	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ކުންފުނިތަކަށް	ޚާއްޞަ	ޯކޑެއް	ނަމަވެސް	ސަރުކާރު	ކުންފުނިތަކަށްވެސް	މި	
ޯކޑަށް	ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.	އެހެން	ޤަުއމުތަކެކޭ	އެއްފަދައިން	ރާއްޖޭގައިވެސް	
ތަޢާރުފުކުރުމަކީ	 ޯކޑެއް	 ގަވަރނަންސް	 ޚާއްޞަ	 ކުންފުނިތަކަށް	 ސަރުކާރު	

ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.	

މާލީ ހާިސުބަތްއ ެބލެެހްއުޓމާިއ ޮއޑްިޓކުުރްނ

އާމްދަނީއާއި	 ތެރޭގައި	 ހިސާބުތަކުގެ	 މާލީ	 ބަލަހައްޓަންޖެހޭ	 ކުންފުނިތަކުން	
ޚަރަދުގެ	ބަޔާނާއި	ބެލެންސް	ޝީޓުގެ	އިތުރުން،	ހުއްދަކުރި	ރައުސްމާލާއި	
އަގު	އަދާކުރި	ރައުސްމާލާއި	މުދަލާއި	ދަރަނި	އަދި	އުފުލޭ	މުދަލާއި	ނުއުފުލޭ	
މުދާ	އަގުކުރި	ގޮތުގެ	ތަފުސީލު	ހިމެނެއެވެ.	މީގެ	އިތުރުން،	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	
ުކންފުނިތަކުގެ	މާލީ	ބަޔާންތައް	އިންަޓރނޭޝަނަލް	ފައިނޭންޝަލް	ރިޕޯޓިންގ	
ސްޓޭންޑަރޑްސް	)IFRS(	ގައިވާ	ޮގތަށް	ތައްޔާރުކުރުން	ލާޒިމުވާތީ،	ކުރިން	
ބުނެފައިވާ	ބަޔާންތަކުގެ	އިތުރުން	ހިމަނަންޖެހޭ	މާލީ	ބަޔާންތަކުގެ	ތެރޭގައި	
ފައިސާ	ލިބުނު	ޮގތާއި	ހޭދަކުރި	ގޮތުގެ	ބަޔާނާއި	ހިއްސާއަށް	އައި	ބަދަލުގެ	
ބަޔާނާއެކު	‘ނޯޓްސް	ޓު	ފައިނޭންޝަލް	ސްޓޭޓްމަންޓް’	)މާލީ	ބަޔާންތަކުގެ	

ކުރަންޖެހޭނީ	 އޮޑިޓް	 ހިސާބުތައް	 މާލީ	 ހިމެނެއެވެ.	 މަޢުލޫމާތު(	 ތަފްސީލީ	
ޕަބްލިކް	ކުންފުނިތަކުގެ	އިތުރުން	ޕްރައިވެޓް	ކުންފުނިތަކުގެ	ތެރެއިން	ހުއްދަކުރި	

ަރއުސްމާލު،	އެއް	މިލިއަން	ރުިފޔާއަށް	ވުރެ	މަތި	ކުންފުނިތަކުންނެވެ.	

މާލީ ހާިސުބަތކާއި ައަހީރ ރޯިޕްޓ ާޝިއުޢުކުރްނ

ުކންފުންޏާބެހޭ	ޤާނޫނުގެ	ދަށުން	ކުންުފނިތަކުގެ	މާލީ	ހިސާބުތަކާއި	އަހަރީ	ރިޕޯޓް	
ހުށަހަޅަންޖެހެނީ	ހަމައެކަނި	ރަޖިސްޓްރާރ	ޮއފް	ޮކމްޕެނީޒްއަށެވެ.	ނަމަވެސް	
ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުން	މާލީ	ައހަރު	ނިމޭތާ	4	މަސްދުވަހުގެ	ތެރޭގައި	
މާލީ	ހިސާބުތަކާއި	އަހަރީ	ރިޕޯޓް	އާންމުޮކށް	ޝާއިޢުކުރުމާއެކު	މޯލްޑިވްސް	
ޮއޯތރިޓީއަށް	 ޑިވެޮލޕްމަންޓް	 މާރކެޓް	 ކެޕިޓަލް	 އެކްސްޗޭންޖާއި	 ސްޮޓކް	
ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.	އަހަރީ	ރިޕޯޓުގައި	ހިމަނަންޖެހޭ	އިތުރު	މަޢުލޫމާތު	ސެކިއުރިޓީޒް	
ދޫކުރާ	ފަރާތްތަކުން	މަޢުލޫމާތު	ހާމަކުރުމުގެ	ޒިންމާއާބެހޭ	ގަވާއިދާއި	ޯކޕަރޭޓް	
އަހަރީ	 ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.	 ރޫލްސްގައި	 ލިސްޓިންގ	 ޯކޑާއި	 ަގވަރނަންސް	
އަގު	 ހިއްސާގެ	 ވިޔަފާރިއަށާއި	 ރިޯޕޓާއި	 ކުއަރޓަރލީ	 އިތުރުން	 ރިޕޯޓުގެ	
ބަދަލުވެދާނެ	ކަންކަމާ	ބެހޭ	ޮގތުން	ވަގުތުން	ވަގުތަށް	މަޢުލޫމާތު	ހާމަކުރުމަކީ	

ވެސް	ލިސްޓުޮކށްފައިވާ	ކުންފުނިތަކުން	ކުރަންޖެހޭ	ކަމެކެވެ.	

 4 ިނމޭތާ  ައަހުރ  މާލީ  ުކްނފުިނަތުކްނ  ލްިސުޓޮކްށފައިވާ 
މްަސުދަވުހގެ ެތޭރަގިއ މާލީ ހާިސުބަތކާއި ައަހީރ ރޯިޕްޓ އާްނމޮުކްށ 
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ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގ ައކީ ޮކބާ؟

ފަރުދުންގެ	 ވަކިވަކި	 އަކީ	 ކްރައުޑްފަންޑިންގ	
ބައިވެރިވުން	ހިމެނޭޮގތަށް،	ގިނަބައެއްގެ	އަތުން،	މަދު	
ޢަދަދުތަކުން	ފައިސާ	ނަގައިގެން،	މަޝްރޫޢުތަކަށް	
ބޭނުންކުރެވޭ	 ޯހދުމަށް	 ރައުސްމާލު	 ބޭނުންވާ	
ތަރައްޤީކުރުމަށް	 މުޖުތަމަޢުތައް	 މިއީ	 ނިޒާމެކެވެ.	
ބޭނުންވާ	މަޝްރޫޢުތަކާއި	ހަރަކާތްތައް	ހިންގުމަށާއި	
އެހީ	 ފަރާތްތަަކށް	 ބޭުނންވާ	 އެހީތެރިކަމަށް	
ޯފރުޮކށްދިނުމަށް	ވެސް	ފައިސާ	ޯހދިދާނެ	ގޮތެކެވެ.	
މިޮގތުން	މުޖުތަމަޢުގެ	ބޭނުންތަކަށް	ތަކެތި	އުފައްދައި،	
ތަޢުލީމާއި،	ޞިއްޙީ	ޚިދުމަތް	ތަރައްޤީކުރުމަށް	އަދި	
ޤުދުރަތީ	ކާރިޘާތަކުން	ގެއްލުން	ލިބޭ	ފަރާތްތަކަށް	
އެހީތެރިކަން	ޯފރުޮކށްދިނުމަށް	ވެސް	މި	ނިޒާމުގެ	

ހިފިދާނެއެވެ. ބޭނުން	

ތީާރުޚގެ ެތެރއްިނ ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގ

ކްރައުޑްފަންޑިންގ	އަކީ	އެކަކު	އަނެކަކަށް	އެހީވުމުގެ	
‘ސިވިލައިޒޭޝަން’	 ތެރެއިން	 އުސޫލުގެ	 ރިވެތި	
އަންނަ	 ބޭނުންކުރަމުން	 ޒަމާނުއްސުރެ	 ތަކުގައި	
އުސޫލުން	 ވިޔަފާރި	 މީގެއިތުރުން،	 ނިޒާމެކެވެ.	
ވެސް	ކްރައުޑްފަންޑިންގގެ	ބޭނުންވަނީ	ހިފާފައެވެ.	
	700 ފެށުމުގެ	 ސަނަތު	 މީލާދީ	 ޮގތުން،	 މި	
ގްރީސްގެ	 ެދމެދުގައި	 އަހަރާއި	 	750 އަހަރާއި	
‘އިލިއަޑް’	 ލިޔުއްވި	 ޯހމަރ	 ޅެންވެރިއެއްކަމަށްވާ	
އިނގިރޭސި	 ތަރުޖަމާކުރުމަށް	 ބަހަށް	 އިނގިރޭސި	

ވަނީ	 ޯޕޕް	 އެލެގްޒެންޑަރ	 ޅެންވެރިއެއްކަމުގައިވާ	
ކްރައުޑްފަންޑިންގެ	ބޭނުންހިފާފައެވެ.	އަދި	މީލާދީން	
1884	ގައި	އެމެރިކާގެ	ޯޖސެފް	ޕްލިޓްޒަރ	ވަނީ	
ސްޓެޗޫ	ޮއފް	ލިބަރޓީގެ	ޕެޑެސްޓަލް	ހެދުމަށްޓަކައި	

ބޭނުންޮކށްފައެވެ. ކްރައުޑްފަންޑިންގ	

‘ވާރޗުއަލް	ރިއަލިޓީ’	ޙަޤީޤަތަކަށް	ހެދުަމށް	1990	
ގެ	ތެރޭގައި	ކުރި	މަސައްކަތްތައް	ނާކާމިޔާބުވުމުން	
ކްރައުޑްފަންޑިންގ	ވިޔަފާރި	އުސޫލުން	ބޭނުންކުރުން	
އިން	 	2012 ނަމަވެސް	 މަޑުޖެހިފައެވެ.	 ޮއތީ	
ވަނީ	 ކްރައުޑްފަންޑިންގ	 އަނެއްކާވެސް	 ފެށިގެން	
ވައިގައިހިފާފައެވެ.	 ކަންޮކޅުތަކުގައި	 އެކި	 ދުނިޔޭގެ	
ބޭނުންޮކށްގެން،	 ކްރައުޑްފަންޑިންގ	 މިޮގތުން	
‘ޮއކިއުލަސް	ރިފްޓް’	)Oculus Rift(ގެ	ނަމުގައި	
އުފައްދާފައިވާ	ވާރޗުއަލް	ރިއަލިޓީ	ހެޑްސެޓް	މިވަނީ	
ގޭމުގެ	ދުނިޔެއަށް	އިންޤިލާބީ	ބަދަލެއްގެނުވާފައެވެ.

ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގގެ ޮމޑެލަްތްއ 

އާންމުޮގތެއްގައި	ކްރައުޑްފަންޑިންގގެ	ހަތަރު	ޮމޑެލްއެއް	
ޕިއަރ-ޓު-ޕިއަރ	 އިކުއިޓީ،	 އެއީ	 ބޭނުންކުރެވެއެވެ.	
އަދި	 ރިޯވރޑް-ބޭސްޑް-އިންވެސްޓިންގ	 ލެންޑިންގ،	

ޮޑނޭޝަން	އެވެ.

ިއުކއީިޓ-ބްޭސޑް ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގ

މިފަދަ	ފަންޑުތަކުގެ	މަޤްޞަދަކީ	ފަންޑު	ނިސްބަތްވާ	

ކުންފުނީގެ	މިލްކުވެރިކަމުގައި	ބައިވެރިވެގެން	ވިޔަފާރި	
ކުރުމަށް	އިންވެސްޓްކުރުމެވެ.	މިފަދަ	ފަންޑުތަކުގައި	
ކަމުގެ	 ކުރަމުންއައީ،	 އިންވެސްޓްމަންޓްތައް	 ޮބޑެތި	
ތަނަވަސް	 އެންމެ	 ޮގތުން	 މާލީ	 ޮއންނަ	 ުހއްދަ	
ވަޒީފާއާބެހޭ	 އެމެރިކާގެ	 ނަމަވެސް	 މީހުންނެވެ.	
އިޞްލާޙުން،	 ެގނައި	 ގައި	 	2012 ޤާނޫނަށް	
އާންމުޮކށް	 ފުރުޞަތުވަނީ	 އިންވެސްޓްކުރުމުގެ	
އިންވެސްޓްކުރުމަށް	 އިކުއިޓީގައި	 ހުޅުވާލެވިފައެވެ.	
އަދި	 	)AngelList( ‘އެންޖަލްލިސްޓް’	
‘ސަރކަލް-އަޕް’	)Circle-Up(	ފަދަ	ޕްލެޓްޯފމްތައް	
ބޭނުންކުރެއެވެ.	އިކުއިޓީ-ބޭސްޑް	ކްރައުޑްފަންޑުތަކުގައި	
މަދެވެ.	 މިވަގުތު	 ނިސްބަތް	 މީހުންގެ	 ބައިވެރިވާ	
މިވަސީލަތުގެ	ބޭނުންކުރާ	ފަރާތްތައް	އިތުރުކުރެވޭނީ	
ޤާނޫނީ	ހުރަސްތައް	ނައްތާލައި،	ޞައްޙަ	ފަންޑުތަކާއި	
ސްކޭމްތަކުގެ	ތަފާތު	ދެނެގަތުމަށް	އިންވެސްޓަރުން	

ހޭލުންތެރިޮކށްގެންނެވެ.

ޕިައރ-ްޓ-ޕިައރ ލްެނިޑްނގ

އާންމު	 މެދުވެރިނުވެ،	 އިދާރާތައް	 މާލީ	 މިއީ،	
އެއްބަޔަކު	 ވިޔަފާރިތަކުން	 ފަރުދުންނާއި	
ދަރަންޏަށް	 ދޫކުރުމާއި	 ދަރަނި	 އަނެއްބަޔަކަށް	
ަފއިސާ	ނެގުމުގެ	ނިޒާމެކެވެ.	މިއީ	ސީދާ	ޯލނު	
ނަގާ	ފަރާާތއި	ޯލނު	ދޫކުރާ	ފަރާތާއި	ދެމެދު	ހިންގާ	
ފަރާތަށާއި	 ދޫކުރާ	 ޯލނު	 މުޢާމަލާތަކަށްވުމުން،	
ފަސޭހަތަކެއް	 ވެސް	 ފަރާތަށް	 ލިބިގަންނަ	 ޯލނު	
ހުރެއެވެ.	ޯލނުނަގާ	ފަރާތަށް	ކުޑަ	އިންޓްރެސްޓަކަށް	

ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގ  .10
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ރަނގަޅު	 ފަރާތަށް	 ޯލުނދޫކުރާ	 ޯލނުނެގޭއިރު،	
ރިޓާނެއް	ލިބެއެވެ.	މި	އުސޫލުން	ކްރައުޑްފަންޑިންގ	
ގައި	ބައިވެރިވެގެން	އެންމެ	ޮބޑު	ނަފާއެއް	ލިބޭނީ	
‘ސްޕްރެޑް’	ޮބޑު	މާރކެޓްތަކުގައެވެ.	ދިވެހިރާއްޖޭގައި	
އެވްރޭޖްޮކށް	 	 ރޭޓް	 އިންޓްރެސްޓް	 ޯލނުދޫކުރާ	
%12	ގައި	ހުރިއިރު،	ސޭވިންގސް	އެކައުންޓްތަކަށް	
	2% ގާތްގަނޑަކަށް	 ހުރީ	 އިންޓްރެސްޓް	 ލިބޭ	
ގައެވެ.	ވުާމއެކު،	%2	އާއި	%12	އާއި	ދެމެދުގެ	
ޕިއަރ-ޓް-ޕިއަރ	ލެންޑިންގ	އަށް	ލިބޭ	 ރޭޓެއްގައި	
ޯލނުނަގާ	 ފަރާތަށާއި	 ޯލުނދޫކުރާ	 ފުރުޞަތުން،	
ފަރާތަށް	ވެސް	ފައިދާވާނެއެވެ.	މިސާލަކަށް،	6%	
ދަރަންޏަށް	 އަތުން	 މީހެއްގެ	 އިންޓްރެސްޓުގައި	
އެއީ	 ފަރާތަށް	 ނަގާ	 ފައިސާ	 ނަގާނަމަ،	 ފައިސާ	
ހަމަ	 ރޭޓެކެވެ.	 ކުޑަ	 	6% ރޭޓަށްވުރެ	 ބޭންކު	
ފަރާތަށް	 ދޫކުރާ	 ފައިސާ	 ދަރަންޏަށް	 މިއާއިއެކު،	
އެއީ	ބޭންކުގައި	ފައިސާ	ބަހައްޓައިގެން	ލިބޭ	2%	
އަށް	ވުރެ	%4	ފައިދާ	ޮބޑު	ރޭޓެކެވެ.	ޕިއަރ-ޓް-

ކެލިޯފރނިޔާ	 އެމެރިކާގެ	 އަށް،	 ލެންޑިންގ	 ޕިއަރ	
	)LendingClub(	’ް‘ލެންޑިންގކްލަބ	ސްޓޭޓްގެ
މިއީ	 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.	 ޕްލެޓްޯފރމްތައް	 ފަދަ	
އިޤްތިޞާދީ	 އިތުރުވެ	 ވާދަވެިރކަން	 މާރކެޓުގައި	

ވަސީލަތެކެވެ. ހަލުވިކުރެވިދާނެ	 ދުވެލި	

ިރޯވޑް-ބްޭސޑް ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގ

ޚިދުމަތެއް	 ނުވަތަ	 އުފެއްދުމަށް	 ތަކެތި	 މިއީ،	
ބޭނުންހިފުމެވެ.	 ކްރައުޑްފަންޑުގެ	 ޯފރުޮކށްދިނުމަށް	
މިފަދަ	ފަންޑުތަކުގައި	އިންވެސްޓްކުރުމުން،	އާންމު	
އުފެއްދުންތައް	 ބޭނުންތެރި	 މާރކެޓަށް	 ޮގތެއްގައި	
ކުންފުނިކަމުގައިވާ	 ދެ	 އެމެރިކާގެ	 ގެނެވެއެވެ.	
އާއި	 	)kickstarter( ‘ކިކްސްޓަރޓަރ’	
‘އިންޑީގޯގޯ’	)indiegogo(	ފަދަ	ޕްލެޓްޯފރމްތައް	
މަޤްބޫލު	 މެދުގައި	 އާްނމުންގެ	 މެދުވެރިވެގެން،	
މުދާތަކާއި	ބޭނުންތެރި	އައު	މުދާ	އުފެއްދުމަށް	ވެސް	
ބޭނުންކުރެއެވެ.	 ކްރައުޑްފަންޑުތައް	 ރިޯވޑް-ބޭސްޑް	
މިޮގތުން	‘ޕެބްލްސް	ސްމާރޓް	ވޮޗް’	ފަދަ	މުދާ	

ވަނީވެފައެވެ. ލިބޭނެޮގތް	 ހެޮޔއަގުގައި	 ވަރަށް	

ޑޮޭނަޝްނ-ބްޭސޑް ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގ

އެމީހަކު	 ނުވަތަ	 ޮގތުގައި	 ޞަދަޤާތުގެ	 މިއީ,	
ޤަބޫލުކުރާ	ޤަބޫލުކުުރމަކަށް	ބާރުއަޅާ	ހަރަކާތްތަކަށް	
ފަންޑުތަކެކެވެ.	 ހިންގާ	 އެހީވުަމށް	 މާލީޮގތުން	
އިންވެސްޓްމަންޓް	 ފަންޑަކީ	 މިބާވަތުގެ	
އެކިއެކި	 ޒަމާނުއްސުރެ	 މިއީ	 ނޫނެވެ.	 ފަންޑެއް	
އައި	 ބޭނުންކުރަމުން	 ސިވިލައިޒޭޝަންތަކުގައި	
ކްރައުޑްފަންޑިންގގެ	 ބޭނުންކުރާ	 މިހާރުވެސް	 އަދި	
ކާރިޘާތަކުން	 ޤުދުރަތީ	 މިސާަލކަށް،	 ވައްތަރެކެވެ.	
މާލީޮގތުން	 ފަރާތްތަކަށާއި،	 ގެއްލުންލިބިފައިވާ	
ތަނަވަސްކަން	ލިބިަފއިނުވާ	އަދި	ހާލުގައިޖެހިފައިވާ	
އެހީތެރިވުމަށާއި،	 އެކިގޮތްޮގތުން	 ފަރާތްތަކަށް	
އިޖްތިމާޢީ	އަދި	ސިޔާސީ	ހަރަކާތްތައް	ހިންގުމަށް	
ވެސް	މިފަދަ	ފަންޑުތައް	ބޭނުންކުރެވެއެވެ.	އެމެރިކާގެ	
މިޝިގަން	ސްޓޭޓަށް	ނިސްބަތްވާ	‘ކްރައުޑްރައިޒް’																										
ޕްލެޓްޯފރމްތައް	 ފަދަ	 	)CrowdRise(
ސަބަބުން	 ފަންޑުތަކުގެ	 ހިންގާ	 ބޭނުންޮކށްގެން	
ބަދަލު،	 ހެޮޔ	 އައި	 ދިރިއުޅުމަށް	 ބައެއްގެ	
ޢަދަދު،	 މީހުންގެ	 ޯފރުޮކށްދެވުނު	 ޯބހިޔާވަހިކަން	
ބަލިތަކަށް	ފަރުވާދެވުނު	މީހުންގެ	ޢަދަދު	ނުވަތަ	
އެހެނިހެއް	ފައިދާތަކުގެ	މަޢުލޫމާތު	ލިބެންހުރެއެވެ.

ކާިމާޔުބަކމާެއުކ  މްަޝޫރުޢަތްއ  ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގގެ 
ިހްނގުްނ

ިމފަދަ	ފަްނޑުތައް	ާކމިޔާބުކަމާއެކު	ހިންގުމަށްޓަކައި	
މަޤްބޫލުކަން	 އާންމުންގެ	 މެދު	 ފަންޑާއި	
ކާމިޔާބު	 ޮކންމެ	 މިޮގތުން،	 އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ.	
ފަންޑަކީ	ވެސް	އެފަންޑުގައި	އިސްވެ	ހަރަކާތްތެރިވާ	
ފަރާތް	ނުވަތަ	ފަރާތްތަކުގެ	ރައްޓެހިންނާއި	ތިމާގެ	
ލިބިފައިވާ	 ތާއީދު	 ރުހުމާއި	 އިތުބާރާއި	 މީހުންގެ	
ކަމަކަށް	ވާންޖެހެއެވެ.	އަދި	ހަމަ	މިއާއެކު،	ފަންޑުގައި	

ޮބޑުވުމާއި،	 މިންވަރު	 ހިއްސާވާ	 އަމިއްލައަށް	
ކްރައުޑްފަންޑިންގެ	ަހރަކާތުގައި	އެކަށީގެންވާ	ވަގުތު	
ހޭދަކުރުމާއި	ޒަމާނީ	ޓެކްނޮޮލޖީއަށް	އަހުލުވެރިވުމަކީ	
އެޅޭނެ	 ހިންގުމަށް	 ކްަރއުޑްފަންޑް	 ކާމިޔާބުކަމާއެކު	

ބާރެކެވެ.

ކާމިޔާބުކަމާއެކު	ހިންގާފައިވާ	ބައެއް	މަޝްރޫޢުތަކާއި	
އެ	މަޝްރޫޢުތަކަށް	ލިބިފައިވާ	ފައިސާގެ	މިންވަރު	

ތިރީގައި	ނަކަލުޮކށްލަމެވެ.

ބްރިންގ	ބެކް	ރީޑިންގ	ރެއިންޯބ	ޮފރ	 	•
އެވްރި	ޗައިލްޑް	އެވްރިވެއަރ	–	5.4	މިލިޔަން	

ޮޑލަރު ޔޫ.އެސް	
މާލީޮގތުން	ތަނަވަސްކަން	ނެތް	7500	އަށްވުރެ	
ޚިދުމަތް	 ރެއިންބޯގެ	 ރީޑިންގ	 ޢާއިލާއަށް	 ގިނަ	
ހިލޭ	ޯފރުޮކށްދިނުމަށް	ހިންގި	ކްރައުޑްފަންޑަށް	5.4	

މިލިޔަން	ޔޫ.އެސް	ޑޮލަރުގެ	ހިލޭއެހީ	ލިބުނެވެ.

ކޫލެސްޓް	ކޫލަރ	–	13.2	މިލިޔަން	 	•
ޮޑލަރު ޔޫ.އެސް	

ކޫލެސްޓް	 އުފައްދާފައިވާ	 އިން	 ގްރެޕަރ	 ރަޔަން	
ކޫލަރ	އަކީ	ޕިކްނިކް	ތަކާއި	ކޭމްޕިންގ	ދަތުރުތަކަށް	
ޚާއްސަ،	‘ޯވޓަރޕްރޫފް’	ޮކށް	ފަރުމާޮކށްފައިވާ	މި	
ކޫލަރުގައި	ބްލޫޓޫތް	ސްޕީކަރ	ސިސްޓަމަކާއި،	ޯފނު	
ޗާޖުކުރާނެ	ޔޫއެސްބީ	ޯޕރޓްތަކާއި،	ކަޓިންގ	ޯބޑާއި،	
ބެޓަރީގެ	 އިންތިޒާމާއި	 ގޮތުގެ	 ތަށިތައްބެހެއްޓޭނެ	

ބާރުން	ހިންގާ	ބްލެންޑަރެއްވެސް	ހިމެނެއެވެ.	

	10 	– ޮވޗް	 ސްމަރޓް	 ޕެބްލްސް	 	•
ޮޑލަރު ޔޫ.އެސް	 މިލިޔަން	

އެޕްލް	ޮވޗް	ފަދަ	އަގުޮބޑު	ސްމާރޓް	އަތުކުރީގަޑި	
ފަރާތްތަކަށް	 ަތނަވަސްކަންނެތް	 މާލީ	 ގަންނާނެ	
ޮގތް	 ބޭނުންކުރެވޭނެ	 ޮވޗެއް	 ސްމާރޓް	 ވެސް	
ވަރަށް	 ޕްރޮޖެކްޓަކީ	 މި	 ހިންގުނު	 ފަހިކުރުމަށް	
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.											 ޕްޮރޖެކްޓެއްކަން	 ކާމިޔާބު	
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ތެރޭގައި	 އަހަރުތަކެއް	 މަދު	 ކާމިޔާބާއެކު،	 މި	
ޕެބްލްސް	ކުންފުނީގެ	އަގު	ވަނީ	740	މިލިޔަން	

އަރާފައެވެ. ޮޑލަރަށް	 ޔޫ.އެސް	

ިއްސލިާމކް ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގ

ޝަރީޢާ	 ކްރައުޑްފަންޑިންގއަކީ	 އިސްލާމިކް	
ހުއްދަކުރާ	ޕްޮރޖެކްޓަކަށް	އަދި	ޝަރީޢާ	ހުއްދަކުރާ	
ކްރައުޑްފަންޑިންގެ	 ހިންގާ	 މަތިން	 އުސޫލުތަކުގެ	
ވިސްނާއިރު،	 އުސޫލަކުން	 އާްނމު	 ހަރަކާތްތަކެވެ.	
ކްރައުޑް	ފަންޑިންގައި	ބޭނުންކުރެވޭ	ޕިއަރ-ޓް-ޕިއަރ	
ބާވަތްތަކުގައި	 އެހެނިހެން	 ފިޔަވައި	 ލެންޑިންގ	
ވުމާއެކު،	 ނުވެއެވެ.	 ހިެމނިފައެއް	 އިންޓްރެސްޓް	
ޝަރީޢާ	ހުއްދަކުރާ	ވިޔަފާރިއެއް	ނަމަ،	އިކުއިޓީ،	
ހުއްދަ	 ޮމޑެލްތަކަކީ	 ޮޑނޭޝަން	 އަދި	 ރިވާރޑް	

ޮމޑެލްތަކެކެވެ.	

ޝަރީޢާ	 އަކީ	 ެލންޑިންގ	 ޕިއަރ-ޓް-ޕިއަރ	
ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި	 މުޢާމަލާތްތަކަށް	 ހުއްދަކުރާ	
މުޟާރަބާ	ޮކންޓްރެކްޓުތަކުގެ	ބޭނުންހިފައެވެ.	މިއީ	
ފައިދާގައި	 ޕްރޮޖެކްޓްގެ	 ފަާރތަށް	 އިންވެސްޓްކުރާ	
ހިއްސާވެ،	ޕްރޮޖެކްޓް	ހިންގާ	ފަރާތް	ޒިންމާދާރުކުރުވޭ	
އިންވެސްޓުކުރާ	 އުސޫލުން	 މި	 ނިޒާމެކެވެ.	
‘ޯލނުގެ	 އިންވެސްޓަރުން	 ނިމުމުން،	 މުއްދަތު	
އަނބުރާލިބޭނެއެވެ.	 ފައިސާ	 ދީފައިވާ	 ގޮތުގައި’	
އެއްވެސް	 ފަރާތުގެ	 ހިންގާ	 ވިޔަފާރި	 ނަމަވެސް،	
ގެއްލުމެއްގެ	 ހުރިހާ	 ލިބޭ	 އިހުމާލަކާއިނުލައި	

އިންވެސްޓަރެވެ. ޒިންމާނަގާނީ	

ކްރައުޑްފަންޑިންގގެ	އާންމު	ޮމޑެލްތައް:
އިކުއިޓީ-ބޭސްޑް	ކްރައުޑްފަންޑިންގ 	•

ޕިއަރ-ޓު-ޕިއަރ	ލެންޑިންގ 	•
ރިވޯރޑް-ބޭސްޑް	ކްރައުޑްފަންޑިންގ	 	•
ޑޮނޭޝަން-ބޭސްޑް	ކްރައުޑްފަންޑިންގ 	•
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ޓެކްނޮލޮޖީ’ގެ	 ‘ފައިނޭންޝަލް	 ބޭނުންޮކށްއުޅެނީ	 މިލަފްޒު	 ‘ފިންޓެކް’	
ފަހަކާޖެހެންދެން	ފިންޓެކް	ބޭނުންކުރެވެމުން	އައީ	މާލީ	 ބަދަލުގައެވެ.	ދާދި	
މިސާލަކަށް،	 ފުރަގަހުގައެވެ.	 ަފރުދާގެ	 ދިނުމުގައި	 ޚިދުމަތް	 ިއދާރާތަކުން	
ކަސްޓަމަރުންގެ	މަޢުލޫމާތާއި	އެކައުންޓްތައް	ބެލެހެއްޓުމާއި	އޭގެ	ހިސާބުތައް	
ަތއްޔާރުކުރުމަށް	ބޭނުންކުރާ	ޓެކްނިކަލް	ވަސީލަތެއްގެ	ގޮތުގައެވެ.	ޓެކްނޮޮލޖީ	
ކުރިއަރަމުންދާ	ދުވެލީގެ	ސަބަބުން	‘ފިންޓެކް’ގެ	ދައުރު	މިހާރު	ވަނީ	ފުޅާވެފައެވެ.	
މިޮގތުން	ގިނަ	ބަޔަކު	ދަނީ	ނޭނގި	ނަމަވެސް	އާންމު	ދިރިއުޅުމުގައި	ފިންޓެކް	
ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.	ކުރިއާ	ޚިލާފަށް	ބޭންކުގެ	ޚިދުމަތްތައް	ލިބިގަންނަ	ޮގތަށް	
ފައިސާ	 ޗެކަށް	 ޖަމާކުރުން،	 ކުރުމާއި	 ޓްރާންސްފަރ	 ފައިސާ	 ބަލައިލާއިރު	
ހުންނަ	 ލިބެން	 މެދުވެރިޮކށް	 އޭޓީއެމް	 މިހާރު	 ޚިދުމަތްތައް	 ފަދަ	 ނެގުން	
އިރު	މިފަދަ	ގިނަ	ޢަދަދެއްގެ	މުޢާމަލާްތތައް	ޮމބައިލް	އެޕްތަކުގެ	ޒަރިއްޔާއިން	

ޮކންމެތަނެއްގައި	ހުރި	ނަމަވެސް	ފަސޭހަކަމާއެކު	ކުރެވެއެވެ.

ބޭންކިންގ	 ހަމައެކަނި	 އައިސްފައިވަނީ	 އިންގިލާބެއް	 ސަބަބުން	 ފިންޓެކްގެ	
ނިޒާމަކަށް	ނޫނެވެ.	އަށްޑިހަ	ތިން	ބިލިއަން	ޑޮލަރުގެ	މި	ޞިނާޢަތު	ވަނީ	
ވައްޓަފާޅިއަށްވެސް	 ވިޔަފާރިކުރުމުގެ	 ގަނެވިއްކުމާއި	 ދުނިޔޭގެ	 ފުޅާވެގެންޮގސް	
ވޮލެޓް	 ޑިޖިޓަލް	 ޕޭމަންޓާއި	 ޮއންލައިން	 ގެނުވާފައެވެ.	 ބަދަލުތަކެއް	 ޮބޑެތި	
އިތުރުވުމުގެ	 މަޤްބޫލުކަން	 ކަށަވަރުކުރެވި	 ރައްކާތެރިކަން	 ޚިދުމަތްތަކުގެ	 ފަދަ	
ސަބަބުން	އިންޓަރނެޓް	މެދުވެރިޮކށް	ވެސް	މިހާރު	ފުޅާ	ދާއިރާއެއްގައި	ވިޔަފާރި	
ކުރެވެމުންދެއެެވެ.	މި	ޮގތުން	ދުނިޔޭގެ	ނަން	މަޝްހޫރު	އަލީއެކްސްޕްރެސް،	
ޚިދުމަތްތައް	 ފަދަ	 ކޫ.އެމްވީ	 އަވަސްކާޓާއި	 ރާއްޖޭގެ	 އަދި	 އީބޭ	 އެމެޮޒން،	

ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް	މަނިޓަރީ	ޮއތޯރިޓީގެ	ޮމބައިލް	ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ	ގަވާއިދުގެ	ދަށުން	
2016	ވަނަ	އަހަރު	ރާއްޖޭގައި	ޮމބައިލް	ޕޭމަންޓްގެ	ނިޒާމް	ޤާއިމުކުރުމުން،	

ފަދަ	 އެމް-ފައިސާ	 އުރީދޫ	 އަދި	 ޕޭ،	 ޮމބައިލް	 ބީއެމްއެލް	 ޕޭ،	 ދިރާގު	
ޚިދުމަތްތައް	ތަޢާރުފުވެގެން	ދިޔައެވެ.	މިއީ	ފަސޭހަކަމާއެކު	ޯފނުން	ފައިސާ	
ފައިސާ	 ފިހާރަތަކަށް	 ދަތުރާއި	 ޓެކްސީ	 ދެއްކުމާއި،	 ބިލް	 ޮފނުވުމަށާއި،	

ޙައްލެކެވެ. ‘ފިންޓެކް’	 ބޭނުންުކރަމުންގެންދާ	 ދައްކާލަން	

ފިންޓެކްގެ	 ދަނީ	 ވެސް	 މުއައްސަސާތަކުން	 ދައުލަތުގެ	 އިތުރުން،	 މީގެ	
އެކިއެކި	ވަސީލަތްތަކުގެ	ބޭނުން	ހިފަމުންނެވެ.	މީގެ	ތެރޭގައި	ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ	
ޮމބައިލް	އެޕް	‘ވިޔަވަތި’،	އެމް.އެމް.އޭގެ	‘ވިޔަ’،	މީރާގެ	‘ވާރު’	ކާޑާއި	‘މީރާ	
ފިނޭންސް	 އަދި	 ކާޑާއި	 ‘ޕާސްޕޯޓް’	 އޭޓީއެމް	 އިމިގްރޭޝަންގެ	 ކަނެކްޓް’،	
ބަނޑޭރި	 އަދި	 ބީލަން	 )ނީލަން،	 ޕޯޓަލްތައް	 ތަޢާރުފުކުރި	 މިނިސްޓްރީއިން	

ހިމެނެއެވެ. ޕޯޓަލް(	

ިފްނެޓކަްގއި ްސމާރްޓޯފުނގެ ަދުއުރ

ރާއްޖޭގައި	އެހާ	އާންމުނޫން	ނަމަވެސް،	މިހާރުގެ	ގިނަ	ސްމަރޓް	ޯފންތަކުގައި	
ހުންނަ	‘ނިއަރ	ފީލްޑް	ޮކމިއުނިކޭޝަން’	)އެން.އެފް.ސީ(	އަކީ،	ދުނިޔޭގެ	
އެހެން	ޤައުމުތަކުގައި	ގަނެ	ވިއްކުމާއި	ފައިސާ	ދެއްކުމަށް	ފުޅާދާއިރާއެއްގައި	
ފައިސާ	 ގަނެ	 އެއްޗެއް	 ފިހާރައަކުން	 ‘ފީޗާރ’އެކެވެ.	 ބޭނުންކުރަމުންދާ	
ޖައްސާލުމުން	 މެޝިނެއްގައި	 ނަގާ	 ޯފނު	 ޮއތް	 އަތުގައި	 ދައްކާލުމަށް	
އެނިމުނީއެވެ.	މިސާލަކަށް	ބަލާނަމަ	ފެރީ	ޓިކެޓް،	ބުރިޖުގެ	ޓޮލް	އަދި	ބަސް	
ޓިކެޓް	ފަދަ	ކަންކަމަށް	ޯފނުން	ފައިސާ	ދައްކާ	ޯފނަށް	ޓިކެޓް	ލިބޭނަމަ	މި	
ފަދަ	ޚިދުމަތް	ލިބިގަތުމަށް	ސަފު	ހަދައިގެން	ނުތިބެ،	ޚިދުމަތް	ޯފރުޮކށްދޭ	
ފަރާތުގެ	އިދާރީ	ޚަރަދު	ކުޑަވެ	ޚިދުމަތުގެ	އަގު	ހެޮޔވެ	އަވަސްވެގެންދާނެއެވެ.

ިފްނެޓކް: ަފިއޭންނަޝލް ެޓކޮްނޮލީޖ  .11
ލިޔުނީ:	މުޙައްމަދު	އިޝްރާޤު	ފައިޞަލް
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އާރިޓފަިޝލް އްިނަޓލަިޖްންސ ަތޢާުރފުުވްނ

މާލީ	ޚިދުމަތުގެ	ވައްޓަފާޅިއަށް	‘ފިންޓެކް’ގެ	ސަބަބުން	އައި	އިންޤިލާބާއެކު	
މިވަނީ	 ދުނިޔެ	 ކުރުމަށް	 ތަޖުރިބާއެއް	 އައު	 ފިންޓެކްގެ	 އަނެއްކާވެސް	
ވިސްނުން(	 )މަސްނޫޢީ	 އިންޓެލިޖެންސް’	 ‘އާޓިފިޝަލް	 ތައްޔާރުވެފައެވެ.	
ނުވަތަ	އޭގެ	އަމިއްލަ	ޒާތުގައި	އިންާސނުން	ފަދައިން	ވިސްނާ	ފިކުރުޮކށް،	
ރޭވުންތައް	ރާވާ	ހިންގުމުގެ	އިތުރުން،	ބަަދލުވަމުންދާ	ޙާލަތާ	އެއްޮގތަށް	ކަންކަން	
ދަސްޮކށް	އިޞްލާޙުކުރުމުގެ	ޤާބިލްކަން	ލިބިފައިވާ	މެޝިންތަކެއް	މި	ވަނީ	
އީޖާދުޮކށް	ބޭނުންކުރަން	ފަށާފައެވެ.	ދާދި	ފަހަކާ	ޖެހެންދެން	އިންވެސްޓަރުންގެ	
އިންވެސްޓްމަންޓް	 އައީ	 ކުރަމުން	 މެނޭޖް	 ފަންޑުތައް	 ޕޯޓްޯފލިޯއތަކާއި	
އިންޓެލިޖެންސްގެ	 އާޓިފިޝަލް	 ނަމަވެސް	 ބްޯރކަރުންނެވެ.	 މެނޭޖަރުންނާއި	
ަސބަބުން	ތަސައްވުރު	ނުކުރެވޭހާ	ގިނަ	މަޢުލޫމާތު	ދުނިޔޭގެ	އެކި	ބާޒާރުތަކުން	
ހިނދުޮކޅެއްގެ	ތެރޭގައި	ޯހދާ،	އިންވެސްޓަރުންގެ	ޕޯޓްޯފލިޯއއާއިބެހޭ	ނިންމުންތައް	

‘ހިއުމަން	އެރާރ’	އެއް	ނެތި	ޕްޮރސެސްކުރެވެއެވެ.	

ޞިނާޢަތު	 ފިންޓެކް	 އެކު	 ފަސޭހަތަކަކާ	 އެތައް	 ތަފާތު	 އިތުރުން	 މީގެ	
އެދެވޭ	 އަދިވެސް	 ސަރަހައްދުތަކުގައި	 ބައެއް	 ކުރިޯހދަމުންނެވެ.	 ދަނީ	 މި	
މިންވަރަކަށް	ބޭންކިންގގެ	ޚިދުމަތްތަކެއް	ނުލިބެއެވެ.	ބްރާންޗްތައް	ހިންގުމަކީ	
ވާޗުއަލް	 ‘ޯއޕަން	 ނުވެއެވެ.	 ކަމަކަށް	 ކުރެވޭވަރު	 އުސޫލުން	 ވިޔަފާރީގެ	
ޕޯޓްޯފލިޯއ	 އިތުރުން،	 ބޭންކިންގގެ	 ސަބަބުން	 އީޖާދުތަކުގެ	 ފަދަ	 ބޭންކް’	
މެނޭޖްމަންޓާއި،	ފައިސާ	ޓްރާންސްފަރ	ކުރުމާއި	ޕޭމަންޓްގެ	ޚިދުމަތް	ދުނިޔޭގެ	
އެކި	ކަންޮކޅުތަކުން	ޮކންމެ	ވަގުތެއްގައިމެ	ޮކންމެ	މީހަކަށް	ވެސް	ޯހދުމުގެ	

ހުޅުވިފައެވެ. ވަނީ	 ފުރުޞަތު	

ިފްނެޓކަްގިއ ކްަރުއޑަްފްނިޑްނގ

ފަންޑު	 ނުވަތަ	 ފައިސާ	 ވެސް	 ބޭނުންތަަކށް	 އަމިއްލަ	 ވިޔަފާރިތަކަށާއި	
ޯހދައިދީފައެވެ.	 މިވަނީ	 ޙައްލެއް	 ފަސޭހަ	 ޒަރީއާއިން	 ފިންޓެކްގެ	 ޯހދުމަށް	
ބަދަލުވުމާ	 ތަކަށް	 ޕްލެޓްޯފމް’	 ‘ވެބް-ބޭސްޑް	 ނިޒާމް	 ‘ކްރައުޑްފަންޑިންގ’ގެ	
ހާސް	 އެތައް	 ފަސޭހަވެ،	 ބަާޔންކުރަން	 މަޤްޞަދު	 ޯހދާ	 ފަންޑު	 ުގޅިގެން،	
ފަސޭހަ	 ކުރުމަށް	 ނުވަތަ	ޞަދަޤާތް	 އިންވެސްޓުކުރުމަށް	 ފަންޑަށް	 ބަޔަކު	

ދިޔައެވެ.	 ވެގެން	

ރާއްޖޭގައި	ވެސް	ކްރައުޑްފަންޑިންގެ	ޮކންސެޕްޓަކީ	އާންމު	ކޮންސެޕްޓެކެވެ.	މީގެ	
ތެރެއިން	އެންމެ	އާންމުޮކށް	ފެންނަނީ	‘ވަގުތު	އެހީ’	އަދި	‘ސަން	ކުލުނު’	

ޯހދުމަށް	 ފައިސާ	 ފަރާތްތަކަށް	 ބޭނުންވާ	 ފަރުވާއަށް	 މެދުވެރިޮކށް	ޞިއްޙީ	
ޮގތަށް	ޯހދާ	ފަންޑުތަކަކީ	‘ވެބް’	ނުވަތަ	 ހުޅުވާލެވިފައިވާ	ފަންޑުތަކެވެ.	މި	
‘ޮމބައިލް	ބޭސްޑް’	ޕްލެޓްޯފމަކުން	އެއްުކރެވޭ	ޮގތަށް	ޮއންނަ	ފަންޑުތަކެއް	ނަމަ	
ރާއްޖޭގެ	އާބާދީގެ	ދެބައިކުޅަ	އެއްބައި	މީހުން	މަދުވެގެން	އެއްރުފިޔާ	ދީފިނަމަ	

ދެލައްކަ	ރުފިޔާ	ޖަމާކުރެވުނީއެވެ.	

މީގެ	އިތުރުން	ރަށެއްގައި	ދެމެހެއްޓެނިވި	ހަކަތައިގެ	ނިޒާމެއް	ޤާއިމުކުރުމަށް	
ނުވަތަ	ނަރުދަމާގެ	މަޝްރޫއެއް	ފެށުމަށް	ކަމުގައި	ވިޔަސް	ކްރައުޑްފަންޑިންގ	
މެދުވެރިޮކށް	ރަށާއި،	އަޮތޅާއި،	ރާއްޖޭގެ	ހުރިހާ	ރައްޔިތުންނާއި	ވިޔަފާރިވެރިންނަށް	
މަޝްހޫރު	 ދުނިޔޭގެ	 ެގްނދެވިދާނެއެވެ.	 ކުރިއަށް	 ޮގތަށް	 ަބއިވެރިވެވޭނެ	
އަދި	 ޯގފަންޑްމީ	 ކިކްސްޓާޓާ،	 ބަލާއިރު	 ޕްލެޓްޯފމްތަކަށް	 ކްރައުޑްފަންޑިންގ	

ހިމެނެއެވެ. އިންޑިގޯޯގ	

ކްިރޕްޯޓަކަރނީްސ އާިއ ްބޮލކްެޗއްިނ

ފިންޓެކްގެ	އިންގިލާބީ	ބަދަލުތަކުގެ	އަސްލަކީ	‘ވާރޗުއަލް	ކަރަންސީ’	ނުވަތަ	
‘ކްރިޕްޯޓ	ކަރަންސީ’	ވުޖޫދަށްއައުމެވެ.	މިއީ	އާދައިގެ	ނަގުދު	ފައިސާގެ	ބަދަލުގައި	
ކަރަންސީއެއް	 ވާރޗުއަލް	 ބާވަެތއްނޫނެވެ.	 ފައިސާގެ	 ފަދަ	 ހިފާގެންގުޅެވޭ	
ޑިޖިޓަލް	 މެދުވެރިޮކށް	 ވަސީލަތްތައް	 އިލެކްޓްޯރނިކް	 ބިޓްޮކއިންއަކީ	 ކަމަށްވާ	
އެކިކަންޮކޅުތަކުގައި	 ދުނިޔޭގެ	 ނިސްަބތްނުވެ	 ގައުމަކަށް	 ވަކި	 ާމހައުލެއްގައި	
ބޭނުންކުރެވެމުން	އަންނަ	ފައިސާގެ	ބާވަތެކެވެ.	މިބާވަތުގެ	ފައިސާއަކީ،	ވަކި	
ސެންޓްރަލް	ބޭންކެއްގެ	އިޙްތިޞާޞް	ނުހިނގާޮގތަށް،	އެ	ފަދަ	ފައިސާއެއް	

ބޭނުންކުރާ	ފަރާތްތަކުން	އުފައްދާ	ގެންގުޅޭ	ޑިޖިޓަލް	ފައިސާއެކެވެ.

ވާޗުއަލް	 ހުއްޓުވުމުގައި	 މަކަރު	 ފަދަ	 ޓްރާންސެކްޝަންސް’	 ‘ޑަބަލް	
ކަރަންސީތަކަށް	ދިމާވެފައިވާ	ޮގންޖެހުންތަކުގެ	ސަބަބުން	މިފަދަ	ފައިސާއަށް	
އެކަށީގެންވާ	ތަރުހީބެއް	ނުލިބި	ވަނިޮކށް	2008	ވަނަ	އަހަރު	ސަޯޓޝީ	
ފަރާތްތަކަކުން	 ނުވަތަ	 ފަރާތަކުން	 ނޭނގޭ	 ކާކުކަން	 ނަމުގައި	 ނަކަމޯޓޯގެ	
ސިއްސުވާލިއެވެ.	 ދުނިޔެ	 މުޅި	 ތަޢާރުފްޮކށް	 ޓެކްނޮޮލޖީ	 ‘ބްޮލކްޗެއިން’	
‘ލެޖާރ’އެއް	 އެކުލެވޭ	 މަޢުލޫމާތެއް	 ހުރިހާ	 ވަކިކަމަކާބެހޭ	 ބްޮލކްޗެއިންއަކީ	
ބަލަހައްޓާ	ނިޒާމެކެވެ.	އާންމުޮކށް	ގެންގުޅޭ	ލެޖާރއާއި	ބޮޮލކްޗެއިންގެ	ތަފާތަކީ	
‘ސެންޓްރަލް’	ލެޖާރއެއް	ނެތި	މި	ޚިުދމަތް	ބޭނުންކުރާ	ހުރިހާ	ފަރާތްތަކަށް	
މި	ލެޖާރ	ލިބި،	އަންނަ	ޮކންމެ	ބަދަލެއްގެ	ޞައްޙަކަން	ކަށަވަރު	ކުރެވުމެވެ.	
މަކަރާއި	 މުޢާމަލާތްތަކަށް	 ކުރާ	 މެދުވެރިޮކށް	 ބްޮލކްޗެއިން	 އެހެންކަމުން	
ހުރިހާ	 ގާތްގަނޑަކަށް	 ކުޑަވެއެވެ.	 ފުރުސަތު	 ގެނައުމުގެ	 ބަދަލު	 ހީލަތުން	
އެކިބާވަތުގެ	 ބޭނުންކުރާއިރު	 ނިޒާމު	 ބްޮލކްޗެއިންގެ	 ކަރަންސީއެއް	 ވާޗުއަލް	
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އެކި	‘ކަސްޓަމައިޒްޑް	 ފަހަތުގައިވަނީ	 އުފެއްދުމާއި	ބޭނުންކުރުމުގެ	 ކަރަންސީ	
ޕްޮރޮޓޯކލް’ތަކެވެ.

‘ސްމާރޓް	 އެހީގައި	 ސިގްނޭޗާރ’ގެ	 ‘ވާޗުއަލް	 އަދި	 ޗެއިން’	 ‘ބްޮލކް	
ކޮންޓްރެކްޓް’	އެކުލަވާލައި	އޭގެ	އަމިއްލަ	ޒާތުގައި	ޮކންޓްރެކްޓް	‘އެގްޒެކިއުޓް’	
ުކރެވޭ	ޮގތަށް	ވެސް	ފިންޓެކްގެ	ތެެރިއން	މި	ވަނީ	ހަމަޖެހިފައެވެ.	މި	ފަދަ	
ފުރުޞަތު	 ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ	 ޚިލާފުވެ	 ޮކންޓްރެކްޓާ	 ސަބަބުން	 ކަންކަމުގެ	

ކުޑަވެގެންދެއެވެ.

ބިޓްޮކއިންގެ	ޕްރޮޮޓޯކލަށް	ބަލާއިރު	ބިޓްޮކއިން	އުފެއްދުމުގެ	ބާރާއި	އިޚްތިޔާރު	
ޮކންމެ	މީހަކަށްވެސް	ލިބިފައި	ވެއެވެ.	އަދި	ގަނެވިއްކުމުގައި	ފައިސާގެ	ބަދަލުގައި	
ބިޓްޮކއިން	އިން	އަގު	އަދާކުރުމުގެ	ފުރުސަތު	ޮއތްއިރު،	ޮފރިން	އެކްސްޗޭންޖް	
ބިޓްޮކއިން	 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.	 ބިޓްޮކިއން	 ގައި	 )ޮފރެކްސް(	 ާބޒާރު	
ރަޖިސްޓަރީޮކށް	 ވޮލެޓެއް’	 ‘ޑިޖިޓަލް	 ވާނަމަ	 ބޭނުންކަމުގައި	 އުފައްދަން	
ކްރިޕްޯޓ	 ނުވަތަ	 ‘ރަން’	 ޮކމްޕިއުޓަރުގައި	 ޮސފްޓްވެއާ	 ބޭނުންވާ	 އެކަމަށް	
ބިޓްޮކއިން	 ހެދުމުން،	 މިޮގތަށް	 ކުރަންޖެހެއެވެ.	 ‘މައިން’	 ބަހުރުވައިންނަމަ	
މައިން	ކުރާ	ޮކމްޕިއުޓަރުގައި	އެސޮފްޓްެވއާ	އޭގެ	އަމިއްލަޒާތުގައި	އެކި	ބާވަތުގެ	
ހިސާބުތައް	)ބިޓްޮކއިން	އަލްޮގރިދަމްތަކުން(	ހަދައެވެ.	ދުނިޔޭގައި	ބިޓްޮކއިން	
ަދއުރުވާނެ	އެންމެ	މަތީ	އަދަދެއްގެ	ޮގތުގައި	އެކާވީސް	މިލިއަން	ކަމުގައި	ވަނީ	

ކަނޑައަޅާފައެެވ.

ބިޓްޮކއިން	ބޭނުންޮކށްގެން	ކުރާ	މުއާމަލާތްތަކުން	އެއްވެސް	މިންވަރަކަށް	ފީއެއް	
ނުނެގޭއިރު،	ޮކއިންއޭޓީއެމްރާޑަރ	ވެބްސައިޓް	)coinatmradar.com(	އަށް	
ބަލާއިރު	ދުނިޔޭގެ	70	އަށް	ވުރެ	ގިނަ	ގައުމުގައި	އޭޓީެއމް	މެދުވެރިޮކށް	
ބިޓްޮކއިންގެ	އަގަށްވާ	ނަގުދު	ފައިސާ	ލިބޭނެ	އިންތިޒާމު	ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.		
އަދި	މިހާރު	ބޭނުންކުރާ	ފައިސާއާ	އަޅާބަލާއިރު	ކްރިޕްޯޓކަރަންސީ	ބޭނުންކުރާ	
ފަރާތްތަކުގެ	މައުލޫމާތާއި	ބޭނުންކުރާ	ގޮތުގެ	ސިއްރު	ހިފެހެއްޓުމުގެ	ފުރުޞަތު	

ޮބޑެވެ.

ޓެކުހަށް	 އަދި	 ޯލންޑަރިންގ	 މަނީ	 ހޭދަކުރުމަށާއި	 ޓެރަރިޒަމަށް	 ނަމަވެސް	
މަކަރުހެދުން	ފަދަ	ކަންކަމަށް	މަގުފަހިކުރުވުމުގައި	ކްރިޕްޯޓކަރަންސީ	މިހާރުވަނީ	
ކުށްވެރިންގެ	ބާރުގަދަ	ހަތިޔާރަކަށް	ހަދާފައެވެ.	އަދި	ވައިރަސްއާއި	އެޑްވެއާރ	
ފަދަ	ވަސީލަތްތައް	މެދުވެރިޮކށް	ޮކމްޕިއުޓަރާއި	ޯފނުތައް	ވަގަށް	ބޭނުންޮކށްގެން،	
މި	ފަދަ	ފަރާތްތަކުން	ބިޓްޮކއިން	އުަފއްދާ	މައްސަލަތައް	ވަނީ	ފެންމަތިވާން	
ފަށާފައެވެ.	މީގެ	ސަބަބުން	ޮކމްޕިއުޓަރާއި	ޒާތީ	މަޢުލޫމާތަށް	ސީދާ	ގެއްލުން	
ޚަރަދު	 ކަރަންޓު	 ލަސްވެ	 ސިސްޓަމް	 ނަމަވެސް	 ުނލިބުނުކަމުގައިވީ	

ޮބޑުވެގެންދެއެވެ.	ބިޓްޮކއިންގެ	މަޤްބޫލުކަން	އިތުރުވެ	އަގު	ޮބޑު	ވާވަރަކަށް	އެ	
އުފައްދާ	މީހުން	ގިނަވެއެވެ.	ދުނިޔޭގެ	އެކި	ކަންޮކޅުތަކުގައި	އެތަކެއް	ހާސް	
ޮކމްޕިއުޓަރުތައް	ބިޓްޮކއިން	އުފެއްދުމުގެ	ބޭނުމަށް	އެކަނިވެސް	ދަނީ	ސައުވީސް	
ބޭނުން	 ކަރަންޓު	 ‘މެގަވޮޓް’ގެ	 މިލިއަން	 އެތަކެއް	 ހުއްޓުމެއްނެތި	 ގަޑިއިރު	
ކުރަމުންނެވެ.		މިޮގތަށް	އެތައް	މިލިއަން	މެގަވޮޓްގެ	ކަރަންޓާއި	ރިޯސސްތައް	
ބޭނުން	ކުރެވެމުން	މިދަނީ	އޭގެ	އެންމެ	ބޭނުންތެރި	ޮގތެއްގައިޯތ	މިއީ	އުފެދޭ	

ސުވާލެކެވެ.

މުޢާމަލާތެއް	 ބިޓްޮކއިންގެ	 ފަހަރަށް	 ފުރަތަމަ	 އެންމެ	 ބަލާއިރު،	 ތާރީޚަށް	
އެމެރިކާގެ	 	)2010 މޭ	 	22( އަހަރުކުިރން	 އަށެއްކަ	 މީގެ	 ޮކށްފައިވަނީ	
ޖެކްސަންވިލާ	ފްޮލރިޑާގައެވެ.	މި	މުޢާމަލާތުގައި	ލެޒްޯލ	ކިޔާމީހަކު	10,000	
ޮނވެންބަރު	 	14( ވަގުތު	 މި	 ވެއެވެ.	 ގަނެފައި	 ޕިއްޒާ	 ދެ	 ބިޓްޮކއިނަށް	
ރުފިޔާއެވެ.	 ހާސް	 	97 ގާތްގަނޑަކަށް	 އަގަކީ	 ބިޓްޮކއިނެއްގެ	 	)2018
އެހެންކަމުން،	މި	އަދުގެ	އަގުން	ނަމަ	10,000	ބިޓްޮކއިންގެ	އަގަކީ	973	

ރުފިޔާއެވެ. މިލިއަން	
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އިޖާާރ ުޞކޫކް ލިޔުނީ:	އާމިނަތު	މުޙައްމަދު	ދީދ12ީ. 

ކުއްޔަށް	 މުދަލެއް	 އަކީ	 )ލީސިންގ(	 އިޖާރާ	
ނުވަތަ	 ޢަޤުދެއް	 ކުރެވޭ	 ދިނުމަށްޓަކައި	
ދިނުމުގައި	 ކުއްޔަށް	 މުދަލެއް	 އެއްބަސްވުމެކެވެ.	
ބެލެވޭ	ޝަރުޢީ	މިންގަނޑަށް	މި	ޢަޤުދުކުރުމުގައި	
ކުއްޔަށް	 މުދާ	 މިޮގތުން	 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.	
އެ	 ނުވަތަ	 ވެރިފަރާތުން	 މުދަލުގެ	 ދޭންވާނީ	
ހުއްދަދީފައިވާ	 ދިނުމަށް	 ކުއްޔަށް	 މުދަލެއް	
ފަރާތަކުންނެވެ.	ކުއްޔަށް	ދެވޭ	މުދަލެއް	ވާންޖެހޭނީ	
ަޝރުޢީ	ޮގތުން	ހުއްދަ	މުދަލަކަށެވެ.	އަދި	މުދާ	
ޝަރުޢީ	 ވާންޖެހޭނީ	 ބޭނުން	 ދެވޭ	 ކުއްޔަށް	
ކުއްޔަށް	 މިޮގތުން	 ބޭނުމަކަށެވެ.	 ހުއްދަ	 ޮގތުން	
އަނބުރާ	 ހިފުމުން	 ބޭނުން	 އޭގެ	 މުދަލަކީ	 ދެވޭ	
އޭގެ	ވެރިފަރާތަށް	ރައްދު	ނުކުރެވޭ	ފަދަ	އެއްޗަކަށް	
ވެގެންނުވާނެއެވެ.	ކުއްޔަށްދެވޭ	މުދަލުގެ	ފިކްސްޑް	
މުއްދަތުގައި	 ކުލީގެ	 ބަލަހައްޓަންވާނީ	 ޚަރަދުތައް	

ވެރިފަރާތުންނެވެ. މުދަލުގެ	 ވެސް	

ފައިނޭންސްގެ	 އިސްލާމިކް	 އަކީ	 އިޖާރާ	ޞުކޫކް	
ކެޕިޓަލް	 ހިންގުމަށްޓަކައި	 މަޝްރޫއެއް	 ތެރެއިން	
ޯހދުމަށް	 ފައިސާ	 މެދުވެރިޮކށް	 މާރކެޓް	
މިއީ،	 ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.	 މާލީ	 ބޭނުންކުރެވިދާނެ	
އެސެޓެއް	 ޓެންޖިބަލް	 ދީފައިވާ	 ކުއްޔަށް	
ހިމެނޭ	 ތެރޭގައި	 އެސްޓޭޓް	 ރިއަލް	 )މިސާލަކަށް	

އެޕާރޓްމަންޓް،	ޮކންޑަމީނިއަމް(	ނުވަތަ	މުދަލެއްގައި	
އެ	 ނުވަތަ	 މިލްކުވެރިކަން	 ހިއްސާގެ	 އެމީހެއްގެ	
ދައްކުވައިދޭ	 ޙައްޤު	 ބޭނުންކުރުމުގެ	 މުދަލެއް	
އިންސްޓްރުމަންޓެކެވެ.	މި	ޞުކޫކް	ގައި	ކުއްޔަށް	
ޮގތަށް	 ނާންނަ	 އުނިކަމެއް	 ޙައްޤަށް	 ހިފާފަރާތުގެ	
މިލްކުވެރިއެއްގެ	 މުދަލުގެ	 ވެރިފަރާތަށް		 މުދަލުގެ	
އަދި	 ލިބިގަތުމާއި،	 ކުލި	 ހުރުމާއި،	 ޮގތުގައި	
ދޫޮކށްލުމުގެ	ޙައްޤު	ލިބިގެންވެއެވެ.	މިފަދަ	ޞުކޫކް	
އަކީ	ކެޕިޓަލް	މާރކެޓްގައި	ގަނެވިއްކޭ	ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.	
މުދަލެއް	 އެ	 ތެރޭގައި	 މުއްދަތުގެ	 ޞުކޫކްގެ	 މި	
ބެލެހެއްޓުމާއި،	އަދި	އެ	މުދަލަށް	ލިބޭ	ގެއްލުމަށް	

ޯހލްޑަރުންނެވެ.	 ޞުކޫކް	 ޒިންމާވާނީ	

އިޖާާރ ުޞކުޫކގެ ަމިއަގނޑު ސިަފަތްއ

އިޖާރާ	އެއްބަސްވުމެއްވެވޭ	ހިނދު	ކުއްޔަށް	 	•
ދޫކުރެވޭ	މުދަލުގެ	ބާވަތާއި	ސިފަތަކަކީ	ޮކބައިކަމާއި	
އެ	މުދަލުގެ	ކުލި	ރަނގަޅަށް	ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.	
މުދަލެއް	 ނަމަ	 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ	 ޮގތަށް	 މި	
ރާވާފައިވާ	 އިމާރާތްކުރުމަށް	 ކުރިމަގުގައި	 ނުވަތަ	
ދަށުން	 އެއްބަސްވުމެއްގެ	 އިޖާރާ	 ތަނެއްވެސް	
މިޮގތުން	 ނަމަވެސް	 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.	 ކުއްޔަށް	
މުއްދަތުގެ	 ދޫކުރާ	 ކުއްޔަށް	 ދޫކުރެވޭނީ	 ކުއްޔަށް	

ކުރިން	އެފަރާތަކަށް	މުދާ	ގަނެ	މިލްކުވުމާއި،	ނުވަތަ	
އިމާރާތްޮކށް	 އިމާރާތެއްނަމަ	 ރާވާފައިވާ	 ހަދަން	
ހަވާލުކުރުމަަށް	 ފަރާތާ	 ހިފާ	 ކުއްޔަށް	 ނިންމައި	
ކުއްޔަށް	 މީގެއިތުރުން	 އެއްބަސްވެފައިވާނަމައެވެ.	
ހިފާ	ފަރާތުގެ	ޙައްޤަށް	އުނިކަމެއް	ނާންނަ	ޮގތަށް،	
ކުލީގެ	މުއްދަތުގެ	ތެރޭގައިވެސް	މުދާ	ވިއްކާލުމުގެ	
ޙައްޤު	ވެރިފަރާތަށް	ލިބިގެންވެއެވެ.	އަދި	ކުއްޔަށް	
އެމުދަލަކުން	 ވިއްކާލާނަމަ،	 މުދަލެއް	 ދޫޮކށްފައިވާ	
ގަންނަ	 މުދާ	 އެ	 ޙައްޤުވާނީ	 އާމްދަނީ	 ލިބޭ	

ފަރާތަށެވެ.	

އެ	 ނަމަ،	 އެއްބަސްވުމެއްގައި	 އިޖާރާ	 	•
އެއްބަސްވުމުގެ	ފުރަތަމަ	މުއްދަތުގައި	އެއްބަސްވެވޭ	
އަދި	 ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.	 ރަނގަޅަށް	 ކުލި	
މުއްދަތުގައި	 އައުކުރެވޭ	 އެއްބަސްވުން	 ކުރިމަގުގައި	
ނަގާނެ	ކުލި،	އެއް	ހަމައެއްގައި	ބެހެއްޓުން،	އަގު	
ޮބޑުކުރުން	ނުވަތަ	އަގު	ކުޑަކުރުމަށް	ބެންޗުމާރކް	
އެހެން	 އެފަދަ	 )އަޅާކިޔާނެ	މިންގަނޑެއް(	ނުވަތަ	

ހިމަނަންވާނެއެވެ.	 މިންގަނޑެއް	

ބަލާއިރު	 މަތިން	 ހަމަތަކުގެ	 ޝަރީޢާގެ	 	•
މުދަލެއްގެ	އަސާސީ	ސިފަތަކާއި	ގުޅޭ	ކަންތައްތަކުގެ	
ޒިންމާ	ނަގަންޖެހޭނީ	އެމުދަލެއްގެ	ވެރިފަރާތުންނެވެ.	
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ފަރާތުންނެވެ.	 ކުއްޔަށްހިފާ	 ކުރަންެޖހޭނީ	 ޚަރަދު	 މަރާމާތުތަކަށް	 ކުރަންޖެހޭ	 ތެރޭގައި	 ހިންގުމުގެ	 ަނމަވެސް	

އިޖާރާ	ޞުކޫކް	ދޫކުރުމުގެ	އިޖުރާއަތުގެ	ދަށުން	ޞުކޫކް	ދޫކުރަން	ކަނޑައަޅާ	މުދަލެއް	ގަތުމަށް	‘ސްޕެޝަލް	ޕާރޕަސް	ވެހިކަލް’	)އެސް.ޕީ.ވީ(	 	•
ެއއް	އުފައްދައި،	އިންވެސްޓަރުންނަށް	ޞުކޫކް	ދޫކުރުމުން	ލިބޭ	ފައިސާއިން	އެ	މުދަލެއް	ގަތުމުގެ	ފުރުޞަތު	ލިބިދެއެވެ.		އެއަށްފަހު	ތިންވަނަ	ފަރާތަކަށް	
އެ	އެސެޓް	ބޭނުންކުރުމަށް	ކުއްޔަށް	ދެވިދާނެއެވެ.	ކުއްޔަށް	ހިފާ	ފަރާތުން	ކަނޑައެޅޭ	މުއްދަތެއްގެ	ތެރޭގައި	އެސް.ޕީ.ވީ	އަށް	ކުލި	ދެއްކުމުން،	އެފަރާތުން	

ޞުކޫކް	ޯހލްޑަުރންނަށް	ދޭންޖެހޭ	ފައިސާ	ދެވޭނެއެވެ.	

އިޖާރާ	ޞުކޫކް	އަކީ	ފަސޭހައިން	އެކަކު	އަނެކަކަށް	ބަދަލުކުރެވޭ	އަދި	ސެކަންޑަރީ	މާރކެޓުގައި	ގަނެވިއްކޭ	އެއްޗެކެވެ. 	•

މި	ފަދަ	އިޖާރާ	ޞުކޫކެއްގެ	ޮއނިގަނޑު	ޮއންނާނެ	ޮގތް	ތިރީގައި	އެވަނީއެވެ.

1	 ޮއރިޖިނޭޓަރ	)ޞުކޫކް	ދޫކުރަން	ބޭނުންވާ	ފަރާތް(	ގެ	މުދާ	ސްޕެޝަލް	ޕަރޕަސް	ވެހިކަލް	)އެސް.ޕީ.ވީ(އަށް	ވިއްކުން	އަދި	ވިއްކުމުގެ	ކުރިން	ކަނޑައެޅޭ	.
އަގަށް	މުދާ	ގަުތމަށް	އެއްބަސްވުން.			

2	 އެސް.ޕީ.ވީ	އިން	ޞުކޫކް	ސެޓިފިކެޓް	ދޫކުރުމަށްފަހު،	ޞުކޫކް	ޯހލްޑަރުން	)އިންވެސްޓަރުން(ނަށް	ވިއްކުން.	.
3	 ޞުކޫކް	ގަތުން	)ޞުކޫކް	ޯހލްޑަރުންގެ	ފަރާތުން	މި	މުދަލުގެ	ޓްރަސްޓީއެއްގެ	ޯރލު	އަދާކުރާނީ		އިޝުއަރ/އެސް.ޕީ.ވީ(.
4	 އެސް.ޕީ.ވީ	ޞުކޫކް	ދޫކުރުމަށް	ބޭނުންކުރި	އެސެޓް	ޮއރިޖިނޭޓަރަށް	ލީސްކުރުން.	.
5	 ޮއރިޖިނޭޓަރ	އެސް.ޕީ.ވީއަށް	ކުލި	ދިނުން..
6	 ޮއރިޖިނޭޓަރ	ކުލި	ދެއްކުމުން،	ލީސް	ރެންޓަލް/ކުލީގެ	ޮގތުގައި	އިންވެސްޓަރުންނަށް	ދޭންޖެހޭ	ފައިސާ	ޯފރުޮކށްދިނުން.	.
7	 ޞުކޫކްގެ	މުއްދަތު	ހަމަވުމުން	އެސް.ޕީ.ވީ	އަތުން	މުދާ	އަނބުރާ	ގަތުން	)އެސެޓް	ބައިބެކް(.	.
8	 ޞުކޫކް	ދޫކުރި	މުއްދަތު	ހަމަވުމުން،	ޞުކޫކް	ސެޓުފިކެޓް	ގަތުމަށް	އިންވެސްޓަރުން	ހޭދަކުރި	ފައިސާ	އަނބުރާ	އިންވެސްޓަރުންނަށް	އަދާކުރުން..
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މުސްތަޤްބަލުގައި	 މަޤްޞަދަކީ	 އިންޝުއަރެންސް(ގެ	 )އިސްލާމިކް	 ތަކާފުލް	
ތިމާއަށް	ނުވަތަ	ތިމާގެ	ގާތްތިމާގެ	މީހަކަށް	ނުވަތަ	ތިމާގެ	މުދަލަށް	ކުރިމަތިވެދާނެ	
އަޅާ	 މަޤްސަދުގައި	 ޯހދުމުގެ	 ބަދަލު	 ގެއްލުމުގެ	 މާލީ	 ލިބޭ	 ނުރައްކަލަކުން	
ފިޔަވަޅެކެވެ.	ތަކާފުލްގެ	ނިޒާމު	ބައްޓަންޮކށްފައިވަނީ	އެކަކު	އަނެކަކަށް	ހެޮޔ	
ގުޅިގެން	 އަނެއްބަޔަކާ	 އެއްބަޔަކު	 މުޖުތަމަޢުގެ	 ކަންތައްތައްޮކށްދިނުމަށްޓަކައި،	
އެހީޯފރުޮކށްދިނުމަށް	ހެދޭ	ޝަރީޢާ	ހުއްދަކުރާ	ނިޒާމެއްގެ	ގޮތުގައެވެ.	މިޮގތުން	
އަލް	މާއިދާ	ސޫރަތުގެ	2	ވަނަ	އާޔަތުގެ	މާނައިގައިވަނީ	“...އަދި	ހެޮޔކަންތައް	
ކުޅައުމާއި،	تقوى	ވެރިވުމުގެ	މައްޗަށް	ިތޔަބައިމީހުން	އެކަކު	އަނެކަކަށް	އެހީވެ،	
ވާގިވެރިވާށެވެ!	އަދި	ފާފަވެރިވުމާއި	عداوة	ތެރިވުމުގެ	މައްޗަށް،	ތިޔަބައިމީހުން	
	އަށް	 އެކަކު	އަނެކަކަށް	އެހީވެ،	ވާގިވެރި	ނުވާށެވެ!	އަދި	ތިޔަބައިމީހުން	للاَّ
	އީ	عقوبــات	ގަދަފަދަ	ވެގެންވާ	 تقــوى	ވެރިވާށެވެ!	ހަމަކަށަވަރުން،	للاَّ
ރަސްކަލާންގެއެވެ”	)ކީރިތި	ޤުރުއާނުގެ	ދިވެހި	ތަރުޖަމާ:	ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ	

އޮފީސް(.

މި	ނިޒާމުގެ	އަސާސަކީ	ތަބައްރުޢު	އެވެ.	އެއީ	هللا	ތަޢާލާއަށްޓަކައި	ތަކާފުލް	
ފަންޑުގައި	ބައިވެރިވާ	ފަރާތްތަކަށް	ލިބޭ	ގެއްލުންތަކުން	ފަންޑުގެ	ބައިވެރިން	
ކަނޑައެޅޭ	 މުޢާމަލާތަކެވެ.	 ހެދޭ	 އެއްބަސްވެގެން	 ރައްކާތެރިޮކށްދިނުމަށް	
ފަރާތަކަށް	 އެއްވެސް	 ތެރެއިން	 ފަރާތުގެ	 ބައިވެރިވާ	 ފަންޑުގައި	 މުއްދަތުގައި	
ެގއްލުމެއް	ދިމާނުވާނަމަ،	އެ	ފަންޑުގައި	ހުރި	ފައިސާއެއް	ފަންޑުގެ	ބައިވެރިން	

ބެހިގެންދާނެއެވެ.	 މެދުގައި	 އެފަރާތްތަކުގެ	 މަތިން	 އެއްބަސްވާޮގތެއްގެ	

ޢަޤީލާ	އަކީ	ޒަމާނުއްސުރެ	ޢަރަބި	ޤަބީލާތަކުގައި	ބޭނުންކުރަމުން	އައިސްފައިވާ،	
ތަކާފުލްއާ	އެއްޮގތް	މަފްހޫމެއް	ކަމަށް	ތާރީޚުން	ހެކިދެއެވެ.	މި	ޮގތުން	ގަސްދަކާއި	

ނުލައި	އެއް	ޤަބީލާގެ	މީހެއް	އަނެއް	ޤަބީލާގެ	މީހެއްގެ	އަތުން	މަަރުވެއްޖެނަަމަ،	
އެމަރުވި	މީހާގެ	ބައްޕަ	ފަރާތުގެ	އެންމެން	ޖާމިނުވާޮގތަށް	އެމީހާގެ	މަރުގެ	ދިޔަ	
ޞައްލަهللا	 ރަސޫލުهللا	 އަދި	 ޮގސްފައިެވއެވެ.	 ދެމުން	 ާވރުތަވެރިންނަށް	
ޤަބީލާތަކުގައި	 މަތިން	 އާދަކާދައިގެ	 މި	 ޒަމާނުގައި	 ވަސައްލަމްގެ	 ޢަލައިހި	
އުފެދޭ	ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި	ގަސްދަކާ	ނުލާ	މަރާލެވުނު	މީހުންގެ	މަރުގެ	ދިޔަ	
ދުރާލާ	 ދިމާވެދާނެކަމަކުން	 ހަމައެއާއެކު،	 އެނގެއެވެ.	 ދެމުންޮގސްފައިވާކަން	
ޙަދީޘު	 ވަސައްލަމްގެ	 ޢަލައިހި	 ޞައްލަهللا	 ރަސޫލުهللا	 ރައްކާތެރިވުމަށް	
ބަސްފުޅުން	ޘާބިތުވެއެވެ.	“ފުރަތަމަ	ޖަމަލު	އައްސާށެވެ.	ދެން	އެއަށްފަހު	
هللا	ސުބްޙާނަހޫ	ވަތަޢާލާއަށް	ވަކީލުކުރާށެވެ.”	)އަލް	ތިރްމިޒީ	އަދި	އިބްނު	
މާޖާ:	ޮފތް	60،	ނަންބަރު.	2517(	މި	ޙަދީޘު	ބަސްފުޅުން	އެނގޭ	ޮގތުގައި	
ގެއްލުމަކުން	 ލިބިދާނެ	 މުދަލަށް	 ތިމާގެ	 ތިމާއާއި	 ކުރިން	 ދިމާވުމުގެ	 ކަމެއް	

ރައްކާތެރިކަން	ޯހދުމަކީ	މުހިންމުކަމެކެވެ.

ިޚާޔުރުކަރްނޖެެހީނ  ަތކާފުލް  ަބަދލަުގިއ  އްިނުޝައެރްންސ ގެ  ޮކްނެވްނަޝަނލް 
ްއެވ؟ ީކ

ވިއްކުމުގެ	 ގަނެ	 ޮޕލިސީއަކީ	 އިންޝުއަރެންސް	 ޮކންވެންޝަނަލް	
ެއއްބަސްވުމެކެވެ.	މިއީ	އާންމު	ފަރުދަަކށް	)ތިމާއަށް،	ނުވަތަ	ތިމާގެ	މުދަލަށް(	
ގެއްލުމެއް	 ލިބިދާނެ	 ނުވަތަ	 ނުރައްކަލެއް	 ދިވާވެދާނެ	 މުދަލަކަށް	 ނުވަތަ	
ޫފބެެއްދުމަށްޓަކައި	އެކަމެއް	ހިނގުމުގެ	ުކިރން،	އިންޝުއަރެންސް	ކުންފުންޏަކުން	
އެކަމުގެ	 ދައްކައި،	 ފައިސާ	 ޚިދުމަތަށް	 އެ	 މަތިން	 ގޮތުގެ	 ކަނޑައަޅާފައިވާ	
ޒިންމާ	އިންޝުއަރެންސް	ކުންފުންޏަށް	ބަދަލުކުރުމެވެ.	މި	ޚިދުމަތް	ޯހދުމަށް	
އިންޝުއަރެންސް	ކުންފުނިން	އެކަމަކަށް	ކަނޑައަޅާފައިވާ	ޮޕލިސީއެއް	ގަތުމުން	

ަތކާފުލް )ިއްސލިާމކް އްިނުޝައެރްންސ( ލިޔުނީ:	އާމިނަތު	މުޙައްމަދު	ދީދ13ީ. 
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އިންޝުއަރެންސް	 އަދި	 ދެވޭނެއެވެ.	 ޯފރުޮކށް	 ރައްކާތެރިކަން	 އެފަރާތަކަށް	
ޚިދުމަތް	ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި	ކުުންފުނީގެ	ބޭނުމަކީ	އެފަރާތަށް	އެންމެ	ފައިދާވާ	
ހަމަތަކަށް	ބަލާއިރު	 ވިއްކުމެވެ.	ނަމަވެސް	ޝަރީޢާގެ	 ޮޕލިސީތައް	 ޮގތަކަށް	
ެއހެނިހެން	އެއްބަސްވުންތަކާއި	އެއްފަދަިއން		އިންޝުއަރެންސް	އެއްބަސްވުމެއް	
ހުއްދަވާނީ	އެ	އެއްބަސްވުމުގައި	)ޣަރަރު(	ޔަޤީންނުވާ	ފަދަ	އެއްވެސް	ކަމެއް	
މުޢާމަލާތުގައި	ނުހިމެނޭނަމައެވެ.	މި	ޮގތުން	ޝަރުޢީ	ޮގތުން	ގަނެވިއްކުމުގެ	
ފަރާތަށް	 ގަންނަ	 ފަރާތާއި	 ވިއްކާ	 އެއްޗަކީ	 ގަނެވިއްކޭ	 މުޢާމަލާތެއްގައި	
ޮއންނަ	 ބާރުގެ	ދަށުގައި	 މިްލކުވެރިކަމާއި	 ފަރާތުގެ	 ވިއްކާ	 ޮގތަށް	 ޔަޤީންވާ	
އެއްބަސްވުމުގައި	 ގަނެވިއްކުމުގެ	 އިންޝުއަރެންސްގެ	 އެއްޗެއްކަމުގައިިވިއަސް	
ވިއްކާލެވޭ	އެއްޗަކީ	ޮކބައިކަމެއް	އޭގެ	މިލްކުވެރިކަން	ބަދަލުވާ	ވަގުތު	އަދި	އޭގެ	
މަންފާ	ޙާސިލްކުރެވޭނެ	އިރެއް	ގަނެވިއްކުމުގައި	ޝާމިލްވާ	ދެ	ފަރާތުންކުރެ	

ހިމެނިފައިވެއެވެ.	 ޣަރަރު	 ިމމުޢާމަލާތުގައި	 ނޭނގޭތީ	 އެއްފަރާތަކަށްވެސް	

ޮކންވެންޝަނަލް	އިންޝުއަރެންސްއާއި	ތަކާފުލްގެ	މަޤްޞަދަކީ	ބައިވެރިންނަށް	
ނަމަވެސް،	 ކަމުގައިވީ	 ޯފރުޮކށްދިނުން	 އެހީތެރިކަން	 ރައްކާތެރިކަމާއި،	
ޝަރީޢާ	 އޭގައި	 	 ހިންގާޮގތުން	 އިންޝުއަރެންސް	 ޮކންވެންޝަނަލް	
ތަަފާތުވެއެވެ.	 ނިޒާމް	 ދެ	 މި	 ހިމެނުމުގެ	ސަބަބުން	 ބައިތަކެއް	 ހުއްދަނޫން	
ެއއީ	ޮކންވެންޝަނަލް	އިންޝުއަރެންސް	އެއްބަސްވުންތަކުގައި	ޣަރަރު،	ރިބާ،	
އިސްލާމިކް	 ޮއފް	 ޮއގަނައިޒޭޝަން	 މިޮގތުން	 ހިމެނުމެވެ.	 މައިސީރު	 އަދި	
އެކަޑަމީން	 ފިޤްހު	 ޮކންފަރެންސްގެ	)ރިޮސލިއުޝަން	ނަންބަރު:	)2/9(9(	
އިންޝުއަރެންސް		 ޮކމާޝަލް	 ޮގތުން،	 ނިންމާފައިވާ	 އަހަރު	 ވަނަ	 	1985
ުކންފުނިތަކުން	ދޫކުރާ	އިންޝުއަރެންސްގައި	ވަކި	ވަގުތެއް	ކަނޑައަޅައިގެން	
ކަނޑައެޅޭ	ވަކި	އަދަދެއްގެ	‘ފިކްސްޑް	ޕީރިޮއޑިކަލް	ޕްރިމިއަމް’	ނެގުމުން	އެ	

ކަމުގައެވެ. މުޢާމަލާތެއް	 )ޙަރާމް(	 ހުއްދަޫނން	 ޝަރީޢާގައި	 ެއއްބަސްވުމަކީ	
އެއީ	އެމުޢާމަލާތުގައި	ޮއޅުވާލުން	ހިމެނިފައިވުމުން	އެފަދަ		އެއްބަސްވުންތައް	

ބާޠިލްވާނެތީއެވެ.	

މާލީ ިނޒާމުަގިއ ަތކާފުލްގެ މުިހްނމުަކްނ

މާލީ	ނިޒާމް	ހިންގާ	ޮގތަށް	ބަލާއިރު،	ވިޔަފާރީގެ	މަޝްރޫޢުތަކަށް	)ޯގތިގެޮދރު،	
ރައުސްމާލު	 އިދާރާތަކުން	 މާލީ	 އެހެނިހެން	 ބޭންކުތަކާއި	 ޮއޑިޯދނިފަހަރު(	
ޯހދާނަމަ	އެ	މުދަލެއް	އިންޝުއަރ	ކުރަންޖެހެއެވެ.	އެހެންކަމުން،	ދިވެހިރާއްޖެ	
ވަރަށް	 ތަކާފުލްއަކީ	 ޤައުމެއްގައި	 މުސްލިމު	 ސައްތަ	 ސައްތައިން	 ފަދަ	
ުމހިންމު	ޚިދުމަތެކެވެ.	މި	ޚިދުމަތް	ދިވެހިރާއްޖޭގައި		ފުރަތަމަ		ޯފރުޮކށްދޭން	
ޕލކ.	 )މޯލްޑިވްސް(	 ތަކާފުލް	 އަމާނާ	 އަހަރު	 ވަނަ	 ފަށާފައިވަނީ	2003	
އިން	ނެވެ.	މިހާރު	އަމާނާ	ތަކާފުލްގެ	އިތުރުން	އެލައިޑް	އިންޝުއަރެންސް	
ޮކމްޕެނީ	ޮއފް	ދަ	މޯލްޑިވްސް	ޕްރައިވެޓް	ލިމިޓެޑްގެ	އިސްލާމިކް	ވިންޯޑ	)އަޔާދީ	
ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި	 އިންޝުއަރެންސް	 ޮކންވެންޝަނަލް	 ވަނީ	 އިން	 ތަކާފުލް(	
ވަގުތު	 މި	 ތަޢާރުފުޮކށްފައެވެ.	 ޕްޮރޑަކްޓްތައްވެސް		 ތަކާފުލް	 އެއްހަމައެއްގައި	
ތެރޭގައި	 ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ	 ތަކާފުލް	 ހުރި	 ލިބެން	 މާރކެޓުން	 ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
މެޝިނަރީއާއި	އިކުއިޕްމަންޓްސް،	ބޯޓް	ބިލްޑިންގއާއި	ހަލް،	ޕަރސަނަލް	އަދި	
ގްރޫޕް	ހެލްތާގުޅޭ	ތަކާފުލް	ޕެކޭޖު	ހިމެނެއެވެ.	މީގެ	އިތުރުން	ފެމިލީ	ތަކާފުލްއާއި،	

ަޙއްޖު	ޢުމްރާ	ޕްލޭނާއި	ޓްރެވެލް	ޕްލޭންވެސް	ހިމެނެއެވެ.	

އްިނުޝައެރްންސ ަތކާފުލް

އިންޝުއަރ	ކުރާ	ފަރާތާއި،	ޚިދުމަތް	ދޭ	ފަރާތާ	ދެމެދު		
ކުރެވޭ	ގަނެ	ވިއްކޭ	ޮކންޓްރެކްޓެއް.

ޝަރީޢާގައި	ހުއްދަކުރާ	ޮކންޓްރެކްޓެއް؛	ތަބައްރުޢު	)ޞަދަޤާތް(،	
ވަކާލާ	ނުވަތަ	މުޟާރަބާ	

ޢަޤްދު	)އެއްބަސްވުން(

ޕޮލިސީ	ޯހލްޑަރުން	ކަނޑައެޅޭ	ޢަދަދެއްގެ	)ޕްރީމިއަމް(	
އެއް	ދެއްކުން.

	 ބައިވެރިން	ސްކީމްއަށް	ފައިސާ	ދިނުން.•
	 ބައިވެރިވާ	ހުރިހާ	ފަރާތްތައް	ޖާމިނުވާޮގތަށް	ސްކީމްގައި	•

ބައިވެރިވުން.	
ޕޮލިސީޯހލްޑަރުން	/	
ބައިވެރިންގެ	ޒިންމާތައް

 ަތކާފުލްއާއި ޮކްނެވްނަޝަނލް އްިނުޝައެރްންސގެ ަބެއްއ ަތފުާތ
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މަތީގައި	ބަޔާންޮކށްފައިވާ	ކަންކަމަށް	ބަލާއިރު	ތަކާފުލްގެ	ތަފާތުކަން	ފާހަގަވެއެވެ.	ދިވެހިރާއްޖޭގައި	ތަކާފުލް	ޕްޮރޑަކްޓުތައް	ލިބެން	ހުރި	ނަމަވެސް	ގިނަ	ބަޔަކު	
އަދިވެސް	ބޭނުންކުރަމުންދަނީ	ޮކންވެޝަނަލް	އިންޝުއަރެންސް	ޕްރޮޑަކްޓްތަކެވެ.	އެހެންކަމުން	އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސްގެ	ދާއިރާއަށް	އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި	

ައމިއްލަ	ފަރުދުން	ހޭލުންތެރިކުރުމަށް،	މި	ޚިދުމަތްތައް	ޯފރުޮކށްދޭ	ދާއިރާތަކުން	ފުޅާ	ދާއިރާއެއްގައި	މަސައްކަތް	ކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ.

އްިނުޝައެރްންސ ަތކާފުލް

ދެފަރާތުން	އެއްބަސްވެފައިވާ	ޮގތުގެމަތިން	
އިންޝުއަރެންސް	ނަގާފައިވާ	ފަރާތަށް	އިންޝުއަރެންސްގެ	

ބެނެފިޓްސް	ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ	އިންޝުއަރެންސް	
ޯފރުޮކށްދޭ	ފަރާތުގެ	ޒިންމާއެއް.

	 ތަކާފުލް	ޮއޕަރޭޓަރ	ހަރަކާތްތެރި	ވާނީ	ސްކީމް	•
ބަލަހައްޓާފަރާތުގެ	ހައިސިއްޔަތުން	އަދި	ސްކީމްގެ	

ބައިވެރިންނަށް	ބެނެފިޓްސް	ދޫކުރާނީ	ތަކާފުލް	ފަންޑުން.	
	 ތަކާފުލް	ފަންޑަށް	ޯޝޓޭޖެއް	ނުވަަތަ	ފައިސާ	މަދުވެއްޖެ	•

ޙާލަތެއްގައި	އެކަން	ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި	ތަކާފުލް	ޮއޕަރޭޓަރ	
ޤަރުޟުލް	ޙަސަން	)އިންޓްރެސްޓް-ފްރީ(	ޯލނެއް	ތަކާފުލް	

ފަންޑަށް	ހަމަޖައްސައިދޭނެ.

ޮއޕަރޭޓަރ/އިންޝުއަރކުރާ	
ފަރާތުން	ދަރަންޏަށް	

ޒިންމާވާ	މިންވަރު

ޝަރީޢާ	ހުއްދަކުރާ	މާލީ	ވަޞީލަތަކަށް	ވާކަށް	ނުޖެހޭނެ.
ތަކާފުލް	ފަންޑުގައި	ހިމެނޭ	އެސެޓްސް	އިންވެސްޓް	ކުރެވޭނީ	

ހަމައެކަނި	ޝަރީޢާ	ހުއްދަކުރާ	މާލީ	ވަޞީލަތްތަކުގައި.	
ފަންޑު	އިންވެސްޓްކުރުން
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ބެނިފިޝަރީންނަށް	 އެފަރާތުގެ	 ނުވަތަ	 އެފަރާތަށް	 ފަރާތަކުން،	 ބައިވެރިވާ	 ފަންޑުގައި	
ލިބޭނޭ	 ފައިސާ	 ޢަދަދެއްގެ	 ވަކި	 މަހަކު	 ދުވަހަށް،	 އުމުރު	 އާންމުޮގތެއްގައި	
ޕޮލިސީ. އިންޝުއަރެންސް	 ގަންނަ	 ކުންފުންޏަކުން	 އިންޝުއަރެންސް	 ޮގތަށް،	

އެނުއިޓީ Annuity

އިންވެސްޓުކުރުމާއި،	 ފައިސާ	 ފަންޑުތަކުގެ	 ހިންގާ	 ޯހދުމަށް	 ފައިދާ	 އިންވެސްޓުޮކށްގެން	
ބައިވެރިން	 ފަންޑުގެ	 ބެލެހެއްޓުމަށް	 	 އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް	 ޮކށްފައިވާ	 ފަންޑުން	
މި	 ފަރާތެއް.	 ޢައްޔަންކުރާ	 ފަރާތުން	 ބަލަހައްޓާ	 އިންތިޒާމުތައް	 ފަންޑުގެ	 ނުވަތަ	
ޢައްޔަންކުރެއެވެ. މެނޭޖަރުން	 އެސެޓް	 ފަންޑުތަކަށް	 ފަދަ	 ފަންޑު	 ޕެންޝަން	 ޮގތުން	

އެސެޓް	މެނޭޖަރު Asset Manager

މުސްތަޤްބަލުގައި	އިޤްތިޞާދީ	މަންފާއެއް	ލިބޭނެ	މުދަލެއް	ނުވަތަ	ޮކންޓްރެކްޓެއް.	މިއީ	މާޒީގައި	
ިހނގާފައިވާ	މުޢާމަލާތެއްގެ	ސަބަބުން	މިލްިކއްޔާތުގައި	ހިމެނޭ	ނުވަތަ	ހިމަނަންޖެހޭ	މުދަލެކެވެ.

އެސެޓްސް  Assets

ދިރާސާޮކށްގެން	 ސެޓްތައް	 ޑޭޓާ	 މިފަދަ	 ކިޔާނަމެއް.	 ސެޓްތަކަށް	 ޑޭޓާ	 ޮބޑެތި	 ަވރަށް	
މަޢުލޫމާތު	ޯހދުމަށް	ކަމުގެ	ތަޖުރިބާކާރުން	ޚާއްޞަ	ޮކމްޕިއުޓަރ	ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ	އެހީޯހދައެވެ.

ބިގް	ޑޭޓާ Big Data

ިމއީ	ޑިޖިޓަލް	ކަރަންސީތަކުގެ	މުޢާމަލާތްތައް	ރެޯކރޑްޮކށް	ބަލަހައްޓާ	ލެޖަރ	އެއް.	މި	ލެޖަރގައި	
ުމޢާމަލާްތތައް	ރެޯކރޑްޮކށްފައި	ހުންނަނީ	މި	ެޓކްނޮޮލޖީ	ބޭނުންކުރާ	އެންމެންނަށް	ފެންނަގޮތަށެވެ.

ބްޮލކްޗެއިން Blockchain

އެ	 ތެރެއިން	 ހިއްސާދާރުންގެ	 ގުޅިގެން،	 ޙައްޤަކާއި	 ލިބެންޖެހޭ	 ހިއްސާދާރުންނަށް	
ބަންދުކުރުމަށް	 ދަފްތަރު	 ހިއްސާގެ	 ޮގތުން	 ކަނޑައެޅުމުގެ	 ފަރާތްތައް	 ލިބެންޖެހޭ	 ޙައްޤު	
ހައްޤުވާ	 ޑިވިޑެންޑް	 ކަނޑައަޅާ	 ބަހަން	 ކުންފުނިން	 މިސާލަކަށް،	 	 ތާރީޚް.	 ކަނޑައަޅާ	
ބަންދުކުރެއެވެ. ދަފްތަރު	 ނިޔަލަށް	 ތާރީޚެއްގެ	 ވަކި	 ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި	 ހިއްސާދާރުން	

ބުކް	ކްޯލޝަރ	ޑޭޓް  Book Closure Date

މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ގަނެއްވިއްކުމުގެ	ވިޔަފާރިކުރުމުގެ	ލައިސަންސް	ލިބިފައިވާ	ކުންފުންޏެއް	
ތަމްސީލްކުރުމުގެ	ލައިސަންސް	ލިބިފައިވާ	ފަރާތްތައް.	

ބްޯރކަރުން  Brokers

ވިޔަފާރީގެ	ފައިދާއިން	ނަގާ	ޓެކްސް. ބިޒްނަސް	ޕްރޮފިޓް	ޓެކްސް   Business Profit Tax

ވިޔަފާރިއެއް	ހިންގުމަށް	ބޭނުންކުރާ	ފައިސާ	ނުވަތަ	މުދާ. ރައުސްމާލު Capital

ކެޕިޓަލް	އެސެޓެއް	ގަންނަ	އަގަށް	ވުރެ	ޮބޑު	އަގެއްގައި	ވިއްކާލުމުން	ލިބޭ	ފައިދާ.	މިއީ	ހިއްސާ	
އާއި	ޮބންޑު	ފަދަ	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ގަންނަ	އަގަށްވުރެ	ޮބޑު	އަގެއްގައި	ވިއްކާލުމުން	ނުވަތަ	
އިމާރާތްތައް	ފަދަ	ތަންތަން	ގަންނަ	އަގަށް	ވުރެ	ޮބޑު	އަގެއްގައި	ވިއްކާލުމުން	ލިބޭ	ފައިދާއެވެ.

ކެޕިޓަލް	ގެއިން Capital Gain

ބްަސޮކާށުރ
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ޮގތުގައި	 ފައިސާގެ	 ބޭންކުތަކުގައި	 ފައިސާ.	 ހުްނނަ	 ރައްކާޮކށްފައި	 ބޭނުމެއްޖެހިދާނެކަމަށް	
މަރުކަޒީބޭންކުންނެވެ. ކަނޑައަޅާނީ	 މިކަން	 ނިސްބަތް.	 ބަހައްޓަންޖެހޭ	 މަދުވެގެން	

ކޭޝް	ރިޒާރވް Cash Reserve

މަހުންމަހަށް	 ރިޓަރަޔަރޮކށް	 ފަންޑުން	 އިންވެސްޓްމަންޓް	 އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ	
އިންވެސްޓުކުރެވޭ	 ޖަމާކުރެވި،	 ފައިސާ	 މެންބަރުންގެ	 	 ލިބެމުންދާ	 ޕެންޝަން	
ސެކިއުރިޓީޒްގައެވެ. ޮކންވެންޝަނަލް	 އިންވެސްޓުކުރެވެނީ	 މިފަންޑުން	 ފަންޑެއް.	

ޮކންޒަރވޭޓިވް	ފަންޑް	 Conservative Fund

ގަވާއިދުތަކާއި،	 ޢަމަލުކުރާ	 ޮކންޓްޯރލްކުރުމުގައި	 ޑައިރެކްޓުޮކށް	 ހިންގުން	 ކުންފުނީގެ	 މިއީ	
އުސޫލުތައް	ހިމެނޭ	ނިޒާމެކެވެ.	ކުންފުނީގެ	މަޤްޞަދުތައް	ހާސިލުކުރުމަށް	ވެސް	މަގުފަހިކުރާ	
ފެށިގެން	 އިން	 ޮކންޓްރޯލްސް	 އިންޓަރނަލް	 ޕްލޭންތަކާއި	 އެކްޝަން	 ޮއނިގަނޑުގައި،	 މި	
ެފންވަރު	ވަޒަންކުރުމާއި	މަޢުލޫމާތު	ހާމަކުރުން	ފަދަ	ކުންފުނި	ހިންގުމުގެ	ހުރިހާކަމެއް	ހިމެނެއެވެ.	

ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް Corporate Governance

ސަރުކާރުގެ	ވަކި	ޮއފީހެއް	ނުވަތަ	ވަކި	މުއައްސަސާއެއް	ނުވަތަ	އިދާރާއެއް	ކުންފުންޏަކަށް	ބަދަލުޮކށް،	
އެ	މުއަްއސަސާއެއްގެ	މިލްކުގައިވާ	މުދާ	ވިޔަފާރި	އުސޫލުން	ހިންގޭނެޮގތަށް	އަލުން	ތަރުތީބުޮކށް،	
ސަރުކާރު	ޮއފީހެއްގެ	ޮގތުގައި	ހިނގަމުންއައި	ތަނެއް	ވިޔަފާރީގެ	އުސޫލުން	ހިންގުމަށްޓަކައި	ގެނެވޭ	ބަދަލު.

ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން Corporatization

ދަރަނީގެ	ސެކިއުރިޓީޒް	ދޫކުރާ	ފަރާތުން	އިންވެސްޓަރުންނަށް	ކޫޕަން	)އިންޓްރަސްޓްގެ	
ފައިސާ(	ދޭންޖެހޭ	ތާރީޚް.

ކޫޕަން	ޑޭޓް Coupon Date

)ފިކްސްޑް(	ރޭޓަކުން	ނުވަތަ	އިންފްލޭޝަން،	އިންޓްރަސްޓް	ރޭޓް	ނުވަތަ	 ަކނޑައެިޅފައިވާ	
އެސެޓެއްގެ	އަގަށް	އަންނަ	ބަދަލާއި	ގުޅިގެން	ބަދަލުވަމުން	އަންނަ	ޮގތަށް	އިންވެސްޓްކުރި	
ރޭޓް. އެއްބަސްވެފައިވާ	 ދިނުމަށް	 ފަރާތަށް	 އިންވެސްޓްކުރި	 ތެރޭގައި	 މުއްދަތުގެ	

ކޫޕަން	ރޭޓް Coupon Rate

ޢަދަދުތަކުން	 މަދު	 އަތުން،	 ގިނަބައެއްގެ	 ހިމެނޭޮގތަށް	 ބައިވެރިވުން	 ފަރުދުންގެ	 ވަކިވަކި	
ފައިސާ	ނަގައިގެން	މަޝްރޫޢުތަކަށް	ބޭނުންވާ	ރައުސްމާލު	ޯހދުމަށް	ބޭނުންކުރެވޭ	ނިޒާމް.

ކްރައުޑްފަންޑިންގ	 Crowdfunding

ފައިސާގެ	ބަދަލުގައި،	މުޢާމަލާތްތަކުގެ	އަގު	އަދާކުރުމަށް	އިންޓަރނެޓްގެ	ޒަރިއްޔާއިން	އުފައްދާ	ތަބަޢީ	
ނޫން	ވަސީލަތެއް.	މިއީ	މަރުކަޒީ	ބޭންކުތަކުން	ދޫކުރާ	ފައިސާގެ	ސިފަ	ލިބިގެންވާ	ވަސީލަތެއް	ނޫނެވެ.	

ކްރިޕްޯޓކަރަންސީ Cryptocurrency

ފަންޑުތައް	 ބައިވެރިންގެ	 ސްކީމުގެ	 ޕެންޝަން	 ފަރާތުން،	 އޮފީހުގެ	 ޕެންޝަން	
ރައްކާތެރިޮކށް،	ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ	ޒިންމާ	އަދާކުރާ	ފަރާތް.	ކަސްޯޓޑިއަނުންގެ	ޒިންމާތަކުގެ	
ހިމެނެއެވެ.	 ބެލެހެއްޓުން	 ހިސާބުތައް	 ފައިސާއާއި	 ފަންޑުގެ	 ޕެންޝަން	 ތެރޭގައި	

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް	ގެ	
ކަސްޯޓޑިއަން

Custodian of MRPS

މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ގަނެއްވިއްކުމުގެ	ވިޔަފާރިކުރުމުގެ	ލައިސަންސް	ލިބިފައިވާ	ޮކންމެ	ކުންފުންޏެއް. ޑީލިންގ	ކުންފުނި Dealing Company
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ގަނެވިއްކޭ	ދަރަނީގެ	ސެކިއުރިޓީޒް.	މި	ސެކިއުރިޓީޒް	ދޫކުރާއިރު	ދަރަނީގެ	ޢަދަދު،	ކޫޕަން	
ރޭޓް،	މުއްދަތު	ހަމަވާ	ތާރީޚް	ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.

ޑެޓް	ސެކިއުރިޓީޒް  Debt Securities

ކަނޑައަޅާ	 ޯބޑުން	 ޑިރެކްޓަރުންގެ	 ތެރެއިން	 ފައިދާގެ	 ލިބިފައިވާ	 ކުންފުންޏަށް	
މިޮގތުން	 ބެހުން.	 ހިއްސާދާރުންނަށް	 ޮގތުގައި	 ފައިދާގެ	 ހިއްސާގެ	 މިންވަރެއް	
ޕްޮރޕަރޓީސް	 އެހެނިހެން	 ނުވަތަ	 ހިއްސާ	 ނުވަތަ	 ފައިސާ	 ޮގތުގައި	 ޑިވިޑެންޑްގެ	
ތެރެއިންނެވެ. ފައިދާގެ	 ކުންފުނީގެ	 ހަމައެކަނި	 ބެހޭނީ	 ޑިވިޑެންޑް	 ދެވިދާނެއެވެ.	 ވެސް	

ޑިވިޑެންޑް Dividend

	ކުންފުނިން	ޑިވިޑެންޑް	ކަނޑައަޅާ	އުސޫލު. ޑިވިޑެންޑް	ޕޮލިސީ Dividend Policy

މާރކެޓުގައި	ހިއްސާގެ	އަގުހުރި	ނިސްބަތުން	ހިއްސާ	އަކަށް	ޖެހޭ	ފައިދާގެ	އިންސައްތަ. ޑިވިޑެންޑް	ޔީލްޑް  Dividend Yield

ޞަދަޤާތުގެ	ޮގތުގައި	ނުވަތަ	އެމީހަކު	ޤަބޫލުކުރާ	ޤަބޫލުކުރުމަކަށް	ބާރުއަޅާ	ހަރަކާތްތަކަށް	
މާލީޮގތުން	އެހީވުން	/	ފައިސާ	ދިނުން.

ޮޑނޭޝަން	–	ބޭސްޑް	
ފަންޑިންގ

 Donation- based
funding

ފަންޑް	ނިސްބަތްވާ	ކުންފުނީގެ	މިލްކުވެރިކަމުގައި	ބައިވެރިވާޮގތަށް	ފައިސާ	ދިނުން.
އިކުއިޓީ		ބޭސްޑް	ކްރައުޑް	

ފަންޑިންގ
 Equity-based
crowdfunding

މާލީ	ސެކިއުރިޓީއެއްގެ	މޫނުމަތީ	އަގު. ފޭސް	ވެލިއު Face Value

ފައިނޭންޝަލް	ޓެކްނޮޮލޖީއަށް	ކުރުޮކށް	ކިޔާގޮތް. ފިންޓެކް Fintech

އިފްލާސްކުރެވިފައިނުވާ	)ޮސލްވެންޓް(،	ނަޒާހަތްތެރި،	އަބުރުގެއްލިފައިނުވާ	އަދި	ޕްޮރފެޝަނަލް	
ގޮތުން	ޤާބިލު.

ފިޓް	އެންޑް	ޕްޮރޕަރ  Fit and Proper

ޤައުމެއްގައި	ބިދޭސީ	ފަރާތްތައް،	އެބައިމީހުންގެ	މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ	ނުވަތަ	މެޯޖރިޓީ	
ޮކންޓްޯރލްކުރާ	ވިޔަފާރިއެއް	ހިންގުން.

ޮފރިން	ޑައިރެކްޓް	
އިންވެސްޓްމަންޓް

 Foreign Direct
 Investment

ޤާނޫނަކުން	ނުވަތަ	ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ	ޤަރާރަކުން	އުފައްދާ	ކުންފުނި.	އާންމު	ޮގތެއްގައި	
މި	ކުންފުނިތަކަކި	ސަރުކާރުން	ޚިދުމަތްތައް	ދިނުމަށް	ނުވަތަ	ވިޔަފާރިކުރުމުގެ	މަޤްޞަދުގައި	

އުފައްދާ	ކުންފުނިތަކެވެ.	
ސަރުކާރު	ކުންފުނި

 Government
Companies

ޓްރެޜަރީ	 ބިލް،	 ޓްރެޜަރީ	 މިޮގތުން	 ސެކިއުރިޓީޒް.	 މާލީ	 ދޫކުރާ	 ަސރުކާުރން	
ސެކިއުރިޓީޒްއެވެ.	 ދޫކުރާ	 ސަރުކާރުން	 ވަސީލަތްތަކަކީ	 ދަރަނީގެ	 ފަދަ	 ޮބންޑު	

ގަވަރމަންޓް	ސެކިއުރިޓީޒް Government Securities

އާމްދަނީއެއް	 ރަނގަޅު	 ބިނާޮކށް،	 މައްޗަށް	 ސްޓްރެޖީތަކުގެ	 އިންވެސްޓްމަންޓް	 ތަފާތު	
އެހެން	 ފަންޑަކީ	 މި	 ފަންޑް.	 އިންވެސްޓުކުރާ	 ކަންކަމުގައި	 ބެލެވޭ	 ލިބޭނެކަމަށް	
އަދި	 ފަންޑެކެވެ.	 މަދު	 އިޖުރާއަތު	 ކުރަންޖެހޭ	 ފުރިހަމަ	 ޮގތުން	 ޤާނޫނީ	 ފަންޑުތަކަށްވުރެ	
އިންވެސްޓަރުންނެވެ. އެކްރެޑިޓެޑް	 އިންވެސްޓްކުރާނީ	 ފަންޑުގައި	 ހެޖް	 ޮގތެއްގައި	 އާންމު	

	ހެޖް	ފަންޑު Hedge Fund
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އިސްލާމިކް	ފައިނޭންސްގެ	ތެރެއިން	މަޝްރޫއެއް	ހިންގުމަށްޓަކައި	ފައިސާ	ޯހދުމަށް	ބޭނުންކުރެވިދާނެ	
މާލީ	ޕްރޮޑަކްޓެއް.	މިއީ،	ކުއްޔަށް	ދީފައިވާ	ޓެންޖިބަލް	އެސެޓެއް	)މިސާލަކަށް	ރިއަލް	އެސްޓޭޓް	
ތެރޭގައި	ހިމެނޭ	އެޕާރޓްމަންޓް،	ޮކންޑަމީނިއަމް(		ނުވަތަ	މުދަލެއްގައި	އެމީހެއްގެ	ހިއްސާގެ	
މިލްކުވެރިކަން	ނުވަތަ	އެ	މުދަލެއް	ބޭނުންުކރުމުގެ	ޙައްޤު	ދައްކުވައިދޭ	އިންސްޓްރުމަންޓެކެވެ.

އިޖާރާ	ޞުކޫކް Ijara Sukuk

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	އިންވެސްޓަރުންނަކީ	ގިނަބައެއްގެ	ފައިސާ	އެއްފަންޑަކަށް	ޖަމާޮކށްގެން	
އެފައިސާއިން	އެކިއެކި	ކަންކަމުގައި	އިންވެސްޓްކުރާ	މުއައްސަސާތައް.

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް	
އިންވެސްޓަރުން

Institutional Investors

ދިމާވެދާނެ	 މުދަލަކަށް	 ނުވަތަ	 މުދަލަށް(	 ތިމާގެ	 ނުވަތަ	 )ތިމާއަށް	 ފަރުދަކަށް	 ާއންމު	
ހިނގުމުގެ	 އެކަމެއް	 ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި،	 ގެއްލުމެއް	 ލިބިދާނެ	 ނުވަތަ	 ނުރައްކަލެއް	
އެޚިދުމަތަށް	 މަތިން	 ގޮތުގެ	 ކަނޑައަޅާފައިވާ	 ކުންފުންޏަކުން	 އިންޝުއަރެންސް	 ކުރިން	
ބަދަލުކުރުން.	 ކުންފުންޏަށް	 ިއންޝުއަރެންސް	 ޒިންމާ	 އެކަމުގެ	 ދައްކާ	 ަފއިސާ	

އިންޝުއަރެންސް	   Insurance

މާލީ	އަހަރު	މެދުތެރެއިން	ބަހާ	ފައިދާ. އިންޓެރިމް	ޑިވިޑެންޑް Interim Dividend

ދައްކާ	 ޮގތުގައި	 ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ	 ޕެންަޝން	 މެންބަރުން	 އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް	
ނުކުރާ	 ޚިޔާރު	 ފަންޑު	 ޝަރީޢާ	 މިއީ	 ފަންޑް.	 ކުރެވޭ	 އިންވެސްޓް	 ޖަމާކުރެވި،	 ަފއިސާ	
ފަންޑެވެ.	 އިންވެސްޓްކުރެވޭ	 ޖަމާޮކށް	 ޮކންޓްރިބިއުޝަން	 ޕެންޝަން	 މެންބަރުންގެ	
ސެކިއުރިޓީޒްގައެވެ. ޮކންވެންޝަނަލް	 އިންވެސްޓުކުރެވެނީ	 މިފަންޑުން	 	 އަދި	

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް	ގެ	
އިންވެސްޓްމަންޓް	ފަންޑް

 Investment Fund of
 MRPS

ޝަރީޢާގެ	އުސޫލުތަކާއި	އެއްޮގތަށް	ދޫކުރާ	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް. އިސްލާމިކް	ސެކިއުރިޓީޒް  Islamic Securities

ސެކިއުރިޓީޒް	ދޫކުރުމަށް	ކަނޑައަޅާފައިވާ	ދުވަސް. އިޝޫ	ޑޭޓް Issue date

ސެކިއުރިޓީޒް	ވިއްކުމަށް	ހުޅުވާލާ	އަގު. އިޝޫ	ޕްރައިސް Issue Price

ގިނަބަޔަކު	އެކުވެގެން	ހިންގާ	ދަރަންޏަށް	ޒިންމާވާ	ކުންފުނި.	އެންމެ	ފުރަތަމަ	މިފަދަ	
ކުންފުނިތައް	އުފެއްދީ	1844	ގައި	އިނގިރޭސި	ވިލާތުގައި	ކުންފުނިތައް	އުފެއްދުމަށް	

އެކުލަވާލެވުނު	ޤާނޫނުގެ	ދަށުނެވެ.	
ޮޖއިންޓް	ސްޮޓކް	ޮކމްޕެނީސް Joint Stock Company

ހިއްސާދާރުން	ދަރަންޏަށް	ޒިންމާވާނެ	މިންވަރެއް	ކަނޑައެޅިފައިވުން.	މި	މިންވަރަކީ	އެ	ހިއްސާދާރަކު	
ހިއްސާ	ގަތުމަށް	ދައްކާފައިވާ	ފައިސާ	ނުވަތަ	ދައްކަން	އެއްބަސްވެފައިވާ	ފައިސާގެ	މިންވަރެވެ.

ލިމިޓެޑް	ލައިބިލިޓީ Limited Liability

މުދާ	ނުވަތަ	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒްގެ	އަގަށް	އަސަރުކުރުމަކާނުލައި	ވީއެންމެ	އަވަހަކަށް	ބާޒާރުގައި	
މިންވަރު	 ހުންނަ	 ފައިސާ	 ޚަރަދުތައްކުރުމަށް	 ކުރުމުއްދަތުގެ	 ފުރުޞަތު.	 ޮއތް	 ވިއްކާލެވެން	
މަގުތަނަވަސްވެފައިވުން.	 ލިބޭނެ	 ފައިސާ	 ވިއްކާލައިގެން	 މުދާ	 ފަސޭހަކަމާއިއެކު	 ނުވަތަ	

ލިކުއިޑިޓީ Liquidity
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތް ދެިވިހ އިނިގޭރިސ
ފައިސާ	 ޢަދަދަކަށް	 ވަކި	 ކަނޑައެޅިފައިވާ	 ފަރާތުން	 އަދާކުރާ	 ވަޒީފާ	 ފަރާތާއި	 ދޭ	 ވަޒީފާ	
ނަގައިގެން	އެފައިސާ	އިންވެސްޓްޮކށްގެން	ލިބޭ	ފައިދާއިން	ހިންގާ	ސްކީމެއް.	ދިވެހިރާއްޖޭގެ	
ޕެންޝަނާބެހޭ	ޤާނޫނުގެ	ދަށުން	މިސްކީމް	ތަޢާރުފުޮކށްފައި	ވަނީ	2010	ވަނަ	އަހަރުއެވެ.	

ޯމލްޑިވްސް	ރިޓަޔަރމަންޓް	
ޕެންޝަން	ސްކީމް

Maldives Retirement 
Pension Scheme (MRPS)

ހިއްސާއެއްގެ	 ކުންފުނީގެ	 މިއީ	 އަގު.	 ކުންފުނީގެ	 ބާޒާރުގައި	 ހިއްސާގެ	
ޖުމުލައެވެ. ލިބޭ	 ގުނަކުރުމުން	 ޢަދަދު	 ހިއްސާގެ	 ދޫޮކށްފައިވާ	 އަގާއި،	

މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން Market Capitalization

އެއްބަސްވާ	 ގަނެވިއްކުމަށް	 ސެކިއުރިޓީޒް	 މާލީ	 އަގެއްގައި	 ވަކި	 ކަނޑައެޅިފައިވާ	
ޑީލަރުންނަށް	 ނުވަތަ	 ބްޯރކަރުންނަށް	 މިފަދަ	 )ބްޯރކަރުން(.	 ޑީލަރުން	
އިންނެވެ. ތަފާތު(	 އަގުގެ	 ވިއްކާ	 އަގާއި	 )ގަންނަ	 ސްޕްރެޑް	 ލިބޭނީ	 ފައިދާ	

މާރކެޓް	މޭކަރުން Market Markers 

މަތިން	 ގޮތުގެ	 އެއްބަސްވެފައިވާ	 )ޕްރިންސިޕަލް(	 ފައިސާ	 އިންވެސްޓްކުރި	
އިންވެސްޓްކުރި	 ފަރާތުން	 އިޝޫކުރި	 ސެކިއުރިޓީ	 ޮގސް	 ދައްކަމުން	 އަނބުރާ	
ތާރީޚް. ހަމަޖެހިފައިވާ	 ދެއްކުމަށް	 ފައިސާ	 ފަހުން	 އެންމެ	 ފަރާތަށް	

މެޗޫރިޓީ	ޑޭޓް Maturity Date

އެސެޓްގައި	 އެހެނިހެން	 އަދި	 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް	 މާރކެޓް	 މަނީ	 ޮބންޑް،	 ހިއްސާ،	
ފަންޑް. އުފައްދާ	 ފައިސާއިން	 ޯހދާފައިވާ	 ައތުން	 އިންވެސްޓަރުންގެ	 އިންވެސްޓްކުރުމަށް	

މިއުޗުއަލް	ފަންޑު Mutual Fund

ޖުމުލަ	އެސެޓުން	ޖުމުލަ	ދަރަނި	ކެނޑުމުން	ބާކީވާ	ޢަދަދު.		މިއީ،	ހިއްސާދާރުންގެ	ފަންޑެވެ. ނެޓް	އެސެޓްސް Net Assets 

އަނބުރާލިބެންޖެހޭ	 އިދާރާއަށް	 މާލީ	 ދޫކުރި	 ޯލނު	 ނުވަތަ	 ބޭންކަށް	 ތެރެއިން	 ޯލނުތަކުގެ	
ފައިސާ	ގަވާއިދުން	ނުދެއްކުމުގެ	ސަބަބުން	އަނބުރާ	ލިބޭނެކަމުގެ	ޔަޤީންކަން	ނެތް	ޯލނުތައް.

ޮނން-ޕާރޯފމިންގ	ޯލނު Non- performing Loan

މާލީ	އިދާރާތައް	މެދުވެރިނުވެ،	އާންމު	ފަރުދުންނާއި	ވިޔަފާރިތަކުން	އެއްބަޔަކު	އަނެއްބަޔަކަށް	
ދަރަނި	ދޫކުރުމާއި	ދަރަންޏަށް	ފައިސާ	ނެގުމުގެ	ނިޒާމް.

ޕިއަރ-ޓު-ޕިއަރ	ލެންޑިންގ Peer-to-peer lending

އިންވެސްޓްކުރާ	ނުވަތަ	ލޯނުގެ	ޮގތުގައި	ދޫކުރާ	ފައިސާގެ	ޢަދަދު. ޕްރިންސިޕަލް	 Principal 

ޢާންމުޮކށް	ހުޅުވާނުލައި	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ވިއްކުން.	ޕްރައިވެޓް	ޕްލޭސްމަންޓްގައި	މަދު	
އިންވެސްޓަރުންނަށް	ޮބޑެތި	ޢަދަދުތަކުން	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	ދޫކުރެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް	ޕްލޭސްމަންޓް Private Placement 

ސަރުކާރުން	 ނުސީދާޮގތުން	 ނުވަތަ	 ސީދާޮގތުން	 ތަނެއްގައި	 ވިޔަފާރި	 ދައުލަތުގެ	
ބައެއް،	 އެއިން	 ނުވަތަ	 އެކުގައި	 މަޞްލަޙަތު،	 ނުވަތަ	 ހިއްސާ	 މިލްކުކުރާ	
ވިއްކުން. ނުވަތަ	 ބަދަލުކުރުން	 ފަރާތްތަކަކަށް	 ނުވަތަ	 ފަރާތަކަށް	 އަމިއްލަ	

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން Privatization

އޭނާގެ	 ހިއްސާދާރަކު	 ލިބިފައިވާ	 ޙައްޤު	 ހާޒިރުވުމުގެ	 ޖަލްސާއަށް	 އާންމު	 ކުންފުންޏެއްގެ	
ފަރާތް.	 ކަނޑައެޅޭ	 ހުށަހަޅާ،	 ލިޔުމަކުން	 ކަނޑަެއޅިފައިވާ	 އެކަމަށް	 ހާޒިރުވުމަށް،	 ބަދަލުގައި	

ޕްޮރކްސީ Proxy 

ކުންފުނީގެ	 ޮގތަށް،	 ހިމެނޭ	 ހިއްސާދާރުން	 ގިނަ	 އެއަށްވުރެ	 ނުވަތަ	 ހިއްސާދާރުން	 ދިހަ	
ބަޔާންޮކށް	 ކަމަށް	 ކުންފުންޏެއް	 ޕަބްލިކް	 ގަވާއިދުގައި	 ހިންގާ	 އަދި	 އަސާސީ	
ވިއްކޭނެއެވެ.	 ހިއްސާ	 އާންމުންނަށް	 ކުންފުނިތަކަށް	 މިފަދަ	 ކުންފުނި.	 އުފައްދާ	

ޕަބްލިކް	ކުންފުނި Public Company
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތް ދެިވިހ އިނިގޭރިސ
ހިއްސާ	ނުވަތަ	ޮބންޑް	ފަދަ	މާލީ	ސެކިއުރިޓީޒް	އާންމުންނަށް	ވިއްކައިގެން،	ކުންފުންޏެއްގެ	
ވިޔަފާރި	ފުޅާކުރުމަށާއި	ވިޔަފާރީގައި	އިތުރަށް	އިންވެސްޓުކުރުމަށް	ބޭނުންވާ	ފަންޑް	ޯހދުމަށް	

ހުޅުވާލުން.
ޕަބްލިކް	ޮއފަރިންގ Public Offering 

ހިއްސާގެ	ބާޒާރުގައި،	ނިސްބަތުން	ކުޑަ	ޢަދަދުތަކުން	އިންވެސްޓްކުރާ	އާންމު	ފަރުދުން.	 ރީޓެއިލް	އިންވެސްޓަރުން Retail Investors

ޖަމާޮކށް،	 ފައިސާ	 ފަންޑަކަށް	 ޢަދަދަކަށް	 ވަކި	 ދުވަސްވަރު	 އަދާކުރަމުންދާ	 ވަޒީފާ	
ޮގތެއްގެ	 ކަނޑައެޅިފައިވާ	 މުސްކުޅިކުރުމުން	 ވަޒީފާއިން	 ފަރާތް	 އަދާކުރާ	 ވަޒީފާ	
ނިޒާމް. ގާއިމުކުރާ	 ދިނުމަށް	 ޕެންޝަން	 އެފަރާތްތަކަށް	 މިފަންޑުން	 މަތިން	

ރިޓަޔަރމަންޓް	ޕެންޝަން Retirement pension

ނުވަތަ	 ތަކެތި	 އުފައްދާ	 ނަގައިގެން	 ފައިސާ	 އުސޫލުން	 ކްރައުޑްފަންޑިންގގެ	
ފަންޑް.	 ހިންގޭ	 ޮގތަށް	 ލިބޭ	 ފަރާތްތަކަށް	 ދިން	 ފައިސާ	 ިޚދްމަތް،	 ދޭ	

ރިޯވރޑް-ބޭސްޑް	ފަންޑިންގ Reward-based funding

ފަހަށްރައްކާކުރުމުގެ	 ސްކީމްތައް.	 އެކިއެކި	 ހުޅުވާލެވިފައިވާ	 ފުރުޞަތު	 ަފހަށްރަްއކާކުރުމަށް	
ހިންގައެވެ. ސްކީމްތައް	 މިފަދަ	 އިސްނަގައިގެން	 ދައުލަތްތަކުން	 އަށަގެންނެވުމަށް	 އާދަ	

ސޭވިންގ	ސްކީމް Saving scheme 

ސެކިއުރިޓީޒް	ޖަމާޮކށް	ބަލަހައްޓާ	އަދި	ސެޓްލްމަންޓްގެ	ކަންތައްތައް	ހަމަޖައްސާ	ނިޒާމް.	 ސެކިއުރިޓީޒް	ޑިޮޕޒިޓަރީ Securities Depository 

ފަރާތްތަކުގެ	 ދެމިތިބި	 ޮގތުގައި	 ހިއްސާދާރުންގެ	 މިލްކުކުރާ	 ހިއްސާ	 ކުންފުނީގެ	
އެޑުރެހާއި	 ނަމާއި	 ހިއްސާދާރުންގެ	 ލިސްޓުގައި	 މި	 ލިސްޓެއް.	 ހިމެނޭ	 ނަން	
ދަފްތަރަކީ	 ހިއްސާދާރުންގެ	 ހިމަނަންޖެހެއެވެ.	 ޢަދަދު	 ހިއްސާގެ	 މިލްކުކުރާ	
ލިޔުމެވެ.		 އަސާސީ	 އެންމެ	 ބެލުމުގައި	 ފަާރތްތައް	 މިލްކުކުރާ	 ހިއްސާ	 ކުންފުންޏެއްގެ	

ހިއްސާދާރުންގެ	ދަފްތަރު Share Registry 

ޝަރީޢާ	ފަންޑުން	ރިޓަޔަރޮކށް	މަހުންމަހަށް	ޕެންޝަން	ލިބެމުންދާ	މެންބަރުންގެ	ފައިސާ	
ޝަރީއާ	 މުޅިން	 އެއްޮގތަށް	 ފަންޑެކޭ	 ޝަރީއާ	 މިފަންޑަކީ	 ފަންޑެކެވެ.	 އިންވެސްޓުކުރެވޭ	
ސެކިއުރިޓީޒްގައި	އިންވެސްޓް	ކުރެވެމުންދާ	ފަންޑެކެވެ.	މިފަންޑު	ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ	2016	
އެކުއެވެ. ރިޓަޔަރކުރުމާ	 މެންބަރު	 ފުރަތަމަ	 ފަންޑުގެ	 ޝަރީޢާ	 ތެރޭގައި	 އަހަރުގެ	 ވަނަ	

ޝަރީޢާ	ޮކންޒަވޭޓިވް	ފަންޑް	
Shariah Conservative 
Fund

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް	މެންބަރުންގެ	ތެރެއިން	ޝަރީއާ	ހުއްދަކުރާ	ސެކިއުރިޓީޒްގައި	އިންވެސްޓް	ކުރުމަށް	
ޭބނުންވާ	މެންބަރުންގެ	ޕެންޝަން	ޮކންޓްރިބިއުޝަން	ޖަމާކުރެވި،	އިންވެސްޓް	ކުރެވޭ	ފަންޑް.		

އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްގެ	ޝަރީޢާ	ފަންޑް Shariah Fund of MRPS

ސަރުކާރުން	އަނބުރާ	ދައްކާނެކަމުގެ	ޔަޤީންކަން	ދޭޮގތަށް	ދޫކުރާ	ދަރަނީގެ	ސެކިއުރިޓީޒް.	މިފަދަ	
ޮބންޑް	އެޤައުމެއްގެ	އަމިއްލަ	ފައިސާއިން	ނުވަތަ	ބޭރުގެ	ފައިސާއިން	ވެސް	ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ޮސވްރިން	ޮބންޑް	 Sovereign Bond

ވަކި	ޚާއްޞަ	ވިޔަފާރިއަކަށް	ނުވަތަ	ވިޔަފާރީގެ	ރިސްކް	މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި	އުފައްދާ	
ކުންފުންޏެއް.	އާންމުޮގތެއްގައި	މިފަދަ	ކުންފުނިތަކަކީ	ޮބޑެތި	ކުންފުނިތަކުގެ	ހިއްސާ	އާއި	

ޮކންޓްޯރލް	ޮއންނަ	ކުންފުނިތައް.

ސްޕެޝަލް	ޕާރޕަސް	ވެހިކަލް	
)އެސް.ޕީ.ވީ(	

Special Purpose Vehicle 
(S.P.V)
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތް ދެިވިހ އިނިގޭރިސ
އެހެން	ފަރާތެއްގެ	މުދާ	ނުވަތަ	މާލީ	ކަންކަން	ބެލެހެއްޓުން.	މި	މަސްއޫލިއްޔަތު	ފުރިހަމައަށް	

އަދާކުރެވޭނީ	ޒިންމާދާރުވެ،	ނަޒާހާތްތެރިވެގެންނެވެ. ސްޓްވަރޑްޝިޕް Stewardship

ސެކިއުރިޓީޒް	ވިއްކުމަށް	ނުވަތަ	ގަތުމަށް	ނުވަތަ	ބަދަލުކުރުމަށް	ހުށަހެޅޭ	އަދި	ސެކިއުރިޓީޒް	
ކްލިއަރކުރުމާއި	އަގު	ދެއްކުމަށާއި	ބަދަލުކުރުމުގެ	ޚިދުމަތްދޭ	ބާޒާރު.

ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖު Stock Exchange 

ކުންފުންޏެއްގެ	ޮކންޓްޯރލްގެ	ދަށުގައި	ހިންގާ	އެހެން	ކުންފުންޏެއް.	ޮކންޓްޯރލްކުރާ	
ކުންފުންޏަކީ	ޕޭރެންޓް	ޮކމްޕެނީ	ނުވަތަ	މައިކުންފުންޏެވެ.

ސަބްސިޑީއަރީ	ކުންފުނި Subsidiary Company

ޞުކޫކް	ގައި	އިންވެސްޓްކުރާ	ފަރާތްތައް. ސްކޫކް	ޯހލްޑަރުން Sukuk Holders

ނުރައްކަލަކުން	 ކުރިމަތިވެދާނެ	 މުދަލަށް	 ނުވަތަ	 މީހަކަށް	 ގާތްތިމާގެ	 ނުވަތަ	 ިތމާއަށް	
އެކަކު	 މިއީ،	 ފިޔަވަޅެއް.	 އަޅާ	 މަޤްޞަދުގައި	 ޯހދުމުގެ	 ބަދަލު	 ގެއްލުމުގެ	 މާލީ	 ލިބޭ	
އަނެއްބަޔަކާ	 އެއްބަޔަކު	 މުޖުތަމަޢުގެ	 ކަންތައްތައްޮކށްދިނުމަށްޓަކައި،	 ހެޮޔ	 އަނެކަކަށް	
ނިޒާމެކެވެ. އިންޝުއަރެންސް	 ހުއްދަކުރާ	 ޝަރީޢާ	 ހެދޭ	 އެހީޯފރުޮކށްދިނުމަށް	 ގުޅިގެން	

ތަކާފުލް Takaful 

މިއީ	 ސެކިއުރިޓީޒް.	 މާލީ	 މުއްދަތުގެ	 ކުރު	 ހިމެނޭ	 ތެރޭގައި	 ސެކިއުރިޓީޒްގެ	 ސަރުކާރު	
ފައިސާއެވެ. ނަގާ	 ދަރަންޏަށް	 ހަމަޖެއްސުމަށް	 ޚަރަދުތައް	 މުއްދަތުގެ	 ކުރު	 ސަރުކާރުގެ	

ޓްރެޜަރީ	ބިލް Treasury Bill

މެދު	އަދި	ދިގު	މުއްދަތުގެ	މަޝްރޫޢުތަކަށް	ސަރުކާރުން	ބޭނުންވާ	ފައިސާ	ޯހދުމަށް	ދޫކުރާ	
ވާނެއެވެ. ދިގު	 އަހަރަށްވުރެ	 އެއް	 މުއްދަތު	 ޮބންޑުގެ	 ފަދަ	 މި	 އާންމުޮގތެއްގައި	 ޮބންޑް.	

ޓްރެޜަރީ	ޮބންޑް Treasury Bond
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ަތފީްޞލު ދެިވހްިނ ަރމްުޒ

ޮކންޓިނިއުނިންގ	ޑިސްކްޯލޝަރ	ޮއބްލިގޭޝަންސް	ޮއފް	އިޝޫއާސް		 ސީ.ޑީ.ޯއ.އައި CDOI

ސެންޓްރަލް	ޑިޮޕޒިޓަރީ	ސެކްޝަން	 ސީ.ޑީ.އެސް CDS

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ	ޯކޕަރޭޓް	ގަވަރނަންސް	ޯކޑް	 ސީ.ޖީ	ޯކޑް CG Code

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

ޑިފައިންޑް	ބެނެފިޓް	 ޑީ.ބީ DB

ޑިފައިންޑް	ޮކންޓްރިބިއުޝަން	 ޑީ.ސީ DC

އިންޓަރނޭޝަނަލް	ފައިނޭންޝަލް	ރިޯޕޓިންގ	ސްޓޭންޑަރޑްސް	 އައި.އެފް.އާރު.އެސް IFRS

ޯމލްޑިވްސް	މަނިޓަރީ	ޮއޯތރިޓީ	 އެމް.އެމް.އޭ MMA

ޯމލްޑިވްސް	ރިޓަޔަރމަންޓް	ޕެންޝަން	ސްކީމް އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް MRPS

ނިއަރ	ފީލްޑް	ޮކމިއުނިކޭޝަން އެން.އެފް.ސީ NFC

ރިސްކް	ބޭސްޑް	ސުޕަރވިޝަން	 އާރް.ބީ.އެސް RBS

ރީޓެއިލް	ޕްރައިސަސް	އިންޑެކްސް އާރ.ޕީ.އައި RPI

ރިޓަޔަރމަންޓް	ސޭވިންގްސް	އެކައުންޓް	 އާރު.އެސް.އޭ RSA

ސެކިއުރިޓީޒް	އެންޑް	އެކްސްޗޭންޖް	ޯބޑް	ޮއފް	އިންޑިއާ	 އެސް.އީ.ބީ.އައި SEBI

ސްޕެޝަލް	ޕަރޕަސް	ވެހިކަލް އެސް.ޕީ.ވީ SPV

ސެކިއުރިޓީޒް	ޓްރޭޑިންގ	ފްޯލރ	 އެސް.ޓީ.އެފް STF

ޓްރެޜަރީ	ބިލް	 ޓީ-ބިލް T-bill

ޓްރެޜަރީ	ޮބންޑް	 ޓީ-ޮބންޑް T-bond

ޓްރެޜަރީ	އިންފްލޭޝަން	ޕްޮރޓެކްޝަން	ސެކިއުރިޓީޒް	 ޓިޕްސް TIPS

ޓްރެޜަރީ	ނޯޓް	 ޓީ-ނޯޓްސް T-notes

ަރމްުޒަތުކގެ ލްިސުޓ
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ެއނގަޭތ؟

1. ުދިނޭޔގެ ެއްނެމ ުދަވްސވީ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނަޖކީ ޮކބާ؟

ޖ.	ރަސްމީ	ސިފައެއްގައި	އެންމެ	ފުރަތަމަ	ޤާއިމްކުރެވުނު	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖަކީ	
އެކްސްޗޭންޖް	 މި	 އެވެ.	 އެކްސްޗޭންޖް	 ސްޮޓކް	 އެމްސްޓަރޑަމް	 ޮހލެންޑުގެ	

ޤާއިމްޮކށްފައިވަނީ	މީލާދީ	ސަނަތުން	1602	ވަނަ	އަހަރުއެވެ.

2. ުދިނޭޔގެ ެއްނެމ ޮބޑު ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނަޖކީ ޮކބާ؟

ސްޮޓކް	 ޮބޑު	 އެންމެ	 ދުނިޔޭގެ	 ބަލައި	 ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނަށް	 މާރކެޓް	 ޖ.	
	)NYSE( އެމެރިކާގެ	ނިއު	ޯޔރކް	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	 އެކްސްޗޭންޖަކީ	
ކަމަށްވާ	 އަގު	 މުޢާމަލާތްތަކުގެ	 ކުރެވޭ	 މެދުވެރިޮކށް	 އެކްސްޗޭންޖް	 މި	 އެވެ.	
މާރކެޓް	ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން	19	ޓްރިިލއަން	ޔޫ.އެސް	ޮޑލަރަށްވުރެ	މައްޗެވެ.

3. ޭއޝިއާ ަބްއުރގެ ފަުރަތަމ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނަޖކީ ޮކބާ؟

ޖ.	އޭޝިއާ	ބައްރުގައި	ފުރަތަމަ	ޤާއިމްކުރެވުނު	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖަކީ		އިންޑިއާގެ	
ޮބމްބޭ	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	)BSE(	އެވެ.	މި	ސްޮޓކް	އެކްސްޗޭންޖް	ޤާއިމްޮކށްފައިވަނީ	

މީލާދީ	ސަނަތުން	1872	ވަނަ	އަހަރުއެވެ.

މީލާދީ	 ވަނީ	 ޤާއިމުޮކށްފައި	 އެކްސްޗޭންޖް	 ސްޮޓކް	 މޯލްޑިވްސް	 ޖ.	
އަހަރުއެވެ. ވަނަ	 	2008 ސަނަތުން	

ަމްށ ެއްނެމ ަރަގޅު ަސަހަރީކ ޮކބާ؟ 5. ދިިރުއޅު

ޖ.	ގްލޯބަލް	ލިވަބިލިޓީ	އިންޑެކްސް	2018	އިން	1	ވަނަ	ލިބިފައިވަނީ	ޮއސްޓްރިއާގެ	ވިއެނާ	
އަށެވެ.	މިއީ	އިޮކޮނމިކް	އިންޓެލިޖެންސް	ޔުނިޓް		)އީ.އައި.ޔޫ(	އިން	ދުނިޔޭގެ	140	ސަހަރެއް	
އެކުލެވޭ	ޮގތަށް	ހަދާފައިވާ	ސާވޭގައި	ބަލާ	ކަންތައްތައް	ކަމުގައިވާ	ސިޔާސީ	ހަމަޖެހުމާއި	އިޖުތިމާޢީ	
ހަމަޖެހުމާއި	ކުށްމަދުވުމާއި	ތަޢުލީމާއި	ޞިއްޙީ	ޚިދުމަތްތަކަށް	ބަލައިގެން	އެކުލަވާލާ	އިންޑެކްސްއެކެވެ.

ްއ ޤާިއމުުކެރުވުނ ައަހަރީކ ޮކބާ؟ 4. ދެިވިހާރއްޖޭގެ ްސޮޓކް ެއކްްސޗޭްނޖެ
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ޖ.	ބިޒްނަސް	އިންސައިޑަރ	ޔޫކޭ	ވެބްސައިޓުގައިވާ	ޮގތުން	ގްޮރސް	ޮޑމެސްޓިކް	
އެންމެ	 އަހަރު	 ވަނަ	 	2018 ބަލައި	 އަށް	 ކެޕިޓާ	 ޕަރ	 )ޖީ.ޑީ.ޕީ(	 ޕްރޮޑަކްޓް	
ޮބލަކަށްޖެހޭ	 އަހަރަކު	 ޤަޠަރުގެ	 ޮގތުން	 މި	 އެވެ.	 ޤަޠަރު	 ޤައުމަކީ	 މުއްސަނދި	
ޮޑލަރުއެވެ. އެމެރިކާ	 	129,726/- އަކީ	 އިންކަމް(	 ކެޕިޓާ	 )ޕަރ	 އާމްދަނީ	

ޮގތުން	 ހާމަޮކށްފައިވާ	 ގައި	 	2018 އިން	 ޯފރަމް	 އިޮކޮނމިކް	 ވާރލްޑް	 ޖ.	
ިއންޓަރނޭޝަނަލް	މަނިޓަރީ	ފަންޑުގެ	ޑޭޓާއަށް	ބިނާޮކށް	ޖީ.ޑީ.ޕީ	އަށް	ބަލާއިރު،	

ދުނިޔޭގެ	އެންމެ	ޮބޑު	3	އިްޤތިޞާދު	ތަރުތީބު	ކުރެވިފައިވާ	ޮގތަކީ:
އެއްވަނަ	އެމެރިކާ	)20.4	ޓްރިލިއަން	ޔޫ.އެސް	ޑޮލަރު(،		
ދެވަނަ	ޗައިނާ	)14	ޓްރިލިއަން	ޔޫ.އެސް	ޮޑލަރު(،	އަދި		
ތިންވަނަ	ޖަޕާން	)5.1	ޓްރިލިއަން	ޔޫ.އެސް	ޑޮލަރު(	އެވެ.

ޖ.	ޯފރބްސް	2018	ވަނަ	އަހަރުގެ	ބިިލއަނަރުންގެ	ލިސްޓްގެ	1	ވަނަ	އަކީ	
އެމަޯޒންގެ	ބާނީ	އަދި	ސީ.އީ.ޯއ	މރ.	ޖެފް	ބެޯޒސް	އެވެ.	ޮއންލައިން	ޮޝޕންގ	
ބެޒޯސްގެ	 މރ.	 ބާނީ	 ކުންފުނީގެ	 ޯފރުޮކށްދޭ	 ޚިދުމަތް	 އީ-ޮކމަރސްގެ	 އާއި	

ލަފާކުރެވެއެވެ.	 ހުރިކަމަށް	 ޮޑލަރު	 ޔޫ.އެސް	 ބިލިއަން	 	112 މިލްކިއްޔާތުގައި	

9. ުދިނޭޔގެ ެއްނެމ މުްއަސނދި ަކނަބލަކީ ކާުކ؟

ވަނަ		 	1 ލިސްޓްގެ	 ބިލިއަނަރުންގެ	 އަހަރުގެ	 ވަނަ	 	2018 ޯފރބްސް	 ޖ.	
ކަނބަލަކީ	އެމެރިކާގެ	ވޯލްމާރޓުގެ	ހިއްސާދާރެއްކަމަށްވާ	މސ.	އެލިސް	ވޯލްޓަން	
ޮޑލަރު	 ޔޫ.އެސް	 ބިލިއަން	 	46 މިލްކިއްޔާތުގައި	 ވޯލްޓަންގެ	 މސ.	 އެވެ.	

ލަފާކުރެވެއެވެ.	 ހުރިކަމަށް	

6. ުދިނޭޔގެ ެއްނެމ މުްއަސނދި ަޤުއަމީކ ޮކބާ؟

7. ުދިނޭޔގެ ެއްނެމ ޮބޑު 3 އިޤްތާިޞަދކީ ޮކބާ؟

8. ުދިނޭޔގެ ެއްނެމ މުްއަސނދި ީމަހކީ ކާުކ؟
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ޖ.	ސީއީޯއވާރލްޑް	ވެބްސައިޓްގައި	)ceoworld.biz(	ހާމަޮކށްފައިވާ	ޮގތުން		
އެންމެ	 ވިޔަފާރިކުރުމަށް	 ނުވަތަ	 އިންވެސްޓުކުރުމަށް	 އަހަރު	 ވަނަ	 	2018
ރަނގަޅު	ޤައުމުތަކުގެ	ލިސްޓުން	1	ަވނަ	މެލޭޝިއާ،	2	ވަނަ	ޮޕލެންޑް	އަދި	

3	ވަނަ	ލިބެނީ	ފިލިޕީންސް	އަށެވެ.

ފައިސާ	 އެކުލަވާލާ	 ފަްނޑުން	 މަނިޓަރީ	 އިންޓަރނޭޝަނަލް	 ޖ.	
ބާސްކެޓްގެ	ތެރޭގައި	ިހމެނޭ	އެންމެ	ަވރުގަދަ	ފައިސާ	އަކީ:

	 ޔޫ.އެސް	ޮޑލަރު•
	 ޔޫޯރ	•
	 ޗައިނީޒް	ޔުއާން	•

10. އްިނވްެސުޓކުުރަމްށ ުނަވަތ ިވަޔފިާރުކުރަމްށ 2018 ަވަނ ައަހުރ ެއްނެމ ަރނަގޅު 3 ަޤުއަމީކ ޮކބާ؟

 11. ުދިނޭޔގެ ެއްނެމ ބާުރަގަދ ަފއިާސ ައކީ ޮކބާ؟
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ކެޕިޓަލް	މާރކެޓް	ޑިވެޮލޕްމަންޓް	ޮއޯތރިޓީ
ހ.	ޯއކިޑް،	3	ވަނަ	ފަންގިފިލާ،

އަމީރު	އަޙްމަދު	މަގު،	މާލެ،	ދިވެހިރާއްޖެ
ޯފން:	3336619	|	ފެކްސް:	3336624

mail@cmda.gov.mvއީމެއިލް:

www.cmda.gov.mvވެބްސައިޓް:


