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މްަސޫއުލވެރި ފާަރތް: 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ )ސީއެމްޑީއޭ( 

އިެޑޓޯރިއްަލ ކޮމިޓީ
ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ

އިބްރާހީމް ސަލީމް

އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ

މުޙައްމަދު އިޝްރާޤު ފައިޞަލް

އިބްރާހީމް ސިޢާޢު

ސާރާ މުޙައްމަދު

ކޮމިޓީ ެސކެްރޓަރީ 
އަޙްމަދު މަޙްރާން

ޭލއުައޓް އަދި ިޑޒައްިނ
އަޖުވަދު

ފޮޓޯ
އަޖުވަދު

ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު:

• ލަފައާއި އިރުޝާދު، އަދި ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަރުޙަބާ!

ލިޔުންތައް: 

• ކެޕިޓަލް މާރކެޓާއި ގުޅުންހުރި ޢާންމުންނަށް ފައިދާހުރި ޮކންމެ ލިޔުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން 

މަރުޙަބާ ކިޔަން. ލިޔުންތައް އެޑިޯޓރިއަލް ޮކމިޓީ އަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި ސ.ީއެމް.ޑީ.އޭ އަށް 

 ޮފނުއްވުން އެދެން. ޯފނު: 3014103،

 icds@cmda.gov.mv :ްއީމެއިލ

ެއޑޯިޓިރައލް ޮކިމީޓ



ެއޑަިޓުރގެ ބްަސ

ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ 

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ޮކޯރނާ ވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް، ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްޮކށް، އެތަކެއް ޮގންޖެހުންތަކެއް ހުރަސްޮކށް، 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއުގެ 5 ވަނަ ޢަދަދު ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ތައުފީޤްދެއްވިކަމަށްޓަކައި اللــه ســبحانه وتعــاىل 
ައށް حمــد   ކުރަމެވެ. އަދި މި ޢަދަދު ފުރިހަމަކުރުމަށް އެޑިޯޓރިއަލް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް އާއި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންާނއި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

މައުޟޫޢުތަކާއި،  ހިމެނޭ  ދާއިރާތައް  އެކި  ގުޅުންހުރި  މާރކެޓާއި  ކެޕިޓަލް  ހިމެނެނީ  ޢަދަދުގައި  މި  އެކުލަވާލާފައިވާ  މައްޗަށް  ބާބެއްގެ  ިތން 
ލިޔުންތަކެވެ. ގުޅޭ  ަފއިނޭންސާއި  އިސްލާމިކް  އިތުރުން  ލިޔުންތަކުގެ  ގުޅޭ  އެނަލިސިސްއާ  ފައިނޭންޝަލް 

މި ޢަދަދުގެ ފުރަތަމަ ބާބުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ މައުޟޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ދުރުރާސްތާ އިސްތިރާތީޖީ އެކަށައަޅައި ޕްލޭންޮކށް 
ިހންގުމާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރުގެ ދައުރާއި، ޕެންޑަމިކްތަކުން އިްޤތިޞާދަށްުކރާނެ އަސަރު އަދި އައި.ޓީ ގަވަރނަންސް ހިމެނެއެވެ. ދެވަނަ 
ބާބުގައި ބަލާލާފައިވާނީ ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސިސްގައި މުހިންމު މައުޟޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓްގެ އިތުރުން 
ާއރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓާއި ޑިވިޑެންޑް ޕޮލިސީ އަދި ޙިއްޞާގެ ާބޒާރުގައި ލިސްޓްޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިނޭންޝަލް 
ެއނަލިސިސްއަށެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު ތިންވަނަ ބާބު ގައި ވަޤްފް އާއި ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސްގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ހައުސިންގ ފައިނޭންސްގެ 

މަޢުޟޫޢުއަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.

އަހަރު   5 ގެނެސްދިނުމަށް  ހަމައަށް  ކިއުންތެރިންނާއި  ިލއުންތައް  އަލިއަޅުވާލައި،  މަޢުޟޫޢުތަކަށް  އެކިއެކި  ދާއިރާގެ  މާލީ  ބަހުން  ދިވެހި 
ހޭދަކުރެވުމަކީ މި ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދެވިފައިވާ ކަމުގެ އަލިގަދަ 
ދަލީލެކެވެ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއުގެ 5 ޢަދަދުގައި ވެސް ހިމެނިފައިވާ ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތަކީ މަތީތަޢުލީމާއި، މި ދާއިރާގެ 
ރިސާރޗަށް އަދި މިދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިޖްމާޢީޮގތެއްގައި ބޭނުންތެރި އަދި އެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ފަސޭހައިން ހުރިހާ 
ަފރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އަދި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެން ހުރިކަން އާބާދީގެ ޮބޑުބަަޔކަށް އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކަށްވެ، ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް މިހާރަށްވުރެ 

އަހުލުވެރި އާބާދީއެއް އުފެދި، މާރކެޓްގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން މާރކެޓް އާއުސްމިންތަކަކަށް ގެންދެވޭނެ ދުވަހެއް ފެނިގެން ދިއުމެވެ.

ކެޕިޓަލް މާރކެޓަކީ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނު މުހިންމު އަދި އިޤްތިޞާދީ ދަތިތަކާއި ތަދުމަޑުކަން އިޙްޞާޞްކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި 
މިންޖުވުމަށް  ދަރަނިން  ވަގުތީޮގތުން  ބޭނުންޮކށްގެން  ފައިސާ  އެތެރޭގެ  އަދި  އެޮލކޭޓްކުރުމުގައި  ރިޯސސް  ކުޑަކުރުމަށް  ޮލޅުން  އަރާ  ަޤއުމަށް 
ޤައުމުތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. ވުމާއިއެކު، ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ތަރައްޤީ އަކީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ތަރައްޤީއެކެވެ. މިއަދު 
މިދެކޭފަދަ ޕެންޑަމިކެއް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ކާރިޘާއެއްގެ ޙާލަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުވެ މާލީޮގތުން ކުރިމަތިވާ ޮގންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލެވޭނެ 
ޤާބިލްކަމާއި ރިޒިލިއަންސް އުފެއްދޭނީ މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމުގައި މިހާރު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުޮކށް ޒަމާނާ ރައްޓެހިޮކށް މާރކެޓްގެ ޙަރަކާތްތައް 

ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްޮކށްގެންނެވެ.

އަޅުގަނޑު އެދެނީ، ކީރިތި هللا، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
އަދަށްވުރެ ފެހި ފާގަތި މާދަމާއެއް ދެއްކެވުމެވެ.
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19 ެޕްނަޝްނ ަފްނޑަުތުކގެ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފލަްސފާ     
28 ިޑިވޑްެނޑް ޮޕލީިސ    
32 ަޝީރޢާ ަގަވރަނންްސ
34 ގެޮދުރ ަގުތަމާށިއ ޢިމާރާތްުކުރަމްށ ބޭުންނުކެރިވާދެނ ިއްސލިާމކް ަފިއޭންންސ ޕޮްރޑަކްްޓަތްއ
38 ަވޤްފު

ަޖުދވަލު
42 ބްަސޮކާށުރ
49 ަރމްުޒަތުކގެ ލްިސުޓ
50 ެއނގަޭތ؟
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الحمد لله والصالة والسالم عىل نبيّنا محّمٍد وعىل آله 
وأصحابه أجمعنَي 

މިއަހަރު ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ޮކވިޑް - 19ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް 
ަމސައްކަތްކުރަން ޖެހުނު ޙާލަތާއެކު ދިމާވި ޮގންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ކެޕިޓަލް 
މާރކެޓް ރިވިއުގެ 5 ވަނަ ޢަދަދު ޝާއިޢުކުރެވުމަކީ އަޅުގަނޑު ނުހަނު 
އަށް  ރިވިއު 5’  މާރކެޓް  ‘ކެޕިޓަލް  ފުރުޞަތުގައި  މި  އުފާކުރާކަމެކެވެ. 
ިލޔުންތައް ލިޔުއްވި އޮތޯރިޓީގެ މުވަްއޒަފުންގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް 
ެއކްސްޗޭންޖް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ 
ުމވައްޒަފުންނާއި، އެޑިޯޓރިއަލް ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުން ކުރެއްވި ހީވާގި މަސައްކަތް 

ފާހަގަޮކށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

އެއް  މައިގަނޑު  ތަރައްޤީގެ  އިޤްތިޞާދީ  ޤައުމެއްގެ  މާރކެޓަކީ  ކެޕިޓަލް 
މެދުވެރިޮކށް  ވަޞީލަތްތައް  އެިކއެކި  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް  ދާއިރާއެވެ. 
ުކންފުނިތަކުން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ޭބނުންވާ ރައުސްމާލާއި ސަރުކާރުން 
ޭބނުންވާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ްޕޮރޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލް 
ޢާންމުންނާއި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިްނވެސްޓަރުން މެދުވެރިޮކށް ޯހދުމުގެ 
ކުދި  މިއާއެކު  މަގުފަހިކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވެސް  ރާއްޖޭގައި  ފުރުޞަތު 
ިވޔަފާރިތައް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުނުޮކށް، އެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް 
ޯހދުމަށް  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ފުޅާކުރުމަށް 
އެކުލަވާލައި  ފްރޭމްޯވކެއް  ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް  ޮގތުން  މަގުފަހިކުރުމުގެ 
އުންމީދަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ހަމަޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  މިހާރުވަނީ  ތަޢާރަފުކުރުމަށް 
އަހަރުގެ  ވަނަ  ެމދުވެރިޮކށް 2021  ފްރޭމްޯވކް  ޕްލޭސްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް 

ތެރޭގައި ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންވާ ޕްޮރޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ޯހދުމަށް 
ދިއުމެވެ. ލިބިގެން  ފުރުޞަތު 

ޮކވިޑް - 19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ދިމާވެފައިވާ ޮގންޖެހުންތަކާ 

ހީނަރުވެފައެވެ.  ޮބޑަށް  ވަރަށް  މިވަނީ  އިޤްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ  ުގޅިގެން 
ެއހެންކަމުން އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުވިޮކށް ރާއްޖޭގެ ޮޑމެސްޓިކް މާރކެޓުން 
ޮބންޑް  މުނިސިޕަލް  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ވަޞީލަތްތައް  ޯހދޭނެ  ަފއިސާ 
)ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިވެގެން ދޫކުރާ ވަސީލަތްތައް( އާއި ޞުކޫކުފަދަ 
ކްރައުޑްފަންޑިންގ  ފަދަ  ޭބނުްނކުރެވޭ  އެކިކަންކަމަށް  ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި، 
މުހިންމު  އެކުލަވާލުން  ނިޒާމެއް  ފައިސާޯހދޭނެ  ޤާއިމުޮކށް  ޕްލެޓްޯފމްތައް 

ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަމުގައި 

ފަތުރުވެރިކަމާއި،  ކަމުގައިވާ  ޞިނާޢަތްތައް  މައިގަނޑު  ރާއްޖޭގެ  އަދި 
ިޢމާރާތްކުރުމުގެ ޞިނާޢަތު ދަށަށް ިދއުމާއި އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޯޕޓަށް 
އުފެއްދުންތެރިކަން  އިތުރަށް  ޙައްލުކުރުމަށް  ދަތިތައް  ދިމާވެފައިވާ 
ރާއްޖެއަށް  ތަރައްޤީޮކށް  ދަނޑުވެރިކަން  މިޮގތުން  އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ. 
ެއތެރެކުރާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 

ޯހދިދާނެވެ.   ެމދުވެރިޮކށް  ކެޕިޓަލްމާރކެޓް  ވެސް   ަފއިސާ 

ވަޞީލަތްތައް  އިންސާނީ  ބޭނުންވާ  ކުރިއެރުވުމަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 
ތަމްރީނުކުރުމާއި  މީހުން  ްޕޮރެފޝަނަލް  ގުޅޭ  މިދާއިރާއާ  ަތރައްޤީކުރުމާއި 
ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އިސްކަންދޭ 
ކަމެކެވެ. ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއުގެ މި ޢަދަދުން ވެސް ކިޔުންތެރިންނަށް 

ިމދާއިރާން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.

ފާޠިމަތު ޢަބްދުهللا ކަމާލުއްދީން
އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ

ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ބްަސ
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އާލާކުރަން  ދިރުވައި  އިޤްތިޞާދު  ދިވެހި  ބާޒާރަކީ  ހިއްސާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހިއްސާގެ  ވެސް  ޤައުމަކަށް  ޮކންމެ  ނިޒާމެވެ.  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ޮއތް 

ާބޒާރު މުހިންމުވާ އެތަކެއް ސަބަބެއް ޮއވެއެވެ. މިޮގތުން، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދުގެ 

މުއްސަނދިކަމުގައި އާންމުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިޮކށްދިނުމާއި، ޤައުމުގެ 

ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަކީ ދެފުށް ފެންނަޮގތުގައި ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހެދުމުގެ 

ިއތުރުން، މި ނިޒާމަކީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަުރންނާ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ގުޅުވައިދޭ 

ރާއްޖޭގެ  މި  މަދު  ވަސީލަތްތައް  ޤުދުރަތީ  އެހެންކަމުން،  ނިޒާމެކެވެ.  މުހިންމު 

އިސްތިރާތީޖީ  ބާޒާރު  ހިއްސާގެ  ގެންދިޔުމަށް  އާއުސްމިންތަކަކަށް  އިޤްތިޞާދު 

ރަނގަޅު ރޭވުންތަކެއްގެ ތެރެއިން ރާވަން ޖެހެއެވެ.

ހިންގުމަށް  ރާވާ  އަމާޒަކަށް  ދުރުރާސްތާ  ބާޒާރު  ހިއްސާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގިނަގުނަ ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ދުރު މުސްތަޤުބަލެއްގައި ހާސިލުކުރުމަށް 

ދުރުރާސްތާ   ޮގންޖެހުމެކެވެ.  ޮބޑު  ވެސް  އެކަށައެޅުމަކީ  ަލނޑުދަނޑިތަކެއް 

ިއސްތިރާތީޖީ ރޭވުންތަކުގައި ގިނަ ފަހަރު ިހމެނޭ އެންމެ ޮބޑު ބަލި ފަޔަކީ އެފަދަ 

ރޭވުންތަކަކީ  އެފަދަ  އާންމުޮކށް  މަދުވުމެވެ.  ސިފަޖެހުން  ޢަމަލީ  ރޭވުންތަކުގައި 

ަފށުވިޮކށް ލިޔެ، ރީތިޮކށް ޑިޒައިންޮކށް، ޗާޕުޮކށް ބޭއްވިފައި ޮއންނަ ޕްލޭނެކެވެ. 

ދުރުރާސްތާ  މިފަދަ  ނޫނެވެ.  އެކަންޏެއް  ދިވެހިރާއްޖެއަކު  މިހެންވަނީ  މިކަން 

ޕްލޭނެއްގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ސައްތަ އިން ސައްތަ ހާސިލު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، 

ކުރަންޖެހެއެވެ.  ޯހދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް  ކާމިޔާބެއް  ރަނގަޅު އިންސައްތައެއްގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ރެގިއުލޭްޓކުރުމާއި މާރކެޓު ދިރުވުމުގެ އެންމެހާ 

ަމސައްކަތްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤަުއމުތަކެކޭ އެއްޮގތަށް ދައުލަތާއި އަމިއްލަ 

ބަޯރސާ  އެފަރާތްކަށް  އަދި  ހިމެނޭ  އެކަމުގައި  މަޞްލަޙަތު  ފަރާތްތަކެއްގެ  ިގނަ 

ާވންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. މިޮގތުން، މާރކެޓުގެ އެކި ހާލަތްތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ 

ާޤނޫނީ އާޯރކަން ގެނައުންފަދަ އެތައް ކަމަކީ ދައުލަތުގެ އެކި ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނަށް 

ަބޯރސާވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އަދި ަބއެއް ފަހަރު ދައުލަތުގެ ޮޕލިސީއަށް އަންނަ 

ބަދަލުތަކަކީ މި ބާޒާރު ރާވައި ހިންުގމަށް ޮއންނަ ޮގންޖެހުމެއް ވެސް މެއެވެ.

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ކާމިޔާބު ޮގތުގައި ކުރިއަރުވައި ލަނޑުދަނޑިތަކެއް 

ހާސިލުކުރަން ބޭނުން ނަމަ އަމާޒު ހިފިދާނެ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. 

ނިޒާމަށް  މި  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  އެަކށަައޅައި  ސިޔާސަތު  ދައުލަތުގެ  މިޮގތުން، 

އިސްކަންދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައި ސިނާއަތްތައް 

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބާރުއަޅާފަދަ ސިއާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލައި 

އިޤްތިޞާދަށްވެސް  ބަޒާރަށާއި  ޙިއްޞާގެ  ފައިދާ  އެކަމުގެ  ތަންފީޛުކުރުމަކީ 

 )MTDC( އެމްޓީޑީސީގެ  ުއފެދުނު  ތެރޭގައި  އަޅުގަޑުމެންގެ  ކުރާނެކަމެކެވެ. 

ހެއްކެކެވެ.  މިކަމުގެ  ތަރުހީބަކީ  ލިުބނު  ޮއފަރިންގގައި  ޕަބްލިކް  ިއނީޝަލް 

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަނގަޅު ކުންފުނިތައް 

1. ހިްއާސގެ ބާޒާުރ ުދުރރްާސތާ ައމާަޒަކްށ ާރަވއި ހްިނގުްނ
ލިޔުނީ: އަނިލް އާދަމް
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ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް ގެނައުމަށް ސިޔާސަތުަތއް ބައްޓަން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، މިފަދަ 

ފުޅާކުރެވިދާނެ  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ާބޒާރުގައި  ހިއްސާގެ  އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަކީ 

ޔަޤީނެވެ. ތަކެއްކަން  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ެޓކްނޮޮލޖީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު އައު މަންޒިލަކަށް ގެންދިޔުމަށް 

ޮއތް އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަސީލަތެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ނިސްބަތުން ރީޓެއިލް 

އިންވެސްޓަރުން ގިނަ ޤައުމަކަށް ވީހިނދު، ހިއްސާ ގަނެވިއްކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ސްމާޓް ޯފނުތަކުން ސިކުންތަކުން ޮކށްލެވޭ ފަދަ ލުއިފަސޭހަ ކަމަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. 

ިމކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް ޮއންނަ ޯފރި އިތުރުޮކށްދޭނެ 

ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ބޭނުންކުރާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު 

ކުރަންޖެހޭ  ޤާއިމްކުރުމަކީ  ބާޒާރުގައި  ހިއްސާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޮސފްޓްވެއަރއެއް 

ޮބޑު އިންވެސްޓްމަންޓެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ހަމައެކަނި ސްޮޓކް 

އަކީ   )MSE( އެކްސްޗޭންޖް  ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް  ކަމުގައިވާ  އެކްސްޗޭންޖް 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކަށް ވީ ހިނދު، މާރކެޓުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިނާރާ ހިނދަކު 

ެއފަރާތުން މިވަގުތު ޮސފްޓްވެއަރ އަކަށް ޮބޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރުމަކީ ނާދިރު 

ވެސް  ޮކންމެ  ދައުލަތުން  އިންވެސްޓްމަންޓަކީ  މިފަދަ  އެހެންކަމުން،  ކަމެކެވެ. 

ިއންތިޒާމަކުން ސަބްސިޑައިޒް ޮކށްެގން ނޫންޮގތަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

ކުރަންޖެހޭ  ވެސް  އިތުރުކުރުމަކީ  ަފރާްތތައް  ތިބި  އިންވެސްޓްކުރަން  ރާއްޖޭގައި 

ޮގތެއްގައި  މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި އިންވެސްޓް ކުރަން އާންމު 

ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މީގެ  ވައްތަރެއްގެ އިންވެްސޓަރުންނެވެ.  ަހރަކާތްތެރިވަނީ ދެ 

އިންވެސްޓަރުންނެވެ.  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  އިންވެސްޓަރުންނާއި  ރީޓެއިލް 

ސިނާޢަތުގައި  މި  ޮގތުގައި  ފަރުދުންގެ  ވަކިވަކި  އިންވެސްޓަރުންނަކީ  ރީޓެއިލް 

އިންވެސްޓުޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ދިވެހިާރއްޖެ އަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކާއި 

ައޅާ ބަލާ ނަމަ ރީޓެއިލް އިންވެސްޓަރުންގެ ބައިވެރިވުން މި މާކެޓުގައި ނިސްބަތުން 

ގިނަ ޤައުމެކެވެ. އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންނަކީ އެކި މުއައްސަސާތަކުން 

ިއންވެސްޓަރުންގެ ޮގތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވާ 

ރިޓަޔާރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  އިންވެސްޓަރަކީ  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ޮބޑު  ެއންމެ 

ޕެންޝަން ސްކީމެވެ )MRPS(. ހަމަ އެހެންމެ، ބައެއް ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަކީ 

ވެސް އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންގެ ޮގތުގައި އިންވެސްޓްޮކށްފައި ތިބި 

ފަރާތްތަކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީޓެއިލް ިއންވެސްޓަރުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް އެފަދަ 

ަފރާތްތަކަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޯލނު ޕެކޭޖަކަށް 

ަޝރުޠު ހަމަވާ ޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ޕެކޭޖެއް ވާނީ އާންމު ގިނަ 

ފަރާތްތަކަކަށް ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ަބއިވެިރވުމަށް އެޅޭނެ މުހިންމު ފާލަމަކަށެވެ. 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  އިންވެސްޓަރުން  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް   ހަމައެހެންމެ، 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތައް ރާއްޖޭގައި އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ. މިސާލަކަށް، ރިއަލް 

އެސްޓޭޓް އިންވެސްްޓމަންޓް ޓްރަސްޓް )REITs( ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރެވިއްޖެ 

ނަމަ ރާއްޖޭގެ ގެޮދރު އިމާރާތްުކރުމަށް ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ިދވެހިރާއްޖެއަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް 

ދައުލަތުން  މިވަގުތު  މިޮގތުން،  ފަރާތެކެވެ.  އިޝޫކުރާ  ޮބންޑް  ޮސވަރިން 

ނިޒާމެއް  ގަނެވިއްކޭނެ  މާރކެޓްގައި  ސެކަްނޑްރީ  ޮބންޑްތައް  ޮސވަރިން  ޫދކުރާ 

ޑިމާންޑް  ޮއންނަ  ޮބންޑަށް  ޮސވަރިން  ދައުލަތުގެ  މިކަމަކީ  ާގއިމްކުރަންޖެހެއެވެ. 

ބެލެވެއެވެ. ކަމެއްކަމަށް  އިތުރުކުރެވިދާނެ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީ އިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރަން ރާވަމުން 

ައންނަ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް ފްރޭމްޯވކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދި 

އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލުއިފަސޭހަ ޮގތުގައި ޯހދިދާނެ 

ުމހިންމު ނިޒާމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެއްޓާގުޅޭ ޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މި ޮއނިގަނޑަކީ 

ާއންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ޯހދޭނެ ފަހި ވަސީލަތެކެވެ. ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް ފްރޭމްވޯކުގެ އެންމެ ފާހަގަ 

ކުންފުނިތަކުން  ޕްރައިވެޓް  ހަަރކާތްތެރިވާ  ރާއްޖޭގައި  ސިފައަކީ  އެއް  ޮކށްލެވޭ 

ެއކުންފުނިތަކުގެ މަސްއޫލުވެރިކަން ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުނުޮކށް މާރކެޓުގެ 

ެތރެއިން ފައިސާ ޯހދުމަށް ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމެވެ. އަދި ހަމަ، ކޮސްޓް 

ވަސީލަތުން  މި  ލުޔެއް  ޮބޑު  ވުރެ  ބޭްނކަށް  ބަލާނަމަ  އަށް  ބަޮރވިންގ  ޮއފް 

މަގުފަހިވެއެވެ. ލިބުމުގެ 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދުރުރާސްތާ އަމާޒަކަށް ވާސިލުވުމަށް 

ބަލާ  ޙާލަތަށް  މިއަދުގެ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންތައްތަކަކީ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  މަތީގައި 

މަސައްކަތްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  މި  ނަމަވެސް،  މަސައްކަތްތަކެކެވެ.  މުހިންމު  ނަމަ 

ާކމިޔާބުގެ މޫ ގުޅިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މިސްރާބާއެވެ. ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި 

އެ ސިޔާސަތުތައް ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް މަންފާވާ ޮގތަށް ތަރުތީބުވުމާއެވެ. ހިއްސާގެ 

ކުރިއަރާދާނެ  ޮގތުގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އިޤްތިޞާދު  ދިވެހި  ފުޅާވުމަކީ  ާބޒާރު 

ކަމެކެވެ. ދިވެހި ފަރުދުންގެ މެދުގައި އާްމދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށްވާ 

ިހނދު، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ހަމަޖެުހން ގެނުވަދޭނެ ކަމެއްވެސް މެއެވެ.
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ިއޤްތިޞާދެއް ކުރިއެރުމުގައި ކުދި ވިޔަފާރިަތއް މުހިންމު ޯރލެއް އަދާކުރެއެވެ. ކުދި 

ިވޔަފާރިތަކަކީ ޤައުމެއްގެ ގިނަ ފަރުދުންތަކަަކށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިޮކށްދޭ، އަދި 

ެއހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމަށް ޭބނުންވާ ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ޯފރުޮކށްދޭ 

ކުރިއެރުވުމަށް  ވިޔަފާރިތައް  ކުދި  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެހެންކަމުން  ބައެކެވެ. 

ިގނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ކުދި އަދި 

ެމދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނެއް ހެދި، ޤާނޫނުން މި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އަދި  ހިމެނ1ި،  ބަޖެޓުގައި  ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ  ޯލނުތައް 

ޯފރުޮކށްދިނުމަށް އެސް.އެމް.އީ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަންގ2ެ ނަމުގައި 

ބޭންކެއް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.

ކުދި ވިޔަފާރިތައް ޢާންމުޮކށް ފެށިގެން އަންނަނީ ޢާއިލާ ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިންގެ 

ޯހދައިފައިވާ  ސޭވިންގްސްއިން  އަމިއްލަ  ފަށަނީ  ވިޔަފާރި  މިޮގތުން  މެދުގައެވެ. 

ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ފަރާތުން ޯހދާ މަދު ކެޕިޓަލްއަކަށް ބަޯރސާވެގެންނެވެ. 

މި ވިޔަފާރިތަކަށް އަލަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަކީ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ތަޖުރިބާ 

އިޤްތިޞާދު  ކުރިއަރާފައިވާ  ފަރާތްތަކެކެވެ.  ބޭނުންވާ  ކެޕިޓަލް  އިތުރު  އާއި  

އިންވެސްޓަރުން  ޕްރައިވެޓް  އަރައިގަތުމުގައި  ކަންކަމުން  މިދެންނެވުނު  ތަކުގައި 

މިކަމުގައި  ރޯލު  އިންވެސްޓަރުންގެ  ޕްރައިވެޓް  އަދާކުރެއެވެ.  ޯރލެއް  ުމހިންމު 

އެމީހުންގެ  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އިންވެސްޓަރުންނަކީ  ޕްރައިވެޓް  މުހިންމުވަނީ،  އެހާ 

މި  ވުމުން،  ކަމުގައި  ފަރާތްތަކެއް  ބޭނުންވާ  އިތުރުކުރަން  މަންފާ  ައމިއްލަ 

ދާންޖެހޭ  ބައިވެރިވެ،  ޢަމަލީޮގތުން  އެފަރާތްތައް  ހިންގުމުގައި  ވިޔަފާރިތައް 

ިމސްރާބަށް ވިޔަފާރި ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑުވެގެންދާތީއެވެ. އަދި ވިޔަފާރި 

އެކްސްޗޭންޖެއްގައި  ސްޮޓކް  ކުންފުނި  ދިއުމުން  ކުރިއަރައިގެން  ަވކިހިސާބަކަށް 

ލިސްޓުޮކށް އެފަރާތްތަކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ރިކަވަރކުރުމަށް ނުވަތަ އެވިޔަފާރިން 

ެއގްޒިޓުވުމަށް އާންމުން ހިމެނޭޮގތަށް ިހއްސާ ވިއްކާލާ ނުވަތަ ކުންފުނި އިތުރަށް 

ފަރާތްތަކަކަށްވާތީއެވެ.  ޯހދާ  ފައިސާ  މާކެޓުން  ޮގތުން  ދަރަނީގެ  ކުރިއެރުވުމަށް 

ދުނިޔޭގެ ޮބޑެތި ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް ތަކުގައި މިހާރު ނަންހިނގާ ފޭސްބުކްފަދަ 

ގިނަ ކުންފުނިތަކަކީ މި އުސޫލުން އައިސްފައިވާ ކުންފުނިތަކެކެވެ.3 ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ާބޒާރެއް ތަރައްޤީ ވެގެންދަނީ މި ފަދަިއން ކުދި ވިޔަފާރިތަކެއް ކުރިއަރައިގެންޮގސް 

ކުރުމުންނެވެ.  ލިސްޓު  އެކްސްޗޭންޖްގައި  ސްޮޓކް 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރަމުްނދާ މިންގަނޑާ އަޅާ ބަލާއިރު ވިޔަފާރިތައް 

މަދުން  އަދި  މަދެވެ.  ވަސީލަތްތައް  ލިބޭނެ  ފައިސާ  ފުޅާކުރުމަށް  ިއތުރަށް 

2. ިވަޔފިާރއާިއ އިޤްތާިޞުދ ިބާނުކުރމުަގިއ ެސިކުއިރީޓޒް ބާޒާުރގެ ަދުއުރ
ލިޔުނީ: ޢާއިޝަތު ލިމްޔާ، މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް

1Small and Medium Enterprises Act, Maldives )6/2013(: Clause 40
2 https://sdfc.mv/
3 “Facebook’s first big investor, Peter Thiel, cashes out”
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ަނމަވެސް ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ޮގތުގައި ނުހިފޭކަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިޮގތުން އެންމެ ޢާންމުޮގެތއްގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތަކީ ބޭންކު 

ޯލނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުން ލިބެންހުރި ބޭންކު ޯލނަށް ބަލާލާއިރު، ޯލނު 

ނެގުމަށް އަމިއްލައަށް ޯހދަންޖެހޭ ރައުސުްލމާލާއި ރަހުނަކީ ޮކންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް 

ރޭޓުގެ  އިންޓްރެސްޓް  އަދި  ނޫނެވެ.  ކަންތައްތަކެއް  ފަސޭހަ  އިންތިޒާމްކުރުން 

ަސބަބުން ވެސް ޯލނު ޯހދުމުގައި ދަތިަތކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، 

ބޭންކިންގ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ޕްޮރޖެކްޓްަތކަށް  ހިންގާ  ވިޔަފާރިތަކުން  ޮބޑެތި 

ނަތީޖާއެއްގެ  ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.  ދަތިތަކާ  ވެސް  ހަމަޖެއްސުމުގައި  ިނޒާމުން 

ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ޕްޮރޖެކްޓްތައް  ޮބޑެތި  ހިންގާ  ޤައުމުގައި  ޮގތުން 

ޯހދަން ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުން އެހީއަށް އެދެންޖެހެއެވެ. ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

ދައުލަތުގެ  ޮގސްފައިވުމާއިއެކު  މައްަޗށް  އަށް   98.7% ދަރަނ4ި  ިނސްބަތުން 

ޮސވްރިން ރޭޓިންގ CCC 5  އަށް ަދށްވެފައިވުމުން ބޭރުގެ ދަރަނި ޯހދުމުގައި 
ުކރިއަށްޮއތް ތަނުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެ އަދި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ޮބޑުވުން 

ެއކަށީގެންވެއެވެ. އަދި މިޮގތުން ބޭރުން ޯހދާ ޯލނުތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޯލނުދޭ 

ަޤއުމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ދިނުމަށް ޝަރުޠު ކުރެވި މުޅި ޕްޮރޖެކްޓުން ލިބޭ 

ފައިސާގެ ޮބޑު ޢަދަދެއް ދަނީ ޤައުމުން ބޭރަށްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 

ިމފަދަ ސަބަބުތަކާ ހެދި ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމާއި، ބޭރުފައިސާގެ 

ދަތިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ޭބންކިންގ ނިޒާމުން ފައިސާ ޯހދުމުގައި ުހރި ދަތިތަކާއެކު ވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބާޒާރުގެ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  ތެރެއިން  ފުރުޞަތުތަކުގެ  ލިބެންހުރި  ާމރކެޓުން 

ޭބނުންކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އަދަދު ނިސްަބތުން މަދެވެ. ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރު 

ެމދުވެރިޮކށް ކުންފުނިތަކަށް ވިޔަފާރި ުފޅާޮކށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ޯހދުމަށް ބޭންކިންގ ނިޒާމާއި އެއްޮގތަށް ދަރަނީގެ ވަސީލަތްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި 

ަދރަނި ނަގަން ބޭނުންނުވާ ފަރާތްތަކަށް ުކންފުނީގެ ހިއްސާގެ ބައެއް ވިއްކައިގެން 

ވެސް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދޭނެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. ދަރަނީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ 

ެތރޭގައި ޮބންޑް އަދި ޞުކޫކް ހިމެނެއެވެ. ބޭންކު ޯލނަކާއި އެއްފަދައިން ޮބންޑު 

އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  އުސޫލުތަކުގެ  ަޝރީޢާގެ  ޞުކޫކަކީ  ކުރާއިރު،  ަމސައްކަތް 

ދަރަނީގެ ވަސީލަތެކެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ުމއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޮބންޑުގެ ފައިސާ 

އާއި  ފައިދާ  ކުރެވިފައިވަނީ  ބައްޓަން  ޞުކޫކް  ކުރެވޭއިރު،  ޚަލާޞް  ދައްކާ 

ެގއްލުމުގައި ވެސް ދެފަރާތުން ހިއްސާވާ ޮގތަށެވެ. މިފަދަ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިޮކށް 

ަސރުކާރުގެ ޕްޮރޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރުގެ 

ޭބނުން ހިފެމުންދާނަމަ ޤައުމުން ބޭރުވާ ފައިސާ މަދުކުރެވި، ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު 

ިހފެހެއްޓުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ވެސް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ފަހިޮކށްދިނުމަށް  ފުރުޞަތުތައް  ފައިޭނންސިންގ  ބޭނުންވާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކުދި 

މޯލްޑިވްސް  އާއި  )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ(  ޮއޯތރިޓީ  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް 

ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް )އެމް.އެސް.އީ( ގުޅިގެން ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް މާކެޓެއް 

މެދުވެރިޮކށް  މާކެޓު  ޕްރައިވެޓް  ކުރެެވމުންނެވެ.  ާޤއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ 

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށް މާކެޓުގައި ފައިސާ ޯހދޭނެ ވަސީލަތެއް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް 

ޭބނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަަސއްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މި 

މާކެޓުގައި ބައިވެރިވާ ވަސީލަތްތައް ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި )އިޝޫއާސް(  މާކެޓަށް 

ވަކި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިން  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ފަރާތްތަކަކީ  ޯފރުޮކށްދޭ  ޚިދުމަތް 

ިމންގަނޑުތަކަކަށް ފެތޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެޭހނެއެވެ.  އަދި ފައިސާ ޯހދާ ކުންފުނިތަކާއި 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތަފުޞީލް ދިރާސާ ުކރުމަށްފަހު އިންވެސްޓުކުރުމާއި މެދު ޮގތެއް 

ރިސްކް  ތަފާތު  އިތުރުން  ޞިނާޢަތްތަކުގެ  ތަފާތު  އެހެންކަމުން  ނިންމޭނެއެވެ. 

ްޕޮރފައިލްގެ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ވެސް ފައިސާ ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑުވެގެންދާނެއެވެ.

ވަރަށްވެސް  ފުދުންތެރިކަމަކީ  ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމެއްގެ  އެ  ކުރިއެރުމުގައި  ޤައުމު 

މިންގަނޑަކީ  އެއް  މިނެކިރާ  ފުދުންތެރިކަން  މިޮގތުން  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު 

ުމއްސަދިންނާއި ފަޤީރުންނާ ދެމެދު ހުްނނަ ފަރަގު ކުޑަވުމެވެ. މިހާރަށްވުރެ ޮބޑަށް 

މި ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރަށް މުހިންމު ޯރލެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.  

ހިއްސާ  ފަރުދުންގެ  ވަކިވަކި  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި  ޮބޑެތި  ހިންގޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ހިމެނި، އެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ މިފަރާްތތަކަށް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާޒާރު މެދުވެރިޮކށް 

ކަމެކެވެ. މަގުފަހިވާނެ  މިކަަމށް  ލިބިގެންދިއުމަކީ 

ދުނިޔޭގެ ޮބޑެތި ޤައުމުތަކުގައި އިޤްތިޞާދުގެ ޙާލަތު ރަމްޒު ޮކށްދިނުމުގެ ވަރަށް 

އިންޑަސްޓްރީތަކުގެ  ތަފާތު  އަދާކުރެއެވެ.  ބާޒާރުން  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  އިސްޯރލެއް 

ުކންފުނިތައް ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓުުކރެވިފައި ވުމުން، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދުގެ 

ފަސޭހަކަމާއެކު  ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ދެނެގަންނަން  ަހރުދަނާކަން 

މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންވާ  މެދުވެރިޮކށް  އިންޑެކްސް  ބާޒާރުގެ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ިލބިގެންދެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ އަމިއްލަ ވަސީލަތްތައް މަދު އިޤްތިޞާދެއްގައި 

ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓުކުރަން  ފައިސާ  ޒަރިއްޔާއިން  ބާޒާރުގެ  ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ަފރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފައިސާ ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުވައިދިނުމަށް މަގުފަހި 

ހުޅުވިގެންދާނެކަމީ  ޮދރުތަކެއް  އިތުރު  ކުރިއެރުަމށް  އިޤްތިޞާދީ  ުކރެވިއްޖެނަމަ 

ޮއތްކަމެއްނޫނެވެ. ޝައްކެއް 

https://money.cnn.com/2012/08/20/technology/facebook-peter-thiel/index.html 
4 “  Total Central Government debt outstanding as a percentage of GDP”
https://www.mma.gov.mv/viya/series/89 
5 “Fitch Downgrades the Maldives to ‘CCC’”
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-maldives-to-ccc-05-11-2020/dodd-frank-disclosure 
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މަދު ދުވަސްޮކޅެއްގެ ތެރޭގައި ޮކވިޑް - 19ގެ ބަލިމަޑުކަންވަނީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު 

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފެނިގެންދިޔައީ  ކުޑަކަކޫޖައްސުވާލާފައެވެ. 

ދިޔަތަނެވެ.  ފުނޑުފުނޑުވެގެން  ނިޒާމްތައް  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ  އަދި  ިވޔަފާރި 

އެންޑް  )ފުޑް  ހޮޓާ-ރެސްޯޓރަންޓް  ޓުއަރިޒަމް(،  އެންޑް  )ޓްރެވެލް  ދަތުރުފަތުރާއި 

ބެވަރޭޖް( ފަދަ ޮބޑެތި ޞިނާޢަތްތައް ވެސް ހުއްޓި ވީރާނާވަމުންދިޔަ މަންޒަރެވެ. 

ިހތާމައަކީ މިއީ އަދި ހަމައެކަނި ފެށުމެއް ކަމަށްވެފައި، މި މަންޒަރުތަކަކީ ވަރުގަދަ 

އިޤްތިޞާދީ ކާރިސާއެއްގެ މަލަމަތިކަމުގައި ވެދާނެތީއެވެ.

1ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްުޓން އައި ިމންވަރު

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ބަލާލާއިރު 13ވަނަ ގަރުނުގައި 200 މިލިއަނެއްހާ 

 50 އާބާދީގެ  ދުނިޔޭގެ  ބަލިމަޑުކަމާއި  ޑެތް’ގެ  ‘ބްލެކް  މަރުވ2ި  މީހުން 

މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފަނާޮކށްލ3ި 1918 ވަނަ އަހަރުގެ ‘ސްޕެނިޝް 

ފްލޫ’ ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ. އިޤްތިޞާދީޮގތުން ބަލާނަމަ ފާއިތުވެދިޔަ ޕެންޑަމިކްތަކާއި 

މީހުންގެ  ކުީރޒަމާނުގައި  އެއީ  ވެއެވެ.  ސަބަބުތަކެއް  ތަފާތުވާ   19  - ޮކވިޑް 

ުއމުރު ނުވަތަ ‘ލައިފް އެކްސްޕެކްޓަންސީ’ ވަރަށް ޮބޑުތަން ކުޑަކަމެވެ. ‘ލައިފް-

ސްޓައިލް’ އަދި ‘ޓެކްނޮޮލޖީ’އަށް އައި ހެޮޔ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މިޒަމާނުގައި 

އާންމުޮގތެއްގައި 72 އަހަރާއި ހަމައަށް އުމުރު ދެމިގެންދާިއރު، ބަލިމަޑުކަމަކާނުލާ 

ވެސް ކުރީގައި މީހުން ދިރިތިބެނީ އާްނމުޮކށް އެންމެ 50 އަހަރާއި ހަމައަށެވެ.4 

މިޮގތުން ސްޕެނިޝް ފްލޫއަށް އެކަނި ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 

ކުޅަދާނަކަން ހުރި މަދު މީސްޮކޅުގެ ތެރެއިން ވެސް އެތަކެއް މިލިއަން މީހުން މި 

ަބލިމަޑުކަމުގައި ނެތިޮގސް އިޤްތިޞާދީ ޮބޑެތި ޮގންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތި ލާންޖެހުނެވެ. 

ޮދށީ  އުމުރުން  މަރުވަނީ  އާންމުޮކށް  ޮކވިޑް - 19ގެ ސަބަބުން  ޚިލާފަށް  މިއާ 

ނުވަތަ އެހެނިހެން )ޕްރީ-ޮކންޑިޝަން( ސަަބބުތަކާހުރެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ނުވަތަ 

‘ލޭބާ ފޯސް’ގައި ނުހިމެނޭ މީހުން ކަމުގައިވުމުން އިޤްތިޞާދަށް މިޮގތުން ކުރާ 

ކުޑަކަމަށް  ‘ނިސްބަތުން’  ައޅާބަލާއިރު  ޕެންޑަމިކްތަކާ  އެހެން  އަސަރު  ނޭދެވޭ 

ކާރިޘާތަކުން  ގުދުރަތީ  ހަނގުރާމައާއި  އަޅާކިޔާލުުމން،  މިޮގތަށް  ހަމަ  ބެލެވެއެވެ. 

ވެސް މީހުން މަރުވެ އިޤްތިޞާދަށް ޮބޑެތި އަސަރުތަކެއްކުރާތަން ފެނިގެންދެއެވެ. 

ަނމަވެސް ތަފާތަކީ ދަނޑުވެރިންގެ ގޮާވމަށާއި، ގެޮދރާއި، ‘އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ’ 

އަދި އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތަަކށް މިފަދަ ޕެންޑަމިކްތަކުގެ ސަބަބުން 

ސީދާ ގެއްލުމެއް ނުލިބޭކަމެވެ. އެހެންވީމާ ޮކވިޑް - 19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން 

‘ލޭބާ ފޯސް’ އަދި ‘ކެޕިޓަލް’ގެ ވަސީލަތްތަކަށް މާޮބޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭއިރު 

ސުވާލުއުފެދިގެންދަނީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު މިވަރަށް ވެއްޓި ހީނަރުވާން މެދުވެރިވި 

ސަބަބާމެދެވެ.

ވައިރަހުން   19  - ޮކވިޑް  ޮގތުގައި  އެނގޭ  ޯހދުންތަކުން  ސައިންސްވެރިންގެ 

)ޮލކްޑައުން(  ފުރަބަންދު  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ރައްކާތެރިވުމަށް 

ކުރީގެ  މިޮގތުން  އިޚްތިޔާރުކުރުމެވެ.  ގައިދުުރކަން  އަދި  ކަރަންޓީން،  ުކރުމާއި، 

ެޕންޑަމިކްތަކާ ޚިލާފަށް ޒަމާނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަމާއި މަޤްބޫލުކަމުގެ ސަބަބުން 

ދުނިޔެއަށް މިބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެންދިޔަލެއް އަވަސްވެ ޯބޑަރުތައް ބަންދުކުރަން 

ހުއްޓި  އުފެއްދުންތެރިކަން  ަބންދުވުމުން  ޤައުމުތައް  ޗައިނާފަދަ  އަދި  ޖެހުނެވެ. 

‘ގްލޯބަލް ލޮޖިސްޓިކްސް’ގެ ނިޒާމަށް ވެސް ބުރޫއަރާ ވައިރަހުގެ އަސަރު ނުކުރާ 

ބޭނުންވާ  ވަސީލަތްތަކަށް  އުެފއްދުްނތެރިކަމުގެ  އެފަރާތްތަކުގެ  ވެސް  ަގއުމުތަކަށް 

3. ެޕްނޑިަމކްަތުކްނ އިޤްތާިޞަދްށުކާރ ައަސުރ
ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު އިޝްރާޤް ފައިޞަލް

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/UNDP-MV-Rapid-Livelihood-Assessmentt-Impact-of-COVID-19-
Crisis-in-the-Maldives-2020-Part-I.pdf
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/The-Black-Death/
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html
https://ourworldindata.org/life-expectancy
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އެކި ‘ޮކމްޯޕނަންޓް’ތައް ނުލިބި ގެއްލުންވާން ފެށިއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގެސްޓްހައުސް އަދި ހޮޓާ ރެސްޯޓރަންޓުތަކާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް ވެސް 

ހުއްޓި ކަނޑުމަހާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކަށް ޮއތް ޑިމާންޑް ވެސް ދަށްވެގެން ދިއުމެވެ. މިޮގތުން ވިޔަފާރިތައް ހީނަރުވެ ވަޒީފާތައް ގެއްލި އާމްދަނީ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން 

ކުލި ދެއްކުމާއި ޯލނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޯހދަން ވެސް ދަތިވެ އާންމު ަފރުުދންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަނީ މާޔޫސްކަމާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. މިޮގތުން، 

ެއންމެ ޮބޑަށް އަސަރުޮކށްފައިވަނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ‘ލޭބަރާއިން’ ނުވަތަ އަްތމަތީ މަސައްކަތްތަކާއި ‘ފްރީލާންސަރުން’ ފަދަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިސާ ލިބޭ 

ަމސައްކަތްތަކަށެވެ. އަދި ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރާއި އިންވެސްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އިޤްތިޞާދީ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް )ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް( 

ޭބނުންވާ ފައިސާ ލިބުންވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް ދަތިވެފައެވެ. ގިނަ ޞިނާޢަތްތަެކއް ގުޅިލާމެހިފައިވާ އިޤްތިޞާދެއްގައި އެއްބަޔަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން އަނެއްބަޔަކު 

ވެސް ތަހައްމަލް ކުރަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ. މިޮގތުން ފަތުރުވެރިކަމާއި، ހޮޓާ ރެސްޯޓރަންޓް، އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޑިމާންޑް ދަށްވެ އާމްދަނީއަށް ބަދަލު އައުމުން 

ކުރިމަތިވި ޮގންޖެހުން ތަކުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމާއި، ރިއަލް އެސްޓޭޓް އަދި މާލީ ނިޒާމަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށްޮބޑަށް އަސަރު ޮކށްފައެވެ. ޑޮލަރުގެ ޑިމާންޑް މަތިވެ، 

ސަޕްލައި ވަރަށް ޮބޑަށް ދަށްވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް، ބެލެންސް ޮއފް ޕޭމަންޓް އަދި ބޭރުފައިސާގެ ރިޒާވަށް ވެދާނެޮގތަކާމެދު އަމިއްލައަށް ވެސް 

މުހިންމެވެ. ތަސައްވަރުޮކށްލުން 

5ރާއްޭޖގައި ބޭރުފައިސާ ރިޒާވް ހުރި ިމންވަރު:

ޚަރަދުކުރާ  )ޖުމްލަ 8.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ(  ޮގތުގައި  މިޤައުމުގެ އާބާދީގެ 43,629 ފަރުދުންނަކީ ދައުލަތުން މުސާރައިގެ  އިމްޯޕޓަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަޯރސާވާ، 

މީހުންނެވ6ެ. އަދި ޤައުމީ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށާއި ބަޖެޓުގެ ބޭނުމަށް މިވަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ޯލނު ނަގައި ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ދަތިތަކާ 

ުކރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެނަމަ އާންމު ފަރުދުން ފަހަށް ރަްއކާކުރާ ފައިސާގެ އަގު ދަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާޮގތުގައި 

2020ގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ޮކވިޑް - 19 ޖެހި މަރުވާ މީހުނަށްވުރެ ސީދާ އެބަލީގެ ސަބަބުން ބަނޑަށްޖެހި މަރުވާމީހުން ގިނަވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

ެއހެންކަމުން އިޤްތިޞާދު ޤުރުބާންޮކށްފައި ފުރަބަންދު ދިގު ދަންމައިގެން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރެވޭކަށްނެތެވެ. އަދި ހަމައެޮގތަށް މި ބަލި ފެތުރުމަށް ފުރުސަތު ދީގެންވެސް 

ިތބެވޭކަށް ނެތެވެ. އިޚްތިޔާރު ކުރަންވީ ދޭތެރެމެދު އިޔާދަކުރަނިވި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެކެވެ.

ެއހެންވީމާ މިފަދަ ހާލަތަކަށް ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް އެކި ޤައުމުތަކުން އަންނަނީ ިގނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ބަލާނަމަ ޔޫކޭގެ ސަރުކާރުން 

https://tradingeconomics.com/maldives/foreign-exchange-reserves
https://www.budget.gov.mv/
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ިނންމި އާދަޔާ ޚިލާފް ނިންމުމެއް ފާހަގަ ޮކށްލާނަމެވެ. އެއީ އެޤައުމުގައި ބޭރަށްޮގސް ކެފޭ ރެސްޯޓރަންޓުތަކުން ކައިފިނަމަ ސަރުކާރުން ބިލުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔާ 

ހަމައަށް ހިފާދޭޮގތަށް ނިންމި ނިންމުމެވެ. މިއީ އާސަންދަ ކަހަލަ ސްކީމެކެވެ. މަޤްަޞދަކީ ކެފޭ ރެސްޯޓރަންޓްތަކުގެ ޑިމާންޑް ޮބޑުވެ އެ ވިޔަފާރިތަށް ކުރިއަރާ ވަޒީފާތައް 

އަލުން އުފެދިގެން ދިއުމެވެ. ބެޓެރި ހުސްވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އުޅަނދުގެ އިންީޖނު ‘ސްޓާޓް’ ޮކއްލުމުގެ ބޭނުމަށް ޮކށްޕާލުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. ރާއްޖެއަށް ބަލާނަމަ 

ޕޭމަންޓުތައް ދެއްކުން ފަސްޮކށް ދިނުމާއި،  ޯލނުތަކާއި، ރިސޯޓްތަކުގެ ލީސް  އެލަވަންސާއި،  ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ‘އިންކަމް ސަޕޯޓް’  ‘ފްރީލާންސަރުން’ނަށާއި 

ެފނާއި ކަރަންޓް ބިލުން ޑިސްކައުންޓް ދިނުމާއި، ދައުލަތުން ‘މައިގްރަންޓް ރިލީފް’ ފަންޑެއް ގާއިމުކުރުމާއި، އަދި ބޭންކުތަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ޯލނުތަކަށް ‘ޮމރެޯޓރިއަމް’ 

ދިނުންހިމެނެއެވެ.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-discount-with-the-eat-out-to-help-out-scheme7
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އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީ )އައި.ޓީ.( ގެ ޮރނގުން މުއައްސަސާއެއް ޤާބިލުވުމަކީ 

ދެނެގަނެ،  ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ  ޮގތުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މުއައްސަސާއަކަށް  އެ 

މުއައްސަސާގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް އެކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި 

ާޤއިމްޮކށް އަދި އައި.ޓީ. ސިސްޓަމްސްަތއް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

ުމއައްސަސާގެ މައިގަނޑު ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނަށް މަންފާކުރާނެ ފަދައިން މިދެންނެވި 

އައި.ޓީ.  މަރުޙަލާއަކީ  ކުރުމުގެ  ޮކންޓްރޯލު  އަދި  ޮމނީޓަރޮކށް  ޤާބިލުކަން 

ގަވަރނަންސްއެވެ.

ޮގތްޕެއްގެ  ގަވަރނަންސްގެ  ޯކޕަރޭޓް  ައއީ  ފެށިގެން  ގަވަރނަންސް  އައި.ޓީ. 

ގޮތުގައެވެ. އޭގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މަޢުލޫމާތާއި އެއާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނޮޮލޖީ 

ޭބނުންކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މުައއްަސސާއަށް މަންފާ ޯހދުމުގެ މުހިންމުކަން 

ައންގައިދިނުމާއި މިކަންކަމުގައި މުއައްސަސާގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ ަކނޑައެޅުމެވެ. 1980 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ 

ޯކޕަރޭޓް  ޮބޑެތި ފެއިލްވުންތަކުގ1ެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން  ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ 

ވަސީލަތްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މަޢުލޫމާތު އަދި އެއާއި 

ުގޅުންހުރި ޓެކްނޮޮލޖީ އަދާކުރާ ދައުަރށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްވަނީ ދެވިފައެވެ. 

އެޮގތުން އެއީވެސް މުއައްސަސާތަކުގެ އަގު އިތުރުޮކށްދޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

އިން  ޮއސްޓްރޭލިއާ  ެދނެގަނެވިފައެވެ.  ވަނީ  ވަސީލަތެއްކަން  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީގައި ވަނީ އައި.ސީ.ޓީ. ގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ވެގެންދިޔައީ  ސްޓޭންޑަރޑް  މި  އެކުލަވާލާފައެވެ.   )AS8015( ސްޓޭންޑަޑެއް 

2008 ވަނަ އަހަރުގައި އެކުލަވާލެވުނު ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޮއފް އިންޮފމޭޝަން 

ބިންގާ  ގެ   ISO/IEC 38500 ސްޓޭންޑަރޑް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ކަމުގައެވ2ެ.

މަންފާ  ޯހލްޑަރުންނަށް  ސްޓޭކް  ހިތަކީ  މަސައްކަތެއްގެ  ގަވަރނަންސް  ޮކންމެ 

މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ގަވަރނަންސްގެ  އައި.ޓީ.  ކަމުގައިވާއިރު،  ިއތުރުޮކށްދިނުން 

ވެސް ބިނާވެގެންދަނީ މި ކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އައި.

ޓީ. ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވައިލުމާއި، ރިސްކް ެމނޭޖްކުރުން އަދި މަސައްކަތުގެ ދުވެލި 

ހިމެނެއެވެ. ވަޒަންކުރުން 

4. ައއި.ޓީ. ަގަވރަނންްސ     
ލިޔުނީ: އަޙްމަދު މަޙުރާން

Grundfest, J. A., & Berueffy, M. (1989). THE TREADWAY COMMISSION REPORT: TWO YEARS LATER. Washington, D. C.: U.S. Securities and Exchange 

Commission.

Smallwood, R. F. (2014). Information Governance: Concepts, Strategies, and Best Practices. Wiley.
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އައި.ޓީ.  އިތުރުޮކށްދިނުމަށް  މަންފާ  ޯހލްޑަރުންަނށް  ސްޓޭކް  ުމއައްސަސާގެ 

ސިސްޓަމްތަކާއި މުވައްޒަފުން، އެހެންޮގތަކަށް ދަންނަވާނަމަ އައި.ޓީ. ވަސީލަތްތައް 

މުއައްސަސާގެ  ޒަރީޢާއިން  އޮޮޓޭމޝަންގެ  މަސައްކަތްކުރަނީ  ާއންމުޮގތެއްގައި 

ޮސފްޓްވެއަރ  ދަންނަވާނަމަ  މިސާލަކަށް  ކުރުމަށެވެ.  ހަލުވި  ަމސައްކަތްތައް 

ގަނެ  ޮސފްޓްވެއަރ  ޮއންލައިންޮކށް  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ކުންފުންޏަކުން  ވިއްކާ 

ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ  އިންތިޒާމް  ބޭނުްނކުެރވޭނެ  އިންސްޓޯލްޮކށް  ަފސޭހަކަމާއެކު 

ުކންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުހުރި ވަގުތު ސަލާމަތްވެ އަދި އެވަގުތު ކަސްޓަމަރުން 

ބޭނުންކުރެވެއެވެ.  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އިުތރަށް  ޮސފްޓްވެއަރތައް  ބޭނުންވާޮގތަށް 

އިތުރަށް  މިޮސފްޓްވެއަރތައް  ެމދުގައި  ކަސްޓަމަރުންގެ  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްގެ 

މަޤްބޫލުވެގެންދެއެވެ.

ޮގތްތައް  އިތުރުކުރާނެ  މަންފާ  ވަސީލަތްަތކުން  އައި.ޓީ.  ުކންފުންޏެއްގެ 

އައި.ޓީ.  އެކުލަވައިލުމަކީ  ސްޓްރެޓަޖީ  އައި.ޓީ.  ކުންފުނީގެ  ދެނެގަތުމަށްފަހު 

މަސައްކަތްތަކުގައި  އައި.ޓީ.  ކުންފުނީގެ  އެއީ  މަޤްޞަދެކެވެ.  ގަވަރނަންސްގެ 

އަދާއި މާދަމާ އިންވެސްޓްކުރާނެ މިސްރާބާއި ތަސައްވުރު ކަނޑައެޅުމެވެ. އެޮގތުން         

އައި.ޓީ. އާ ގުޅުންހުރި ޮކންމެ އިންވެްސޓްމަންޓެއް ކުރާއިރުވެސް ސާފު މިސްރާބެއް 

މުހިންމެވެ. ޮއތުން 

ކުރުމަކީ  މެނޭޖް  ރިސްކް  ގުޅުންހުރި  ވަސީލަތްތަކާ  އައި.ޓީ.  ހަމައެއާއެކު 

މަޞްލަޙަތު  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ  ބަެއއްފަަހރު  މުހިންމުކަމެކެވެ.  ވަރަށް  ވެސް 

ޮސފްޓްވެއަރ  މިސާލަކަށް،  އުފެދެއެވެ.  ރިސްކު  ވެސް  ސަބަބުން  ުފށުއެރުމުގެ 

ޑެވެޮލޕަރުން ބޭނުންވާނީ ކަސްޓަމަރުންަނށް ވީހާވެސް އަވަހަށް އަދި ފަސޭހައިން 

ޮސފްޓްވެއަރ ޯފރުޮކށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް އައި.ޓީ. ސިސްޓަމްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ 

ދެނެގަނެ  ރިސްކްތައް  ސެކިއުރިޓީ  ހުރި  އެކަމުގައި  މުވައްޒަފުން  ބަލަހައްޓާ 

ބޭނުންވާނެއެވެ.  ޯހދަން  ޮގތްތައް  އެކަންކުރެވޭނެ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ވީހާވެސް 

ހިމަނައި  ބޭނުންތަކެއް  ހުރިހާ  މިފަދަ  ފްރޭމްވަރކެއްަގއި  ގަވަރނަންސް  އައި.ޓީ. 

ުފށުއެރުންތަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ކުރިއަށްާދނެ ސާފު މަގެއް ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.

އައި.ޓީ. ގަވަރނަންސްގެ އަނެއް މަްޤޞަދަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމެވެ. 

އެކުލެވިގެންވާނީ ސިސްޓަމްތަކަކާއި  ޑިޕާޓްމަންޓެއް ވެސް  ޮކންމެ  ުމއައްސަސާގެ 

އައި.ޓީގެ  ކަމަކީ  ބާރުއަޅާ  ގަވަރނަންސް  އައި.ޓީ.  މައްޗަށެވެ.  ުމވައްޒަފުންގެ 

ޮގތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އެކުގައި  ސިސްޓަމްތައް  ވަސީލަތްތަކާއި  އިންސާނީ 

މަސައްކަތްކުރުމެވެ.  ކުރުމަށް  އިތުރު  މަންފާ  ލިއްބައިދޭ  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނަށް 

ނަމަވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަކީ އެއްހަމައަކުން ފަސޭހައިން 

މެނޭޖްމަންޓުން  މެންބަރުންނާއި  ޯބޑު  އެހެންކަމުން  ކަންކަމެއްނޫނެވެ.  މިނޭނެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ބަޯރސާވަނީ ‘ކީ ޕަރޯފރމަންސް އިންޑިކޭޓަރސް’ 

ޯހލްޑަރުންނަށް  ސްޓޭކް  ނުބެލޭނަމަ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އަށެވެ.   )KPIs(

އުނދަގޫވާނެއެވެ. ދެނެގަންނަން  ޫނންކަން  ނުވަތަ  އިތުރުވާކަން  ަމންފާ 

އައި.ޓީ.  ވިސްނުމުގައި  ހާސިލްކުރުމުގެ  މަޤުޞަދުަތއް  މައިގަނޑު  ުމއައްސަސާގެ 

އެކަންކުރެވޭނީ  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ވަަރށް  ފަރުމާކުރުމަކީ  ދުރާލާ  ަގވަރނަންސް 

އެކަމަށް  ވަސީލަތްތައް  ވަގުތާއި  އިސްވެ،  މެންބަރުން  އެގްޒެކްޓިވް  ީސނިއަރ 

ތަރުހީބު  މަސައްކަތަށް  ޑިަޒއިންކުރުމުގެ  ގަވަރނަންސް  އައި.ޓީ.  ކަނޑައަޅައި 

ދީގެންނެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް މައްސަލަެއއް ދިމާވުމުން ހައްލުޯހދައި ގަވަރނަންސް 

ިނޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަޑުކުރާނަމަ އައި.ޓީ.ގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ފައިދާތައް އޭގެ 

ކުޑަވެއެވެ. ފުރުޞަތު  ޯހދުމުގެ  ފުރިހަމަޮގތުގައި  އެންމެ 

އައި.ޓީ. ގަވަރނަންސް ފަރުމާކުރުމުގައި މުއައްސަސާގައި ކުރިން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ 

ގަވަރނަންސް ނިޒާމްތަކަށް ބެލިދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ފަރުމާއަށްފަހު ގަވަރނަންސްއާ 

ގުޅުންހުރި ކަންކަން ގަވައިދުން މުރާޖަޢާުކރުާމއި އަދި މުއައްސަސާގެ ސްޓްރެޓެޖީއަށް 

އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު މުޅި ގަވަރނަންސް ޮއނިގަނޑު އަލުން ފަރުމާކުރުމަކީ ވެސް 

ުމހިންމުކަމެކެވެ. ސްޓްރެޓެޖީއަށް އަންނަ އައު ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، ދަސްޮކށް، 

ަގވަރނަންސް އަދާހަމަކުރުމަކީ ވަގުތު ނަގާ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް ‘ޔުނިސެފް’ 

)UNICEF(ގެ ސްޓްރެޓެޖީ އަށް އައި ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން އައި.ޓީގެ އެހީގައި 

ަމސައްކަތްތައް ހަލުވިޮކށް، މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާޮކށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ުމއާސަލާތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން އިތުރުޮކށް އަދި ދެފުށްފެންނަ މިންވަރު 

ަވނީ އިތުރުކުރަން ފަށާފައެވ3ެ. މި ަކންކަން ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުުކރަން ވަގުތު 

ޭބނުންވިއެވެ. ގަވަރނަންސް ޮއނިގަނޑު އަުލން ފަރުމާކުރުމަކީ، އާންމު ކަމެއްކަމުގައި 

ުނވިނަމަވެސް އެއީ އޭގެ ބޭނުންޖެހޭ ވަގުތު އެކަން ދެނެގަނެ ޮކންމެހެން ކުރުން 

މުހިންމުކަމެކެވެ.

UNICEF. (2019). 2019 Annual Report Information and Communication Technology Division. Retrieved from https://www.
unicef.org/about/annualreport/files/ICTD-2019-HQAR.pdf
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ހާމަކުރުމުގައި  ތައްޔާރުޮކށް  ހިާސބުތައް  މާލީ  މެނޭޖްމަންޓަކީ  ާއރނިންގސް 

މަޢުލޫމާތާއިމެދު  އެ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ޙާޞިލްކުރުމަށް  މަޤްޞަދެއް  ވަކި 

ތަރުތީބުޮކށް  ޮގތްތަކަށް  ބާރުއަޅާ  ބެހެްއޓުމަށް  ވިސްނުން  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ 

އެކި  އެކުންފުންޏަކާ  ރިޯޕރޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން  މިޮގތަށް  އުސޫލެވ1ެ.  ކަންކުރާ 

ގޮތްޮގތުން މުޢާމަލާތުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެފަރާތްތަކުން ނިންމަންޖެހޭ 

ކަމެކެވެ. ހުރަސްއެޅޭ  ނިންމުމަށް  ޮގތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ނިންމުންތައް 

ފިޔަވައި(  ސްޓޭޓްމަންޓް  ފްޯލ  )ކޭޝް  ރިޯޕރޓްކުރުމުގައި  ހިސާބުތައް  މާލީ 

ބޭނުންކުރާނީ އެކްރޫއަލްސް ބޭސިސް އެވެ. އެއީ، ހިސާބުތައް ބިނާވާނީ ވަކި 

މުއްދަތެއްތެރޭ ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ހިސާބުކުރާ ތާރީޚްގައި 

ުހރި އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީޒްގެ މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، 

ފައިދާގެ ޮގތުގައި ހާމަކުރާ މިންވަރަކީ އެއާމެދު ސުވާލު އުފެއްދިދާނެ ޢަދަދެކެވެ. 

: އިނގިރޭސި މުޙާވިރާެއއްގައި ޮއންނަނީ 

“Profit is a matter of opinion while cash is a matter of fact” އެވެ. 

ަތއްޔާރުކުރާ އެކައުންޓްތައް ވަކިޮގތަކަށް  ުވމާއެކު، އެކްރޫއަލްސް ބޭސިސް އަށް 

ަބއްޓަންކުރުމަކީ ުއނަދގޫކަމެއް ނޫނެވެ.

އާރނިންގސް މެނޭޖްކުރުމަށް މައިގަނޑު ހަތަރުޮގތެއް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެއީ: 

Big Bath  .1
Income Maximisation  .2
Income Minimisation  .3

 Profit Smoothing  .4

ވެސް  ޚަރަދުތައް  އިތުރު  ޙާލަތުގައި  ގެއްލުންވާ  ވިޔަފާރިއަށް  އަކީ  ބާތް  ބިގް 

ިހނގިކަމަށް ދައްކައި، އެއީ ވަރަށް ދަށްޮކށް ދިޔަ އަހަރެއްކަމަށް ދެއްކުމެވެ. މިހެން 

ެހދުމުން، މުސްތަޤްބަލުގައި ކުޑަ ފައިދާއެއް ވިޔަސް އެއީ ވަރަށް ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް 

ޮބޑުވުމުގެ  އިތުބާރު  ޮއތް  މެދު  ވިޔަފާރިއާ  އަދި  އޮވެއެވެ.  ފެންނާން  ަކމުގައި 

ުފރުޞަތު އޮވެއެވެ. އިންކަމް މެކްޒިމަިއޒޭަޝން ބޭނުންކުރަނީ ފައިދާ ޮބޑުކަމަށް 

ެދއްކުމަށެވެ. މިއީ، މެނޭޖްމަންޓާއި އިސްެވރިންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ 

ޯބނަހާއި އެހެނިހެން ފައިދާތަކަށް ބިނާޮކށް ކުރާކަމެކެވެ. އިންކަމް މިނިމައިޒް ކުރުމުގެ 

ިވސްނުން ބައެއް ފަހަރު ގެންގުޅެނީ އޭގެ ސަބަބުން ޓެކުހުގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

ިމންވަރު ކުޑަކުރުމަށެވެ. އަދި، ޕްރޮފިޓް ްސމޫތިންގ ނުވަތަ ފައިދާވާ މިންވަރު 

ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެސްޓިމޭޓްތައް 

ބަދަލުޮކށްގެން Cookie Jar Reserve އެޕްޯރޗް ބޭނުންޮކށްގެން ވިޔަފާރިއަކީ 

ަވރަށް ސްޓޭބަލް އަދި ރިޒިލިއަންޓް ވިޔަާފރިއެއް ކަމުގައި ދައްކައެވެ.

މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ ރެވެނިއު 

ކުރީގެ ނޫނީ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ބިނާޮކށް ރެޯކޑްކުރުމާއި، މެޓީރިއަލިޓީ ކޮންސެޕްޓްގެ 

ކަނޑައެޅުމާއި  އަގު  މާރކެޓް  އެސެޓްތަކުގެ  ހިފުމާއި،  ނަހަމަޮގތުގައި  ބޭނުން 

ިޑޕްރިސިއޭޝަން އަންދާޒާކުރުމާއި، އެކި ކަހަލަ ޕްޮރވިޝަންސް އާއި ޮވރަންޓީގެ 

ޮގތުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ައންދާޒާކުރުމުގައި ނުކިއްސަރު ޮގތްތައް 

ބޭނުންޮކށްގެން އެ އަންދާޒާ ބޭނުންވާޮގތަކަށް ދީލާލުން ހިމެނެއެވެ.

ާޢންމުޮގތެއްގައި އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވުނަސް، 

އޭގެ  ދެކޭޮގތުގައި،  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ނަޒަރުހިންގާ  ވިސްނުމަކުން  ވިޔަފާރީގެ 

ބަދަލެއްގެ  އަންނަ  ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް  އެކައުންޓިންގ  ހުރެއެވެ.  ފައިދާތަކެއް 

ވިޔަފާރީގައި  ހާލަތްތަކަކީ  ޚިލާފުވެވޭ  ޮކންޓްރޭކްޓާއި  ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ަސބަބުން، 

ޝާމިލްވާ ދެފަރާތަށް ވެސް ޮބޑެތި ގެއްލުްނތައް ވެދާނެ ޙާލަތްތަކެކެވެ. އަދި ހަމަ 

ެއހެންމެ، ރިއަލް އާރނިންގސް މެނޭްޖމަންޓް އަކީ ވިޔަފާރީގެ ސްޓްރެޓެޖީ އާއި 

ޓެކްޓިކްސްގެ ބޭނުންހިފައިގެން، ވިޔާފާިރން ބޭނުންވާ މާލީ މަންފާ ޯހދުމެވެ. މިފަދަ 

ަކންތައްތަކަކީ އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓްކަމުގައި ވިޔަސް، ޢާންމު އުސޫލަކުން 

ހިސާބުތައް  މާލީ  އަދި  ބޭނުންކުރާ،  ކުރިއެރުމަށް  ވިޔަފާރީގެ  މިއީ  ަބލާއިރު 

ވަކިޮގތަކަށް ބައްޓަންކުރަން ކުރާކަމެއް ކަމުގައި ނުބަލައެވެ.

ނުވިއަސް،  ކަމަކަށް  ހުއްދަނޫން  ގޮުތން  ޤާނޫނީ  މެނޭޖްމަންޓަކީ  ާއރނިންގސް 

އެސްޓިމޭޓްތަކަށް  ޮޕލިސީތަކަށާއި  އެކައުންޓިންގ  ކުރުމާއި  މިކަން  ަތކުރާރުޮކށް 

5. އާރިންނގްސ މޭެނޖަްމްންޓ
ލިޔުނީ: ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ

ޝިޕާރ )1989(، ޮކމެންޓަރީ ޮއން އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް، އެކައުންޓިންގ ޮހރައިޒަންސް، ޑިސެމްބަރު 1989، ޞަފްޙާ 91-102 1
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އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް ދެނެގަތުމަށް ޢާންމުޮކށް ބޭނުންކުރާ ޯޖންސް މޮޑެލް 1991 ނިސްބަތްވަނީ ޖެނިފާ ޯޖންސް އަށެވެ.

ހީލީ )1985(، ދި އިފެކްޓް ޮއފް ޯބނަސް ސްކީމްސް ޮއން އެކައުންޓިންގ ޑިޒިޝަންސް، ޖާނަލް ޮއފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް އިޮކޮނމިކްސް، ޮވލިއުމް 7، ޞަފްޙާ 85-107
ޑިއެންޖެލޯ )1986(، އެކައުންޓިންގ ނަމްބަރސް އޭޒް މާރކެޓް ވެލުއޭޝަން ސަބްސްޓިޓިއުޓްސް: އަ ސްޓަޑީ ޮއފް މެނޭޖްމަންޓް ބައިއައުޓްސް އޮފަ ޕަބްލިކް ސްޮޓކްޯހލްޑަރސް. ދި 

އެކައުންޓިންގ ރިވިއު ޮވލިއުމް 61، ޞަފްޙާ 400-420

ބަޯރސާވެވޭ  ހިސާބުތަކަށް  މާލީ  ގެނައުމަކީ  ބަދަލުތައް  ޮބޑެތި  އަވަސްއަވަހަށް 

ިމންވަރު ކުޑަވާނެކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ާނޖާއިޒް ޮގތްތަކަށް ހުޅުވޭ ޮދރެކެވެ. މިފަދަ 

އުސޫލުތަކާ  ޕްރެކްޓިސްގެ  ބެސްޓް  އާއި  ގަވަރނަންސް  ހުންނަނީ  ަޢމަލުތައް 

ުފށުއަރާ ޮގތަށެވެ. މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ަސބަބުން، މާލީ ދާއިރާއަށްކުރާ އިތުބާރު 

ގެއްލުންތަކެއް   ޮބޑެތި  ބަޔަކަށް  އެތައް  ބަނގުރޫޓްވެ،  ކުންފުނިތައް  ކުޑަވުމާއި، 

ކުރިމަތިވެއެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް  އާރނިންގސް  ދިރާސާޮކށްގެން  ހިސާބުތައް  މާލީ  ުވމާއެކު، 

ހައްލެއް  ފަސޭހަ  އެންމެ  މިކަމުގައި  ޯހދާފައެވެ.  ވަނީ  ޮގތްތަކެއް  ެދނެގަންނާނެ 

ޯހދީ ޖެނިފާ ޯޖންސ2ް އެވެ. އޭގެކުރިން ހީލ3ީ އާއި ޑިއެންޖެޯލ4 ވެސް ވަނީ 

އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް އެކަށައަޅާނެ ޯފމިއުލާތައް ޕްރޮޯޕސްޮކށްފައެވެ. މިޮގތުން 

އާރނިންގސް  ތަކަކީ  އައިޓަމް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މޮޑެލްގައި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހީލީ 

ަމއްޗަށް ނުވަތަ ދަށަށް ޖައްސަން ކަނޑައަޅާ އައިޓަމެއްޯތ ނިންމައެވެ. ޑިއެންޖެލޯގެ 

މޮޑެލް އަކީ ހީލީ ހުށަހަޅާފައިވާ މޮޑެލްގެ ޚާއްޞަ ކޭސް އެކެވެ. އެހެނީ، ޑިއެންޖެޯލ 

ހަމައެކަނި  ބޭނުންކުރަނީ  ޯހދުމަށް  އެކްރޫއަލްސް  ޑިސްކްރެޝަނަރީ  ޮމޑެލްގައި 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެސެޓްތަކުގެ ޖުމުލައަގެވެ. ނަމަވެސް، ހީލީ ބޭނުންކުރަމުން 

ިދޔައީ ރިސާރޗްކުރާ މުއްދަތުގެ އެވެރޭޖް އެސެޓްގެ ޖުމުލަ އަގެވެ.

ޯޖންސް  ބޭނުންކުރާ  ޯހދުމަށް  މެނޭޖްމަންޓް  އާރނިންގސް  ޢާންމުޮކށް  އެންމެ 

ޑިސްކްރެޝަނަރީ  ބޭނުންކުރާ  އެކައުންިޓންގައި  އެކްރޫއަލްސް  ބަލަނީ  ޮމޑެލްގައި 

ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ހިސާބުތައް  ިހމެނޭޮގތުން  އަންދާޒާތައް  )މާލީ  ެއކްރޫއަލްސް 

)މާލީ  އެކްރޫއަލްސް  ޮނން-ޑިްސކްރެޝަނަރީ  އާއި  ޢަދަދުތައް(  ަލފާކުރާ 

ައންދާޒާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ނުވަތަ ފުރުޞަތު ހަނި ޢަދަދުތައް( އަށެވެ. 

އުނިކުރުމުން،  އެކްރޫއަލްސް  ޮނން-ޑިްސކްެރޝަނަރީ  އިން  އެކްރޫއަލްސް  ޖުމުލަ 

ރިގްރެޝަން  ލީނިއާ  ޮމޑެލްގައި  މި  ޯހދެއެވެ.  އެކްރޫއަލްސް  ޑިސްކްރެޝަނަރީ 

މިންގަނޑުތަކެއް  ހުންނަންޖެހޭ  ެއކްރޫއަލްސް  ޑިސްކްރެޝަނަރީ  ޭބނުންޮކށްގެން، 

ހިސާބުތައް  މާލީ  އެއަހަރުގެ  އަހަރުތަކަކީ  ބޭރުވާ  މިންގަނޑުން  އަދި  ޯހދައެވެ. 

ަތއްޔާރުކުރުމުގައި އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް ބޭނުންޮކށްފައިވާ އަހަރުތަކެއް ކަމުގައި 

އަކީ: ޯފމިއުލާ  ބޭނުންކުރި  ިމކަމަށް  ޯޖންސް  އޮވެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ބެލުމުގެ 

DAt=TAt-NDAt

އެކްރޫއަލްސް  ޮނން-ޑިސްކްރެޝަނަރީ  އާއި  އެކްރޫއަލްސް  ޓޯޓަލް  ކުންފުނީގެ 

ޮނން-ޑިސްކްރެޝަނަރީ  ޮމޑެލްއަކުން  ރިގްރެޝަން  ލީނިއަރ  ބޭނުންޮކށްގެން، 

މި  އަދި  ޯހދައެވެ.  ޯކއެފިޝަންޓްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ކުންފުންޏަށް  އެކްރޫއަލްއަށް 

އެކްރޫއަލްސް  ޑިސްކްރެޝަނަރީ  ކުންފުނީގެ  ބޭނުންޮކށްގެން،  ޯކއެފިޝަންޓްތައް 

މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުގެ  ރިޯޕރޓްކުރެވިފައިވާ  އާއި  އަންދާޒާ  މި  އަންދާޒާކުރެއެވެ. 

ިބނާޮކށް ޯހދާފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ތަފާތަށް ބަަލއިގެން އާރނިންގސް މެނޭޖްޮކށްފައިވޭޯތ 

މަގުފަހިވެއެވެ. ޯހުދމަށް  ނޫންޯތ  ނުވަތަ 

ޯޓޓަލް އެކްރޫއަލްސް ޯހދުމަށް ބޭނުންކުރަނީ

TAt=∆CAt-∆Casht-∆CLt+∆DCLt-DEPt

Where:

TAt=the total accruals in year t;

∆CAt  = the change in current assets in year t;

∆Casht= the change in cash and cash equivalents in 

year t;

∆CLt= the change in current liabilities in year t;

∆DCLt  = the change in debt included in current liabil-

ities in year t;

DEPt= depreciation and amortization expense in year t.

ޓޯޓަލް އެކްރޫއަލްސް ޯހދުމަށްފަހު، ޮނން-ޑިްސކްރެޝަނަރީ އެކްރޫއަލްސް ޯހދުމަށް 

ބޭނުންކުރާ ޯފމިއުލާ އަކީ:

Where:

NDAt=nondiscretionary accruals in year t scaled by 

lagged total assets;

∆REVt  = revenues in year t less revenues in year t-1;

PPEt  = gross property plant and equipment at the end 

of year t;

At-1= total assets at the end of year t-1;

α1, α2, and α3  are firm-specific parameters.

2
3
4
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ާއރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް ޯހދުމަށް އެަކށީގެންވާ ޮމޑެލްއެއް ޯހދިފައިވާތާ އަދި 

މިވީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީހަކަށް އަހަރެވެ. ވުމާއެކު، މި އޭރިއާ އަކީ ބަދަލުވަމުން 

ައންނަ ގިނަ ރިސާރޗްތަކެއް ހަދަމުންދާ އޭރިއާ އެކެވެ. 1991 ވަނަ އަހަރު 

ޯޖންސް މޮޑެލް ވުޖޫދަށް އައުމާއިއެކު، ކުްނފުނިތަކުން އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް 

ޭބނުންކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށާއި އަދި މި މޮޑެލްގެ ބޭނުންތެރިކަން ބެލުމަށް އެކި 

ދިރާސާތައްކުރެވެމުން ދެއެވެ. ނަތީއްޖާއެއްގެ ޮގތުން 1995 ވަނަ އަހަރު ޮމޑިފައިޑް 

ޯޖންސް މޮޑެލ5ް އުފަންވިއެވެ. މި މޮޑެލް އާއި ޯޖންސަންސް މޮޑެލްގެ ތަފާތަކީ 

ޮނން-ޑިސްކްރެޝަނަރީ އެކްރޫއަލްސް ބެލުމުގައި ރެވެނިއުއަށް ބެލުމަށް ހިމަނާފައިވާ 

ޮމޑިފައިޑް  އެކު  އެބަދަލާއި  އަދި  ހިމެނުމެވެ.  ރިސީވަބްލްސް  ޮކމްޮޕނެންޓުގައި 

ޯޖންސް ޮމޑެލްގެ ޮންނ-ޑިސްކްރެޝަނަރީ އެކްރޫއަލްސް

ޯހދުމުގައި   NDA ނުވަތަ    )Non-Discretionary Accruals(

އިތުރު  ލިބުނު  ޯހދުމަށް  ކުރީގެ  މިއީ  ބޭނުންކުރުމެވެ.  ޯފމިއުލާ  އަންނަނިވި 

. ވެ ކެ މެ ރު އެ ރި ކު

Where:

∆RECt  = revenues in year t less receivables in year t-1

މި މޮޑެލް ދިރާސާކުުރމަށްފަހު، 1999 އަހަރު )ކަސްޒްނިކ6ް( ވަނީ ކޭޝްފްޯލ 

ައށް އަންނަ ބަދަލުަތއް ވެސް NDA ގައި ހިމަނާފައެވެ.

Where:

∆CFOt= the change in cash flow from operations

އޭގެ ހަ އަހަރު ފަހުން، 2005 ވަނަ އަހަރު، އަނެއްކާ ވެސް NDA އަންދާޒާކުރާ 

ޮގތަށް ބަދަލުގެނުވީ ޮކތަރި މޮޑެލ7ް އިންނެވެ.

ެއއަށްފަހު 2008 ވަނަ އަހަރު ރަމަން އާއި ޝަހްރުރ8ު ވަނީ އިތުރު އައިޓަމެއް 

އާއި  ވެލިއު  މާރކެޓް  އިކުއިޓީގެ  އާއި  އެސެޓްސް  ޖުމުލަ  މިއީ،  ހިމަނާފައެވެ. 

ބުކްވެލިއުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރޭޝިޯއ ހިމެނޭ އައިޓަމެކެވެ.

Where:

Where:

ކުންފުންޏަކަށް   23,429 ޤައުމެއްގެ   29 ދުނިޔޭގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016

ިބނާޮކށް ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކުނ9ް ދައްކާޮގތުން، ޑިވިޑެންޑް ދޫކުރާ ކުންުފނިތަކާއި 

މެނޭޖްމަންޓް  އާރނިންގސް  ކުންފުނިތަކުން  ދޫނުކުރާ  ޑިވިޑެންޑް  އަޅާބަލާއިރު، 

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރެވެ. ހަމަމިާއއެކު، އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބޭ ޤާނޫނީ 

ރައްކާތެރިކަންކުޑަ، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ފަސްޖެހޭ ފަދަ މާރކެޓްތަކުގައި ވެސް 

އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް ބޭނުންކުރާ މިްނވަރު ގިނައެވެ. މިފަދަ މާރކެޓްތަކުގައި 

ބޭނުންކުރާކަން  މެނޭޖްމަންޓް  އާރނިންގސް  ކުންފުނިތަކުން  ވަކިވަކި  ޫނނަސް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިޮގތުން އެމެރިކާގެ ޖެނެރަލް އިލެކްޓްރިކްގެ 1992 ވަނަ އަހަރުން 

ބަލާުލމުން  އަށް  އިންަކމް  ނެޓް  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2007 ފެށިގެން 

ފެންނަނީ ޮކންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ޮބޑު ފައިދާ ލިބިފައިވާ 

ކަމަށެވެ. މިކަން އިންވެސްޓިގޭޓްކުރުމަށް ފަހު 2009 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ 

ެސކިއުރިޓީޒް އެންޑް އެކްސްޗޭންޖް ޮކމިޝަނުން ވަނީ ޖެނެރަލް އިލެކްޓްރިކް 50 

ޖޫރިމަނާޮކށްފައެވ10ެ.  ޮޑލަރުން  މިލިޔަން 

ސްޓޭންޑަޑް  އެކައުންޓިންގ  ައންނަނީ  ފެށިގެން  މެނޭޖްމަންޓް  ާއރނިންގސް 

މިފަދަ  ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ.  ޮޗއިސްތައް ނަހަމަޮގތުގައި  ބައެއް  ހުންނަ  ތަކުގައި 

ސްޓޭންޑަރޑްސް  އެކައުންޓިންގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހުއްޓުވުމަށް  ކަންތައްތައް 

މީގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  ކެނޑިނޭޅި  ދަނީ  އިން   )IASB( ޯބރޑް 

ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން، ކަމާގުޅޭ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް

ޑިޗޯ )1995(: ޑިޓެކްޓިންގ އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް، ދި އެކައުންޓިންގ ރިވިއު، ޮވލިއުމް 70، ނަންބަރު 2، ޞަފްޙާ 225-225
ކަސްޒްނިކް )1999(، ޮއން އެޯސސިއޭޝަން ބިޓްވީން ޮވލަންޓަރީ ޑިސްކްޯލޝަރ އެންޑް އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް، ޖާނަލް ޮއފް އެކައުންޓިންގ ރިސާރޗް، ޢަދަދު 37، ޞަފްޙާ 81-57

ޮކތަރި، ލިޯއން، ވަޒްލޭ )2005(، ޕާޯފރމަންސް މެޗްޑް ޑިސްކްރެޝަނަރީ އެކްރޫއަލް މެޝާރސް، ޖާނަލް ޮއފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް އިޮކޮނމިކްސް، ޢަދަދު 39، ޞަފްޙާ 197-163
ރަމަން އަދި ޝަހްރުރު )2008(، ރިލޭޝަންޝިޕް ސްޕެސިފިކް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑް އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް: އެވިޑަންސް ޮއން ޯކޕަރޭޓް ސަޕްލަޔާސް އެންޑް ކަސްޓަމަރސް، ދި 

އެކައުންޓިންގ ރިވިއު، ޢަދަދު 83، ޞަފްޙާ 1081-1041
ހޭ، އިންގް، ޒައިއަޓްސް އަދި ޖަންގް )2016(، ޑިވިޑެންޑް ޮޕލިސީ އެންޑް އަރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް އެކްޮރސް ކަންޓްރީސް

ޯފރބްސް )2009(، އެކައުންޓިންގ ޓްރިކްސް ކެޗް އަޕް ވިތް ޖީ.އީ، 4 އޮގަސްޓް 2009

5
6
7
8

9
10

TA=Total Assets

EB=Book value of equity

EM=Market value of equity
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ބަދަލަކީ  ފާހަގަކުރެވޭ  އެންމެޮބޑަށް  މިއިން  ގެނެވިފައެވެ. 

 IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

ޕްޮރވިޝަންއެއް  ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި،  މި  އިޞްލާޙްތަކެވެ.  ގެނެސްފައިވާ  އަށް 

ުއފެއްދޭނީ އެކަމެއް ނުހިނގުމަށްވުރެ ިހނގުމުގެ ފުރުޞަޠު ޮބޑުވުމާއިއެކު، ހިނގާނެ 

ޮބޑުވުމުން،  އަދި ރިސްކް  ުކރެވޭެނނަމައެވެ.  އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއް  ަޚރަދުގެ 

ިއތުރަށް ޕްޮރވިޝަން ޮބޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ވަނީ ބަންދުޮކށްފައެވެ. މީގެ 

އިތުރުން، ޕްޮރވިޝަންގެ ޢަދަދު ރިޯޕރޓްުކރަންޖެހޭނީ ފެއަރ ވެލިއުގައި ކަމަށާއި، 

ޕްޮރވިޝަން ކަނޑައެޅި ޮކސްޓަކަށް ޫނނީ ޕްޮރވިޝަންގެ ބޭނުން ނުހިފޭނެކަމަށް 

ވަނީ ނިންމާފައެވ11ެ.

މެނޭޖްމަންޓް  އާރނިންގސް  ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓްޮކށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ނެތެވެ.  ފެންނާކަށް  ޮއތްކަމަށް  ހެިދފައި  ދިރާސާއެއް  މިހާތަނަށް  ަކނޑައެޅުމަށް 

ޙިއްޞާއެއް  ޮބޑު  ސަރުކާރުގެ  ކުންފުނިތަކުގައި  ލިސްޓްޮކށްފައިވާ  ނަމަވެސް، 

އެކުލެވުމާއި، މަދުން ނަމަވެސް ބައެއް ކުްނފުނިތަކުން ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި 

އެކި ގޮތްޮގތުން ޝާމިލްވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ، ދިރާސާޮކށްގެން އާރނިންގސް 

ކަމެކެވެ. މުހިންމު  ބެލުމަކީ  މިންވަރެއް  ހުރިނެތް  މެނޭޖްމަންޓް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް ޯބރޑް )2020(، އައިއޭއެސް 37 – ޕްޮރވިޝަންސް، ޮކންޓިންޖެންޓް ލައަބިލިޓީޒް އެންޑް ޮކންޓިންޖެންޓް އެސެޓްސް، 14 މެއި 2020 11

ހިސާބުތައް  މާލީ  މެނޭްޖމަންޓަކީ  އާރނިންގސް 

މަޤްޞަދެއް  ވަކި  ހާމަކުރުމުގައި  ތައްޔާރުޮކށް 

އެ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ޙާޞިލްކުރުމަށް 

ވިސްނުން  ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންގެ  މަޢުލޫމާތާއިމެދު 

ބެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅާ ޮގތްތަކަށް ތަރުތީބުޮކށް ކަންކުރާ 

ސަބަބުން  ރިޯޕރޓްކުރުމުގެ  މިޮގތަށް  އުސޫލެވ1ެ. 

މުޢާމަލާތުކުރާ  ގޮތްޮގތުން  އެކި  އެކުންފުންޏަކާ 

އެފަރާތްތަކުން  މަޢުލޫމާތަކީ  ލިބޭ  ފަރާތްތަކަށް 

ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި 

ކަމެކެވެ. ހުރަސްއެޅޭ  ނިންމުމަށް 
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ވިޔަފާރީގެ އިސްތިރާތީޖީ ފަރުމާކުރާއިރު ުކންފުނި ހަރުދަނާޮކށް ހިނގަމުންދާކަން 

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކަރަންޓް އެސެޓްސް އާއި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް ޮމނިޓަރޮކށް، 

ވާރކިންގ  ވަޒަންޮކށްލަންޖެހޭނެއެވެ.  އަަސރު  ކުރާނެ  އެކަމުން  ުކންފުންޏަށް 

ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ މަޤްޞަދަކީ ިވޔަފާިރއަށް ބޭނުންވާ ކޭޝް ފްޯލ )ފައިސާ 

މާލީ  ޚަރަދުތަކާއި  އަދާކުރަންޖެހޭ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްގެ  ކުރު  ަދއުރުކުރުމުގައި( 

ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

ުދވަހުން ދުވަހަށް ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެއް އަސާސަކީ ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް 

ެމނޭޖްކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން ވިޔަފާރި ހިްނގުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންކުރާ 

ކެޕިޓަލް އިތުރުޮކށް، ޠަބީޢީ ޮގތުން އެަކން ދައުރުވަމުންދާ ދިއުން ބަލަންޖެހެއެވެ. 

ަމއިގަނޑު ޮގތެއްގައި ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް ބެިހގެންވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ގްޮރސް 

ވާރކިން ކެޕިޓަލް އާއި ނެޓް ވާރކިން ކެޕިޓަލުގެ މައްޗަށެވެ.

)ކުރު  އެސެޓް  ކަރަންޓް  ޖުމުލަ  ކުންފުނީގެ  އަކީ  ކެޕިޓަލް  ވާރކިން  ގްޮރސް 

އާއި  ފައިސާ  ނަގުދު  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މީގެ  އެވެ.  އެސެޓް(  މުއްދަތުގެ 

މާރކެޓަބްލް  އާއި  ރިސީވްބަލްސް  އެސެޓްތަކާއި  އެއްޮގތް  ފައިސާއާ  ނަގުދު 

ވާރކިންގ  ނެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓުތަކެވެ.  ކުރުމުއްދަތުގެ  އާއި  ސެކިއުރިޓީޒް 

ކެޕިޓަލް އަކީ ޖުމުލަ ކަރަންޓް އެސެްޓއިން ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް އުނިކުރުމުން 

މުއްދަތުގެ  ކުރު  ކެޕިޓަލްއިން  ވާރކިންގ  ނެޓް  މިހެންކަމުން  ޢަދަދެވެ.  ލިބޭ 

މިންވަރު  ހުރި  ޤާބިލުކަން  ކުންފުނީގެ  އަދާކުރުމުގައި  ދަރަނިތައް  އާއި  ޒިންމާ 

ަވޒަންޮކށްދެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިއީ ުކންފުނީގެ ޒިންމާތައް އަދާޮކށް ވިޔަފާރީގައި 

ެދމިހުރުމާއި ކާމިޔާބު ވަޒަންކުރުމުގެ ބަލާ ޯލގަނޑަކެވެ. އީޖާބީ ނެޓް ވާރކިންގ 

ޮގތެއްގައި  ހަރުދަނާ  ވަޞީލަތްތައް  ކުންފުނީގެ  ދައްކުވައިދެނީ   ކެޕިޓަލްއިން 

ހުރިމިންވަރެވެ. ޤާބިލުކަން  އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާތައް  ބޭނުންޮކށްގެން 

ކަރަންޓް  އާއި  އެސެޓްސް  ކަރަންޓް  އެކުލެވިފައިވަނީ  ކެޕިޓަލް  ވާރކިންގ 

ލައިބިލިޓީޒްގެ މައްޗަށެވެ. ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް އަކީ ކަރަންޓް އެސެޓްސް އިން 
ޢަދަދެވެ.1 ލިބޭ  ކެނޑުމުން  ލައިބިލިޓީޒް  ކަރަންޓް 

ވާރިކްނގ ެކޕަިޓލް މޭެނޖަްމްނުޓގެ މަފްހޫމް 

ަކރަންޓް އެސެޓްސް އެކުލެވިގެންވަނީ ބާރަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަސޭހައިން 

ަފއިސާއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުްނނަ އެސެޓްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިޮގތުން 

ަކރަންޓް އެސެޓްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނަގުދު ފައިސާ އާއި ނަގުދު ފައިސާއާ 

އެއްޮގތް ނުވަތަ އެއް ހަމައެއްގައި ބޭނުްނކުެރވިދާނެ އެސެޓް ތައް،  އެކައުންޓްސް 

ތެރޭގައި  ކުރުމުއްދަތުގެ  މުދަލަށް  ވިއްކާފައިވާ  ނުވަތަ  )ޚިދުމަތަށް  ރިސީވަބްލް 

ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ(، އިންވެންޓަރީ )ވިއްކުމަށް ހުރި މުދާ ނުވަތަ އުފެއްދުންތައް(، 

އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކެވެ.

ަކރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް އަކީ ގިނަވެގެން ކުިރއަށް ޮއތް ބާރަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ކުންފުނިން އަދާކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާއެވެ. މިޮގތުން ކަރަންޓް 

ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުރުުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ހިންގުމުގެ 

ޚަރަދާއި ކުރުމުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެވެ.

ާވރކިންގެ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގައި ޢާްނމު ޮގތެއްގައި ހިމެނެނީ ކޭޝް ފްޯލ، 

ަކރަންޓް އެސެޓްސް އަދި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް އާގުޅޭ މައިގަނޑު ޢުންޞުރުތައް 

ނުވަތަ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި، ވާރކިން ކެޕިޓަލް ރޭޝިޯއ 

އާއި، ކަލެކްޝަން ރޭޝިޯއ އާއި އަދި އިްނވެންޓަރީ ޓާރންޯއވަރ ރޭޝިއޯއެވެ.

ސައިކަލް  ޮކންވަރޝަން  ކޭޝް  ނުވަތަ  ސައިކަލް  ޮއޕަރޭޓިންގ  ނެޓް 

)ނަގުދުފައިސާ ދައުރުވުން( ހަރުދަނާޮކށް ޮއމާންކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުމަށް ވާރކިންގ 

ކަރަންޓް  މަދުވެގެން  އެންމެ  އެއީ  އެހީތެރިވެދެއެވެ.  މެނޭޖްމަންޓްއިން  ކެޕިޓަލް 

އެސެޓް އާއި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް ަފއިސާ އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި 

ވަޒަންކުރުމެވެ. މިންވަރު 

ވާރިކްނގ ެކޕަިޓލް މޭެނޖަްމްނުޓގެ ަބިއަތްއ

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލުގެ މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި  ބެހިގެންވަނީ 4 ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

6. ވާރިކްނގ ެކޕަިޓލް މޭެނޖަްމްންޓ
ލިޔުނީ: އިބްރާހީމް ސަލީމް

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް = ކަރަންޓް އެސެޓްސް – ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް 1
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އެއީ:

ކޭޝް މެނޭޖްމަންޓް• 

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބްލް މެނޭޖްމަންޓް• 

އެކައުންޓްސް ރިސީވްބަލް މެނޭޖްމަންޓް، އަދި• 

އިންވެންޓަރީ މެނޭޖްމަންޓް• 

ކްޭޝ މޭެނޖަްމްންޓ

ވިޔަފާރި  އަކީ  ފައިސާ  އެއްޮގތް  އެއާ  ނުވަތަ   / އާއި  ފައިސާ  ނަގުދު 

ިހނގުމަށްޓަކައި ވާރކިންގ ކެޕިޓަލުގެ އެްނމެ މުހިންމު އެއް ބަހާއެވެ. މިޮގތުން 

ުމދާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޯރ މެޓީރިއަލްސްއިން ފެށިގެން މުދާ އިޝްތިހާރުކުރުމާ 

ަހމަ އަށް ޮކންމެ މުޢާމަލާތަކަށް ފައިސާ ބޭނުންވެއެވެ. މިހެންކަމުން ވިޔަފާރިއަށް 

ޮގތަކަށް ވިޔަފާރިން  ހަމަ  ތިލަފަތް  ފައިސާގެ މިންވަރު  ޭބނުންވާވަރަށް ނަގުދު 

ލިބޭ ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރިން ބޭރަށްދާ ފައިސާ )ކޭޝް އިންފްޯލ އާއި ކޭޝް 

ހިފަހައްޓަންޖެހެއެވެ. އައުޓްފްލޯ( 

ެއަކުއްނޓްްސ ޕަޭޔްބލް މޭެނޖަްމްންޓ

ނުވަތަ  މެޓީރިއަލްސް  ޯރ  ގަންނަ  ކުންފުނިން  ދައްކާޮގތަށް  ފައިސާ  ފަހުން 

ޕޭޔަބްލްއެވެ.  އެކައުންޓްސް  ދަނީ  އުފެދިގެން  މުދަލުން  ޯހދާ  ކުންފުންޏަށް 

އަދާކުރުމުގެ  ޒިންމާތައް  ައދާކުރަންޖެހޭ  ކްރެޑިޓަރުންނަށް  ބިލުތަކާއި  މިޮގތުން 

ކެޕިޓަލުގެ އަސާސްތައް ނުވަތަ  ާވރކިންގ  އެއް މަޞްދަރަކީ  މުހިންމު  ެއންމެ 

ޭބނުންތަކެވެ. ހަރުދަނާ، އުފެއްދުންތެރިޮގތެއްަގއި އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބްލުގެ ޒިންމާތައް 

އިންތިޒާމްކުރެވިފައި  ޮގތަށް  އަާދކުރެވޭނެ  ޒިންމާތައް  އެ  އަދާޮކށް  ގަވާއިދުން 

ުހރުމަކީ ކުންފުނީގެ އަރަނިވެރިން )ކްރެޑިޓަރުން(ގެ އިތުބާރު ޤާއިމުޮކށް ކުންފުނީގެ 

ކަމެކެވެ.   އިތުރުވެގެންދާނެ  މަޤްބޫލުކަން 

ެއަކުއްނޓްްސ ރީިސވްަބލް މޭެނޖަްމްންޓ

ުކންފުންޏަށް ފަހުން އަގު އަދާކުރާ ޮގތަށް ދޫކުރާ މުދާ ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތުން 

ުއފެދިގެންދާ ވަސީލަތަކީ އެކައުންޓްސް ރިސީވްބަލްއެވެ. ރިސީވްބަލްއަށް ހަވާލާދީ 

ޑެޓަރސް )ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތައް( ކިޔާ އުޅެއެވެ. ހަރުދަނާ 

ކުންފުންޏަށް  ޔަޤީންކުރަންޖެހެނީ  މެނޭޖްމަންޓުން  ރިސީވްބަލް  ެއކައުންޓްސް 

ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ލިބެންޖެހޭ މުއްދަތަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

އްިނެވްނަޓީރ މޭެނޖަްމްންޓ

ެމނުފެކްޗަރިންގ ޮކމްޕެނީ ނުވަތަ ތަކެތި ުއފައްދާ ކުންފުންނެއްގައި އިންވެންޓަރީ 

މުދާ  އެއީ  ބަޔަކަށެވެ.  އަސާސީ  ތިން  ވަނީ  ބެހިގެން  ޮގތެއްގައި  ޢާންމު 

ުއފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ަމސައްކަތް ފަށައި ނުނިމި ހުރި ބައިތަކާއި 

ހުރިހާ  މި  މުދަލެވެ.  ހުރި  ަތއްޔާރަށް  ވިއްކުމަށް  ނިމި  އުފައްދާ  މުދާ  އަދި 

ކުންފުނީގެ  މެނޭޖްޮކށްގެންނޫނީ  ޮގތެއްގައި  ހަރުދަނާ  އިންވެންޓަރީ  ބާވަތެއްގެ 

ަފއިދާ އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެްނކަމުން އިންވެންޓަރީ މެނޭޖްމަންޓަކީ އަބަދު 

ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްއިން ޮކންޓްރޯުލކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މައިގަނޑު ސަބަބަކީ 

ގަނެވިއްކުމާއި، އުފެއްދުމާއި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތުން މިކަންކަމަށް އަސަރުކުރާނެތީއެވެ. 

ެއހެންކަމުން އިންވެންޓަރީ އަކީ ވާރކިން ކެޕިޓަލްގެ ހުރިހާ ބައިތަކަށް ވެސް އޭގެ 

ައސަރުކުރާ، މުޅި ވާކިން ކެޕިޓަލްއާ ުގޅިލާެމހިފައިވާ ޢުންޞުރެކެވެ. އިންވެންޓަރީ 

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުގައި ދެ ބައެއް ފަރުދާކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއީ:

އިންވެންޓަރީ ޚަރަދުތައް މަދުކުރުން• 

މުދާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ތަެކއްޗާއި ވިްއކުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ ވަގުތަށް • 

ލިބި ތައްޔާރަށްހުރުން.

ޚަރަދުތަކަށާއި  ކުންފުނީގެ  މަޤްޞަދަކީ  މެނޭޖްމަންޓުގެ  ކެޕިޓަލް  ާވރކިންގ 

ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމާއި، ވާރކިންގ 

ކެޕިޓަލަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަުކރުމާއި އަދި އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުން ލިބޭ 

އިތުރުކުރުމެވެ. ފައިދާ 

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ރޭޝިޯއގެ ބާވަތްތައް

ވާރކިންގެ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ މައިގަނޑު ތިން ރޭޝިޯއ އަކީ:

ކަރަންޓް ރޭޝިއޯ،• 

ދަ ކަލެކްޝަން ރޭޝިޯއ އަދި• 

ދަ އިންވެންޓަރީ ޓަރންޯއވަރ ރޭޝިޯއ• 

ނުވަތަ  ތަކެތި  މުދަލާއި  ކުންފުނީގެ  އަމާޒަކީ  މެނޭޖްމަންޓުގެ  ކެޕިޓަލް  ާވރކިން 

ޮގތެއްގައި  ހަރުދަނާ  ފައިދާހުރި  އެންމެ  ކުންފުންޏަށް  ވަޞީލަތްތައް  ކުންފުނީގެ 

ބޭނުންކުރުމެވެ.
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ަކަރްންޓ ރިޭޝޯއ

ކަރަންޓް  ގެއްލަން  އެސެޓްސް  ކަރަންޓް  ހިސާބުކުރާނީ  ރޭޝިޯއ  ކަރަންޓް 

ލައިބިލިޓީޒްއެވ2ެ. މި ރޭޝިޯއއިން ދައްކުވައިދެނީ ކުންފުނީގެ މާލީ ދުޅަހެޮޔކަމާއި 

ުކންފުނީގެ ކުރުމުއްދަތުގެ މާލީ ޒިންމާ އަާދކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރެވެ.  

ތަފާތުވީނަމަވެސް،  ޞިނާޢަތަށް  އަެނއް  ޞިނާޢަތުން  އެއް  ޢަދަދުތައް  މި 

ޮގތެއްގައި  ޢާންމު  ނަމަ  ވަނީ  ދަށްކަމުގައި  އަށްވުރެ   1.0 ރޭޝިޯއ  މި 

ބެލެވެނީ ކުންފުނިން ކުރުމުއްދަތުގެ މާލީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް 

ިދމާވެދާނެކަމަށެވެ. މީގެ މާނަ އަކީ ކުިރއަށް ޮއތްތަނުގައި ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ 

ދަރަނިތައް ކުންފުނީގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ެއސެޓްތަކަށްވުރެ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން 

ަދރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ދަށްެވފައިވުމެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، 

ބިރާއި  ކަމުގެ  ވިއްކަންޖެހިދާނެ  އެސެްޓތައް  ކުންފުނީގެ  އަދާކުރުމަށް  ަދރަނި 

ނުވަތަ  ޮބންޑެއް  ވިއްކާފައިވާ  ކުްނފުނިން  މިސާލަކަށް  ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެއެވެ. 

ނުވަތަ  ޕޭމަންޓް  ކޫޕަން  ަދއްކަންޖެހޭ  ވަޞީލަތަކަށް  ދަރަނީގެ  ެއނޫންވެސް 

އިންޓަރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން 

ކަރަންޓް  އަދާކުރަންޖެހެއެވެ.  ކުްނފުނިން  ފަދަ ދަރަނީގެ ޒިންމާތައް  ވެސް އެ 

ކުންފުނި  ޮއންނަނީ  ބިނާވެފައި  މިންވަރު  ހުންނަންޖެހޭ  ހިފެހެއްޓިފައި  ރޭޝިޯއ 

ަޙރަކާތްތެރިވާ ޞިނާޢަތަށާއި ފާއިތުވި ތަނުަގއި ކުންފުނިން ޯހދާފައިވާ ނަތީޖާތަކުގެ 

އަށްވުރެ   1.00 ރޭޝިޯއ  ކަރަންޓް  ބަލާިއރު  އުޞޫލަށް  ޢާންމު  މައްޗަށެވެ. 

ދަތިތަކެއް  އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާތައް  މާލީ  ކުރުމުއްދަތުގެ  ކުންފުނިން  ަދށްނަމަ 

ުހރިކަމަށް ބެލެއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް 1.50 އަށްވުރެ ރޭޝިޯއ މަތިނަމަ، އެއިން 

އެވެރެޖްޮގތެއްގައި  ހުރިކަމަށެވެ.  ލިކުއިޑިޓީ  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ދައްކުވައިދެނީ 

ކަރަންޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓުޮކށްފައިވާ  އެމެރިކާގައި 

އެވ3ެ.  މިންަވރަކީ 1.55  ރޭޝިއޯގެ 

ަކރަންޓް ޭރޝިޯއ 1.2 އާއި 2.0 ާއދެމެދު ހުރެއްޖެނަމަ، އެއީ ގިނަ ަފހަރަށް 

ާޢންމު އުޞޫލުން )ރޫލް ޮއފް ތަމްބް( ބަލާނަމަ ރަގަޅު މިންވަރެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

އަދި މި ރޭޝިޯއ 2.0 އަށްވުރެ މަތި ނަމަ، ބެލެވެނީ ކުންފުނިން އެ ކުންފުނީގެ 

އެސެޓްތައް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހަރުދާނަޮގތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން ނުދާކަމެވެ. 

އަދި ރޭޝިޯއ މަތިވުމަކީ މާލީ ރައްކާތެިރކަން ރަގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓޭކަމާއި ކުންފުނީގެ 

ވަޞީލަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ޮގތަށް ޭބނުްނކުރެވެމުން ނުދާކަން ނުވަތަ ވާރކިންގ 

ކެޕިޓަލް ހަރުދަނާޮކށް މެނޭޖްނުކުރެވޭކަމެވ4ެ.

ަދ ަކލެކަްޝްނ ރިޭޝޯއ

އެކައުންޓްސް  ކުންފުނިން  ވަަޒންކުރަނީ  އިން  ރޭޝިޯއ  ކަލެކްޝަން  ދަ 

ރިސީވަބްލްސް މެނޭޖްކުރާގޮތެވެ.5 ކަލެކްަޝން ރޭޝިޯއއިން ޯފރުޮކށްދޭ މަޢުލޫމާތަކީ 

އެވެރެޖްޮގތެއްގައި ކްރެޑިޓަށް ވިއްކާފައިވާ މުދަލަށް ފައިސާ ލިބުމަށް ނަގާ މުއްދަތެވެ. 

ުކންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޯހދުމުގެ ޒިންމާވާ ފަރާތްތައްކަމަށްވާ ބިލިންގ 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ފައިސާ ޯހދުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި އަދި 

ކްރެޑިޓަށް މުދާ ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ުމއްދަތަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ގޮތެވެ.  

ފައިސާ ޯހދުމަށް ނަގާ މުއްދަތު ކުރުވެއްޖެނަމަ، އެއިން އަންގައިދެނީ ކުންފުންޏަށް 

ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ ޯހދުމުގައި ކޭޝްފްލޯގެ އިންތިޒާމްތަކުގެ ހަރުދަނާކަމެވެ.

ަދ އްިނެވްނަޓީރ ޓާރްނޯއަވރ ރިޭޝޯއ

ޢުންޞުރަކީ  ނުވަތަ  އެލެމެންޓް  ފައިނަލް  މެނޭޖްމަންޓުގެ  ކެޕިޓަލް  ވާރކިންގ 

ިއންވެންޓަރީ މެނޭޖްމަންޓެވެ. އެންމެ ަހރުދަނާޮގތެއްގައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް ިހފަހައްޓަންޖެހެއެވެ. މިޮގތުން ކުންފުނިން 

ބޭނުންވާ  ބަހައްޓާ،  އިންވެންޓަރީ  ވަރަށް  ފުދޭ  ބޭނުންތަކަށް  ކަސްޓަމަރުންގެ 

ަވރަށްވުރެ އިތުރަށް އިންވެންޓަރީ ޮގތުގައި ވާރކިންގ ކެޕިޓަލްގައި ނުބެހެއްޓުމެވެ. 

ުކންފުނިތަކުން ޢާންމު ޮގތެއްގައި ހަރުދަނާޮގތެއްގައި ވަޒަންޮކށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ދަ  ބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  ޮމނިޓަރޮކށް  ރޭޝިޯއ  ޓާރންޯއވަރ  ިއންވެންޓަރީ 

ނުވަތަ  މުދަލުން  ވިއްކި  ހިާސބުކުރަނީ  ރޭޝިޯއ  ޓާރންޯއވަރ  އިންވެންޓަރީ 

ސޭލްސްއިން ެއވްރޭޖް އިންވެންޓްރީ ިއން ގެއްލައިގެންނެވ6ެ. މިރޭޝިއޯގެ ބޭނުން 

ިހފައިގެން، މުދާ ޯރލުކުރާ މިންވަރާއި ުމދާ ވިއްކުމަށް ނަގާ އެވްރޭޖް މުއްދަތުފަދަ 

އިންވެންޓަރީ  ދަށްވުމަކީ  ރޭޝިޯއ  މި  އަޅާކިޔާއިރު  ޯހދޭނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތައް 

ުހރިވަރު ނިސްބަތުން ވަރަށް މަތިކަމެވެ. އަދި ރޭޝިޯއ ނިސްބަތުން މަތިނަމަ 

އިންވެންޓަރީ ނެތްކަމެވެ. ފުދޭވަރަށް  ދައްކުވައިދެނީ  އެއިން 

ކެޕިޓަލުގެ  ވާރކިން  އިންތަކަށް  މިންތަކަށާއި  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ކުންފުނީގެ 

އެތެރެއިންނާއި  އެއީ  ބެހިގެންވެއެވެ.  ބަޔަކަށް  ދެ  އަސަރު  ކުރާ  ސަބަބުން 

ޭބރުން ދިމާވާ ސަބަބުތަކެވެ. މިޮގތުން ކުންފުނީގެ އެތެރެއިން ދިމާވާ ސަބަބުތައް 

ކުންފުނީގެ  ރޭޓަށާއި  ގްޯރތު  ކުޑަޮބޑުމިނަށާއި  ކުންފުނީގެ  ޮއންނަނީ  ބިނާވެފައި 

ކަރަންޓް ރޭޝިޯއ = ކަރަންޓް އެސެޓްސް/ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް

/HTTPS://WWW.READYRATIOS.COM/SEC/INDUSTRY

2

3
ALL INDUSTRIES: AVERAGE INDUSTRY FINANCIAL RATIOS FOR U.S. LISTED COMPANIES 

ކޭ.އާރ. ސުބްރަމަންޔަމް އެންޑް ޯޖޏް. ޖޭ އައިލްޑް “ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް އެނަލިސިސް”، ޓެންތް އެޑިޝަން، ޞަފުޙާ ނަންބަރ 534. 4
ދަ ކަލެކްޝަން ރޭޝިޯއ = )365*އެވެރެޖް އެކައުންޓްސް ރިސީވްބަލްސް(/ކްރެޑިޓް ސޭލްސް
ދަ އިންވެންޓަރީ ޓަރންޯއވަރ ރޭޝިޯއ = ޮކސްޓް ޮއފް ގްޑްސް ޯސލްޑް/އެވެރެޖް އިންވެންޓަރީ
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ޮއނިގަނޑު އެކުލެވިފައިވާ ޮގތަށާއި ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ އިންތިޒާމްތައް 

ަހމަޖެހިފައިވާ ޮގތަށާއި ދަރަނީގެ ހާލަތަާށއި އަދި ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ 

ޮގތެއްގައި ހިމެނެނީ  މައްޗަށެވެ. ބޭރުންދިމާވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު 

ޭބންކިންގ ޚިދުމަތާއި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެވެ. މިހެންކަމުން 

ާވރކިންގ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓަކީ ވިަޔފާިރއެއް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ތަޅުދަނޑިއެކެވެ.

ިންނމްުނ

ާވރކިންގ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އަކީ ބިްޒނަސް ސްޓްރެޓެޖީގެ އެއް އަސާސް 

ކަރަންޓް  ހަރުދަނާޮކށް  ޮގތެއްގައި  ފައިދާހުރި  ވިޔަފާރިއަށް  މިއީ  އަދި  އެވެ. 

މިންގަނޑެކެވެ.  ވަޒަންކުރާ  ބޭނުންކުރުމުގައި  ލައިބިލިޓީތައް  ކަރަންޓް  އެސެޓާއި 

ލިކުއިޑިޓީ  ހަރުދަނާޮކށް  މަޤްޞަދަކީ  އިބްތިާދއީ  ކެޕިޓަލުގެ  ވާރކިންގ  މިޮގތުން 

އަދާކުރަންޖެހޭ  ކުރުމުއްދަތުގައި  ޚަރަދުތަކާއި  ކުރުމުއްދަތުގެ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

މާލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި އަމާންޮއމާންޮކށް ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް 

ޕްޮރޯމޓްކުރުމެވެ. ހިތްވަރުދީ  ގެންދިއުމަށް 

ިވޔަފާރިއެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ހިންގުމަށްޓަަކއި އަބަދުވެސް ތިލަފަތްހަމަ ވާރކިންގ 

ކެޕިޓަލްގެ  ވަރކިންގ  މިޮގތުން  ދަމަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  މެނޭޖްމަންޓެއް  ކެޕިޓަލް 

ޕޭޔަބްލްސް  އެކައުންޓްސް  ެމނޭްޖމަންޓާއި  ކޭޝް  ބަޔަކީ  ހަތަރު  ަމއިގަނޑު 

އިންވެންޓްރީ  އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސީވްބަލްސް  އެކައުންޓްސް  ެމނޭޖްމަންޓާއި 

އިންތިޒާމުނުޮކށްފިނަމަ،  ރަނގަޅަށް  ަބއި  ހަތަރު  މި  އަދި  ެމނޭޖްމަންޓުއެވެ.  

ުދޅަހެޮޔ ވިޔަފާރީގެ ވެއްޓެއް ހިންގުމަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ކަންތައްތައް  ގުޅޭ  އުޞޫލާ  ެމނޭޖްމަންޓުގެ  ކެޕިޓަލް  ވާރކިންގ  އެހެންކަމުން 

ރައްކާތެރިކުރަންޖެހެއެވެ. މަޞްލަޙަތުތައް  ވިޔަފާރީގެ  ތަރުތީބުޮކށްގެން 

ވާރިކްނގ ެކޕަިޓލް މޭެނޖަްމްނުޓގެ ަބިއަތްއ

ޮގތެއްގައި   މައިގަނޑު  ކެޕިޓަލުގެ  ވާރކިންގ 

މައްޗަށެވެ. ކަމެއްގެ   4 ބެހިގެންވަނީ 

އެއީ:

ކޭޝް މެނޭޖްމަންޓް• 

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބްލް މެނޭޖްމަންޓް• 

އެކައުންޓްސް ރިސީވްބަލް މެނޭޖްމަންޓް، އަދި• 

އިންވެންޓަރީ މެނޭޖްމަންޓް• 
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އިންސްޓިޓުއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތައް ހިމެނޭއިރުގައި މިއިން ޮކންމެ ފަންޑެއްގެ މަޤްޞަދާއި އެކަށައަޅާފައިވާ 

ިއންވެސްޓްމަންޓް ޮއބްޖެކްޓިވްއަކާއި ގުޅިގެން އެފަންޑެއް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅި ތަފާތުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަންޑަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދާއި 

ުގޅިގެން އިންވެސްޓްކުރާ މުއްދަތާއި އިންވެސްޓްކުރާ އެސެޓް ކްލާސްތައް ތަފާތުވާނެއެވެ. މިޮގތުން ތިރީގައި މިހިމަނާލަނީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންގެ 

ޮގތުގައި ހިމެނޭ އިންވެސްޓަރުންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކާއި އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ުމއްދަތު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލެކެވެ.

މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު، މިސާލަކަށް ބޭންކެއްގެ މައިގަނޑު އިންވެސްޓްމަންޓް ޮއބްޖެކްޓިވްއަކީ ބޭންކުގެ އެސެޓްތަކާއި ބޭންކުން ދައްކަންޖެހޭ ލައިބަލިޓީޒް ހެޖްޮކށްގެން 

ރިސްކް ކުޑަކުރުމެވެ. މިޮގތުން ބޭންކަކުން އިންވެސްޓްކުރާ އެސެޓްތަކުގައި މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ހިމެނޭނީ ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލް ނުވަތަ އެހެން ބޭންކްތަކުގެ 

ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްތަކެވެ. މިއާއި ޚިލާފަށް ޕެންޝަން ފަންޑެއްގެ މައިގަނޑު މަޤްަޞދަކީ، ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތްތައް ރިޓަޔަރކުރާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް 

ަހމަޖެއްސޭނެފަދަ އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ކަށަވަރުޮކށްދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ފަންޑުތަކުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ފަހު، ފައިސާ ނެގުން 

ަފންޑުގެ މެންބަރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓާއި ގުޅިފައި ވުމުން، ފަންޑުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައި ހުންނަ މުއްދަތަކީ ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެކެވެ. އެހެން ކަމުން، ޕެންޝަން 

ފަންޑުތަކުގެ އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފަލްސަފާއަކީ، ކުރު މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓްޮކށްގެން ޮބޑު ފައިދާއެއް ޯހދުމުގެ ބަދަލުގައި، ޕެންޝަން ފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު 

މެމްބަރުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާ ޮގތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމެވެ.

ެޕންޝަން ދިނުމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ސްކީމްތަކުގެ ބޭނުމަށް ގާއިމް ޮކށްފައިވާ ފަންޑުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮބޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ފަންޑުތަކެވެ. މިޮގތުން ތިންކިންގ އަހެޑް އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ޮކންމެ އަހަރަކު ެނރޭ “ގްލޯބަލް ޕެންޝަން އެސެޓް ސްޓަޑީ 2020” ގައިވާ ޮގތުން 2019 ވަނަ 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮބޑެތި ޕެންޝަން ފަންޑުތައް ހިމެނޭ 22 ަޤއުމުގެ ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުން ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވަނީ އެޤައުމުތަކުގެ 

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން 68.8 ިއންސައްތަ  އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ޕެންޝަން އެސެޓްގެ ޢަދަދު އެންމެ މަތީ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނެނީ ނެދެލޭންޑްސް )187 އިންސައްތަ(، ޮއސްޓްރޭލިއާ )151 އިންސައްތަ(، ުސވިޒަލެންޑް )146 އިންސައްތަ( ،އެމެރިކާ )136 އިންސައްތަ(  އަދި 

އިނގެރޭސިވިލާތް )126 އިންސައްތަ( އެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަމަ މިދިރާސާގައި ެއންމެ ޮބޑު ޕެންޝަން އެސެޓް މާރކެޓްތައް ހިމެނޭ 7 ޤައުމުގެ ޕެންޝަން އެސެޓްތައް 

7. ެޕްނަޝްނ ަފްނޑަުތުކގެ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ަފލަްސފާ
ލިއުނީ: މަރްޔަމް ހަނާ، ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސް

ބޭންކް އަދި އިންޝުއަރެންސް ފަންޑް ޕެންޝަން ފަންޑު ޮސވަރިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް އިންވެސްޓަރުގެ ބާވަތް

ޑިޮޕސިޓް / ޕްރިމިއަމް ފައިސާ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ސާރޕްލަސް މައިގަނޑު އާމްދަނީ

ކުރުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް މެދު ރާސްތާ އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ 
އިންވެސްޓްމަންޓް ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އިންވެސްޓްކުރާ މުއްދަތު

އެސެޓް-ލައިބިލިޓީ އެއްހަމަކުރުން ެއކަށީގެންވާ ޕެންަޝެނއް ޯހދައިދިނުން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ތަކަށް 
އިންވެސްޓްކުރުން އިންވެސްޓް ކުރެވޭ މަޤްޞަދު
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20 އަހަރުތެރޭގައި އިންވެސްޓް ޮކށްފައިވާ ޮގތް ދައްކައިދީފައިވެއެވެ. މީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ޗާޓުން ފެންނާނެއެވެ.

ޗާޓު 1: އެންމެ ޮބޑެތި ޕެންޝަން އެސެޓް މާރކެޓް ހިމެނޭ 7 ޤައުމުގެ ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ ޮގތް

މަސްދަރު: ޓަވަރސް ވަޓްސަން ގްޯލބަލް ޕެންޝަން އެސެޓް ސްޓަޑީ 2020

މިޗާޓުން ދޭހަވާޮގތުން އެވެރެޖް ޮގތެއްގައި އެންމެ ޮބޑެތި ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުން ފައިސާ އިންވެސްޓު ޮކށްފައިވަނީ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާގައި )45 އިންސައްތަ(  

އާއި، ދިގުމުއްދަތުގެ ޮބންޑުގަ )29 އިންސައްތަ( އާއި، އެހެނިހެނ1ް އެސެޓް )23 އިންސައްތަ( އަދި ނަގުދު ފައިސާގައި )3 އިންސައްތަ( އެވެ. މީގެ އިތުރުން 

މިދިރާސާއިން ދައްކާޮގތުން ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުން އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުން ވަނީ 1999 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރު، 17 

ިއންސައްތައިން އިތުރުވެފައެވެ. މިއިން އެނގިގެންދަނީ ގްލޯބަލް ޕެންޝަން ފަންޑުތަުކން ޕެންޝަން ފައިސާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ އަދި ޮބންޑު ފަދަ އެސެޓްތަކުގެ 

ބަދަލުގައި އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން އިުތރުވަުމންދާކަމެވެ. މިބަދަލަކީ ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުން އާންމު ޮގތެއްގައި އިންވެސްޓް 

ކުރަމުންއައި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްކަމުގައިވާ ޓްރެޜަރީ އަދި ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑު ފަދަ “ފިކްސްޑް އިންކަމް” އެސެޓް ކްލާސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން 

ެޕންޝަން ފަންޑުތަކުން ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ޮގތުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. ގްރާފަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޕެންޝަން 

ފަންޑުގެ މަޤްޞަދު ކަމުގައިވާ ދިގުމުއްދަތަށްކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ރިސްކް ކުޑަުކރުމަށްޓަކައި ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓްކުރާ ނިސްބަތް ދަށްޮކށްފައިވާކަމަށް ވެސް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެހެނިހެން އެސެޓް: މިބައިގައި ހިމެނެނީ ލިސްޓް ނުކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއާއި، އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޮގތުގައި ގަނެފައިވާ ގެޮދރާއި ބިމާއި، ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގައި 
އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި، އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ.

1

ނަގުދު ފައިސާއެހެނިހެންޮބންޑްޙިއްޞާ
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ދެިވިހާރއްޖޭަގިއ ެޕްނަޝްނ ަފިއާސ އްިނވްެސްޓކުުރްނ	 

ޕެންޝަން ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނިގެންވާ ފައިސާކަމަށްވުމުން، މިފައިސާ އިންވެސްޓްކުރަންވާނީ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު 

ަފންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަފާއެއް ލިބޭނޭ ޮގތުގެމަތިންނެވެ. މިމަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވަނީ 

ިދވެހިރާއްޖޭގައި ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ ޮގތްތަކާއި އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިޮގތުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުން 

ަދއްކައިދެނީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕެްނޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވޭ މާލީ ސެކިއުރިޓީތަކާއި، އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ 

ރައްކާތެރިކަން ކަަށވަރު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ.

ތާވަލް 2: ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް

ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

އިންވެސްޓްކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން  .1

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ޑައިވަރސިޓީ  .2

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާއިރު އެންމެ ޮބޑު ފައިދާއެއް ލިބޭ އިންވެސްޓްމަންޓް  .3

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ލިކުއިޑިޓީ ދެމެހެއްޓުން  .4

ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ ތަފާތު މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް

ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ކުރާ ސެކިއުރިޓީތައް  .1

ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުގެ ޓާމް ޑެޮޕސިޓްތައް ނުވަތަ މިފަދަ މަނިޓަރީ ފަންޑުތައް  .2

ކުންފުނިތަކުން ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީސްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީތައް  .3

ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ މިއުޗުއަލް ފަންޑު އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތައް  .4

ކަނޑައަޅައި،  ޤަވާޢިދުތައް  އެންމެހާ އަސާސީ އުސޫލުތަކާއި  އިންވެސްޓްކުރުމާއިބެހޭ  ފައިސާ  )އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް(ގެ  ޕެންޝަން ސްކީމް  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް 

އަދާކުރަނީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ލަފާދިނުމުގެ  ޯބޑަށް  އޮފީހުގެ  ޕެންޝަން  މަަސއްކަތްތަކުގައި  ފުޅާކުރުމުގެ  ފުރުޞަތުތައް  އިންވެސްޓްމަންޓް  މުރާޖަޢާޮކށް  ިމޤަވާޢިދުތައް 

ެޕންޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޯބޑުގެ ސަބް-ޮކމިޓީއެއް ކަމުގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމިޓީއިންނެވެ. މިޮގތުން، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއިން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 

ުފރުޞަތުތައް ފުޅާކުރުމުގެ ޮގތުން ޮކމިޓީއިން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ޕެންޝަން ޮއފީހަށް 

ަސރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި އިންވެސްޓްމަންޓް ހުށަހެޅުންތައް ދިރާސާޮކށް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޯބޑަށް ލަފާދިނުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ިއންވެސްޓްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާއަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓްުކރުމުގެ އެންމެފަހުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތަކީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑެވެ. 

ދުވަހުން ދުވަހަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަމުންގެންދަނީ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އިންޓާނަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޓީމުންނެވެ. މިޮގތުން 
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އިންވެސްޓްމަންޓް ހުށެހެޅުންތައް ދިރާސާ ކުރުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ަބޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ތާވަލް 3: އިންވެސްޓްމަންޓް ހުށަހެޅުންތައް ދިރާސާކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައްތައް

ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ އަދި ޮބންޑުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ބަލާކަންކަން

ދުރު މުސްތަޤުބަލުގައި އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރާނެ ރޭޓް ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އިންޑަސްޓްރީގެ 
މުހިންމުކަން

އިންޑަސްޓްރީގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ޙިއްޞާއިންޑަސްޓްރީ އެނަލިސިސް
އިންޑަސްޓްރީގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި 

އިންޑަސްޓްރީގައި ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ފުރުޞަތު
ޮގންޖެހުންތައް

ވިޔަފާރީގައި ކުންފުނި ހޭދަޮކށްފައިވާ މުއްދަތާއި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

ހިންގުމުގެ ޮއނިގަނޑާއި މެނޭޖްމަންޓް ކޮލިޓީ

ކުންފުނީގެ އެނަލިސިސް

ޙިއްޞާދާރުން ބެހިފައިވާ ޮގތް

އިދާރީ ޮއނިގަނޑާއި މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ

ވިޔަފާރި ހިންގާ މާހައުލުގެ ޤާނޫނީ ކަންކަމަށް ޯބލަނބާފައިވާ ޮގތް

މައިގަނޑު ވިޔަފާރި
މިހާރުގެ ވިޔަފާރީގެ ޮމޑެލް އާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ 

ވިސްނުން

ފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި މާލީ ޮގތުން ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ ނަތީޖާ

ދުރު މުސްތަޤުބަލުގައި ޙާޞިލް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ނަތީޖާވިޔަފާރީގައި ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ ނަތީޖާ

ވިޔަފާރި ފައިނޭންސް ކުރެވިފައިވާ ޮގތް

ކުންފުނީގެ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން

ވިޔަފާރީގެ ރިސްކުތައް
ފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައިވާ ޮގތް

ދުރު މުސްތަޤުބަލުގައި ވިޔަފާރި އަށް ދިމާވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 
ޮގންޖެހުންތައް

ޑިވިޑެންޑް ޕޮލިސީ
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އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ބަލާކަންކަން

ފަންޑު ހިންގުމުގެ ބާރުތަކާއި ޒިންމާތައް ބެހިފައިވާ ޮގތް

އިންވެސްޓްމަންޓް ގަވަނަންސް އަދި ހިންގުމުގެ 
ޮއނިގަނޑު

ފަންޑު ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް 
ޮޕލިސީތައް

އިދާރީ ޮއނިގަނޑާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ޓީމުގެ ތަޖުރިބާ

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮއނިގަނޑު

ފަންޑުން މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ގެންގުޅޭ އިންވެސްޓްމަންޓް 
ސްޓްރެޓެޖީގެ ތަފްސީލް

އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓްރެޓަޖީ

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ސައިޒު އަދި އިންވެސްޓްކުރަން އަމާޒުކުރެވޭ 
އެސެޓްތައް

އެގްޒިޓް ސްޓްރެޓަޖީތައް

އެސެޓްތަކުގެ ޕަރޯފމަންސް ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް

ފަންޑުގެ ފީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮއނިގަނޑު

ފަންޑު މެނޭޖަރުންގެ ކުރީގެ ކްލައިންޓުންނަށް ލިބިފައިވާ މަންފާ

ފަންޑުން ޙާސިލްޮކށްފައިވާ ނަތީޖާ
ކުރިމަގުގައި ޙާޞިލް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ނަތީޖާ

އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓްރެޓަޖީތައް ތަންފީޒުކުމުގައިހުރި 
ރިސްކްތައް
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ެޕްނަޝްނ ަފްނޑުގެ ަފިއާސ އްިނވްެސްޓކެުރިވަފިއވާ ޮގތް	 

ޗާޓު 2: 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ޮގތް• 

މަސްދަރު: ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހިސާބުތައް

2010 ވަނަ އަހަރު އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ޤާއިމްކުރެވިގެން އައިއިރު ޕެންޝަން ފަންޑުގެ 80 އިންސައްތަ އަށް ވުރެގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުން 

ދޫކުރާ 1 އަހަރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްގައެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއަށް ޮކންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޕެންޝަން ޮކންްޓރިބިއުޝަން ޖަމާވަމުން ދިޔުމާއި 

މިފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ިލބެން ހުރި މަދު ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރެޜަރީ ބިލް ހިމެނޭތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ިއންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޕެންޝަން ފަންޑަށް ލިބެނީ ލިސްޓްޮކށްފައިވާ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް )ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ އާއި ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑު(ގައި ކަމުގައިވެފައި، 

މިދެންނެވިފަދަ ލިސްޓިން އަކީ ނިސްބަތުން މަދު ޢަދަދަކަށް ހިނގާކަމަކަށްވާތީ،  ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއާއި ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑުގައި ޕެންޝަން ފަންޑަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ދަތިތަކާއި އެކު ވެސް، ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވަނީ 

ްޓރެޜަރީ ބިލްގެ އިތުރުން ޓްރެޜަރީ ޮބންޑާއި، ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑާއި، ޞުކޫކް އަދި ކުްނފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ ފަދަ ދިގުމުއްދަތުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީތަކުގައި އިންވެސްޓްޮކށް 

ފަންޑް ޑައިވަރސިފައިޮކށްފައެވެ. މިފަދައިން ފަންޑް ޑައިވަރސިފައިކުރެވުމުން 1 އަހަރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްއަށް މުޅި ފަންޑުގެ އެކްސްޯޕޝަރ ކުޑަވެ، 1 އަހަރުތެރޭގައި ޓްރެޜަރީ 

ބިލްގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލަކުން ފަންޑުގެ ޖުމްލަ ފައިދާއަށް ުކރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަނީ ކުޑަކުރެވި، ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަންޑަށް ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ 

ފުރުޞަތު ޯހދިފައެވެ.  މަތީގައިވާ ޗާޓުން ދައްކައިދޭ ފަދައިން 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުޅި ފަންޑުގެ ނިސްބަތުން ޮބޑުބައި )55 އިންސައްތަ( އަދިވެސް 

ޑައިވަރސިފައިޮކށް  އިތުރަށް  އަދިވެސް  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްގެ  އެހެންކަމުން  ބިލްގައެވެ.  ޓްރެޜަރީ  ދޫކުރާ  ިއންވެސްޓްކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުން 

ކުރުމުއްދަތުގެ ސެކިއުރިޓީތަކުން ދިގުމުއްދަތުގެ ސެކިއުރިޓީތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ޮގތްަތކެއް ވަނީ ޯހދަންޖެހިފައެވެ. 

ޓްރެޜަރީ ބިލްޓްރެޜަރީ ޮބންޑްއިކުއިޓީފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓްޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓްސުކޫކްޮބންޑްކޭޝް
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ޗާޓު 4: އަހަރު ތެރޭގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ޮކންޓްރިބިއުޝަން އަދި ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު )ރުފިޔާ، މިލިއަނުން(

މަސްދަރު: ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހިސާބުތައް

މަތީގައިވާ ޗާޓުން ދައްކައިދެނީ، ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއަށް ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އަދި 65 އަހަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް 

ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއިން ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލެވެ. މިޮގތުން ފާއިތުވެދިޔަ 5  އަހަރުތެރޭގައި ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި 

ޮކންމެ އަހަރަކު ލިބޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ވަނީ އެވެރެޖްޮގތެއްގައި 8 އިންސައްތައިން ކުރިއަރަމުން ޮގސްފައެވެ. ހަމަ މިމުއްދަތުގައި ޕެންޝަންގެ ގޮތުަގއި ރިޓަޔަރރީޒްއަށް 

ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުވަނީ އެވެރެޖްޮގތެއްގައި 23 އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރަކީ މި ސްކީމް ޤާއިމް ކުރެވުނު ފަހުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ 

ފައިސާ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ދޫކުރެވުނު އަހަރެވެ. މިޮގތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގައި ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި 91 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން 

ޮކންޓްރިބިއުޝަން އަދި ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ޯފރުޮކށްދޭންޖެހޭ މިންވަރު އަހަރުން އަަހރަށް އިތުރުވަމުން ދާއިރު، ޮކންޓްރިބިއުޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ސްކީމްގެ 

ަބއިވެރިންނަށް ރަނގަޅު މަންފާއެއް ލިބޭނެ ފަދައިން ދިގު މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ ގިނަ ވަސީލަތްތައްވަނީ ޯހދަންޖެހިފައެވެ.

ޖުމްލަ ޮކންޓްރިބިއުޝަންޕެންޝަންޮގތުގައި ދޫކުރެވުނު ފައިސާ



CMR | Volume 05

ސީ.އެމް.އުާރ | ޮވލުިއމް 5 26

ތާވަލު 4: 5 އަހަރުތަރޭގައި އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިދާ 

5 އަހަރުގެ އެވެރެޖް ފައިދާ 2019 2018 2017 2016 2015 އެސެޓް ކްލާސް

14.0% 12.1% 12.9% 18.8% 13.7% 12.3% ޙިއްޞާ

9.0% 9.6% 8.4% - - - ޞުކޫކް

9.2% 7.6% 3.1% 11.6% 7.7% 16.0% ޮބންޑް

4.7% 5.3% 5.2% 5.5% 6.0% 1.5% ޓްރެޜަރީ ޮބންޑް

5.8% 4.7% 4.8% 4.7% 5.8% 9.0% ޓްރެޜަރީ ބިލް

3.8% 4.7% 3.6% 2.7% 3.4% 4.5% ބޭންކް ޑިޕޮސިޓް

3.9% 4.5% 3.3% - - - ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް

މަސްދަރު: ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ހިސާބުތައް

މަތީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭގައި އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް އިން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވާ އެސެޓް ކްލާސްތަކަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާއެވެ. މިޮގތުން 

މިތާވަލްގައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއަށް އެންމެ ޮބޑު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވަނީ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއިންނާއި ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑުންނެވެ. މިޮގތުން ފާއިތުވި 

5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ަބލާއިރު، ކުންފުނިތަކުން ލިބިފައިވާ ޑިވިެޑންަޑށް 14 އިންސައްތަ ފައިދާލިބިފައި ވާއިރު ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑަށް 9 އިންސައްތައިގެ 

ފައިދާއެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެނިހެން އެސެޓް ކްލާސްތަކުން އެވެރެޖް ޮގތެއްގައި ލިބިފައިވަނީ 6 އިންސައްތައަށްވުރެ ދަށް ފައިދާއެކެވެ.

ެޕްނަޝްނ ަފްނޑްުނ ދެިވިހާރއްޖޭަގިއ އްިނވްެސްޓކުުރމުަގިއ ުހިރ ޮގްނޖުެހްނތްައ	 

ްޕރައިވެޓް ޕެންޝަން ނިޒާމުތައް ޤާއިމްކުރެވި މިފަދަ ނިޒާމްތައް ރަނގަޅަށް ހިންގުަމށްޓަކައި އެޤައުމެއްގެ މާލީ ބާޒާރު ތަރައްޤީވުމަކީ ޮކންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. 

މިޮގތުން ކުރިން ފާހަގަޮކށްލެވުނުފަދައިން ޕެންޝަން ފަންޑުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ދުރު ރާސްތާގައި އިންވެސްޓްކުރާ ފަންޑުތަކެއްކަމުގައިވުމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮބޑެތި 

ެޕންޝަން ފަންޑުތަކުން އެވެރެޖް ޮގތެއްގައި އެންމެ ގިނައިން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވަނީ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއާއި ދިގުމުއްދަތުގެ ޮބންޑް އަދި އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުގައެވެ. 

މިއާ ޚިލާފަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިއައިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ޢާއްމުޮގތެއްގައި އެންމެ ގިނައިން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވަނީ 

ޓްރެޜަރީ ބިލްގައެވެ. އަދި ޙިއްޞާގަޔާއި ދިގުމުއްދަތުގެ ޮބންޑް އަދި ޞުކޫކް ގައި ޖުމްލަޮގތެއްގައި އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވަނީ ފަންޑުގެ އެންމެ 9 އިންސައްތަ  އެވެ. 

މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް މަދުވުމާއި، ދިގު މުއްދަތަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް އެސެޓްތައް ލިބެންނެތުމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގައި އެމް.އާރުޕީ.އެސްއަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި ހިންގަމުންގެންދާ ސެކަންޑަރީ މާރކެޓެއް 

ެނތުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއިން ޮކށްފައިވާ އިންވެސްްޓމަންޓަކުން ނުކުންނަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ގަންނާނެ ފަރާތެއް ޯހދަން 

ދަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. 
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ބާޒާރު  މާލީ  ރާއްޖޭގެ  މިޮގތުން  އެބަހުއްޓެވެ.  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި  ޤާއިމް  ރާއްޖޭގައި  މާހައުލެއް  ފަހި  އިންވެސްޓްމަންޓަށް  އިތުރުންވެސް  މީގެ 

ަތރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓްމަންޓާއި ގުޅޭ އިތުރު ޤާނޫނުތައް ތަޢާރަފްކުރަން ޖެހެއެވެ.  މިސާލަކަށް ޓްރަސްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ތަކާއި ފައިނޭންޝަލް ޑެރިވޭޓިވްސްއާ 

ބެހޭ ޤާނޫނު އަދި ބޭންކްރަޕްސީއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. އަދި  ހަމަމިއާއެކު މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު 

ަފދަ މުހިންމު ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ގެނެސް އަމިއްލަ ކުްނފުިނތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް މާލީ ބާޒާރުގައި ދިގުމުއްދަތުގެ ޮބންޑް 

)ޑެޓް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް( ލިސްޓްކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ފިލުވާލުމަކީ އިންވެސްްޓމަންޓަށް ފަހި، ކުރިއަރާފައިވާ މަލީ ބާޒާރެއް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ޮކންމެހެން 

ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ފުަހބްަސ

ެޕންޝަން ފަންޑުތަކަކީ ރިޓަޔަރމަންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވި، ރިޓަޔަރވުމަށް ފަހު ފަންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނޭޮގތަށް އިންވެސްޓް ކުރެވޭ 

ފަންޑުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ފަންޑުތަކަށް ވަރަށް ދިގު މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ފަންޑުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި 

ދިގުމުއްދަތުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރު ތަރައްޤީ ނުވުމުންނާއި ދިގުމުއްދަތުގައި އިންވެސްޓްކުރެވެން 

ކުރިމަގުގައި  އެހެންކަމުން  ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވެއެވެ.  އުނދަގޫތަކާއި  އިންވެސްޓްކުރުމުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއިން  މަދުވުމުން  ވަސީލަތްތަށް  ުހރި 

ިއންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މާލީ ބާޒާރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަްނނީ ޤާނޫނުތައް ހަދައި، އިތުރަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނޭޮގތަށް މިހާރު 

ެހދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާުޙގެނަުއން މުހިންމުކަމުގައި ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.
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ިޑވިޑެންޑް އަކީ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ޙިއްާޞދާުރންނަށް ކުންފުނިން ދޫކުރާ މިންވަރެވެ. 

މި ފައިދާ ނަގުދު ފައިސާގެ ޮގތުގައި ނުވަތަ އެހެން އެސެޓެއްގެ ޮގތުގައި ނުވަތަ 

ޢާންމު  ދޫކުރެއެވ1ެ.  ޙިްއޞާދާރުންނަށް  ވެސް  ގޮތުަގއި  ޙިއްޞާގެ  ކުންފުނީގެ 

ޮގތެއްގައި ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ދޫކުރަނީ ނަގުދު ފައިސާ އެވެ. ޑިވިޑެންޑް ޕޮލިސީ 

އަކީ ކުންފުންޏަކަށް ލިބޭ ފައިދާގެ ތެރެއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަން ކަނޑައަޅާ 

މި  ވިސްނުމެވެ.  ވިސްނާ  ކުންފުނިތަކުން  ކަމުގައި  އުސޫލު  ބަހާނެ  ފައިދާ 

ިވސްނުމަކީ ކުންފުނީގެ ޢުމުރާއި، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ އާއި ކުންފުނި ހިންގަމުންދާ 

ސިޔާސަތުތަކުގެ  އިޤްތިޞާދީ  ޤާނޫނުތަކާއި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ޤައުމުތަކުގައި 

ސަބަބުން ވެސް ތަފާތުތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ިޑވިޑެންޑް ބެހުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ަޤއުމުތަކުގައްޔާއި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން 

މިޮގތުން،  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ގެންގުޅޭކަން  އުޞުލޫތައް  ތަފާތު  ޢަމަލުކުރުމުގައި 

ެއމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ކުއަރޓާލީ ިޑވިޑެންޑް ދޫކުރާއިރު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި 

ކުންފުނިތަކުން ޑިވިޑެންޑް ދޫކުރަނީ ދެ އިންސްޯޓލްމަންޓްއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވ2ެ. 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑް އެއްފަހަރާ ދޫކުރާއިރު، ބައެއް 

ކުންފުނިތަކުން ޑިވިޑެންޑް ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ދޫކުރެއެވެ.

ޙިއްޞާ  ޮގތަކީ  އަނެއް  ލިބޭ  ނަފާ  އިންވެސްޓަރުންނަށް  އިތުރުން  ިޑވިޑެންޑްގެ 

ގަނެފައިވާ އަގަށްވުރެ ޮބޑު އަގެއްގައި ވިއްކާލުމުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ކެޕިޓަލް ގެއިން 

އެވެ. ޙިއްޞާގެ ޕޯޓްޯފލިޯއއެއްގައި އިންވެސްޓްޮކށްގެން އިންވެސްޓަރަކަށް ލިބޭ ޖުމުލަ 

ނަފާގައި ހިމެނެނީ ޑިވިޑެންޑް އާއި ކެޕިޓަލް ގެއިންއެވެ. މި އާމްދަނީ އަކީ ސަރުކާރުގެ 

ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ވެސް ބަދަލުވާ އެއްޗެކެވެ. 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި 

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލޭބަރ ސަރުކާރުން ވަނީ އަހަރުންއަހަރަށް ޑިވިޑެންޑް އިތުރުކުރެވޭނެ 

އެންމެ މަތީ އިންސައްތައެއް ކަނޑައަާޅފައެވެ. މި ރެސްޓްރިކްޝަން ހުއްޓުމަކަށް 

ގެނައީ 1979 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވި ޮކންޒަވޭޓިވް ސަރުކާުރންނެވ2ެ. 

އެމެރިކާގައި )Real Estate Investment Trusts )REITs ތަކުން އެކުންފުނި 

އަދި  ޙިއްޞާދާރުންނަށެވެ.  ބަހަންޖެހެނީ  ފައިދާގެތެރެއިން 90%  ލިބޭ  ަތކަށް 

ރީޓްސްތަކުން އޭގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް ޓެކުެހއް ދައްކާކަށް ނުޖެހެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތުގައި 

ޤާނޫނުން މަތިކުރާ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްަޓކައި ވިޔަފާރިތަކުން އެސެޓް ވިއްކަންޖެހުމަކީ 

ެއކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި ވިއްކާ އެސެޓްތައް ނުއަގުގައި ވިއްކުމަކީ ޢާންމުކަމެކެވ3ެ.

8. ިޑިވޑްެނޑް ޮޕލީިސ
ލިޔުނީ: ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ

ޮހގެޓް، މެޑްލިން، ޗަލްމަރސް، ބީޓި، ހެލްމަން އަދި މެކްސްފީލްޑް )2018(، އެކައުންޓިންގ. 10 ވަނަ އެޑިޝަން، ޯޖން ވައިލީ އެންޑް ސަންސް، ކުއީންސްލަންޑް، 
ޮއސްޓްރޭލިއާ

ޮވޓްސަން އަދި ހެޑް)2007(، ޯކޕަރޭޓް ފައިނޭންސް -ޕްރިންސިޕަލްސް އެންޑް ޕްރެކްޓިސް، 4 ވަނަ އެޑިޝަން، ޕްރެންޓައިސް ޯހލް، ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް، ލަންޑަން
އެލްޑެސްޓެއިން، ލިއު އަދި ސެންގް )2009(، ރިއަލް އާނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވިޑެންޑް ޕޭއައުޓް ސިގްނަލްސް – އަ ސްޓަޑީ ޮފރ ޔޫ.އެސް. ރިއަލް 

އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް   ޓްރަސްޓްސް

1

2
3
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އިންވެސްޓްކުރުމަށް  އިންވެސްޓްކުރުމާއި  އެކުލެވިގެންވަނީ  ފައިނޭންސް  ޯކޕަރޭޓް 

ދެކެވުނުކަމުގައި  ޒަމާނުގައި  ކުރީ  މައްޗަށްކަމަށް  ގޮތްތަކުގެ  ޯހދާނެ  ފައިސާ 

ވިޔަސް، ފަހަކަށް އައިސް، ޯކޕަރޭޓް ފައިނޭންސް އެކުލެވިގެންވަނީ ތިން ބަޔަކަށް 

ކަމަށް ބުނާ އަޑުގަދަވެ، ތިންވަނަ ބަޔަކީ ޑިވިޑެންޑް ކަމުގައިވ2ެ އެވާހަކަތައް ވަނީ 

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ފައިނޭންސް ޮމޑިއުލްތަކުގެ ޮފތްތަކުން ޖާގަޯހދާފައެވެ. ވުމާއިއެކު، 

ޑިވިޑެންޑާއި ގުޅޭޮގތުން ކުރެވޭ ދިރާސާތަށް ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ިޙއްޞާގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ލިބޭ ނަފާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްބަޔަކީ ޑިވިޑެންޑް 

ައށް ވީނަމަވެސް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ޑިވިޑެންޑް ދީފައި އަނެއްބައި ކުންފުނިތަކުން 

ިޑވިޑެންޑް ނުދެނީ ކީއްވެޯތ؟ ޑިވިޑެންޑް ދިނަސް އަދި ނުދިން ކަމުގައި ވިޔަސް 

ކަމަށް 1961  ނާންނާނެ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ޙާލަތަށް  މާލީ  އިންވެސްޓަރުގެ 

އެކު  އާއި  ދިރާސ4ާ  ލިއުއްވާފައިވާ   Miller އާއި    Modigliani ގައި 

ކުންފުނިތަކުގެ  ނަމަވެސް،  ގެނުވިއެވެ.  ހައިރާންކަން  މާހިރުންނަށް  އިޤްތިޞާދީ 

ވިޔަފާރީގެ ފުރަތަމަ އަހަރުތަކުގައި ޢާންމުޮކށް ޑިވިޑެންޑް ނުދިން ކަމުގައި ވިޔަސް، 

ުކންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާވެ، ފައިދާ އިުތރުވުުމން، ޑިވިޑެންޑް ބެހުމަކީ ޢާންމުކަމެކެވެ.

ޕްރޫފްތައް  މެތެމެޓިކަލް  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އަކީ  ތިއަރީ  އިރެލެވަންސް  ިޑވިޑެންޑް 

އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ  ޮކންމެ  ނަމަވެސް،  ވީ  ކަމުގައި  ތިއަރީއެއް  އެކުލެވުނު 

ލިބޭނެކަމަށް  މުސްތަޤްބަލްގައި  އަކުން  އިންވެސްޓްމަންޓް  އެ  ހަމައަގަކީ  ވެސް 

ދެބަސްވާ މާހިރުން  އިޤްތިޞާދީ  އަގުކަމީ  މިއަދުގެ  ނަފާގެ  ލަފާކުރާ 

އަހަރު ވަނަ   1962 ބިނާޮކށް،  މިކަމަށް  ނޫނެވެ.  ކަމެއް 

ވެލުއޭޝަން ޝެއަރ  ޮއން  މޮޑެލް  ޯގޑަންގެ   މައިޮރން  ްޕޮރފެސަރ 

ހަމައަގަކީ  ޙިއްޞާގެ  އައިއިރު  މިހާތަނަށް  އަކީ        

އެކެވެ.  ޯފމިއުލާ  ބޭނުންކުރާ  ޢާންމުޮކށް  ދެނެގަތުމަށް  ޮކބައިކަން 

ވުރެ  ވަރަށް  ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓްކުރަން  ފެށުމާއެކު  ނަފާވާން  ރަނގަޅަށް 

ހުރެއެވ5ެ.  ފައިސާ  ދޭނެ  ޮގތުގައި  ޑިވިޑެންޑްގެ  އިތުރުވެ،  ކޭޝްފްޯލ  ްފރީ 

ގުޅުމެއް މާޮބޑު  ބައެއްފަހަރަށް  ބެހުމާއި  ޑިވިޑެންޑް  ހުރުމާއި  ފައިސާ  ފައިދާވެ 

އޭނާގެ ބަފެޓް،  ޮވރަން  ވިޔަފާރިވެރިޔާ  މަޝްހޫރު  ނޯވެއެވެ. 

ޙިއްޞާއަކަށް 10  އަހަރު  ވަނަ  އިން 1967   Berkshire Hathaway

ސެންޓް ބެހި ކަމުގައި ވިޔަސް، އޭގެ ފަހުން، އެކުންފުނިން ޑިވިޑެންޑް ބަހާފައެއް 

ޯހދުމަށްވުރެ،  ޑިވިޑެންޑްއެއް  ޤަބޫުލކުރާޮގތުގައި،  ބަފެޓް  ސަބަބަކީ،  ނުވެއެވެ. 

އަދި  ޯހދޭނެއެވެ.  ނަފާ  މާޮބޑު  ވިއްކާލައިގެން  ޙިއްޞާ  ޙިއްޞާދާރުންނަށް 

ެއއީ އެމީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ޮގތެއް ވެސްމެއެވ6ެ.

ގެއިންޯތ  ކެޕިޓަލް  ނޫނީ  ޑިވިޑެންޑްޯތ  ބޭނުންވަނީ  ޮބޑަށް  އިންވެސްޓަރުން 

މިންވަރަށާއި،  ލިބޭ  ނަފާ  އޭގެ  އިންވެސްޓަރަކަށް  އެ  ދާނީ  ކަނޑައެޅިގެން 

އެޕެޓައިޓްގެ އިތުރުން، އެހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން  އިންވެސްޓަރުގެ ރިސްކް 

ގެއިން  ކެޕިޓަލް  ޑިވިޑެންޑާއި  ޤަުއމެއްގައި  އެ  އާއި  ލަފާކުރާ ނަފާ  ިލބޭނެކަމަށް 

ތްރެޝްޯހލްޑަށް  ތަކާއި  ރޭޓް  ހުންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  ނެގުމަށް  ޓެކްސް  އިން 

ބިނާޮކށެވެ. އިންވެސްޓަރުންގެ ވިސްުނމާއި މާލީ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިވެ، ފައިދާ 

ާއއި ގެއްލުން ވަޒަންޮކށްލުމުގެ ޤާބިލުަކން ހުންނަ އިންވެސްޓަރުން އެފަރާތްތަކުގެ 

ިއންވެސްޓްމަންޓް ނިންމުންތައް ނިންމާ ގޮާތއި މާލީ މަޢުލޫމާތު ނެތް ފަރާތްތަކުން 

އެންގަލަކުން  އެންމެ  މިސާލަކަށް،  އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.  ތަފާތުވުމަކީ  ޮގތް  ދެކޭ 

ހަނިޮގތަކަށް ފައިދާއަށް ބަލައި އިންވެސްޓަުރން އިސްކަންދޭނީ ޑިވިޑިންޑްގެ ޮގތުގައި 

ލިބޭ ނަފާގެ މައްޗަށެވެ.  ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އާމްދަނީގެ ސަބަބުން ޓެކުހުގެ 

ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ނިސްބަތުގެ ކުޑަޮބޑު މިނަކީ ވެސް ޙިއްޞާ ފަދަ މާލީ މުދާ 

ަގތުމުގައި އިންވެސްޓަރުން ރިޢާޔަތްކުރާ ކަމެކެވެ. ޢާންމުޮގތެއްގައި ޑިވިޑެންޑް އިން 

ނެގޭ ޓެކުހުގެ ރޭޓަށްވުރެ ކެޕިޓަލް ގެއިން އިން ނެގޭ ޓެކުހުގެ ރޭޓް މަތިޮކށް 

ުއޅޭ ޤައުމުތަކުގައި އިންވެސްޓަރުން ިޑވިޑެްނޑަށް ބަޯރސާވާލެއް ބޮޑެވެ. މިޮގތުން 

ަބލާއިރު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ޑިވިޑެންޑް ބަހާއިރު، އެމެރިކާގެ 

ކުންފުނިތަކަކީ  ބައެއް  ޮބޑެތި  ނުބަހައެވ7ެ.  ޑިވިޑެންޑެއް  ކުންފުނިތަކަކުން  ގިނަ 

ިއންވެސްޓަރަށް ޑިވިޑެންޑް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ފައިސާ އިންވެސްޓްޮކށްގެން 

ކުންފުނިތަކެކެވެ. ޮބޑެތި ނަފާޯހދާ 

ިޑވިޑެންޑް ނުވަތަ ބެހެނިވި ފައިދާ ކަނަޑއެޅުމުގައި ކުންފުނިތަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

ވެސް  ކުރިމަގުގައި  ކުންފުންޏަކީ  ތެރޭގައި،  މީގެ  ހުރެއެވެ.  ކަންތައްތަކެއް 

ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ފައިދާ ލިބޭނެ ުކންފުންޏަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ 

ވަސީލަތްތަކަށް  ފަދަ  ޞުކޫކް  އަދި  ޮބންޑު  ޯލނުތަކާއި  އެޅުމާއި،  ފިޔަވަޅުތައް 

ިއންވެސްޓަރުންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމާއި، 

އެއްބަސްވުންތަކުގައި  އެކަށައަޅާފައިވާ  ބޭނުންކުރުމުގައި  ވަސީލަތްތައް  ދަރަނީގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ޝަރުޠުތައް ދެމެހެއްުޓމާއި، ދަރަނީގެ ވަސީލަތްތައް ނެގުމުގެ 

ހުރުމުގެ  ޤާބިލްކަން  މާލީ  އަދާކުރުމުގެ  ޒިންމާތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ސަބަބުން 

ހިންގުމަށާއި  ޙަރަކާތްތައް  ހިންގަންޖެހޭ  ދުވަަހށް  ދުވަހުން  ކުންފުނީގެ  ިއތުރުން 

ަސޕްލަޔަރުންނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ެއކަށީގެންވާ ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުން 

ިހމެނެއެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު، ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަލައި، 
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ޮމޑިގލާނީ އަދި މިލަރ )1961(، ޑިވިޑެންޑް ޕޮލިސީ، ގްޯރތް، އެންޑް ދަ ވެލުއޭޝަން ޮއފް ޝެއަރސް، ޖާރނަލް ޮއފް ބިޒްނަސް، ޮވލިއުމް 34، ޞަފްޙާ 433-411
ޑެނިސް އަދި ޮއޮސބޮވ )2008(، ވައި ޑޫ ފާރމްސް ޕޭ ޑިވިޑެންޑްސް؟ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެވިޑެންސް ޮއން ދަ ޑިޓާރމިނަންޓްސް ޮއފް ޑިވިޑެނޑް، ޖާރނަލް ޮއފް ފައިނޭންޝަލް 

އިޮކޮނމިކްސް، ޮވލިއުމް 82، ޞަފްޙާ 82-62
ހައުސެލް، މޯގަން )2013(، ބަފެޓް: ޔޫ ޯވންޓް އަ ޑިވިޑެންޑް؟ ޯގ މޭކް ޔުއަރ ޯއން. ސެލް ޝެއަރސް އިފް ޔޫ ޯވންޓް ޯމރ ކޭޝް. ދަ މޮޓްލީ ފޫލް، 4 މާރިޗް 2013

ހޭ، އިންގް، ޒައިއަޓްސް އަދި ޖަންގް )2016(، ޑިވިޑެންޑް ޮޕލިސީ އެންޑް އަރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓް އެކްޮރސް ކަންޓްރީސް 7
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ަދރަނީގެ ކެޕިޓަލް ހުރީ ކުންފުންޏަށް މާލީ ދަތިތަށް މުސްތަޤްބަލްގައި ދިމާވުން 

ކުޑަކުރެވޭނެފަދަ މިންގަނޑަކަށްޯތ ބަލައި، އެކަމަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެއެވ8ެ.  

އަދި  އެމެޯޒން، ފޭސްބުކް  އަލްފާބެޓް،  ކަމަށްވާ  ކުންފުނިތައް  ަބއެއް މަޝްހޫރު 

ޓެސްލާ ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ޑިވިޑެންެޑއް ނުބަހައެވެ. ނަމަވެސް، އެކުންފުނިތަކުގެ 

ޙިއްޞާދާރުން  ދެއެވެ.  މައްޗަށް  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ބާޒާރުގައި  އަގު  ޙިއްޞާގެ 

ޭބނުންނަމަ، ޙިއްޞާ ވިއްކާލައިގެން އޭގެ ނަފާ ޯހދޭނެއެވެ. މިސާލަކަށް، 2015 

ަވނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އެޕަލް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ އަގު ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 

112 ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުގައެވެ. ނަމަވެސް، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަސް 

ިނމުނުއިރު، އެކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ އަގު ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 377 ޔޫ.އެސް. 

ޮޑލަރުގައެވ9ެ. މިއީ، ައހަރުން އަހަރަށް %27  ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  ވުމާއިއެކު، 

އެޕަލް ފަދަ ކުންފުންޏެއްގައި އިންވެސްޓްުކރާ ފަރާތަކުން ފައިސާ ބޭނުންވާނަމަ، 

އިތުރުން،  މީގެ  ވިއްކާލެވޭނެއެވެ.  ލިބޭޮގތަށް  ނަފާއެއް  ޮބޑު  ފަސޭހަކަމާއެކު، 

ކަމެކެވެ. ބާރުލިބޭ  ޢަމަލުކުރަން  މިޮގަތށް  ކުޑަވުމަކީ  ދައްކަންޖެހޭވަރު  ޓެކްސް 

ކުންފުނީގެ ޑިވިޑެންޑް ކަނޑައެޅުމުގައި ފައިނޭންސް މެނޭޖަރުން ކުންފުނިން ކުރިމަގުގައި 

ޑިވިޑެންޑަށް  ޙިއްޞާދާރުން  ެބހެއްޓުމާއި  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ިއންވެސްޓްކުރުމަށް 

ކުރާ އުންމީދަށް ރިޢާޔަތްޮކށް އެކަށީގެންވާ އުސޫލެއް ގެންގުޅުން މުހިންމެވެ. އަދި 

ަހމަމިއާއެކު، ޑިވިޑެންޑް ކަނޑައަޅާއިރު މާރކެުޓން އެކަން ބަލައިގަންނާނެ ޮގތަކާމެދު 

ވިސްނުން ހިންގާފައި ޮއތުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.

ިޑވިޑެންޑް ކަނޑައަޅާއިރު، އަހަރުން އަހަަރށް ޑިވިޑެންޑަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތައް އައުމަކީ، 

ްފލަކްޗުއޭޝަން ޮބޑުވުމެވެ. ޢާންމުޮގތެއްގައި، ފްލަކްޗުއޭޝަން ޮބޑުވުމަކީ މާރކެޓް 

ވޮލަޓިލިޓީ މައްޗަށް ޮގސް، މާރކެޓަށް ޮއްނނަ އިތުބާރު ދަށްވާ ކަމެކެވެ. ވުމާއެކު، 

ޮބޑަށް ފައިދާވާ އަހަރުތަކުގައި އެއީ ވަކި ޕްޮރޖެކްޓަކުން ނުވަތަ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަކުން 

ދިގުމުއްދަތަކުން  އެކަށީގެންވާ  ފައިދާ  އެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ފައިދާއެއް  ލިބިފައިވާ 

ިޑވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ޯފރުޮކށްދިނުން މުިހންމެވެ. ނަމަވެސް، ކުންފުންޏަކުން، ފައިދާގެ 

ފްލަކްޗުއޭޝަން  ކަނޑައަޅާނަމަ،  ބަހަން  އަހަރަކު  ޮކންމެ  އިންސައްތައެއް  ވަކި 

ޮބޑުވެ، މާރކެޓް ޮކންފިޑެންސް ލެލެވްއަށް އަސަރުކުރުމަކީ ނުވެ ނުދާނެކަމެކެވެ.

ިޑވިޑެންޑްގެ މިންވަރަކީ ނުވަތަ ޑިވިޑެންޑް ޔީލްޑަކީ ޙިއްޞާގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނަ 

އިންވެސްޓަރުން  ޢާންމުޮގތެއްގައި  އެއްޗެކެވެ.  ޮފނުވާ  މާރކެޓަށް  ސިގްނަލެއް 

ޭބނުންވަނީ ކުންފުނީގެ ޑިވިޑެންޑް ޮޕލިސީއަކީ އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުނުވާ އަދި 

ައހަރުން އަހަރަށް ލިބޭ ޑިވިޑެންޑްގެ މިންަވރަކީ އިތުރުވަމުންދާ އެއްޗަކަށް ވުމެވެ.

ިޑިވޑްެނޑް ިތައރަީތްއ

 3 ބިނާޮކށް  ވިސްނުންތަކަށް  ގެންގުޅޭ  ބެހުމުގައި  ޑިވިޑެންޑް  ާޢންމުޮގތެއްގައި 

ޑިވިޑެންޑް  ވިއު؛  ޓްރެޑިޝަނަލް  ތަކަކީ  ތިއަރީ  މި  ގެންގުޅެއެވެ.  ިތއަރީއެއް 

ވިއު  ޓްރެޑިޝަނަލް  އެވެ.  ތިއަރީ  ރިސިޑިއުއަލް  އަދި  ތިއަރީ  ިއރެލެވަންސް 

ޑިވިޑެންޑް  ވިސްނުމަކީ(  )ޢާންމު  ވިސްނުމަކީ  ގެންގުޅޭ  ޤަދީމީޮގތުން  ނުވަތަ 

އަކީ އޭގެ ސަބަބުން ޙިއްޞާގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނާނެ އެއްޗެކެވެ. ޙިއްޞާގެ 

އަގު ބިނާވެފައިވަނީ ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ލިބިފައިވާ އަދި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

އިންވެސްޓަރަކަށް  ޮގތުގައި  ނިސްބަތުގެ  ފައިދާގެ  ޙިއްޞާގެ  އާއި  ާއމްދަނީ 

އިރެލެވަންސް  ޑިވިޑެންޑް  މައްޗަށެވެ.  މިންވަރުގެ  ދަށް  އެންމެ  ަބލައިގަނެވޭނެ 

އިންވެސްޓަރުންނަށް  މާރކެޓެއްގައި  ކެޕިޓަލް  ޕާރފެކްޓް  ވާޮގތުން  ތިއަރީގައި 

ނަފާގެ ޮގތުގައި ލިބެނީ ޑިވިޑެންޑްޯތ ކެޕިޓަލް ގެއިންޯތ މުހިންމެއް ނޫނެވެ. އަދި 

ޚަރަދެއް ނުހިނގާނެއެވެ.  ިއތުރު އެއްވެސް  ިމފަދަ މާރކެޓެއްގައި ގަނެވިއްކުމަށް 

ުކންފުނީގެ މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން ބިނާވާނީ ކުންފުންޏަށް މުސްތަޤްބަލުގައި 

ކުންފުނިތަކުން  ވާޮގތުން  ތިއަރީގައި  ރިސިޑުއަލް  ޤާބިލުކަމަށެވެ.  ފައިދާޯހދުމުގެ 

ވިޔަފާރި  ހަލުއިކަމާއެކު  އިންވެސްޓްޮކށްގެން  ޕްޮރޖެކްޓްތަކުގައި  ފައިދާވާ  ބަލާނީ 

ަތރައްޤީޮކށް ކުރިއަރުވާށެވެ. އަދި މިަކމަށް އިންވެސްޓްޮކށްފައި ބާކީ ފައިސާއެއް 

ރަނގަޅުކަމެކެވ2ެ. އެންމެ  ބެހުމަކީ  ޮގތުގައި  ޑިވިޑެންޑްގެ  ފައިސާ  އެ  ހުރިނަމަ، 

ކުންފުނިތަކުން  ގިނަ  އެންމެ  ބަލާއިރު  އިޤްތިޞާދުތަކަށް  ތަރައްޤީވެފައިވާ 

ދޫކުރާއިރު،  ޑިވިޑެންޑް  ކުންފުނިން   88.6% ޖަޕާނުގެ  ދޫކުރާ  ޑިވިޑެންޑް 

އެމެރިކާގައި ޑިވިޑެންޑް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ނިސްބަތް ހުރީ %36.5 ގައެވ10ެ. 

ިދވެހިރާއްޖޭގައި ލިސްޓްޮކށްފައިވާ 9 ކުންފުނިން ވެސް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 

ދޫކުރުމަށް  ޑިވިޑެންޑް  ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2020 މިހިނގާ  އިން  ފައިދާ 

ކަނޑައަޅާފައި ނުވަތަ ޑިވިޑެންޑް ދޫޮކްށފައެވ11ެ. މިއީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހުރިހާ 

އަހަރެވެ. ހަމައެކަނި  ލިބުނު  ޑިވިޑެންޑް  ޙިއްޞާދާރުންނަށް  ުކންފުނިތަކުންވެސް 

ލިކުއިޑިޓީ  މާރކެޓްގެ  ކެޕިޓަލް  ކުރިއަރައި،  ތަރައްޤީ  އިޤްތިޞާދީ  ޤައުމުތަކުގެ 

ޯހދުމަށް  ނަފާ  ޮގތުގައި  ގެއިންގެ  ކެޕިޓަލް  އިންވެސްޓަރުންނަށް  އިތުރުވުމުން، 

ދިރާސާޮކށްގެން  ޙަރަކާތްތަށް  މާރކެޓްގެ  އެހެނީ،  ފަހިވެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ޮއންނަ 

ޮބޑުވެއެވެ.  ފުރުޞަތު  އިތުރުކުރުމުގެ  ނަފާ  މުއާމަލާތްތަކަކުން  ޢަދަދެއްގެ  ިގނަ 

މިސާލަކަށް، ޙިއްޞާ ގަނެވިއްކާ މީހަކަށް ޮކންމެ ޙިއްސާއަކުން 1 ރުފިޔާ ފައިދާގެ 

10
11

ބީ.ޕީ.ޕީ ލާރނިންގ މީޑިއާ )2016(. އޭ.ސީ.ސީ.އޭ. އެފް 9: ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް
ނާޒްޑާކް )2020(، އެޕްލް އިންކް – ޮކމަން ސްޮޓކް – 28 ޖުލައި 2020

ހޭ، އިންގް، ޒައިއަޓްސް އަދި ޖަންގް )2016( ޑިވިޑެންޑް ޮޕލިސީ އެންޑް އަރނިންގސް
ލިސްޓްޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރެސް ރިލީޒްތަކާއި ޕަބްލިކް އެނައުންސްމަންޓްތަކަށް ބިނާޮކށް.

8
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ޮގތުގައި ލިބުނުަކމުގައި ވިޔަސް އޭނާ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 200 ޙިއްޞާގެ މަގުން 

4 ޓްރާންސެކްޝަން ހިންގާނަމަ، މަސްދުވަހުގެ އާމުދަނީގެ ޮގތުގައި ހަމައެކަނި 

ނަމަވެސް،  ލިބޭނެއެވެ.  ރުފިޔާ   24,000 ވެސް  ގަނެވިއްކައިގެން  ިޙއްޞާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޢަދަދު 

ނިސްބަތް  ޙިއްޞާގެ  ދޫޮކށްފައިވާ  ޕަބްލިކަށް  ކުންފުނިތަކުން  އެ  ަމދުވެފައި، 

ފަސޭހައިން  އަދި  މަދުވުމާއި  މާރކެޓްގައި  ވަސީލަތްތައް  ދަރަނީގެ  ކުޑަވުމާއި، 

ްޓރޭޑްކުރެވޭނެ ޒަމާނީ ޗެކްނޮޮލޖީއާއި ީބރައްޓެހި ކަމަކީ ގިނަ ޓްރާންސެކްޝަންތައް 

ިހންގުމަށް ޮއތް ހުރަހެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖާއި ކެޕިޓަލް 

މާރކެޓްގެ ތަރައްޤީއަށް ވެސް އިތުރު ޮގންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. ވީމާ، ޒަމާނީ، 

ފަސޭހަވެ،  ގަނެވިއްކުން  ތަަރއްޤީކުރުމުން،  މާރކެޓް  ޯހދައިގެން  ޮގތްތައް  އީޖާދީ 

ލިކުއިޑިޓީ އިތުރުވާނެއެވެ. ޑިވިޑެންޑް ނުލިބޭ ޙާލަތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންވާ 

އޮތުމެވެ. މާރކެޓެއް  ލިކުއިޑް  އުްނމީދަކީ  ޮބޑު  އެންމެ  ދެވޭނެ  ިއންވެސްޓަރަށް 

 59.6% ޤައުމުތަކުގެ  ތަރައްީޤވަމުންއަންނަ  އަދި  ތަރައްޤީވެފައިވާ  ދުނިޔޭގެ 

އިޤްތިޞާދުތަކުގެ  ތަރައްޤީވެފައިވާ  ދޫކުރެއެވެ.  ޑިވިޑެންޑް  ކުންފުނިތަކުން 

އަންނަ  ތަރައްޤީވަމުން  ދޫކުރާއިރު،  ޑިވިޑެންޑް  ކުންފުނިން   58.4%

ދޫކުރެއެވ6ެ. ޑިވިޑެންޑް  ުކންފުނިން   66% ނިސްބަތްވާ  ޤައުމުތަކަށް 

ތަރައްޤީވަމުން  އަޅާބަލާއިރު  މާރކެޓްތަކާއި  ތަރައްޤީވެފައިވާ  އުސޫލަކުން  ޢާންމު 

މާރކެޓްތަކަކަށްވުމުން،  ދަށް  ނިސްބަތުން  ލިކިއުޑިޓީ،  މާރކެޓްތަކަކީ  އަންނަ 

އިންވެސްޓަރުންނަށް ރިސްކް ޮބޑުވެ، ބޭނުންވާ ނަފާގެ މިންވަރު ވެސް ޮބޑުވެގެން 

ދެއެވެ. އެހެނީ، ރިސްކް ނަގާ މިންވަރު ޮބޑުނަމަ، އެ ރިސްކް ޮކމްޕެންސޭޓްކުރާވަރުގެ 

ނަފާއެއް އިންވެސްޓަރުން ވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ.

ޑިވިޑެންޑްޯތ  ބޭނުންވަނީ  ޮބަޑށް  އިންވެސްޓަރުން 

އެ  ދާނީ  ކަނޑައެޅިގެން  ގެއިންޯތ  ކެޕިޓަލް  ނޫނީ 

މިންވަރަށާއި،  ލިބޭ  ނަފާ  އޭގެ  އިންވެސްޓަރަކަށް 

އިތުރުން،  އެޕެޓައިޓްގެ  ރިސްކް  އިންވެސްޓަރުގެ 

އެހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

ނަފާ އާއި އެ ޤައުމެއްގައި ޑިވިޑެންޑާއި ކެޕިޓަލް ގެއިން 

އިން ޓެކްސް ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރޭޓް 

ބިނާޮކށެވެ. ތްރެޝްޯހލްޑަށް  ަތކާއި 

ވަކި  ފައިދާގެ  ކުންފުންޏަކުން،  ނަމަވެސް، 

އިންސައްތައެއް ޮކންމެ އަހަރަކު ބަހަން ކަނޑައަޅާނަމަ، 

ޮކންފިޑެންސް  މާރކެޓް  ޮބޑުވެ،  ފްލަކްޗުއޭޝަން 

ނުދާނެކަމެކެވެ. ނުވެ  އަސަރުކުުރމަކީ  ލެލެވްއަށް 
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އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ  ފައިނޭންޝަލް  އިސްލާމިކް  ގަވަރނަންސަކީ  ޝަރީޢާ 

ކުރިޔަށްދަނީ  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ނިޒާމުގެ  ހިންގުމުގެ 

އެކުލަވާލާފައިވާ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ބަލާ  އެއްޮގތަށްޯތ  އަސާސްތަކާ  ޝަރީޢާގެ 

ނިޒާމެކެވެ. އެއީ އެ އިންސްޓިޓިއުަޝނަކާއި ސްޓޭކްޯހލްޑަރުންނާ ދެމެދު ޮއންނަ 

ޮސސައިޓީ  ސަރުކާރު،  ކްރެޑިޓަރސް،  މުވައްޒަފުން،  ތެރޭގައި  މީގެ  ގުޅުމެވެ. 

ޝަރީޢާ  ގަވަރނަންސާއި  ޯކޕަރޭޓް  ހިމެނެއެވެ.  ފަރާތްތައް  އެހެނިހެން  އަދި 

ބިނާވެގެންވަނީ  ގުޅުން  އެ  އަސާސަކީ  މައިގަނޑު  ތަފާތުވުމުގެ  ަގވަރނަންސް 

ަޝރީޢާގެ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ަކމުގައިވާތީއެވެ. މިޮގތުން ޑެފިނިޝަން އާއި 

ގަވަނަންސްއާއި ޝަރީޢާ  ޯކޕަރޭޓް  ަބލާއިރު  ޕްރެކްޓިސްތަކަށް  އަދި  މަޤްޞަދު 

ަގވަނަންސް ގައި އެއްޮގތް ކަންތައްތަކެއް ހުރެއެވެ. މިކަންކަމުގެ އިތުރުން ޝަރީޢާ 

ކުރިޔަށްދޭޯތ  ހިންގުން  އެއްޮގތަށް  ހަމަތަކާއި  ޝަރީޢާގެ  ގަވަރނަންސްގައި 

މިކަންކަމަށް  ގައި  ގަވަރނަންސް  ޯކޕަރޭޓް  އެހެންނަމަވެސް  ޗެކްކުރާނެއެވެ. 

ިރޢާޔަތްނުކުރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ފުރިހަމަ ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސް ފްރޭމްޯވކެއް 

ޮކންމެހެން  ކުޑަކުރުމަށް  ރިސްކުތައް  ޮނން-ޮކމްޕަލަޔަންސް  ޝަރީޢާ  ޮއތުމަކީ 

ޮއވެއްޖެނަމަ،  ފްރޭމްޯވކެއް  ގަވަރނަންސް  ރަނގަޅު ޝަރީޢާ  ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. 

އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނާ ދޭތެރޭގައި އާންމުން ދެގޭޮކތް ވެސް 

ތަފާތުވާނެއެވެ.

އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިސްލާމިކް ބޭންކުތަކުގައި ަޢމަލުކުރަމުންދާ ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސް 

ްފރޭމްޯވކް ތަކަށް ބާލާއިރު ތަފާތުތަކެއް ހުިރކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި  މިފަދަ 

ބޭނުންކުރަމުން  މެލޭޝިއާގައި  ަބލާއިރު  އެޕްޯރޗްތަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ަޤއުމުތަކުން 

ަދނީ ‘ރެގިއުލޭޝަން ބޭސްޑް އެޕްރޯޗް’ ަސޢުދީ ޢަރަބިއްޔާ ‘ޕެސިވް އެޕްރޯޗް’ 

ައދި ޤަތަރު، ޔޫއޭއީ ކުވެއިތު، އަދި ބަޙްރެއިން ފަދަ ޤައުމުތަކުން ބޭނުންކުރަނީ 

‘މިނިމަލިސްޓް އެޕްރޯޗް’ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތަފާތު އެޕްޯރޗު ބޭނުންކުރަމުން 

ައއިސްފައިވަނީ އެތަނެއްގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ލީގަލް ސިސްޓަމަށް ބިނާޮކށްކަން 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.1

މިޮގތުން  2010 ވަނަ އަހަރު  މެލޭޝިއާގެ ބޭންކް ނެގަރާ )ސެންޓްރަލް ބޭންކް( 

ިއން އެކުލަވާލާފައިވާ ޝަރީޢާ ގަވަރަނންސް ފްރޭމްވޯކްގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި 

ޯބޑާއި، ޝަރީޢާ ޮކމިޓީ އާއި އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ 

ހަރުދަނާކުރުން  އިތުރަށް  ކަންކަން  ގުޅުންހުރި  ރޯލު ޝަރީޢާއާ  ެމނޭޖްމަންޓްގެ 

ހިމެނެއެވެ. މި ފްރޭމްޯވކުގައި މައިގަނޑު 6 ކަމެއް ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭަގއި 
ހިމެނެނީ:2

ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސްގެ އާންމު އުސޫލުތައް. 1

ޯއވަރސައިޓް ޮއފް އެކައުންޓަބިލިޓީ އެންޑް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ. 2

އިންޑިޕެންޑެންސް )މިނިވަންކަން(. 3

ކޮމްޕީޓެންސީ )ޤާބިލުކަން(. 4

ހިފެހެއްޓުމާއި، . 5 )ސިއްރު  ޮކންސިސްޓެންސީ  އެންޑް  ޮކންފިޑެންޝަލިޓީ 

ހިފެހެއްޓުން( އެއްމިންގަޑެއްގައި 

ޝަރީޢާ ޮކމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ރިސާރޗް ފަންކްޝަން. 6

ޮކމްޕްލަޔަންސް   ޝަރީޢާ  ދަށުން  ރިކުއަރމަންޓްގެ  ޖެނެރަލް  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

ޯބޑާއި،  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ  ފައިނޭންޝަލް  އިސްލާމިކް  ެބލުމަށްޓަކައި  

ަޝރީޢާ ކައުންސިލް އަދި މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޯލް ކަނޑައެޅިފައި ޮއންނަންޖެހޭނެކަމަށް 

ަބޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި  ޝަީރޢާ ރިވިއު، ޝަރީޢާ އޮޑިޓް، ޝަރީޢާ 

ރިސާރޗް  ދާއިރާއިން  ޝަރީޢާގެ  އަދި  ފަންކްޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް 

ކަމެއްގެޮގތުން،  ދެވަނަ  ޮއްނނަންވާނެއެވެ.  ހިމެނިފައި  ޮގތް  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް 

ޒިންމާދާރުވުމާއި  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން  ފައިނޭންޝަލް   އިސްލާމިކް 

ަޖވާބުދާރީވުމުގައި ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސް ްފރޭމްޯވކްގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް 

ކޮމިޓީގެ  ޝަރީޢާ  މިޮގތުން  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ޢަމަލުކުރޭޯތ  ުފރިހަމައަށް 

ގުޅުން  ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ޝަރީޢާއާ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ުހރި ކަންކަމުގައި ޮކމިޓީން ދޭ ލަފާ އާއި ޮއޕީނިއަންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ބޭނުންވާ  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކަންކަމުަގއި  ގުޅުންހުރި  ޝަރީޢާއާ  އަދި  

ލަފާ ދިނުމާއި، ޝަރީޢާ ޮޕލިސީތަކާއި އުސޫލުތައް އެންޯޑސްކުރުމާއި، ގުޅުންހުރި 

ޮޑކިއުމަންޓްތައް ވެލިޑޭޓްކުރުމާއި، ޝާީރޢާ ރިވިއު އާއި ޝަރީޢާ އޮޑިޓް ކުރިޔަށް 

9. ަޝީރޢާ ަގަވރަނންްސ
ލިޔުނީ: އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ

ޢާމިރު ޝަހުރުއްދީން، )2011(، ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސް ޮއފް މެލޭޝިއަން ބޭންކިންގ އިންސްޓިޓިއުޝަންސް
Jurnal Ekonom, Vol 14, No 2, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31156/amir.pdf?sequence=1.

1

އިގްބާލު އެމް ، )2020(. ޮކމްޕެރަޓިވް އެނަލިސިސް ޮއން ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސް އިން މެލެޝިއާ: SGF 2007, iIFSA 2013 and SGD 2019 ނެގީ: 
https://www.researchgate.net/publication/339192900_Comparative_Analysis_on_Shariah_Governance_in_Malaysia_SGF_2010_IFSA_2013_and_SGPD_2019
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ޝަރީޢާ  އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  )އެސެސްކުރުން(  ބެލުން  ޮގތް  ގެންދާ 

ޮކމިޓީއަށް އަމިއްލައަށް ޙައްލުނުކުރެވޭފަދަ ކަެމއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބޭންކް ނެގާރާގެ 

ަކއުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަންަތއްތައް ފާހަގަކުރުމާއި، ޝަރީޢާ ޮއޕީނިއަން 

ހިމެނެއެވެ. ޯފރުޮކށްދިނުން  އެކަން  ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ  ލިޔުމުން 

ިތންވަނަ ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ޝަރީޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ ކަންކަން ނިންމުމުގައި 

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ތިބެ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭ ބަޔަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ަހމައެއާއެކު ޮކމިޓީން ނިންމަވާ ކަމެއް ޯބޑުން ޯއވަރޫލް ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ޮގތަކަށް 

ޮއގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރގައި ަހމަެޖހިފައި ޮއންނަންޖެހޭނެއެވެ. ހަތަރުވަނަ 

ަކމެއްގެ ޮގތުގައި ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސްގެ އުސޫލުތަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނޮލެޖް 

އަޕްޑޭޓްތަކަށް  ފަހުގެ  އެންމެ  ޯހދަިއދިުނމާއި،   ފުރުޞަތު  ެއންހޭންސްކުރެވޭނެ 

އަހުލުވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ޯހދައިދޭންެޖހޭނެއެވެ. އަދި ޝަރީޢާ ކޮމިޓީގެ މެޯޖރިޓީ 

ތަޢުލީމް  ޮރގުން  މުޢާމަލާތުގެ  ފިޤުހު  ނުވަތަ  ފިޤްހު  އުސޫލުލް  ެމންބަރުންނަކީ 

ާޙސިލުކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކަށް ވެސް ވާންޖެހެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ޮކންފިޑެންޝަލިޓީ 

ދެވޭ  ޮކމިޓީން  ޝަރީޢާ  ޮގތުން  ހިފެއްޓުމުގެ  ޮކންސިސްޓެންސީ  އާއި 

ަމޢުލޫމާތުތަކަކީ ނަހަމަ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ޮގތުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ. 

ިމކަންކަން ޝަރީޢާ ޮކމިޓީން ޔަޤީންުކރަންވާނެއެވެ. އެންމެ ފަހުކަމެއްގެ ޮގތުގައި 

ަޝރީޢާ ޮކމްޕްލަޔަންސް ޔަޤީންކުރުމަށްޓަަކއި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އެ 

ުމއައްސަސާއެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ޮއންަނންވާނެކަމުގައި ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ.

މި  ބޭނުމަކީ  ހުރުމުގެ  އުސޫލުތައް  ހަރުދަނާ  ގަވަރނަންސްގައި  ޝަރީޢާ 

އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 

ަފރާތްތަކަށް އެކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ ނުވަތަ ޞުކޫކަކީ ޝަރީޢާގެ މިންގަނޑު 

ަދމަހައްޓާ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް ކަމުގެ ޔަީޤންކަން ދިނުމެވެ. މިފަފަ ޔަގީންކަމެއް 

ެދނީ އެތަނެއްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލަކުންނެވެ. ކުރިން ފާހަގަކުރިފަދައިން 

ެމލޭޝިއާ އަކީ ރެގިއުލޭޝަން ބޭސްޑް އެޕްޯރޗް އަށް ޢަމަލުކުރާ ތަނެއް ކަމުން 

ވެސް  އަޅާނެކަން  ފިޔަވަޅު  އައިސްފިނަމަ  ބްރީޗެއް  ރެގިއުލޭޓަރީ  އެއްވެސް 

އެނގޭނެއެވެ.  ކުންފުނިތަކަށް 

މީގެ އިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭންކް ނެގާރާއިން  އިޝޫޮކށްފައިވާ ޝަރީޢާ 

ގަވަރނަންސް ޕޮލިސީ ޮޑކިއުމަންޓުގައި ކުރިން ފާހަގަޮކށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިތުރަށް 

ޮނން-ޮކމްޮޕލަޔަންސް  ޝަރީޢާ  މިޮގތުން  ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ.  ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ރިސްކް ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޒިޝަން މޭކިން ޕްޮރސަސް އަދި އިންޓަރނަލް 

ޮކންޓްރޯލް ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަާނކުރުަމށް ބާރު އަޅާފައިވެއެވެ.  ރާއްޖޭގައި 

ަޝރީޢާ ގަވަރނަންސް އަށް  ޢަމަުލކުެރވެމުންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރު މޯލްޑިވްސް 

ޯކޑެއް  ގަވަރނަންސް  ޮގތުގައި ޝަރީޢާ  ޯކޑެއްގެ  ވަކި  ޮއޯތރިޓީން   ަމނިޓަރީ 

ޕަބްލިޝްޮކށްފައި ނުވިނަމަވެސް  “އިސްާލމިކް ބޭންކިންގއާބެހޭ ގަވާއިދު”ގެ 13 

ަވނަ މާއްދާގައި ޝަރީޢާ ޮކމިޓީއެއް އުފަްއދަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި ޮކންމެ އިސްލާމިކް ޭބންަކކުން ނުވަތަ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ 

ޚާއްޞަވެފައިވާ  ތަޢުލީމަށް  އިސްލާމީ  ބޭންކެއްަގއި  ޮކންމެ  ޯފރުޮކށްދޭ  ިޚދުމަތް 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ މަދުވެގެން 3 މީހުންގެ މައްޗަށް 

އަދި  ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.3  ޮއންނަންޖެހޭނެކަމަށް  ޮކމިޓީއެއް  ޝަރީޢާ  އެކުލެވޭ 

ޮކމިޓީ މެންބަރުންގެ  ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އުޞޫލުލް ފިޤުހު 

ނުވަތަ ފިޤުހު މުޢާމާލާތުގެ ދާއިރާއިން ަރސްމީ ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ ތަޢުލީމު 

ނުވަތަ ފަންނީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން ހިމެނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢާގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް 

ާލފާދިނުން ހިމެނެއެވެ. ލަފާދޭ ޮކމިޓީއެއް ަނމަވެސް އެ ރެގިއުލޭޝަންގެ 16 ވަނަ 

ާމއްދާގައި ޝަރީޢާ ޮކމިޓީން ދޭ ލަފާއާ އެއްޮގތަށް ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި 

ެއންމެހާ  ފިޔަވަޅުތައް އެކަށައަޅައި، ޝަީރޢާ ޮކމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ 

ެއއަށް ބޭންކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ނިންމުންތަކެއްކަން ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. 

މެލޭޝިއާ  ނަމަވެސް  ތަފާތުވި  އެޕްޯރޗް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ޤައުމުތަކުގައި  އެކި 

ހުރިކަން  ކަންކަން  އެއްޮގތް  އުސޫލުތަކުގައި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ރާއްޖޭގައި  ާއއި 

ގިނަ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިތުރަށް  މިދާއިރާ  ރާއްޖޭގައި  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިންވެސްޓަރުންގެ  މިޮގތުން  ފާހަގަވެއެވެ.  ކުރަންޖެހޭކަން  މަސައްކަތްތަކެއް 

އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން  ފައިނޭންޝަލް  އިސްލާމިކް  ދެމެހެއްޓުމަށާއި  އިތުބާރު 

ޫދކުރާ ޕްޮރޑަކްޓްތަކަކީ އާންމުން އެއާ ދޭެތރޭގައި ޝައްކު ނުއުފައްދާ އެއްޗަކަށް 

ޕްޮރޑަކްޓްތަކާގުޅޭ  އޭގެތެރޭގައި  މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.  ވެސް  ހެދުމަށްޓަކައި 

އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  މީހުން  ާހމަކުރުމާއި  އެނގޭޮގތަށް  އާންމުންނަށް  ަމޢުލޫމާތު 

ފާހަގަކުރަމެވެ.   ކުރަންޖެހޭކަން  މަަސއްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ވެސް 

https://www.mma.gov.mv/documents/Laws/Islamic%20Banking%20Regulation%20)dhivehi(.pdf ،2011 ުއިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާބެހޭ ގަވާޢިދ 3
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ޤައުމެއްގެ ފަރުދުނުންގެ ފުދުންތެރިކަމާއި ދުޅަހެޮޔ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާވެފައި ޮއންނަނީ 

އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިޮގތުން ގެޮދރު ޢިމާރާތްޮކށް 

ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ޞިނާޢަތަށް  ޮކންސްޓްރަކްޝަން  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި 

ފަރުދުންނާއި،  އަމިއްލަ  މުހިންމެވެ.   ޮއުތން  ހަމަޖެހިފައި  ޮގތަކަށް  ުލއިފަސޭހަ 

ަސރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ިވޔަފާރިތަކުގެ ބޭނުމަށް ވެސް ގެޮދރުވަނީ 

ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ޢިާމރާތްކުރުމަށްޓަކައި  އެހެންކަމުން،  ޢިމާރާތްކުރަންޖެހިފައެވެ. 

ބަދަލުގައި  ބަޯރސާވުމުގެ  ފަިއނޭންސަށް  ޮކންވެންޝަނަލް  ހަމައެކަނި  ޯހދުމަށް 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ފެސިލިޓީޒް ހަަމޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އިސްލާމިކް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޯހދުމަށް  ފައިނޭންސް  ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ގެޮދރު 

ޕްރޮޕަޓީ  ބާވަތްތަކާއި  ޞުކޫކުގެ  ތެރޭގައި  ވަޞީލަތްތަކުގެ  މާރކެޓުގެ  ކެޕިޓަލް 

ްކރައުޑްފަންޑިންގ ފަދަ ޕްޮރޑަކްޓްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ޮކންވެންޝަނަލް ބޭންކް 

ޕްޮރޑަކްޓެއް  ބޭންކިންގ  އިސްލާމިކް  ބަދަލުގައި  ދިއުމުގެ  އަށް  ަފއިނޭންސިންގ 

މެދުވެރިޮކށް ވެސް ފައިނޭންސް ޯހދިދާނެއެވެ. މި ލިއުމުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ޢުމްރާނީ 

ތަރައްޤީގެ ތެރެއިން ގެޮދރު ޢިމާރާތްކުުރމަާށއި ގެޮދރު ގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ، 

ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ބައެއް މާލީ ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

ގެޮދރު ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާގޮތުގެ  މިވަގުތު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މޯލްޑިވްސް  އެއީ  މުއައްސަސާއަކުންނެވެ.  ތިން  ދޫކުރަނީ  ފައިސާ  މަތިން 

އިސްލާމިކް ބޭންކާއި، ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް އާއި އަދި ހައުސިންގ 

ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ. ގެ އިސްލާމިކް ވިންޯޑ ކަމުގައިވާ 

ެއޗްޑީއެފްސީ އަމްނާއެވެ. މި ތިން މުައއްަސސާއިން ވެސް ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ 

މާލީ ޕްޮރޑަކްޓުތަކެއް ދޫކުރަމުންދާއިރު، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނެތް ވާހަކަ 

އަކީ މާރކެޓުގައި ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކައެކެވެ. މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއި، 

ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ބޭންކުތައް  އަކީ  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  ޮއފް  ޭބންކް 

ެއޗްޑީއެފްސީ އަމްނާ އަކީ ޮނން-ބޭންކިންގ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނެކެވެ. 

ެއހެންކަމުން، އެޗްޑީއެފްސީ އަމްނާ އިން ަރއްޔިތުންގެ އަތުން ޑިޕޮސިޓް ނުނަގާތީ، 

ދަތިތައް  ދިމާވާ  ޯހދުމުގައި  ފަންޑިންގ  މަތިން  ގޮތުގެ  ހުއްދަކުރާ  ަޝރީޢާ 

ަޙއްލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ރާއްޖޭގައި ދޫކުރި ފުރަތަމަ 

10. ގެޮދުރ ަގުތަމާށިއ ޢިމާރާތްުކުރަމްށ ބޭުންނުކެރިވާދެނ ިއްސލިާމކް 
ލިޔުނީ: އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީަފިއޭންންސ ޕޮްރޑަކްްޓަތްއ
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އެކްސްޗޭންޖުގައި  މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް  އަހަރު ވަނީ   ޞުކޫކު 2013 ވަނަ 

ލިސްޓުޮކށްފައެވެ.  އަދި  އޭގެ ކާމިާޔބަށް ބަލައި 2017 އަދި 2019 ވަނަ 

ގެޮދރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ފައިނޭންސިންގ  ައހަރު 

ގެޮދރު  މިވަގުތު  ރާއްޖޭގައި  ދޫޮކށްފައެވެ.  ޞުކޫކް  ވަނީ  ދިނުމަށް  ފެސިލިޓީ 

ިޢމާރާތްކުރާނަމަ އިސްތިޞްނާޢު އަދި ުމޝާރަކާ މުތަނާޤިޞާ )ޑިމިނިޝިންގ 

ރިއަލް  އިސްލާމިކް  އަދި  ދޫކުރެއެވެ.  ފައިނޭންސް  ދަށުން  މުޝާރަކާ(ގެ 

އެސްޓޭޓް ކްރައުޑްފަންޑިނގް އާއި އިސްލާމިކް ރީޓްސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް 

މާރކެޓަށް  ކެޕިޓަލް  ޕްޮރޑަކްޓްތައް  މިދަފަ  ނަމަވެސް  ނެތް  ތަޢާރަފުކުރެވިފައި 

ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.  ފުރުޞަތުތަެކއް  ިއތުރު  ތަޢާރަފުކުރެވިއްޖެނަމަ 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ޤައުމު ކަމަށްވާ 

މެލޭޝިއާގެ ސެކިއުރީޓީޒް ޮކމިޝަންގެ 2019 ގެ ރިޯޕޓުތަކުން ދައްކާޮގތުގައި 

ބުރްސާ މެލޭޝިއާގައި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ޖުމުލަ 897 ފައިނޭންޝަލް ސެކިއުރިޓީޒްގެ 

ެތރެއިން 689 ބާވަތުގެ ސެކިއުރިޓީޒް ނުވަތަ 77 އިންސައްތަ އަކީ ޝަރީޢާ 

ސެކިއުރިޓީޒްއަކީ   127 މީގެތެރެއިން  އަދި  ސެކިއުރިޓީޒްއެވެ.1  ޮކމްޕްލަޔަންޓް 

ދޫޮކށްފައިވާ  ހިންގުމަށް  ޕްޮރޖެކްޓްތައް  އެކި  ޮކންސްޓްރަކްޝަންގެ  ޕްޮރޕަޓީއާއި 

ެސކިއުރިޓީޒްއެވެ.  ހަމައެއާއެކު މެލޭޝިއާގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓަކީ ޒާމާނީ ވަޞީލަތްތައް 

ެމދުވެރިޮކށް ތަފާތު ޕްޮރޑަކްޓްތައް ތަޢާރަުފކުރާ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިޮގތުން 

ޕްޮރޕަރޓީ  ފަރާތްތަކަށް  ގަންނަ  ގެޮދރު  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  އިތުރުން  ޞުކޫކުގެ 

ްކރައުންޑްފަންޑިންގ ޕްލެޓްޯފމްގެ ތެރެއިން ގެޮދރު ގަނެވޭޮގތަށް މަގުފަހިޮކށް ދިނުމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި 2019 ވަނަ އަހަރުވަނީ ޕްޮރޕަރޓީ ކްރައުޑްަފންޑިންގ ފްރޭމްޯވކެއް 

އެކުލަވާލާ މާރކެޓަށް ތަޢާރަފުޮކށްފައެވެ. ކްަރއުޑްފަންޑިންގ އަކީ ކަމަކަށް ބޭނުންވާ 

ކެޕިޓަލް ނުވަތަ ފަންޑު ޯހދުމަށްޓަކައި ގިނަބަޔަކު މެދުވެރިވެގެން ފައިސާ ޯހދުމަށް 

ޭބނުންކުރާ ނިޒާމެކެވެ. ޕްރޮޕަޓީ ކްރައުްޑފަންޑިންގ ސްކީމްގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމާއި 

ހިންގާ  ޕްލެޓްޯފމްތައް  މިފަދަ  މަޤްޞަދުގައި  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  އިންވެސްޓަރުން 

ފަރާތްތަކުން މަދުވެގެން 10 މިލިއަން މެލޭޝިއަން ރިންގިޓް ޝެއަރޯހލްޑަރސް 

ފަންޑުގައި ހުންނަންޖެހެއެވެ. އަދި މީގެެތރެިއން 5 މިލިއަން ރިންގިޓް އަބަދުވެސް 

ފަރާތްތަކުން  ޮއޕަރޭޓްކުރާ  ސްކީމް  މި  ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  އެކައުންޓެއްގައި  ވަކި 

ސެކިއުރިޓީޒް ޮކމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ މާރކެޓެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭނެއެވ2ެ. 

ިމފަދަ ފްރޭމްޯވރކްތައް ރާއްޖޭގެ މާރކެޓަށް ތަޢާރަފުކުރެއްވިޖެނަމަ ކާމިޔާބުކަމާއެކު 

ިހނގާނެ ޕްޮރޑަކްޓެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ގެޮދރުގަތުމާއި ގެޮދރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭންކިންގ ޕްޮރޑަކްޓްތަކަށް 

ަބލާއިރު ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް އިސްާލމިކް އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން 

ގެޮދރުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ތަފާތު ފައިނޭްނސިންގ ފެސިލިޓީތައް ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުން 

މި ދެ ބޭންކުން ގެޮދރުވެރިކަމަށް ދޫުކރާ ފައިނޭންސިންގ ޕްޮރޑަކްޓްތައް ވެސް 

އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޑިމިނިޝިންގ މުާޝރަކާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. 

ާއންމުޮގތެއްގައި މުޝާރަކާ އަކީ ދެފަރާތުން ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން، 

ފައިސާ  ޮގތުގައި  ރައުސްމާލުގެ  ވިޔަފާރީގެ  އެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ވިޔަފާރިއެއް 

ވެސް  ދެފަރާތުން  ޕާރޓްނަރޝިޕެކެވެ.  އުފައްދާ  ހިމެނޭޮގތަށް  މުދަލެއް  ނުވަތަ 

ޯފރުޮކށް  ކެޕިޓަލް  ނުވަތަ  ރައުސްމާލު  އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް  ބޭނުންވާ  ުކރަން 

ދޭންވާނެއެވެ. މިޮގތުން ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ އަކީ ޕާރޓްނަރޝިޕް އުފެދޭ

ިހސާބުން )ދެ ޕާރޓްނަރުންގެ ތެރެިއން އެއް ޕާރޓްނަރު( ގެ ގަންނަ ފަރާތް 

ަވޢުދުވާނީ )އަނެއް ޕާރޓްނަރ( ބޭންކުގެ ހިއްސާ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ 

ބޭންކުން  އޭބީސީ  ޢަލީ  ގަތުމަށް  ގެއެއް  މިސާލަކަށް  ގަތުމަށެވެ.  ަމތިން 

ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ޯހދުމަށް ޯފމު ހުށަހެޅުމުން، 

ބޭންކުން އެއްބަސްވާނީ ގެ ގަތުމަށް 80 އިންސައްތަ ހިއްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް، 

ގޭގެ  އެހެންކަމުން  އިންސައްތައެވެ.   20 ހިއްސާވާނީ  ޢަލީ  ކަސްޓަމަރ  އަދި 

ިމލްކުވެރިންނަށްވާނީ ޢަލީ އާއި ބޭންކެވެ. ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާޮގތެއްގެ މަތިން 

ޢަލީ ދާނީ ބޭންކުގެ ޙިއްޞާ ގަންނަމުންނެވެ. މިޮގތުން ބޭންކުގެ ޝެއަރ ގަތުމަށް 

ދައްކަމުން  ފައިސާ  ބޭންކަށް  ޮގތުގައި  ފީގެ  އިންސްޯޓލްމަންޓް  މަންތްލީ  ޢަލީ 

ެގންދިއުމުން އެ ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ުމއްދަތު ހަމަވާއިރު ގޭގެ މިލްކުވެރިފަރާތަކަށް 

ވާނީ ހަމައެކަނި ޢަލީއެވެ.

https://www.sc.com.my :ީމެލޭޝިއަން އައި.ސީ.އެމް. ބައި-އެނުއަލް ބުލެޓިން، )ޖަނަވަރީ – ޖޫން 2019( ނެގ 1

އައި.ބީ.އައި.ޑީ، 8 2
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ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޯފޑަބަލް 
ހައުސިންގ ފައިނޭންސް

އިސްލާމިކް ޯހމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ ބީއެމްއެލް 
އެސްޓޭޓް  ރިއަލް 

ގ ން ސި ން ނޭ އި ފަ

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް 
ޯހމް ޮކންސްޓްރަކްޝަން 

ފައިނޭންސިންގ

#

ސްކީމްގެ  ހައުސިންގ  ޯސޝަލް  
ދިވެހި   މިލިއަން      2.2 ތެރެއިން  
އަދަދަކަށް  ދަށް  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް 

ން ރު ކު ސް ން ނޭ އި ފަ

* އެޕާޓްމަންޓް، ފްލެޓް، އަދި 
ޯރ ހައުސް އެއް ރާއްޖޭގެ 

ޮކންމެތަނަކުންވެސް ގަނެވިދާނެ

50,000ރ އާއި 150ރ 
އާ ދެމެދު

50,000ރ އާއި

15,000,000ރ އާ 

ދެމެދު
އަދަދު

20 އަހަރަށް 20 އަހަރަށް 15 އަހަރަށް 15 އަހަރަށް މުއްދަތު

5-20  20 30  20 އިކުއިޓީ %

- 18 މަހާއި ހަމައަށް 18 މަހާއި ހަމައަށް 12 މަހާއި ހަމައަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑް

6-5  ޕާ އެނަމް 11 ޕާ އެނަމް 12 ޕަރ އެނަމް 11.5 ޕަރ އެނަމް ލީސް ރޭޓް %

ޭބންކު ޮއފް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް އިން ގެޮދރުވެރިކަމާގުޅޭ ޮގތުން ހަތަރު ބާވަތެއްގެ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ދޫކުރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތިރީގައިވާ 
ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވަނީ މި ފެސިލީޓީސްތަކުގެ ކީ ފީޗަރސްއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ނެގީ: ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސްގެ ވެބްސައިޓް، 2020 3

މަތީގައިވާ ތާވަލްގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީސްގެ ތެރެއިން ބީެއމްއެލް އިސްލާމިކް ޯހމް ޮކންސްޓްރަކްޝަން ފެސިލިޓީއަކީ ގެޮދރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް، 

ަމރާމާތުކުރުމަށް، ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޕްޮރޑަކްޓެކެވެ. ހަމައެއާއެކު ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ އެހެން ބޭންކަކުން ގެޮދރު 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ޯލނެއް ރީފައިނޭންސް ކުރުމަށް ވެސް ބޭނުންކުރެވިާދނެއެވެ. މި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ޯހދުމަށް 60-18 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ޮކންމެ 

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް އެދެވިދާނެއެވެ. ޯފމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްވާންވާނީ ގޭގެ ވެރިފަރާތް، ދަރިން، ނުވަތަ ގޭގެވެރިފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިންނަށެވެ.  

ީބއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޯހމް ޕާޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އަކީ އެޕާރޓްމަންޓެއް، ފުލެޓެއް، ޯރ ހައުސްއެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ގެއެއް ގަތުމަށް ނަގާފައިވާ ޯލނެއް ނުވަތަ 

ަފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ރީފައިނޭންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފެސިލިޓީއެކެވެ. އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ 

އަކީ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޢިމާރާތްކުރުމާއި، ފުލެޓް، ޯރ ހައުސް، އެޕާޓްމަންޓްތައް ޢިމާރާތްކުރުމާއި، ޮކންޑަމީނިއަމް އަދި ޮއފީސް ޢިމާރާތްކުރުމަށް 

ޭބނުންކުރެވިދާނެ ވަސީލަތެކެވެ. މީގެއިތުރުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޯފރޑަބަލް ހައުސިންގ ފައިނޭންސަކީ ޮކމާޝަލް ޓާރމްސްގެ ދަށުން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް 

ޯހދުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް، ޯސޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމްގެ ދަށުން 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުން ވިއްކާ ޕްރޮޕަޓީތައް )އެޕާޓްމަންޓް، 

ޯރހައުސް( ގަތުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެކެވެ. މި ސްކީމްއަކީ  އާންމުޮކށް ދޫކުރާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކަށްވުރެ ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ަވރަށް ކުޑަ ރޭޓެއްގައި )ލީސް ރޭޓް: %5 - %6(  ގިނަވެގެން ވިހި އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދޫކުރާ ފެސިލިޓީއެކެވެ. މި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތައް އެކުލަވާލާފައި 

ބޭންކު ޮއފް މޯލްޑިވްސް)2020(: ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮޑަކްޓްސް، 12 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ، މަޢުލޫމާތު ނެގީ:
https://www.bankofmaldives.com.mv/islamic/financing-products
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ވަނީ ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާގެ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ގެޮދރު ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި ގެޮދރުގަތުމަށް  ބޭނުންކުރާނެ އިސްލާމީ މާލީ ޕްޮރޑަކްޓުތައް މަދުން ހުރި ނަމަވެސް، އުންމީދަކީ މުސްތަޤްބަލުގައި އިސްލާމިކް 

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކްރައުޑްފަންޑިންގ، އިސްލާމިކް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެންްސޓްމަންޓް ޓްރަސްޓް ފަދަ ޕްޮރޑަކްޓްތައް ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް ތަޢާރަފުވެގެން 

ދިއުމެވެ. މީގެ ސަބަބުން، ގެޮދރު ޢިމާރާތްޮކށް، ގަތުމުގެ އިތުރުން ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޕްޮރޑަކްޓްތަކަށް ވެސް ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ޮގތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ 

ްޕޮރޑަކްޓްތައް މެދުވެރިޮކށް ޮޑމެސްޓިކް މާރކެޓުން ފަންޑު ޯހދުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރާއި، 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.  
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ވަޤްފް އަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤުަޞދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު 

ަދއުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ޢަރަބި ބަހުގައި ‘ވަޤްފު’ގެ މާނައަކީ އެއްޗެއް 

ޝަރުޢީ  މަނާކުރުމެވެ.1  ނުވަތަ  ހެދުން  ނުގެންދެވޭޮގތަށް  ހުރިތަނަކުން  އެ 

ިއޞްތިލާޙުގައި ވަޤްފުގެ މާނައަކީ އޭގެ އަސްލު ދެމިޮއތުމާއެކު، މަންފާއެއް ލިބެނިވި 

ުމދަލެއް މާތް هللا އާ ކުއްތަންވުމުގެ ޮގތުން، ހުއްދަކަމަކަށް، ނުވަތަ މީހަކަށް 
ނުވަތަ ބަޔަކަށް ވަޤްފުކުރުމެވެ.2

މާތް هللا ވަޤްފު ޝަރުޢު ކުރައްވައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާލުޢިމްރާނު ސޫރަތުގެ 

92 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުން 

ޯލބިވާ އެއްޗަކުން، ތިޔަބައިމީހުން ހޭދަޮކްށފުަމށްދާންދެން، ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ހެވެއް 

ނުލިބޭނެއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ހޭަދކުރާ ޮކންމެއެއްޗެއް، ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން 

هللا އެ އެއްޗެއް ޮމޅަށް ދެނެޮވޑިގެންވެއެވެ.”3 ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އިތުރުން ކީރިތި 

ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ވެސް ދަލީލު ލިބެއެވެ.

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ވަޤްފަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ވަޤުފް އަކީ ޒަމާންވީ  ޙަޟާރަތްތައް 

ކަމުގައިވާ ޯރމަނުންނާއި، ބައިޒަންޓީން ފަދަ ޒަމާން ތަކުގައިވެސް ބޭނުންޮކށްފައިވާ 

ޮބޑު  ގެނެސް  ފުރިހަމަކަމެއް  އިތުރު  ނިާޒމަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް  ިނޒާމެކެވެ. 

އިސްލާމީ  ފެށުމާއެކުގައެވެ.4  ޙަޟާރާތް  އިސްލާމީ  ދެވުނީ  ކަމެއް  އަހައްމިއްޔަތު 

ަޙޟާރާތް މިކަމަށް ހެކިދޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި ވަޤްފުގެ ސުންނީ ދަލީލަކީ 

ބިމެއް  ލިބިވަޑައިގަތް  އެކަލޭގެފާނަށް  ޢުމަރުެގފާނު  ޒަމާނުގައި  ރަސޫލާގެ  ިކރިތި 

ރިވާވެގެންވާ  ދެންނެވިކަމަށް  ޢުމަރުގެފާނަށް  ރަސޫލާ  ކުރެވިދާނެކަމަށް  ވަޤްފު 

ހަދީޘެވެ.5 އިސްލާމީ ޙަޟާރާތުގެ ތެރެއިން ވަޤްފުގެ ނިޒާމް އެންމެ ފުޅާވެގެން 

ޮގސްފައިވާ  ފުޅާވެގެން  ވަޤްފު  ޒަމާނުގައި  އެ  ޚިލާފަތުގައެވެ.  އުޘްމާނީ  ިދޔައީ 

ިމންވަރު ސިފަޮކށްދެމުން، އިންސާނެއްގެ މުޅި ހަޔާތް ވަޤްފުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި 

ވަޤްފު  އުފަންވަނީ  މީހުން  އެޮގތުން  ބުނެއުޅެއެވެ.  ކަމަށް  ކުރެވިދާނެ  ޭހދަ 

ޢިމާރާތްތަކުގައެވެ. ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަނީ ވަޤްފު މަދަރުސާތަކުގައެވެ. މަސައްކަތް 

ހޮސްޕިޓަލް  ވަޤްފު  ޯހދަނީ  ބޭްސފަރުވާ  ސެންޓަރުތަކުގައެވެ.  ވަޤްފު  ުކރަނީ 

ަތކުންނެވެ. އަދި މަރުވުމުން ވަޅުލަނީވެސް ވަޤްފު ބިންތަކުގައެވެ. އެ ޒަމާނުގައި 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ވަޤްފު ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް 

ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.6 އިސްލާމީ  ޙަާޟރަތުގައި ވަޤްފު މިހާ ފުޅާވެގެން ޮގސްފައި 
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ީވނަމަވެސް، އުޘްމާނީ ޚިލާފަތަށްފަހު ވަޤްފުގެ ނިޒާމް ވަނީ ވަޅުޖެހިގެން ޮގސްފައެވެ. 

ވަޅުޖަހަން  ނިޒާމް  ވަޤްފުގެ  ޮގތުގައި  ބުރަވާ  ފަރާތްތަކުން  ދިރާސާކުރާ  ާތރީޚް 

ެމދުވެރިވި އެންމެ ޮބޑު ސަބަބަކީ ވެރިން މާއްދިއްޔަތަށް ޣަރަޤުވެގެން ދިއުމާއި 

ޮކރަޕްޝަން އާންމުވެގެން ދިއުމެވެ.7 މީ މިއަދުގެ ވެސް ހާލަތެވެ. އިސްލާމީ ޮކންމެ 

ޤައުމަކަށް ބަލާލިކަމުގައި ވިޔަސް މި މަންޒަރު ޮއތީ ފެންނާށެވެ.

ޤަދަރާއި  ދެވިފައިވާ  ވަޤްފަށް  ހިތްތަކުގައި  މުސްލިމުންގެ  ގިނަ  ެއހެންނަމަވެސް 

އަހައްމިއްޔަތަށް ބަދަލެއް ނާންނަކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޯލމަތިން ހިނގާ ކަންކަމަށް 

ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ހާމަވެއެވެ. އެމީހަކު ކެރިޯފރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން މާތް  

هللا ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރެއެވެ. އެޮގތުން އެފަދަ އެއް ކަމަކަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ.

ަސޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަހުޖަނެއް ކަމުގައިވާ ޝެއިޚް ޞާލިޙް ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް 

އަލް ރަޖުޙީ 2011 ވަނަ އަހަރު ވަޤްފުޮކށްފައިވާ 5,466 ހެކްޓަރުގެ ކަދުރު 

ދަނޑެވެ. އެއީ ގާތް ގަނޑަކަށް މާލެައށް ބަލާކަމުގައި ވަނީނަމަ 8 މާލެ ވަރުވާ 

ދަނޑަކީ  މި  ހުންނަ  ރުއް  ކަދުރު  ލައްކަ(  )ދެ  ސަރަހައްދެކެވެ. 200,000 

ުދނިޔޭގައި މިހާރު ޮއތް އެންމެ ޮބޑު ކަދުރު ދަނޑުވެސް މެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ 

ޢުމްރާއަށްދާ  އަދި  ޙައްޖު  ބައެއް،  ކަުދރުން  ލިބޭ  ދަނޑުން  މި  ރެކޯޑެކެވެ. 

ބަހައެވެ. ފަރާތްތަކަށް 

އެހެންކަމުން އިސްވެ ބުނެވުނު ވަޤްފުންވެސް މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި މިކަމަށް 

ެދވިފައިވާ އަހަމިއްޔަތު ހާމަވެގެން ދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޒަމާނަކީ އިސްލާމީ 

މާލީ މުޢާމަލާތް ފުޅާވެ ޯރޝަންވަމުން އަްނނަ ޒަމާނެކެވެ. ވަޤްފް އަކީ އިސްލާމީ 

މާލީ މުޢާމަލާތުގެ ވަރަށް މުހިންމު ބައެކެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ ވަޤްފް އަށް 

އިސްލާމީ  ޙަޟާރާތުގެ ރަންޒަމާނުގައި ދެވިފައިވާ ޤަދަރާއި އަހަމިއްޔަތު އަލުން 

އިއާދަޮކށް ވަޤްފް އަށް ޙައްޤުވާ މަޤާމް އަނބުރާ ޯހދުމާ ދިމާޔަށް ދަތުރު ފެށިފައި 

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ޒަާމނީ ވިސްނުމާއެކު އިސްލާމީ މުޢާމަލާތުގެ 

ެތރެއިން ވަޤްފު ކުރިއެރުވޭނެ އެތައް މަގެއް މިއަދު މިވަނީ ފެނިފައެވެ. އެޮގތުން 

‘ކޭޝް ވަޤްފު’ އަކީ ޒަމާނީ އަދި މިއަދުގެ ހާލަތަށް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް 

ައދާކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ބިން ނުވަތަ ހަރުމުދާ ވަޤްފު ކުރުމަކީ ޮކންމެ 

ީމހަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ިމއާއި ޚިލާފަށް ކޭޝް ވަޤްފުގައި ޮކންމެ 

މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. ނަތީާޖއެއްގެ ޮގތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ 

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް މާ ޮބޑަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.

އ.ދ ގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާޮގތުން މުޅި ދުނިޔޭގެ 

މީހުންނަށް  ބިލިއަން   3 ގާތްގަނޑަކަށް  ނުވަތަ  އެއްބައި  ދެބައިކުޅަ  އާބާދީގެ 

ިދރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދުވާލަކަށް މީހަކަށް ލިބެނީ އެންމެ 2.50 

ޯބހިޔާވަހިކަމެއް  އެކަށީގެންވާ  މީހުންނަކީ  މިލިއަން   640 ޑޮލަރެވެ.  ެއމެރިކާ 

ނުލިބޭ މީހުންނެވެ. 925 މިލިއަން ީމހުންނަކީ ހައިހޫނުކަން ިފލުވާނެވަރު ވެސް 

ނެތްހާލުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނެވެ. 400 މިލިއަން މީހުންނަކީ ސާފު ޯބފެން ލިބުމުން 

ަމޙްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނެވެ. 270 މިިލއަން މީހުންނަކީ އެކަށީގެންވާ ޭބސްފަރުވާ 

މިލިއަން   11 ގާތްގަނޑަކަށް  މީހުނެވެ.  އެއްކިބައިވެފައިވާ  ނަސީބުން  ލިބުމުގެ 

ކުދިން ޅަފަތުގައި ދުނިޔެ ދޫކުރެއެވެ. އަދި 1 ބިލިއަން މީހުންނަކީ ލިޔަންކިޔަން 
ނުދަންނަ މީހުންނެވެ.9

އެކި  ދުނިޔޭގެ  އިތުރުން  ހާލަތުގެ  ިނކަމެތި  ދިމާވެފައިވާ  އުންމަތަށް  މުސްލިމް 

އެންމެހާ  އުފުލަމުންދާ  ތަކުލީފުތައް  ބަޔާންކުެރވުނު  އިސްވެ  ތަކުގައި  ަކންޮކޅު 

އަދި  ބްޮލކްޗެއިން  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  ހާލަތު  އެމީހުންގެ  އިންސާނުންނަށް 

ނިޒާމު  ވަޤްފުގެ  މެދުވެރިޮކށް  ވަސީލަތްތައް  ޒަމާނީ  ފަދަ  މާރކެޓް   ކެޕިޓަލް 

ަތރައްޤީޮކށް އޭގެ މަންފާ މުޅި އިންާސނިްއޔަތަށް ލިބޭ ޮގތަށް ހެދުމަކީ ނުވާނެ 

ކާމިޔާބު  މުޢާމަލާތްތައް  ވަޤްފު  މެދުވެރިޮކށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ނޫނެވެ.  ަކމެއް 

ގެންދެއެވެ.  ކުރިއަށް  ޤައުމުތަކުގައި  ބައެއް  ދުނިޔޭގެ  ވެސް  މިހާރު  ަކމާއެކީ 

އެޮގތުން 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގައި ަދނީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 

ެމދުވެރިޮކށް ވަޤްފު މުޢާމަލާތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާ އާއި 

ިސންގަޕޫރުގައި ވަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ވަޤްފު ޞުކޫކު ދޫޮކށްފައެވެ.  ރާއްޖޭގެ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް މިހާރުވެސް ޞުކޫކު ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން 

ޫދކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން ވަޤްފު ޞުކޫކު އަކީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް 

ޢުމްރާނީ  މެދުވެރިޮކށް  ވަޤްފު  ކޭޝް  ކަމެކެވެ.  ކުރެވިދާނެ  ވެސް  ާރއްޖޭގައި 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އިތުރުން އިްޖތިާމއީ މަޝްރޫޢުތަކާއި އަދި މުޖުތަމަޢުގައި 

ުހރި އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްޞަޮކށް ކެރިޯފރުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް 

ޭބސްފަރުވާކުރުން ފަދަ އެކި އެކި ކަންަކމަށް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ. ހަރުމުދާ ވަޤްފު 

ވަޤްފު  ފަދަ  ބައިވެރިވެވޭނެ  ވެސް  ފަރާތްަތކަށް  ހުރިހާ  މިއީ  ޚިލާފަށް  ުކރުމާ 

ޙަރަކާތްތަކެވެ.

ISRA.

Islamic Voice, “World’s Largest Date Palm Garden,” n.d., https://islamicvoice.com/nature/worlds-largest-date-palm-garden/.

United Nation, ”Global Issues Report,“ 2019, https://www.un.org/en/sections/issues-depth/global-issues-overview/index.html.

7.

8.

9.
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތްދެިވިހއިނިގޭރިސ

 Accounts Payable

Management
އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބްލް މެނޭޖްމަންޓް

ހަރުދަނާ، އުފެއްދުންތެރިޮގތެއްގައި އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލްގެ ޒިންމާތައް 

ގަވާއިދުން އަދާކުރެވޭނެ ޮގތަށް އިންތިޒާމްކުރުން.

 Accounts Receivable

Management
އެކައުންޓްސް ރިސީވްބަލް މެނޭޖްމަންޓް

ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

Automationްއޮޮޓމޭޝަނ
ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް އުފައްދާ ޯފރުޮކށްދިނުމަށް އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 

ބަދަލުގައި ޮކންޕިއުޓަރ ނުވަތަ މެޝިނަރީ ބޭނުން ކުރުން.

Balance of Paymentްބެލެންސް ޮއފް ޕޭމަންޓ
ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޤައުމަކަށް އެތެރެވި ފައިސާ އާއި ބޭރުވި 

ފައިސާގެ ތަފާތު.

Big Bathްބިގް ބާތ

ބިގް ބާތް އަކީ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވާ ޙާލަތުގައި އިތުރު ޚަރަދުތައް 

ވެސް ހިނގިކަމަށް މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާ އެއީ ވަރަށް ވިޔަފާރި 

ދަށް އަހަރެއްކަމަށް ދެއްކުން. )މިޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމުން، ކުރިމަގުގައި ކުޑަ 

ފައިދާއެއް ވިޔަސް އެއީ ވަރަށް ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ފެންނާން 

އޮވެއެވެ.(

Byzantine Empireބައިޒެންޓައިން އެމްޕަޔަރ
ޤަދީމީ ރޫމީންގެ ވެރިކަން ބަލިކަށިވެ އުފެދުނު އިރުމަތީ ރޫމީންގެ އަމިއްލަ 

ވެރިކަމެއް. )މީލާދީ ސަނަތުން 395-1453(

Capitalްރައުސްމާލް.ކެޕިޓަލ

Capital Gainްއެސެޓެއް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވިއްކާލުމުން ލިބޭ ނަފާ.ކެޕިޓަލް ގެއިނ

Capitalismްކެޕިޓަލިޒަމ

ޤައުމެއްގެ ވިޔަފާރި ސިނާޢަތްތަކުން ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުން ވީހާވެސް 

ކުޑަޮކށް އޭގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަމާއި ފައިދާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 

ލިބިދިނުމަށް ބާރުއަޅާ އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ނިޒާމް.

ބްަސޮކާށުރ
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތްދެިވިހއިނިގޭރިސ

Cash Managementްކޭޝް މެނޭޖްމަންޓ

ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާވަރަށް ނަގުދު ފައިސާގެ މިންވަރު ތިލަފަތް ހަމަ 

ޮގތަކަށް ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރިން ބޭރަށްދާ ފައިސާ 

ދަމަހައްޓާ ) ކޭޝް އިންފްޯލ އާއި ކޭޝް އައުޓް ފްޯލ( މެނޭޖްޮކށް 

ބެލެހެއްޓުން.

Cash Waqfްކޭޝް ވަޤްފ

ކޭޝް ވަޤްފް އަކީ ނަގުދު ފައިސާ، މާތްهللا އާއި ކުއްތަންވުމުގެ ޮގތުން 

ހުއްދަ ކަމަކަށް، މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ވަޤްފުޮކށް ދޫކުރާ އިސްލާމިކް 

ފައިނޭންސް އިންސްޓްރުމަންޓެކެވެ.

Componentްއެއްޗެއްގެ ބައެއް، އަދި އެބަޔާ ނުލާ އެއެއްޗެއް ފުރިހަމަ ނުވާ ބައެއް.ޮކމްޯޕނަންޓ

Corporate Bondްޯކޕަރޭޓް ޮބންޑ

ކަނޑައަޅާ ވަކި އަގެއްގައި ވަކި ރޭޓެއްގައި، އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު 

މުއްދަތަކަށް ކުންފުނިތަކުން ވިއްކާ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް. މިއީ 

ޢާންމުންނާއި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންގެ އަތުން ކުންފުނިން 

ނަގާ ދަރަންޏެކެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދަރަނީގެ 

ޮގތުގައި ދީފައިވާ ޕްރިންސިޕަލް އެފަރާތަކަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.  

Crowdfundingކްރައުޑްފަންޑިންގ

ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭޮގތަށް ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން، މަދު 

ޢަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގައިގެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލު 

ޯހދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމެއް.

Investorsްއިންވެސްޓަރުނ
ފައިދާ ޯހދުމުގެ ނިޔަތުގައި ވިޔަފާރިއަކަށް، ނުވަތަ މާލީ ސްކީމަކަށް ނުވަތަ 

އެފަދަ އެހެންވެސް ވަސީލަތަކަށް ރައުސްމާލް ޯފރުޮކށްދޭ ފަރާތްތައް.

Demandްޑިމާންޑ
މާލީ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން އެއްޗަކަށް )އާންމުޮކށް މުދަލެއް ނުވަތަ 

ޙިދުމަތަކަށް( އެ ވަގުތެއްގައި ބޭނުންވެ އެދޭ މިންވަރު.

Dividendްޑިވިޑެންޑ
ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ ތެރެއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ކަނޑައަޅާ 

މިންވަރު.

Earnings Managementްއާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓ
ކުންފުނީގެ ވިޔާފާރި ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެކައުންޓިންގ 

އުކުޅުތައް ބޭނުންޮކށްގެން މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުން.

Exportްޤައުމުގެ އުފެއްދުންތައް އެހެންގައުމަކަށް ބޭރުކުރުން.އެކްސްޕޯޓ
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Freelancersްފްރީލާންސަރުނ
ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ނިސްބަތް 

ނުވާ އަމިއްލަ )މިނިވަން( މަސައްކަތްތެރީން.

Global Logisticsްގްލޯބަލް ލޮޖިސްޓިކްސ

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

)އެތަކެތި ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކަށް( ޯފރުޮކށްދިނުމާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން 

ތަރުތީބުކުރެވި ބެލެހެއްޓޭ ނިޒާމް.

Importްޤައުމަށް އެތެރެކުރާ އުފެއްދުންތައް.އިމްޕޯޓ

 Income Support

Allowance
އިންކަމް ސަޯޕޓް އެލަވަންސް

ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ އާމްދަނީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުުމުން ލިބޭ 

ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް ދެވޭ އެހީއެއް. )އާންމުޮގތެެއްގައި މިފަދަ އެހީ ދެނީ 

ސަރުކާރުން(

                Information

Technology
އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީ

މަޢުލޫމާތު ރައްކާޮކށް، ޯހދައި އަދި ހިއްސާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަފާތު 

ނިޒާމުތަކާއި އޭގެ ޢިލްމު. )ހާއްސަޮކށް ޮކންޕިއުޓަރު އަދި މުވާސަލާތީ 

ދާއިރާއާގުޅޭ(

Initial Public Offering 

)IPO(
އިނީޝަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގ

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން ޢާންމުންނަށް އަލަށް ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް 

ހުޅުވާލުމަކީ އިނީޝަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގއެވެ. މި މަރުހަލާގައި 

ހިއްސާގަންނަން ހުޅުވާލުމުގައި ހިއްސާ ވިއްކާނެ މިންވަރާއި ހިއްސާގެ އަގު 

ކަނޑައަޅާ ޕްޮރޯމޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Inventory managementްއިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓ

މުދާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތް ފަށައި ނުނިމި ހުރި 

ބައިތަކާއި އަދި މުދާ އުފައްދާ ނިމި ވިއްކުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި މުދާ 

ބަލަހައްޓާ މެނޭޖްކުރުން.

Investorsްއިންވެސްޓަރުނ
ފައިދާ ޯހދުމުގެ ނިޔަތުގައި ވިޔަފާރިއަކަށް، ނުވަތަ މާލީ ސްކީމަކަށް ނުވަތަ 

އެފަދަ އެހެންވެސް ވަސީލަތަކަށް ރައުސްމާލް ޯފރުޮކށްދޭ ފަރާތްތައް.

IT Assetsްއައި.ޓީ. ވަސީލަތްތައ
އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީގެ ވެއްޓެއްގައި ހިމެނޭ ހާޑްވެއަރ އަދި 

ޮސފްޓްވެއަރ.

IT Strategyީއައި.ޓީ. ސްޓްރެޓަޖ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ އައި.ޓީ. ލަނޑުދަނޑިތައް 

ޙާޞިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއް.
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Labour Forceްލޭބާ ޯފސ

ޤައުމެއްގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި އަދި 

މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު. )ވަޒީފާ އަދާ 

ކުރަމުންދާ އަދި ވަޒީފާ ޯހދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް(

Lease paymentްލީސް ޕޭމަންޓ

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގައި ދައްކަންޖެހޭ 

ފައިސާ. )މިއީ އާންމުޮގތެއްގައި މުދަލެއް، ބިމެއް، ޚިދުމަތެއް، ނުވަތަ 

އެފަދަ އެހެން ކަމަކާއި ގުޅިގެން މަހުން މަހަށް ނުވަތަ އަހަރުން އަހަރަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ކުލި(

Life Expectancyީލައިފް އެކްސްޕެކްޓަންސ

ޢާންމުޮކށް އިންސާނަކު ދިރިއުޅޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ އެވަރެޖް އުމުރު. 

)ވަކި ޖިންސެއް، ނުވަތަ ނަސްލެއްގެ، ނުވަތަ ވަކި ސަރަހައްދަކަށް ނުވަތަ 

ވަގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ދިރިއުޅޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ މުއްދަތު 

އަޅާކިޔާލުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭ މިންގަނޑެއް(

Market Capitalisationްމާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނ

ިޙއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ޖުމުލަ އަގު. މިއީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާއެއްގެ 

ބާޒާރުގެ އަގާއި އެކުންފުނިން ދޫޮކށްފައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު ގުނަކުރުމުން 

ލިބޭ ޖުމުލައެވެ. ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ހުރިހާ 

ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާގެ އަގުތައް )ވަކިވަކީން( އެކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ 

ވިއްކަންހުރި އަގާއި ގުނަކުރުމުން ލިބޭ ޖުމުލައަކީ މުޅި ސްޮޓކް މާރކެޓްގެ 

މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން އެވެ. މިއީ ސްޮޓކް މާރކެޓްތަކުގެ ކުޑަޮބޑުމިން 

ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑެވެ.

Migrant Relief Fundްމައިގްރަންޓް ރިލީފް ފަންޑ

ނިކަމެތިވެފައިވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް އެހީ ދިނުމުގެ ޮގތުން 

ޤާއިމުކުރާ ފަންޑު. )ޮކވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރާއްޖޭގައި ދަތިހާލުޖެހުނު 

ބިދޭސީންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ޮގތުންވެސް މިފަދަ ފަންޑެއް ތަޢާރުފު 

ކުރެވުނު(

Moratoriumްޮމރެޯޓރިއަމ

ވަކި ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ބޭންކް ޯލންތަކަށް ދެވޭ ވަގުތީ ލުޔެއް. )ޯލނު 

ދެއްކުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ފަސްކުރުން ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 

ކުޑަކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ(

Ottoman Caliphateްޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތ
1453 އިން ފެށިގެން 1517 އާއި ހަމައަށް ޮއތް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ 

ޒަމާން.
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Pandemicްދުނިޔޭގެ ޮބޑުބަޔަކަށް ފެތުރިފައިވާ ބަލިމަޑުކަމެއް.ޕެންޑަމިކ

Profit Smoothingޕްޮރފިިޓް ސްމޫތިންގ

އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަކަމަށް 

ދެއްކުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ވަކިޮގތަކަށް ތަރުތީބުކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން. 

Quarantineްކަރަންޓީނ

ނުރައްކާތެރި އެއްޗަކަށް )ޢާންމުޮކށް ބޭނުންކުރެވެނީ ގައިންގައިން އަރާ 

ބައްޔެއް ފެތުރޭ މާއްދާއަކަށް( ހުށަހެޅިފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ވަކި 

މުއްދަތެއް ވަންދެން )އެންމެންގެ ރައްކަލަށްޓަކައި( އެކަހެރިކުރުން.

Real estateްރިއަލް އެސްޓޭޓ
ތަރައްޤީ ޮކށްފައިވާ ބިމާއި ގެޮދރު ފަދަ ތަންތަން އަދި ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް 

ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ގަނެވިއްކުމާއި އެއިން އާމްދަނީ ޯހދުމުގެ ވިޔަފާރި.

Real Estate Investment Trust 

)REIT(

ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޓްރަސްޓް

ގެޮދރާއި އެކި ކަހަލަ ޢިމާރާތްތައް ބިނާ ކުރުމަށް ހެދިފައި ހުންނަ 

ފަންޑުތަކެވެ. މިފަދަ ފަންޑުތަކުން ގެޮދރާއި އެކި ކަހަލަ މަންފާ ވާ 

ޢިމާރާތްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމާއި ހިންގުމާއި އަމިއްލަ ކުރުމެވެ. މި 

ފަންޑުތައް ހިންގަނީ އެކި އިންވެސްޓަރުންގެ އަތުން ޯހދާ ފައިސާ 

އެއްޮކށްލައިގެން ތަފާތު ޕްޮރޖެކްޓުތަކުގައި އިންވެސްޓްޮކށްގެނެވެ.

Recessionްރިސެޝަނ

އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހީނަރުވެ ދަށަށްދާ ދަނޑިވަޅެއް. ޢާއްމުޮގތެއްގައި 

މި ހާލަތު ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެންޮގސް، ވިޔަފާރިތަކަށް އަސަރުޮކށް 

ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވޭ. 

)މިޮގތުން ‘ގްޯލބަލް ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސް 2008’ ފާހަގަކޮށްލެވޭ(

Recognition Bondުރިޮކގްނިޝަން ޮބންޑ

13 މެއި 2009 އާއި ހަމައަށް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށް، ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށާއި، 2009 ގެ މެއި މަހު ލިބުނު 

މުސާރައަށް ރިޢާޔަތްޮކށް، ވޭތުވެދިޔަ ތަނަށް ޕެންޝަން ރައިޓްސްގެ 

ޮގތުގައި ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގސް އެކައުންޓަށް ޖަމާޮކށްފައިވާ ޢަދަދު.

Roman Empire ޯރމަން އެމްޕަޔަރ
30 ބީ.ސީ އިން ފެށިގެން މީލާދީން 395 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ޮއތް 

ރޫމީންގެ ރަސްކަމުގެ ޒަމާން.
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތްދެިވިހއިނިގޭރިސ

Shariah Governanceްޝަރީޢާ ގަވަރނަންސ

ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސަކީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް 

އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ 

ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދަނީ ޝަރީޢާގެ އަސާސްތަކާ އެއްޮގތަށްޯތ ބަލާ 

ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޒާމެއް.

Sovereign Bondްޮސވަރިން ޮބންޑ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަޢް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއެއް. 

މިފަދަ ޯލނުތައް ސަރުކާރުތަކުން ނަގަނީ ޤައުމުގެ އެތެރެއަށް ނުވަތަ 

އެހެނިހެން ޤަަމުތަކުގައި ހުޅުވާލައިގެނެވެ. އަދި މި ޯލނުތަކަކީ ވަކި 

މުއްދަތެއްގައި އަނބުރާ ދައްކާ ޮގތަށް އިންޓަރެސްޓާއެކު ނަގާ ޯލނުތަކެކެވެ.

 Sovereign Investment

Fund
ޮސވަރިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް

ޮސވަރިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ޮސވަރިންގ ވެލްތް ފަންޑަކީ 

ދައުލަތްތަކުން މާލީ ރައްކާތެރިކަން ޯހދައި ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ 

ދުޅަހެޮޔކަމަށް ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރާ ފަންޑެއް.

Sovereign Ratingޮސވްރިން ރޭޓިންގ
ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ދޫކުރާ ޑެޓް އިންސްޓްރުމަންޓްތަކާއި އެއް 

ބީދައަކުން ކަނޑައަޅާ، ޤައުމެއްގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން.

Stakeholdersްސްޓޭކްޯހލްޑަރުނ
ކަމަކާއިމެދު ނުވަތަ އެއްޗަކާމެދު، ޚާއްޞަޮކށް ވިޔަފާރިއަކާމެދު، 

ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ނުވަތަ ޙިއްޞާވާ މީހުން.

Stock Exchangeްސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖ

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމަށް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މިލްކުވެރިކަން 

ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ކްލިއަރ ކުރުމަށާއި 

އަގުދެއްކުމަށާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ބާޒާރު.

Sukukުޞުކޫކ

ކަނޑައެޅޭ ވަކި އެސެޓަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ނިސްބަތްޮކށް، 

އެމުދަލެއްގައި އެމީހަކު ޙިއްޞާވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ފައިނޭންޝަލް 

އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ނުވަތަ މާލީ ލިޔުން )ސެޓުފިކެޓު(.

Supplyިސަޕްލައ
އެއްޗެއް )ޢާންމުޮކށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް( ވަކި ވަގުތެއްގައި 

ޯފރުޮކށްދޭ ނުވަތަ ލިބެންހުންނަ މިންވަރު.

Technologyީޓެކްނޮޮލޖ

ޢަމަލީ ބޭނުންތަކަށް ސައިންސްގެ އަލީގައި އުފައްދާ އުކުޅުތަކާއި، ހުނަރާއި، 

އީޖާދުތަކަށް )މެޝިނަރީ ފަދަ ވަސީލަތްތަކާއި އެހެނިހެން އާލާތްތަކަށް( 

ކިޔާއުޅޭ ބަހެއް.
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތްދެިވިހއިނިގޭރިސ

Treasury Bondްޓްރެޜަރީ ޮބންޑ

މެދު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ޯހދުމަށް ދޫކުރާ ޮބންޑް. މިފަދަ ޮބންޑުގެ މުއްދަތު އެއް އަހަރަށްވުރެ 

ދިގުވާނެއެވެ. 

Waqf Sukukުވަޤްފް ޞުކޫކ

ވަޤްފު ޞުކޫކު އަކީ ވަޤްފުކުރެވޭ ނުވަތަ ކުރެވިފައިވާ މުދަލަކަށް ނުވަތަ 

ޚިދުމަތަކަށް ނިސްބަތްޮކށް އެ މުދަލެއްގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގައި އެމީހަކު 

ޙިއްޞާވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭޮގަތށް އެއް އަގެއްގައި ދޫކުރާ ފައިނޭންޝަލް 

އިންސްޓްރޫމެންޓެކެވެ.

    Working Capital

Management
ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް

ކުންފުނި ހަރުދަނާޮގތެއްގައި ހިނގާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކަރަންޓް 

އެސެޓްސް އާއި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒް ޮމނިޓަރޮކށް ބަލަހައްޓައި އަދި 

އެކަމުން ކުންފުންޏަށްކުރާނެ އަސަރު ވަޒަންކުރުމަށް ފަރުމާކުރާ ވިޔަފާރީގެ 

ސްޓްރެޓެޖީ.



CMR | Volume 05

49ސީ.އެމް.އުާރ | ޮވލުިއމް 5

ަތފީްޞލުދެިވހްިނަރމްުޒ

CMDAޭކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއޯތރިޓީސީ.އެމް.ޑީ.އ

COVID-1919 - ްޮކޯރނާވައިރަސް ޑިޒީޒް 2019ޮކވިޑ

ISOއިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއގަނައިޒޭޝަން ޯފ ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަންއައި.އެސް.ޯއ

IEC    ީއިންޓަރނޭޝަނަލް އިލެކްޓްޯރޓެކްނިކަލް ޮކމިޝަންއައި.އީ.ސ

KPIsްކީ ޕަރޯފރމަންސް އިންޑިކޭޓަރސްކޭޕީއައިސ

MMAޭޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީއެމް.އެމް.އ

MRPSްޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްއެމް.އާރް.ޕީ.އެސ

MSEީމޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްއެމް.އެސް.އ

MTDCީޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ކޯޮޕރޭޝަން ޕލކއެމް.ޓީ.ޑީ.ސ

REITsްރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޓްރަސްޓްސްރީޓްސ

UNICEFްޔުނިސެފ
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗިލްރެންސް އިމަރޖެންސީ 

ފަންޑް

ަރމްުޒަތުކގެ ލްިސުޓ
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ެއނގަޭތ؟

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ޙަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ ޮބޑު އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރަކީ ޮކބާ؟
  )MPAO( ްޖ. ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީސ

2. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޮސވަރިން ޮބންޑްތައް އިޝޫޮކށް ބަލަހައްޓަނީ ޮކންފަރާތަކުން؟
ޖ. މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް 

3. ކުދި ވިޔަފާރިތައް ޢާންމުޮކށް ފެށިގެން އަންނަނީ ކިހިނެތް؟
ޖ. ޢާއިލާ ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިންގެ މެދުގައެވެ. މިޮގތުން ވިޔަފާރި ފަށަނީ އަމިއްލަ ސޭވިންގްސްއިން 

ޯހދައިފައިވާ ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ފަރާތުން ޯހދާ މަދު ކެޕިޓަލްއަކަށް ބަޯރސާވެގެންނެވެ.

4. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުން ލިބެންހުރި ބޭންކު ޯލނު ޯހދުމުގައި ދިމާވާ މައިގަނޑު ޮގންޖެހުމަކީ ޮކބާ؟
ޖ.  ޯލނު ނެގުމަށް އަމިއްލައަށް ޯހދަންޖެހޭ ރައުސުލްމާލާއި ރަހުނަކީ ޮކންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް އިންތިޒާމްކުރުން ފަސޭހަ ކަންތައްތަކަށް ނުވުމެވެ.

5. ޮސވްރިން ރޭޓިންގ ދަށްވުމުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކީ ޮކބާ؟
ޖ. ޮސވެރިންގ ރޭޓް ދަށްވުމުން ބޭރުގެ ދަރަނި ޯހދުމުގައި ކުރިއަށްޮއތް ތަނުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެ 
އަދި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓިންގ ޮބޑުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ސަބަބުތަކާއި ހެދި ދަރަންޏަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޚަރަދު ޮބޑުވުމާއި ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމާއި، ބޭރުފައިސާގެ ދަތިކަން 
ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
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6. އައި.ސީ.ޓީ.ގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ސްޓޭންޑަރޑެއް އެކުލަވާލެވުނީ ޮކން އަހަރަކު؟
ޖ. ޮއސްޓްރޭލިއާއިން 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީގައި ވަނީ އައި.ސީ.ޓީ. ގެ ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ސްޓޭންޑަރޑެއް 
)AS8015( އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ސްޓޭންޑަރޑް ވެގެންދިޔައީ 2008 ވަނަ އަހަރުގައި އެކުލަވާލެވުނު ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ޮއފް އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްޓޭންޑަރޑް ISO/IEC 38500 ގެ ބިންގާ ކަމުގައެވެ.

7. ބިގް ބާތް އިން އަންގައިދެނީ ޮކންއެއްޗެއް؟
ޖ. ބިގް ބާތް އަކީ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވާ ޙާލަތުގައި އިތުރު ޚަރަދުތައް ވެސް ހިނގިކަމަށް ދައްކައި އެއީ ވަރަށް ދަށްޮކށް 
ދިޔަ އަހަރެއްކަމަށް ދެއްކުމެވެ. މިހެން ހެދުމުން، މުސްތަޤްބަލުގައި ކުޑަ ފައިދާއެއް ވިޔަސް އެއީ ވަރަށް ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް 

ކަމުގައި ފެންނާން ޮއވެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއާ މެދު ޮއތް އިތުބާރުޮބޑުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ.

8. އާރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓުން ލިބިދާނެ މައިގަނޑު ފައިދާތަކަކީ ޮކބާ؟
ޖ. ރިއަލް އާރނިންގްސް މެނޭޖްމަންޓް ބޭނުންޮކށްގެން ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ އަންދާޒާއަށް ވާސިލުވެ، އިންވެސްޓަރ 
ޮކނފިޑެންސް އިތުރުކުރުމަށް އެހީވެދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ބަދަލުތައް އައުމުގެ ސަބަބުން 
ވިޔަފާރީގެ ޮކންޓްރޭކްޓްތަކާއި ޚިލާފުވެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ވިޔަފާރީގެ ދެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވެސް 

އަރނިންގސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ސަބަބުން އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދެއެވެ.  
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9. ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮބޑެތި ޕެންޝަން ފަންޑުތައް ހިމެނޭ ޤައުމުތަކަކީ ޮކބާ؟
ޖ. ތިންކިންގ އަހެޑް އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ޮކންމެ އަހަރަކު ނެރޭ ''ގްޯލބަލް ޕެންޝަން އެސެޓް ސްޓަޑީ 2020'' ގައިވާ 
ޮގތުން ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ޕެންޝަން އެސެޓްގެ ޢަދަދު އެންމެ މަތީ ޤަޢުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނެދެލޭންޑްސް 
)%187(، އޮސްޓްރޭލިއާ )151 އިންސައްތަ(، ސުވިޒަލެންޑް )%146( ،އެމެރިކާ )%136(  އަދި )126%( 

އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. 

10. ޕެންޝަން ފަންޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ހުރި މައިގަނޑު ޮގންޖެހުންތަކަކީ 
ޮކބާ؟

ޖ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަރައްޤީވެފައިނުވުމާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި 
ފުރުޞަތުތައް މަދުވުމާއި އަދި ދިގުމުއްދަތުގައި އިންވެސްޓްކުރެވެން ހުރި ވަސީލަތްތަށް މަދުވުމެވެ. 
މިޮގތުން ބޭރުގެ މާރކެޓުތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިނެތުން ހިމެނެއެވެ.

11.  ފައިދާވެ ފައިސާ ހުރުމާއި ކުންފުނިން ޑިވިޑެންޑް ބެހުމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ޮއވޭތަ؟
ޖ. ޯނވެއެވެ. މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޮވރަން ބަފެޓް، އޭނާގެ Berkshire Hathaway އިން 1967 
ވަނަ އަހަރު ޙިއްޞާއަކަށް 10 ސެންޓް ބެހި ކަމުގައި ވިޔަސް، އޭގެ ފަހުން، އެކުންފުނިން ޑިވިޑެންޑް 
ބަހާފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ، ބަފެޓް ޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި، ޑިވިޑެންޑްއެއް ޯހދުމަށްވުރެ، ޙިއްޞާދާރުންނަށް 

ޙިއްޞާ ވިއްކާލައިގެން މާޮބޑު ނަފާ ޯހދޭނެއެވެ. އަދި އެއީ އެމީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު 
ކުޑަކުރެވޭނެ ޮގތެއް ވެސްމެއެވެ. 
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12. ފަރުދުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ކެޕިޓަލް މާރކެޓާ ގުޅުމެއް ޮއވޭތަ؟
ޖ. އާނއެކެވެ. ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ކުރިއަރައި، ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ލިކުއިޑިޓީ އިތުރުވުމުން، 

އިންވެސްޓަރުންނަށް ކެޕިޓަލް ގެއިންގެ ޮގތުގައި ނަފާ ޯހދުމަށް ޮއންނަ ފުރުޞަތު ފަހިވެއެވެ. އެހެނީ، މާރކެޓްގެ 
ޙަރަކާތްތަށް ދިރާސާޮކށްގެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުއާމަލާތްތަކަކުން ނަފާ އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑުވެއެވެ. މިސާލަކަށް، 
ޙިއްޞާ ގަނެވިއްކާ މީހަކަށް ޮކންމެ ޙިއްސާއަކުން 1 ރުފިޔާ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބުނުކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާ ދުވާލެއްގެ 

މައްޗަށް 200 ޙިއްޞާގެ މަގުން 4 ޓްރާންސެކްޝަން ހިންގާނަމަ، މަސްދުވަހުގެ އާމުދަނީގެ ޮގތުގައި ހަމައެކަނި ޙިއްޞާ 
ގަނެވިއްކައިގެން ވެސް 24,000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

13. އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިސްލާމިކް ބޭންކުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޝަރީޢާ ގަވަރނަންސް ފްރޭމްޯވކް 
ތަފާތުތަ؟

ޖ. އާނއެކެވެ. މިޮގތުން މެލޭޝިއާގައި ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ 'ރެގިއުލޭޝަން ބޭސްޑް އެޕްޯރޗް' ސަޢުދީ 
ޢަރަބިއްޔާ 'ޕެސިވް އެޕްޯރޗް' އަދި ޤަތަރު، ޔޫއޭއީ ކުވެއިތު، އަދި ބަޙްރެއިން ފަދަ ޤައުމުތަކުން 

ބޭނުންކުރަނީ 'މިނިމަލިސްޓް އެޕްޯރޗް' އެވެ. ތަފާތު އެޕްޯރޗު ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ އެތަނެއްގައި 
ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ލީގަލް ސިސްޓަމަށް ބިނާކޮށެވެ.

14. ބުރްސާ މެލޭޝިއާގައި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ތެރެއިން ޝަރީޢާ ޮކމްޕްލަޔަންޓް ސެކިއުރިޓީޒްގެ 
އިންސައްތަ އަކީ ޮކބާ؟

ޖ. 77 އިންސައްތައެވެ. މެލޭޝިއާގެ ސެކިއުރީޓީޒް ޮކމިޝަންގެ 2019 ގެ ރިޯޕޓުތަކުން ދައްކާޮގތުގައި 
ބުރްސާ މެލޭޝިއާގައި ލިސްޓުޮކށްފައިވާ ޖުމުލަ 897 ފައިނޭންޝަލް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ތެރެއިން 689 ބާވަތުގެ 

ސެކިއުރިޓީޒް އަކީ ޝަރީޢާ ޮކމްޕްލަޔަންޓް ސެކިއުރިޓީޒްއެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން 127 ސެކިއުރިޓީޒްއަކީ ޕްޮރޕަޓީއާއި 
ޮކންސްޓްރަކްޝަންގެ އެކި ޕްޮރޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ދޫޮކށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްއެވެ.
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15. ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދުވާލަކަށް މީހަކަށް 
ޖެހެނީ ކިހާ މިންވަރެއްތަ؟

ޖ. 2.50 އެމެރިކާ ޮޑލަރެވެ. އެކުވެރި ދައުލަތް )އ.ދ(ގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާޮގތުން 
މުޅި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް 3 ބިލިއަން މީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް 

ހަމަޖެއްސުމަށް ދުވާލަކަށް މީހަކަށް ލިބެނީ އެންމެ 2.50 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. 640 މިލިއަން މީހުންނަކީ އެކަށީގެންވާ 
ޯބހިޔާވަހިކަމެއް ނުލިބޭ މީހުންނެވެ. 925 މިލިއަން މީހުންނަކީ ހައިހޫނުކަން ފިލުވާނެވަރު ވެސް ނެތްހާލުގައި ދިރިއުޅޭ 
މީހުނެވެ. 400 މިލިއަން މީހުންނަކީ ސާފު ޯބފެން ލިބުމުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނެވެ. 270 މިލިއަން މީހުންނަކީ 

އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބުމުގެ ނަސީބުން އެއްކިބައިވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 11 މިލިއަން ކުދިން ޅަފަތުގައި 
ދުނިޔެ ދޫކުރެއެވެ. އަދި 1 ބިލިއަން މީހުންނަކީ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހުންނެވެ.
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