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ަތޢާަރފް  .1

ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ  ބޭންކެއް  އަކީ  ބޭންކިންގ  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ސަރުކާރަށާއި  ޑިވިޝަނަކުން  ގާއިމްޮކށްފައިވާ  އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގައި 

ިވޔަފާރިތަކަށް އަދި އެހެނިހެން އިާދރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދައިދިނުމަށް 

އެއްޮކށްލުމަށް   ވިޔަފާރިތައް  ޯފރުޮކށްދީ،  ޚިދުމަތްތައް  ‘އަންޑަރައިޓިންގ’ގެ  

)މަރޖަސް އެންޑް އެކުއިސިޝަންސް(  ބޭނުންވާ އެޑްވައިޒަރީ ޚިދުމަތްތައް 

ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތަކުން 

ަމސައްކަތް ކުރަނީ އިންވެސްޓަރުން އަދި ވިޔަފާރިތައް ގުޅުވައިދޭ ފަރާތެއްގެ 

ގޮތުގައެވެ. މި އާރޓިކަލްގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތައް އުފެދިގެން އައި 

މިފަދަ  ރާއްޖޭގައި  ިޚދުމަތްތަކަށާއި  ޯފރުޮކށްދޭ  ބޭންކުތަކުން  މިފަދަ  ޮގތާއި 

އަޅުވާލެވޭނެއެވެ.  އަލި  މުހިންމުކަމަށް  ގާއިމުކުރުމުގެ  ބޭންކެއް 

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ބޭްނުކަތްއ ުއެފދިގްެނ ައުއްނ  .2

ިއންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތައް އުފެދިގެން އައީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންވާ 

އެޮގތުން،  މަޤްޞަދުގައެވެ.  ޮކށްދިނުމުގެ  އިންތިޒާމް  ކަންކަން  ފައިސާގެ 

ތިން  އައިސްފައިވަނީ  ކުިރއަރަމުން  ުއފެދި  ބޭންކުތައް  ިއންވެސްޓްމަންޓް 

ުދވަސްވަރެއްގައެވެ. އެއީ، medieval ުދވަސްވަރުން ފެށިގެން 19 ވަނަ 

ަގރުނުގެ ކުރީޮކޅު ‘މާޗަންޓް ބޭންކް’ ގެ ނަމުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތައް 

ުއފެދުނެވެ. އެއަށްފަހު ފުރަތަމަ ޮބޑު ހަނުގރާމަ ނިމުމާއެކު ‘އަންރެގިއުލޭޓަޑް 

ޮމޑަން އިންވެސްޓްމަންޓް’ ބޭންކުތަކުގެ ޮގތުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތަކާއި 

ސެކިއުރިޓީސް’  ‘ޯކޕަރޭޓް  ގުޅިގެން  އުފެދުމާއި  އިންޑަސްޓްރީތައް  ޮބޑެތި 

ަތޢާރަފްވެގެން އައި ދުވަސްވަރު 1920-1930 އަށް ރެގިއުލޭޓް ކުރެވިފައިވާ 

ިއންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތައް ވުޖޫދުވެގެން ދިޔައެވެ.  އެއަށް ފަހު -1980

1990 އާ ދެމެދުގެ އަހަރުތަކުގައި ފާހަގަ ޮކށްލެވިގެން ދިޔައީ ޑީރެގިއުލޭޓް 

ކުރެވުނު ދުވަސްވަރެއްގެ ޮގތުގައެވެ. އެޮގތުން ‘ބިގް ބޭންގް- ފައިނޭންޝަލް 

ސަރވިސަސް  ފައިނޭންޝަލް  ވިލާތުގެ  )އިނގެރޭސި  ޑީރެގުއުލޭޝަން’ 

އެކްޓް 1986( ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ. އެއަށްފަހު 2007 އިން 2008 އަށް 

އައު  ސަބަބުން  ގެ  ކްރައިސިސް’  ފައިނޭންޝަލް  ‘ގްލޯބަލް  ިހނގާދިޔަ 

ޮއޕަރޭޓްކުރަމުން  ބިނާވެގެން  މައްަޗއް  މީގެ  އުފެދި  ތަކެއް  ރެގިއުލޭޝަން 

.]1[ ދިޔައެވެ  އުފެދިގެން  ބޭންކުތައް  އިންވެސްޓްމެންޓް  ގެންދާ 

ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނަމުގައި  މި  ބޭންކް’  ‘އިންވެސްޓްމަންޓް  މިޮގތުން 

އަށް  ފިލަޑަލްފިއާ  އެމެރިކާގެ  އަހަރު  ވަނަ  ވުޖޫދަށްއައީ 1861  ބޭންކެއް 

ނިސްބަތްވާ  ފައިޭނންސަރެއް ަކމަށްވާ Jay Cooke ގެ އިސްނެގުމުގެ 

ހަނގުރާމަ  ދާޚިލީ  އެމެރިކާގެ  އައީ  އުފެދިެގން  ބޭންކް  މި  ަމތިންނެވެ. 

ިހނގަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރުއެވެ. މި ބޭންކުގެ ފުރަތަމަ ކްލައިންޓަކަށް ވެގެން 

ލިޔުނީ: އާޢިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ

7. ާރްއޖަޭގިއ
ްއ  އްިނވްެސޓަްމްންޓ ބޭްނެކ
ގިާއމް ުކުރމުގެ މުިހްނމުަކްނ
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އިޤްތިޞާދު  އެމެރިކާގެ  ދުވަސްވަރަކީ  އެ  ސަރުކާރެވެ.  އެމެރިކާ  ިދޔައީ 

ކަންކަމަށް  އެކި  ވުމުން  ދުވަސްވަަރކަށް  ކުރިއަރަމުންދިޔަ  ހަލުވިކަމާއެކު 

ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށްޓަކައި ަސރުކާރުން އައީ ޮބންޑު އިޝޫކުރަމުންނެވެ. 

ރެއިލްވޭ  ހިމެނޭ  ޮގތުގައި  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ  މިޮގތުން، 

އަދި  ‘ޮބޮރވަރުން’  ޮބންޑުތަކަކީ  މިފަދަ  ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.  ޕްރޮޖެކްޓް 

ނުވާ  ބަނދެވިފައި  ޮގތުން  )ޤާނޫނީ    IOU މެދުގައި  ‘ލެންޑަރުން’ގެ 

އެއްބަސްވުމެއް( ގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުންވާ ޮބޑެތި ޚަރަދުތައް 

ުކރަންޖެހޭ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އިންތިޒާމުކުރުމަށް އިޝޫކުރެވުނު 

ޮބންޑުތަކެކެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް ަތކުން އައީ ސަރުކާރުގެ ޮބންޑުތައް 

ަގތުމަށްފަހު ޕްރައިވެޓް އިންވެސްަޓރުންނަށް މި ޮބންޑުތައް ފައިދާއެއް ލުމަށް 

ފަހު ވިއްކަމުންނެވެ. އަދާހަމައަށްވެސް މި ޕްޮރސެސް ޮއތީ ދާދި އެއްޮގތަކަށެވެ.

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ބޭްނިކްނގ ެސކްަޓރ  .3

މާލީ ބާޒާރުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ ސެކްޓަރަކީ އެންމެ ފައިދާވާ 

ެއއް ސެކްޓަރެވެ. އެޮގތުން، 2020 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ނިސްަބތުން 

އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ މާކެޓްގެ ސަިއޒަކީ 102.84 ބިލިއަން ޔޫ.އެސް 

ޑޮލަރެވެ.  އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު 111.45 ބިލިއަން ޔޫ.އެސް ޮޑލަރަށް 

އަރާނެ ކަމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ‘އިންވެސްޓްމަންޓްސް ގްލޯބަލް މާކެޓް 

ހިއްސާކުރާޮގތައް  މާކެޓް  ދުނިޔޭގެ   .]2[ ލަފާޮކށްފައެވެ  ވަނީ  ރިޕޯޓް’ގައި 

ބަލާލާއިރު އެއްވަނައި ގައި ޮއތީ  %46 އާއެކު ޯނތް އެމެރިކާއެވެ. ދެ 

ކުޑަ  އެންމެ  އަދި  ޕެސިފިކް  އޭޝިއާ  އާއެކު    26% ޮއތީ  ވަނައަށް 

ހިއްސާއެއް ޮއތީ އީސްޓަން ޔޫރަޕްގައެވެ.

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ބޭްނކްަތުކްނ ‘ރްިސކް’ ެނގުްނ   .4

ބޭންކެއް  އިންވެސްޓްމަންޓް  އިންވެސްޓަުރންނަށް  ވިޔަފާރިވެރިންނާއި 

ެމދުވެރިނުޮކށް، ފީއެއް ނުދައްކާ ޚަަރދުކުޑަޮކށް ސެކިއުރިޓީސް  މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ 

ުފރުސަތު ޮއއްވައި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކެއް މެދުވެރިޮކށް މި ވިޔަފާރި ކުރަނީ 

ކީއްވެޯތ ސުވާލުއުފެދެއެވެ. ސަބަބަކީ ެސކިއުރިޓީސް ގެ މި މުޢާމަލާތުގައި 

ޮގތުގައި  އެއްގެ  މޭން’  ‘މިޑިލް  ފަރާތަކީ  އުފުލާ  ރިސްކެއް  ޮބޑު  ެއންމެ 

ަހރަކާތްތެރިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު ތަކުން ކަމަށްވާތީއެވެ. މިސާލަކަށް، 

އިންވެސްޓްކުރުމަށްފަހު  ގައި  ެސކިއުރިޓީސް  ބޭންކުން  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ިތންވަނަ ފަރާތަކަށް ފީއަކާ އެކު މި ސެކިއުރިޓީސް ވިއްކައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް 

ބައެއް  ބޭންކުން  ކަމަށްވާނަމަ  ނުލިބިއްޖެ  އިންވެސްޓަރުން  ބޭންކުތަކަށް 

ެސކިއުރިޓީސް  ބޭންކުގެ ނަމުަގއި ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް 

އެކުލެވޭ  ރިސްކް  ވިޔަފާރިތަކަށާއި  ޮބޑެތި  އަމާޒުވަނީ  ޚިދުމަތްތައް  ބޭންކުގެ 

ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.  ‘ސްޓާޓަޕް’ 

ބޭްނިކްނގ ައިދ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ބޭްނިކްނގ ޚުިދމަތް  5. ޮކމާަޝލް 
ޯފުރޮކްށިދުންނ ަދުށްނ  ެއްއފާުރޅެްއގެ 

ޮކމާރޝަލް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ މި ދެ ޚިދުމަތް އެއްފުރާޅެއްގެ 

ބޭންކް’  ‘ޔުނިވަރސަލް  ނަމަކީ  ކިޔާ  ބޭންކުތަކަށް  ޯފރުޮކށްދޭ  ަދށުން 

އެވެ. މިފަދަ ބޭންކެއް ޮއތުމުން، އެއް ކްލައިންޓަކަށް ގިނަ ޕްޮރޑަކްޓްތަކެއް 

ލިބި،  އެއްތަނަކުން  ޚިދުމަތެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  މަގުފަހިވެ،  ވިއްކުމަށް 

)އާންމު  ޮގތުގައި  އެޑްވައިޒަރެއްގެ  ހިފޭ  އިތުބާރު  ބޭނުންވާ  ކްލައިންޓުން 

ިވޔަފާރި ކުރުމުގައްޔާ، ކުންފުނިތަަކށް އިުތރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށް 

ަދރަނި ނުވަތަ އިކުއިޓީ ވަސީލަތް ބޭނުންކުރުމަށް ބެނުންވާ(، އަދި ކްލައިންޓް 

ގެ ވިޔަފާރި ހިނގާނުހިގާ ޮގތް އެންމެ ގާތުން އެނގޭ ބައެއްގެ ޮގތުގައި މި 

ބޭންކުތައް ވެގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް، ރެގިއުލޭޓަރީ އޭންގަލަކުން ބަލާއިރު މީ 

ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެފަދަ ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ، ކްލައިންޓުންގެ 

ބޭންކުގެ  އެ  ކްލައިންޓުންނަކީ  މި  އެނގިތިބެ،  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ގިނަ 

ޮބޮރވަރުންނަށް ވުމުން ބޭންކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި 

ރިސްކް އެކުލެވޭ ސެކިއުރިޓީސް، އިންވެސްޓަރުންނަށް ވިއްކުން ހިމެނެއެވެ. 

ކުރި  އަސަރު  ނޭދެވޭ  ރެޕިއުޓޭަޝންއަށް  ބޭންކުގެ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ 

ތަކުން  ގެއްލުން  މާލީ  ލިބޭ  އިންވެސްޓްމަންޓަކުން  ފަދަ  އެ  ނަމަވެސް، 

 1933 އެމެރިކާގައި  ސަބަބުން  ޮއތުމުގެ  މިހެން  މިކަން  ސަލާމަތްވެއެވެ. 

ބޭންކް  ޮކމާޝަލް  އުފައްދައި،    Glass-Steagall Act އަހަރު  ވަނަ 

ެމދުވެރިޮކށް އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ނިމުމެއް 

އަހަރު ވަނަ   1999 ަފހުން  އަހަރު   66 އޭގެ  ނަމަވެސް  ގެނުވިއެވެ. 

Gram-Leach-Bliley އެކްޓް އުފައްަދއި އަލުން އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން 

މި ދެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިާޒމު ފަހިޮކށްދެވުނެވެ. މިޮގތުން އުފެދިގެން 

ސެކްޓަރ  )ފައިނޭންޝަލް  ޮކންގްޮލމެރޭޓްސް  ފައިނޭންޝަލް  ޮބޑެތި  ައއި 

ާއއި ގުޅުންހުރި ތާފަތު ޚިދުމަތްަތކެއް ޯފރުޮކށްދޭ ކުންފުނިތަކެއްގެ މައްޗަށް 

އެއް  ހިންގަމުންދާނީ  ުކންފުނިތައް  މިފަދަ  ކުންފުނިތަކެކެވެ.  އެކުލެވިގެންވާ 

ސެކިއުރިޓީޒް  ބޭންކިންގ،  މިސާލަކަށް  ދަށުންނެވެ.   ެމނޭޖްމަންޓެއްގެ 

އެއް  ކުންފުނިތަކެއް  ދޭ  ޚިދުމަތްަތއް  ގެ  އިންޝުއަރެންސް  ައދި 
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ެމނޭޖްމެންޓެއްގެ ދަށުން ހިންގާނަމަ ބެލެވޭނީ ފައިނޭންޝަލް ކޮންގްޮލމެރޭޓެއް 

,Bank of America, HSBC, J.P.Morgan ޮގތުގައި  ކަމުގައެވެ( 

އިންވެސްޓްމަންޓް  ހަމައެކަނި  އަދި  ހިމެނެއެވެ.   Deutsche Bank

އަދި  Goldman Sachs ދިނުމަށް  ޯފރުޮކށް  ޚިދުމަތް  ބޭންކުގެ 

ފައިނޭންޝަލް  ގްލޯބަލް  ނަމަވެސް،  ދެމިޮއތެވެ.   Morgan Stanley

ްކރައިސިސް އާއި ގުޅިގެން ނަން މަޝްޫހރު އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތައް 

  Bear Stearns, Lehman Brothers އެމެރިކާގެ  ކަމަށްވާ 

ލިބިގެން  ގެއްލުންތަެކއް  ޮބޑެތި   އަށް    Merrill Lynch އަދި  

ދިޔައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތަކުގެ ޮއނިގަނޑު، ދާއިރާ އަދި ސައިޒު 

)ސްޓަރަކްޗަރ، ސްކޯޕް، ސްކޭލް(ގެ ސަބަބުތަކުގެ އިތުރުން ވަކިން ޚާއްޞަޮކށް 

ިއންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ އާއި ޮކމާރޝަލް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް އެއް 

ވަކިކުރުން  ޚިދުމަތް  ދެ  މި  ބޭންކުތަކުގެ  ޯފރުޮކށްދިން  ދަށުން  ފުރާޅެއްގެ 

ވެގެން ދިޔައީ އުނދަގޫކަމަކަށެވެ. އެއީ، މިފަދަ އިންސްޓިޓިއުޓްޝަން ތަކަކީ 

ގައުމެއްގެ  ވެސް  ހާލަތުގައި  ބަނގުރޫޓުވާ  ނުވަތަ   ’too-big-to-fail‘

ޮބޑުވާނެ  އަސަރު  ނޭދެވޭ  ކުރާނެ  ނެތުމުން  ބޭންކް  މި  ިއޤްތިޞާދަށް 

ޭބންކުތަކަކަށް ވުމުންނެވެ. މިކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ޮއނިގަޑަށް 

 Dodd-Frank Act ެއމެރިކާގެ  ެތރޭގައި  ބަދަލުތަކުގެ  ޮބޑެތި  ގެނެވުނު 

 Volcker ާއެކްޓް ގެ ދަށުން ހެދިފައިވ ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ. މި   2010

ޕްރައިވެޓް  ފަންޑް،  ހެޖް  އެފަރާތްތަކުގެ  ބޭންކުތަކަށް  ސަބަބުން  ގެ  ރޫލް 

އިކުއިޓީ އަދި ޕްޮރޕްރައިޓަރީ ޓްރޭޑިންގ ޑައިވެސްޓް ކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ.

6. ާރްއޖަޭގިއ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ބޭްނިކްނގ ޚުިދމަތް ިދުނމުގެ މުިހްނމުަކްނ

ާރއްޖޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކެއް ހުރުމުން ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ޯސޝަލް  މިޮގތުން،  މަގުފަހިވާނެއެވެ.  ޯހދުމަށް  ފަންޑު  ބޭނުންވާ 

ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ާދއިރާ  ިޞއްޙީ  މަޝްރޫޢުތަކާއި،  ަހއުސިންގ 

އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ގާއިމްކުރުމަށާއި ރިިނއުއަބަލް އެނަރޖީ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް 

ިއންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތައް މެދުވެރިޮކށް، ސަރުކާރުން ޮބންޑު ވިއްކުމުން 

ތަނަވަސްވެގެންދާނެއެވެ.  މަގު  ލިބުމުގެ  ފަންޑު  ބޭނުންވާ  ޕްޮރޖެކްޓަށް  އެ 

ިމފަދަ ބޭންކުތަކުން ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ، ޮބންޑު އަގުކުރާނެ 

ވަކިވަކި  ނުޖެހި،  ވަކިފަރާތަކަށް  ކަނޑަޅެމުގައި  ޝަރުތު  ޮބންޑުގެ  ޮގތް، 

ިއންވެސްޓަރުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތައް ކުރިައރާ ދިއުމުގެ މައިގަނޑު އަސްލަކީ 

އިންވެސްޓަރުން ބޭންކަށް ކުރާ އިތުބާރެވެ. އެޮގތުން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވޭ 

ިމފަދަ ބޭންކުތަކުގެ ‘ރެޕިއުޓޭޝަން’ ރަނގަޅުވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. 

ާރއްޖޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭްނކަކުން ޯފރުޮކށްދޭ ބައެއް ޚިދުމަތް މިވަގުތު 

ޯފރުޮކށްދެމުން ގެންދަނީ 2 ކުންފުންޏަުކންނެވެ. އެއީ، 2006 ވަނަ އަހަރު 

ާރއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެދުނު ބްޯރކަރޭޖް ފަރމް ކަމަށްވާ ‘ސްޮޓކް 

ބްޯރކާސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ’ އަދި ހަމަ އެ އަހަރު އުފެދުނު ‘އާރިޔާ 

ެސކިއުރިޓީޒް ޕވޓ ލޓޑ’ އެވެ. މިދެ ކުންފުނިންވެސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ 

ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ލިސްޓްޮކށްފައިވާ  އެކްސްޗޭންޖްގައި  ސްޮޓކް  މޯލްޑިވްސް 

ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ގަނެވިއްކުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރުމުގައެވެ.    

7. ިންނމްުނ 

ފެންނަން  މިޒަމާނުގައި  މިހާރު  ބޭންކުތައް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފުލް-ފްލެޖްޑް 

ސެކިއުރިޓީސްގެ  ޯކޕަރޭޓް  ޚިދުމަާތއި  އަންޑަރައިޓިންގ  ޮގތަށް  މިޮއތް 

އުފެއްދުމަށް  ކުންފުނި  ސަރުކާރުތަކުން  އައީ  ކުރިއަރަމުން  ުމޢާމަލާތްތައް 

ޯކޕަރޭޝަންތައް  ޮބޑެތި  ލުއި ދިނުމުން،  ކަންކަމަށް  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޭބނުންވާ 

ުއފެދި އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ަފއިސާ ފަހި ޮކށްދިނުމުންނެވެ. ކުރިއަރަމުން 

އުފެދެމުން  ބޭންކުތައް  އިންވެސްޓްމަންޓް   ، އިޤްތިޞާދުތަކުގައި  އަންނަ 

ހެދިފައިވާ  ދަށުގައި  މިލްކުވެރިކަމުގެ  ސަރުކާރުގެ  ޤައުމެއްގެ  އެ  އަންނަނީ 

އަދި  ސަބްސިޑިއަރީ  ޮފރިން  ޮބޑެތި  ނުވަތަ  ތަކުން  ިއންސްޓިޓިއުޝަން 

މެދުވެރިވެގެންނެވެ.  އިންޓިިޓއުޝަންތައް  ފައިނޭންޝަލް  މަލްޓިނޭޝަނަލް 

އިންވެސްޓްމަންޓް  މައި  ބްރެޒިލްގެ  އަހަރު  ވަނަ   2000 މިސާލަކަށް، 

ޭބންކުތަކުގެ ޮގތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަުމން ދިޔަ ސުވިސްގެ ޮބޑު ދެ ކުންފުންޏެއް 

ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ.  Credit Suisse އަދި   UBS ސުވިސް  ކަމަށްވާ 

ޮކވިޑ19ް- އާއި ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

ނިސްބަތް ވަނީ %26 ދަށްވެފައެވެ ]3[. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ 

ހިއްސާގެ ބާޒާރަށްވެސް އަސަރުތަކެއް ޮކްށފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ]4[. 

ޮކވިޑް - 19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ޮގންޖެހުްނތަކުން 

ައރައިގަތުމަށް ފައިނޭންޝަލް އަދި ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުން އިތުރު 

ަވޒީފާތައް އުފެދުމުގެ ޖާގަ ޮއތް ަނމަވެސް މި ސެކްޓަރތައް ތަރައްގީކުރުމަށް 

  .]3[ ޮގންޖެހުމެކެވެ  އެއީ  ނެތުން  ފަރާތްތަކެއް  ގާބިލް  ފަންނީ  ބޭނުންވާ 

ިމފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދު ޮކޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި އެކިއެކި 
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