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ެއޑަިޓުރގެ ބްަސ

ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ 

ــه ســبحانه وتعــاىل  ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއުގެ 6 ވަނަ ޢަދަދު ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ތައުފީޤްދެއްވިކަމަށްޓަކައި الل
އަށް حمــد ކުރަމެވެ. އަދި ޮކވިޑް - 19 އާ ގުޅިގެން ދިމާވި ޮގންޖެުހންތަކާއެކު ވެސް ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ މި ޢަދަދު ކިއުންތެރިންނާ 
ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތް ޮކށްދެއްވި ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށާއި އެޑިޯޓރިއަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި، މި ޢަދަދަށް 
ލިޔުންތައް ލިޔުއްވި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  ހަމައެކާއެކު، ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއުގެ މި ޢަދަދު 
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޮއތޯރިޓީގެ ސީ.އީ.އޯގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ ލަފާ އާއި އިރުޝާދަށް ސީ.އީ.ޯއ އަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ މި ޢަދަދުގައި ވެސް މާލީ ދާއިރާއާއި ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ދާއިރާއިން  އާންމުންނަށް އެނގެންޖެހޭ ބައެއް މަފްހޫމްތަކާއި، 
ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓްޮކށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި، މާރކެޓަށް ތަޢާރަފުކުރެވިދާނެ ބައެއް ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި އިސްލާމިކް 
ަފއިނޭންސްއާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުންަތއް މި ޢަަދދުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް ތަރައްޤީކުރެވި، އެ 
މާރކެޓްގެ ފައިދާ އެންމެހާ ފަރުދުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ ޮކވިޑް - 19 ގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންކަމެއްގެ 
ސަބަބުން ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމްއަށް އަންނަ ޮލޅުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަގު ފަސޭހަވެ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޮޔކަށް އިތުރުވާނެ ކަމެކެވެ. 
ަތރައްޤީވެފައިވާ ކެޕިޓަލް މާރކެޓެއް ޮއތުމަކީ އައިޑްލް ފަންޑުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށޭނެޮގތެއްގައި ހިފައި، އިޤްތިޞާދަށް ޮލޅުން އަރާ ޙާލަތުގައި 

ވެސް ފައިނޭންޝަލް ސްޓެބިލިޓީ ގެނައުމަށް އިތުރު ބާރަކަށް ވާނެއެވެ. 

މި ރިވިއުއަށް ކިޔުންތެރިން ދެއްވާ ޚިޔާލާއި ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ. އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ ‘ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއު’ ގެ މި 
ޢަދަދުން ވެސް ކިޔުންތެރިންނަށް ފައިދާހުރި މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ކީރިތި 

هللا ބަރަކާތްލައްވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަދަށްވުރެ ފަހި ފާގަތި މާދަމާއެއް ދެއްކެވުމެވެ.
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الحمد لله والصالة والسالم عىل نبيّنا محّمٍد وعىل آله 
وأصحابه أجمعنَي 

ަފހަށް ރައްކާކުރުމާއި، އިންވެސްޓުޮކށްގެން ނަފާ ޯހދުމުގެ އާދަ އަށަގަނެފައިވާ 
ރައްޔިތުން އުޅޭ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީއަށް 
އަހުލުވެރިވެފައިވާ ބަޔަކަށް ވުމަކީ މުިހންމުކަމެކެވެ. ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއުގެ 
ހިމެނޭ  ސިސްޓަމްގައި  ފައިޭނންޝަލް  މާރކެޓާއި  ކެޕިޓަލް  މަޤްޞަދަކީ 
އާންމުންނަށް  ތިލަޮކށް  ވިހާވެސް  މަޢުލޫމާތު  ވަޞީލަތްތަކާގުޅޭ  އެކިއެކި 
ޮގންޖެހުންތަކާއެކު  ދިމާވި  ސަބަބުން  19ގެ   - ޮކވިޑް  ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ. 
ވެސް ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ 6 ވަނަ ޢަދަދު ޝާއިއުކުރެވުނުކަމީ އަޅުގަނޑަށް 
ތައްޔާރުޮކށްދެއްވި  ލިޔުންތައް  މި  އަދި  އުފަލެކެވެ.  ޮބޑު  ވަރަށް  ލިބޭ 
ުމވައްޒަފުންނާއި، އެޑިޯޓރިއަލް ކޮމިޓީގެ ުހރިހާ މެންބަރުން ޮކށްދެއްވި އަގުހުރި 

މަސައްކަތަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ފައިނޭންޝަލް  ޯހދުމަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އެކިކަންކަމަށް  ތަރައްޤީގެ 
ކުންފުނިތަކާއި  ބަދަލުގައި  ބަޯރސާވުމުގެ  ބަޔަކަށް  އެއް  ސެކްޓަރގެ 
ަސރުކާރުން ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްޮރޖެކްްޓތަކަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް 
ަފންޑު ޯހދޭނީ އީޖާދީ ޮގތްތަށް ތަޢާރަފުކެރެވިގެންނެވެ. ޮކވިޑް - 19ގެ 
ޮބޑަށް އަސަރުޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ސަބަބުން އެންމެ 
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި، ސްޓާޓްއަޕްތަކަށް ފަންޑު ޯހދުމަށް 
ފްރޭމްޯވކް  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޕްލެޓްޯފމާއި  ކްރައުޑްފަންޑިންގ  ބޭނުންކުރެވޭނެފަދަ 
އެކުލަވާލުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރުރާސްތާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކެވެ. 
ީމގެއިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އެ އަޮތޅެއްގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 
ތަރައްޤީގެ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ަފއިސާ، އާންމުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު 
ޯހދޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާކަން ވެސް 

ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓަކީ އަދިވެސް ވަރަށް ޅަފަތުގައި ޮއތް މާރކެޓެއް 
މާލީ  ރައްޔިތުން  ބިނާކުރުމާއި،  ީމހުން  ބޭނުންވާ  މިދާއިރާއަށް  ަކމުން 
މާރކެޓް  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކުރަންޖެހޭ  އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  ދާއިރާއަށް 
ަތރައްޤީކުރުމާ  އެއް ހަމައެއްގައި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. އެހެންކަމުން، 
މިފަދަ ޕެންޑަމިކެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ާކރިޘާއެއްގެ ޙާލަތަށް ތައްޔާރުވެ މާލީ 
ޮގތުން ކުރިމަތިވާ ޮގންޖެހުންތަކާއި ކުިރމަތިލެވޭނެ ޤާބިލްކަމާއި ފަސޭހައިން 
ރައްޓެހި  ޒަމާނާ  ހަމަޖައްސައި،  ޮގތްަތއް  ބަދަލުކުރެވޭނެ  ޮގތަކަށް  ެއހެން 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޤާއިމުކުރުމަކީ  ނިޒާމެއް  ހިންގޭނެ  ޙަރަކާތްތައް  މާރކެޓުގެ 
ލިބޭނެޮގތްތަކާއި  މައުލޫމާތު  ފަސޭަހއިން  ތިބެގެން  ގޭގައި  އަމާޒެކެވެ. 
ެޓކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން އިންވެސްޓުޮކށް ނަފާ ޯހދޭނެޮގތް 

ފަހިކުރަންޖެހެއެވެ.   މަގު 

ތަޢާރަފުޮކށް  ވެސް  ޙަރަކާތެއް  ޮކންމެ  އިޖުތިމާޢީ  އަދި  އިޤްތިޞާދީ 
ކަމާބެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  ޝާމިލުވާ  އެކަމުގައި  ުކރިއެރުވޭނީ 
ަމޢުލޫމާތު ލިބިގެންނެވެ. މިޮގތުން ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ކުރިއަރުވައި 
ޙަރަކާތްތެރިވާ  ވިޔަފާރީގައި  ވާޞިލުުވމަށްޓަކައި،  އަމާޒަށް  ތަރައްޤީކުރުމުގެ 
ަފރާތްތަކުން ފެށިގެން ޢާންމު ފަރުުދންަނށް އިޤްތިޞާދީ މަޢުލޫމާތު، ވަކިން 
ާޚއްޞަޮކށް މާލީ މަފްހޫމުތަކަށް ާޢންމު ފަރުދުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި 
އެފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން މިފަދަ މަޢުލޫމާތު މެދުނުކެނޑި ލިބެން ހުރުމަކީ  

ދެކެމެވެ. ކަމެއްކަމުގައި  މުހިންމު 

މިޮގތުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އިސްނަަގއިގެން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ޝާއިޢުކުރާ 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އިޤްތިޞާދާއި 
މާލީ ނިޒާމާއިބެހޭ ތަފާތު މަޢުލޫމާތު މިފަހަރުގެ ޢަދަދުގައި ވާނީ ހިމަނާފައެވެ. 
އަދުގެ ކިޔަވާކުދިންނާއި ޢާންމު ފަުރދުން މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޢަލީގައި 
ިވޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޭބނުންވާ މުހިންމު  އަސާސްތަކާއި 
މަފުހޫމްތަކުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހެއެވެ. އަދި  މި ލިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން 
ާމރކެޓަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް އިތުރުވެ، މާލީ ކަންކަމާމެދު ނަޒަރު 
ދިއުމަކީ  އުފެދިގެން  ތެރެއިން  ފަރުދުންގެ  ޢާންމު  ބަޔަކު  ގިނަ  ހިންގާ 

ޗީފް ެއގްެޒެކޓިވް ޮއިފަސުރގެ ބްަސ
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މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޮއފިސަރ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަގުގެ ތަޞައްވުރެކެވެ.

ދިވެހި އެންމެހާ އަފުރާދުންގެ އަމާަޒކަށް ވާންވާނީ އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން 
ިއތުރުޮކށް، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރީގެ މަފްހޫމުތައް 
އަދި  ކަނޑައެޅުމެވެ.  ފެުށމަށް ޢަޒުމު  ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް  ޭބނުންޮކށް 
ޮކންމެ ފަރުދަކީވެސް ފައިނޭންޝަލް ލިަޓރަސީ އަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ، މާލީ 
ަކންކަން އެނގިތިބެ ޮގތް ނިންމާ ަބޔަކަށްވެ، މިދީބުގެ އިޤްތީޞާދީ ނާރެހުގެ 
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ރިވިއުގެ މި ޢަދަދުން  ކަމުގައިވެގެންނެވެ.  ަބއިވެރިއެއް 
ވެސް ކިއުންތެރިންނަށް ފައިދާ ހުރި ަމޢުލޫމާތު ތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް 

އުންމީދުކުރަމެވެ.
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އިޤްތިޞާދުތަކުގައި  އަންނަ  ކުރިއަރަމުން  ރާއްޖެފަދަ  ނެތްނަމަވެސް  ޮގންޖެހުންތައް  މެދުގައި  މުއައްސަސާތަކުގެ  އަދި  ޮގތުން  ޤާނޫނީ  ެޓކްނޮޮލޖީއާއި 

ިއންވެސްޓަރުންގެ ޢަދަދު މަދުކަމީ މާރކެޓް ޑެޕްތް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ހުންަނންޖެހޭ މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ޮއތް ހުރަހެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސަރުކާރުން 

މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު އެހީއެއްގެ ޮގތުން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިޮގތަށް ހުޅުވާލަންވާނީ މިކަމުގައި ހުރި މާލީ 

ޮގންޖެހުންތަކާއި ހިރާސްތައް ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރުމަށް ފަހު އޭގެ ފައިދާ ޮބޑުނަމައެވެ ]1[.

ެޕންޝަން ފަންޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ވެސް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީވާ ދުވެލި ހަލުވިކުރުމަށް އިތުރަށް ބާރުދޭ ކަމަކަށް ހެދިދާނެއެވެ. މިކަން 2009 

ަވނަ އަހަރު ސުވީޑެންގައި ޮކށްފައިވާ ިދރާާސއެއްގައި ފެނިގެން ޮގސްފައިވެއެވެ ]2[. ޕެންޝަން ފަންޑުން ޞުކޫކް ފަދަ ދިގު މުއްދަތުގެ ސެކިއުރިޓީޒްަގއި 

ޗިލީގައި  އަހަރު  ވަނަ   1981 މިޮގތުން  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ޤާއިމް  ބޭސްއެއް  މާރކެޓް  ރަނގަޅު  ސެކިއުރިޓީޒްތަކަށް  އެހެނިހެން  އިންވެސްޓްޮކށްގެން 

ފަށައިގަނެވުނު ޕެންޝަން ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ވިހި އަހަރުތެރޭގައި ލެޓިން އެމެރިކާގެ އެންމެ ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަކުގެތެރޭގައި އެ މާރކެޓް 

 .]3[ ވެގެންޮގސްފައިވެއެވެ 

ޮބޑެތި ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު މިދެންނެވި ޮގތަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެންމެ ޕެންޝަން ފަންޑެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ޕެންޝަން ފަންޑުތަކެއް ނުވަތަ އެފަދަ ގިނަ 

ިއންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންތަކެއް މާރކެޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާަނމަ އައު މާލީ އުފެއްދުންތައް އީޖާދުކުރުމަށް މަގުފަހިވުމާއި މާރކެޓް ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޮގތެއްގައި ހިނގަހިނގައި ހުރުމަށް ބާރުލިބުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން އޭގެ ހެޮޔ އަސަރު މާރކެޓްގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެއެވެ. އެޮގތުން މިފަދަ އިންވެސްޓަރުންގެ 

ަސބަބުން އެކައުންޓިންގ އަދި ޮއޑިޓްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ވަގުތުން ވަގުތަށް އިްނވެސްޓަރުންނަށް އިތުބާރުހުރި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ކުންފުނިތަކަށް 

ބާރުއަޅައެވެ ]1[.

ާރއްޖޭގައިވެސް މިދެންނެވި މަގުން މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންަނމަވެސް ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ސައިޒް ކުޑަކަމާއި 

ފުރުސަތުތައް މަދުކަމީ އިންވެސްޓަރުންގެ ބައިވެރިވުމަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ޮކށްފާނެކަމެކެވެ ]4[. އިންވެސްޓަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވުމަކީ ހަމަ 

ަޔގީނުންވެސް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ތަރައްޤީވުމަށް އެންމެ ޮބޑަށް ބާރުދޭނެ އެއްކަމެވެ. މިޮގތުން ތަޢުލީމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުޮކށްގެން އިންވެސްޓަރުންގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ ]5[. މީގެއިތުރުން ޤައުމުގެ މާލީހާލަތާއި މުއްސަނދިކަން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ެބހިފައިވާ ހަމަހަމަކަމުގެ މައްޗަށްވެސް އެކަން 

1. ާރްއޖޭގެ ެކޕަިޓލް 
މާރެކްޓ ަތަރްއީޤުކުރމުަގިއ 

ެޓކޮްނޮލީޖގެ ަދުއުރ
ލިޔުނީ: އަޙްމަދު މަޙުރާން
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ޮކންމެ ދާއިރާއްއެއްގެ ތަރައްޤީއަށްވެސް އެންމެ މުހިންމު ޯރލެއް އަދާކުރާ ެއކައްޗަކީ ޓެކްނޮޮލޖީއެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފައިވާ މާރކެޓުތަކަށް ބަލާއިރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ައސަރުނުކުރާ ހަމައެންމެ ދިމާލެއް ވެސް ނެތްކަން ފާހަގަޮކށްލެވެއެވެ. އެންމެ ޮބޑު ަބދަލެއް ފެންނަނީ މާރކެޓުގެ ގަނެވިއްކުމުގެ ދިމާލުންނޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. 

ުކންފުނިތަކާއި އިންވެސްޓަރުންނާއި ދެމެދު ކުރެވޭ މައިގަނޑު ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް މިހާރު ހިނގަނީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިޮކށެވެ. އާންމުޮގތެއްގައި 

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޕްލެޓްޯފމްއެއް މެދުވެރިނުޮކށް މާރކެޓްގެ ބައިވެރިން އަމިއްލައަށް އަގުތައް ބަލާލައި، މުޢާމަލާތްތައް އިލެކްޓްޯރނިކްޮކށް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ 

ބޭންކުގެ  ދަންނަވަނީނަމަ  މިސާލަކަށް  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް  ިސސްޓަމެއް  ޓްރޭޑިން  ޮއންލައިން  މިފަދަ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ވެސް  މާރކެޓް  ރާއްޖޭގެ   .]6[

ުމޢާމަލާތްތައް ވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ޮއންލައިންޮކށް، ޮކންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ކުރެވޭކަމީ ޚިދުމަތް ޯހދާމީހުންގެ ޢަދަދު ގިނަވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ނޫނީ 

ނުވާނެއެވެ.

ެޓކްނޮލޮޖީގެ އަސަރު ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ޮއޕަރޭޝަންސްގެ ދިމާލުންވެސް ވަަރށް ޮބޑަށް ފެނެއެވެ. މިޮގތުން ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަ 
ުކރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި، ހިރާސްތައް ދެނެގަތުމާއި، ފައިދާއާއި ގެއްލުން ވަޒަންކުރުން އަދި އަގުކުރުންފަދަ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ 
ޮބޑުބައި މިހާރުވަނީ އޮޮޓމޭޓް ކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްޯފމްތަކުގެ ސަބަބުން މުޢާމަލާތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުވެސް ވަރަށް ޮބޑުތަން 
ކުޑަވެގެންދެއެވެ ]6[. އެންޓި-މަނީ ޯލންޑަރިންގ އަދި ޯނ-ޔުއަރ-ކަސްޓަމަރ ފަދަ ރިސްކް ދެނެގަތުމާއި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް 

ިބނާވެގެންދެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އިންވެސްޓަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީވެސް މިކަމަށް ޮއތް އެންމެ އިތުބާރުހުރި އެއްމަގެވެ ]4[.

ފިގަރ 1 - އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ޢާންމުންގެ ބައިވެރިވުން ހުރި މިންވަރު
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DATA SOURSE: 
 Investor Protection, Equity Returns, and Financial Globalization, Mariassunta Giannetti and Yrj o Koskinen 
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, Vol 45, No.1, Feb.2010
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ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމްތައް ވަނީ ތަޢާރަފްވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނފަދަ އާންމުޮގތެއްގައި ޓެކްނޮޮލޖީއަށް އަހުލުވެރި މުޖުތަމައަކަށް މިދެންނެވިފަދަ 
ކުރިއެރުންތައް ވަރަށް މުހިންމެވެ. ޮކވިޑް - 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ވިޔަފާރިވެސް ޮއންލައިންޮކށް ޮކށްފައިވާކަމީ 

ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ހިފާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

ފިގަރ 2 - ޓެކްނޮޮލޖީގެ ސަބަބުން ޔޫ.އެސް ގައި ހިއްސާ ގަނެއްވިއްކުން އިތުރުކުރެވި އަދި ހަރަދު ކުޑަކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

މަސައްކަތް  ޮގތްތަކުން  އެނޫންވެސް  އަދި  ޓެކްނޮޮލޖީއާއި  ހައްލުކުުރމަށް  ޮގންޖެހުންތައް  ހުރި  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ 
ކުރަމުންދާއިރު އިތުރު ޮގންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު ބައެއް މާރކެޓުތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ަސބަބުން ފާހަގަޮކށްލެވޭ ކުރިއެރުންތައް ޯހދިފައިވާއިރު އެހެން މާރކެޓުތަކުން މާޮބޑު ތަފާތެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އާންމުޮގތެއްގައި ކާމިޔާބާހަމަޔަށް 
މާރކެޓް  ކެޕިޓަލް  ރާއްޖޭގެ  ވީމާ  ސަބަބުންނެވެ.  ޯގސްތަކެއްގެ  ހެދޭ  ތަރައްޤީކުރުމުގައި  ރާވައި  ޮގތެއްގައި  އިސްތިރާތީޖީ  ނުވެވެނީ  ވާސިލް 
އިބުރަތް ހާސިލްޮކށްގެން  ތަޖުރިބާއިން  މާރކެޓުތަކުގެ  ބެހޭޮގތުން ދިރާސާޮކށް އެ  މާރކެޓުތަކާއި  ތަފާތު  މިފަދަ  ަތރައްޤީކުރުމަށް ވިސްނާއިރު 

މުހިންމެވެ. ކުރިޔަށްދިޔުން 

VOLUME AND SPREAD COMPRESSION IN PREVIOUS WAVES OF DIGITIZATION IN U.S. 

Cost reduction
Pre-electronic Post-electronic Volume increaseTime period    Products

U.S. Treasuries
2.4 bps1

 4.8x  2.7x

 5.6x  3.9x

117 bps

11 bps 8 bps

21 bps

0.5 bps

Exchange-traded
 cash equities- 
U.S.a

 1.4x  2.2x
S&P 500 Cash
equities2 - s
U.S.a

1999-2004

1980-2001

2003-2012

1Basis points
2Represents the next phase of the evolution of electronic trading

Source: Citi; McKinsey Corporate & Investment Banking Practice
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އުފެއްދުމަށާއި،  ވަޒީފާ  އިތުރުކުރުމަށާއި،  ޤާބިލިއްޔަތު  އިޤްތިޞާދީ  ުއފެއްދުންތެރިކަާމއި  އަކީ،   ޑައިވަރސިޓީ”(  )“އިޮކޮނމިކް  އިޤްތިޞާދީ ސިންދަފާތު 

ިދރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުޮގތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް ބަހާލެވޭޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް ޤައުމެއްގެ 

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ބިނާކުރުމެވެ ]1[. މިއީ ޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއް އުންސުރެވެ. އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި 

ަރނގަޅު އިސްތިރާތީޖީތަކާއި މާލީ ދާއިރާ )ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ( ތަރައްޤީކުރުން މުހިންމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތައް ޕްރައިމަރީ 

ސެކްޓަރއަށް އެހާ ބަޯރސާވެފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަކީ ޮގންޖެހުންޮބޑުކަމަކަށް ވާނެއެވެ.

އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ތަޢުީލމީ ނިޒާމް ވަރުގަދަކުރުމެވެ. މިއީ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމަށާއި، 

ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރަން ޮއތް މަގެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތައް ަރނގަޅަށް ހިންގާނެ ބަޔަކު މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދި، ސިނާއަތްތައް އެކަށީގެންވާޮގތެއްގައި 

ުކރިއެރުވޭނެ ޤާބިލް މީހުން އުފެދިގެންދާނެއެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަން ފަހިޮކށްދީ ފަސޭހަޮކށްދިނުމެވެ. މިއީ 

ަޤއުމުގައި އައު އުފެއްދުންތަކަށާއި ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި، ޚިދުމަތްތަކާއި އައު ދާއިރާތަކަށް ުފރުޞަތު ލިބިގެންދާނެކަމެކެވެ. އައު އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ޮނލެޖް-ބޭސްޑް ކެޕިޓަލްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަކީވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ ]2[.

އިޤްތާިޞުދ ިސްނަދފުާތުކުރމުގެ މުިހްނމުަކްނ

އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތައް ފުޅާކުރުން މުހިންމުވާ އެތައް ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ، ދިމާވާ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުން އަރައިގަންނަން 

ފަސޭހަވުމެވެ. މިސާލަކަށް، އެންމެ ކަމަކަށް ބަޯރސާވާ ޤައުމެއް ނަމަ އިްޤތިޞާދީ ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ދިމާވާ ޙާލަތުގައި އެކަމުން އަރައިގަތުމަކީ އުނދަގޫ 

ކަމަކަށްވެދާނެއެވެ ]3[. އެއިރުން ޤައުމުގެ ޢާމްދަނީ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ އެފަދަ ކަންކަމުން ސަާލމަތްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރެވޭޮގތް 

ޮއންނާނީ ނުވެފައެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް އެކި ދާއިރާތައް ފުޅާޮކށް، ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ޤައުމެއް ނަމަ ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތި ވާ ވަގުތުގައި ލިބޭ 

ގެއްލުން ޮބޑުނަމަވެސް، އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ އަސަރު ނިސްބަތުން ކުޑަވާނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް، އިތުރު ދާއިރާތައް ތަރައްޤީކުރުމުން އައު ވަޒީފާތައް އުފެދި، ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ މިންވަރު ދަށަށް ޮގސް، ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީ 

ިއތުރުވެގެންދާނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެ، ފުދުންތެރިކަން ރަނގަޅުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދަކީ ޓްރޭޑް-

ޮއރިއެންޓަޑް އިޤްތިޞާދެއް ނަމަ ބޭރު ފައިސާ އެ ޤައުމަކަށް އެތެރެވާ މިންވަރު އިތުރުވެ، ވިޔަފާރިތަކާއި ސަރުކާރަށް ފައިދާވެ، ޢުމްރާނީ ޮގތުން ކުރިއެރުމަށް 

ިއތުރު ބާަރކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. 

2. ާރްއޖޭގެ އިޤްތާިޞީދ ާދިއރަާތްއ 
ިސްނަދފުާތުކުރމާިއ މާލީ ޚުިދމުަތގެ ާދިއާރ

ލިޔުނީ: މަރްޔަމް ޝުޢާ ޙަމީދު
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Distribution of employment by aggregate sectors, global and by country
income group, 1991 and 2018 (percentages)
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ުދިނޭޔގެ އިޤްތާިޞުދަގިއ ުކިރައަރމްުނ ައްނަނ ާދިއރަާތްއ

ިއންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ޯއގަނައިޒޭޝަން )ILO( ގެ 2019 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުން، 1991 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ 

ެއންމެ މަޤްބޫލު ސިނާއަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އެކި ަދރަޖައިގައި ާއމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގައި އެވެރެޖްޮކށް ހިނގާ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި 

ަވޒީފާތައް ބަހާލެވިފައިވާ ޮގތް ހިމަނައިފައިވެއެވެ. މިރިޯޕޓުން ދައްކާޮގތުން އެންމެ ކުޑަޮކށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ އާބާދީގެ ޮބޑުބައެއް މަސައްކަތްކުރަނީ 

މިއާޚިލާފަށް  ކުރިއަރާފައެއް ނުވެއެވެ.  އެހާ  ޢިމާާރތްކުރުންފަދަ ސިނާއަތްތައް  އުފެއްދުންތެިރކަމާއި  ޤައުމުތަކުގައި  މި  އަދި  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައެވެ. 

ުކރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އަދާހަމަައށްވެސް އެންމެ ޮބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ޚިދުމަތުގެ ސިނާއަތު ނުވަތަ ސަރވިސް 

އިންޑަސްޓްރީންނެވެ ]4[. 

ެއިކ ަދަރަޖިއަގިއ އާމްަދީނ ިލބޭ ަޤުއމަުތުކަގިއ އެެވެރޖްޮކްށ ހިނގާ ާދިއރަާތުކގެ މުެދަގިއ ވީަޒފަާތްއ ަބހާލިެވަފިއވާ ޮގތް

ަބއެއް ޤައުމުތަކުގައި އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށްޓަކައި ޮކމްޕެޓިޝަން ޕޮލިސީ ނުވަތަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ބޭނުން ޮކށްފައިވެއެވެ. މި ސިޔާސަތަކީ 

އާ އުފެއްދުންތަކަށް މަގުފަހިޮކށްދީ، ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުޮކށްދީ، އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ފުޅާކުރުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ. 

އެޮގތުން، އިންޑިޔާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ މެނުފެކްޗަރިންގ ސެކްޓަރ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުންވަނީ މި ޕޮލިސީ އާ އެއްޮގތަށް 

ަމސައްކަތްޮކށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ޯހދާފައެވެ. އަދި ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން އާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ލިބި، 

ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދިޔުމަށްވެސް މަގުފަހިވިއެވެ ]5[. އަދި ހަމައެހެންމެ، ކެންޔާގެ ޮމބައިލް ބޭންކިންގ ސަރވިސް ތަރައްޤީވެގެން ދިޔުމުގެ 

ިސއްރަކީވެސް ޮކމްޕެޓިޝަން ޕޮލިސީ ރީޯފމްއެވެ. ކެންޔާގެ ބޭންކިންގ އިންޑަސްޓްރީަގއި ޯމބައިލް ވަރޗުއަލް ނެޓްޯވކް ޮއޕަރޭޓަރސް ތަޢާރަފުވެގެން އައުމާއެކު 

ައއު ޕްޮރޑަކްޓްތަކެއް އުފައްދައި، މާކެޓަށް ނެރެވުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އައު ކުންުފނިތަކަށް މާކެޓަށް ވަނުމަށް ފުރުޞަތުލިބިގެންޮގސް، މާލީ ޚިދުމަތްތައް 

ލިބުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ފަސޭހަކަން އިތުރުވެފައިވެއެވެ ]6[.
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ދަތުރުފަތުރު، ޯޕސްޓްއާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް

ވިޔަފާރި

ޯގތިގެޮދރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

މަސްވެރިކަން

ޞިއްޙަތާއި އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް

ތަކެތި އުފެއްދުން

ފަތުރުވެރިކަން

ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

އިމާރާތްކުރުން

ފައިސާގެ ޚިދުމަތް

ތަޢުލީމް

ސަޤާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

އްތަ
ސަ
އިން

ދެިވިހާރއްޖޭގެ އިޤްތާިޞީދ ާދިއރަާތްއ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބަޯރސާ ވެފައިވާ ޤައުމެކެވެ. ކާބަފައިން އާމްދަނީ ޯހދުމަށް މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ޮކށްފައިވާ 

ަމސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމަށް ވުމުން، މި ސިނާއަތު ސިފަކުރަނީ ދިވެހީންގެ އިޤްތިޞާދީ ލޭނާރު ގޮތުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް 

ައއި ބަދަލާ ގުޅިގެން މިހާރު އެންމެ ޮބޑަށް ބަޯރސާ ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށެވެ. ރާއްޖެައށް ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފްވީ 1972ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީޮކޅުގައެވެ. އަދި 

ިމއަދާ ހަމައަށް އައި އިރު މި ދާއިރާ ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ފުޅާވެފައިކަން ފާހަގަޮކށްލަންޖެހެއެވެ. އެއިރު މަދު ރިޯސޓުތަކެއް ހިންގަމުން އައި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ިމހާރު ވަނީ އެތަކެއް ރިޯސޓުތަކެއް ޮއޕެރޭޓް ކުރުމުގެ އިތުރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ަރށްރަށުގައިވެސް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފަށައި، ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް 

މަގުފަހިވެފައެވެ. ގްލޯބަލް އެޖް ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުން، ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ބޭރުފައިސާގެ 60 އިންސައްތައަކީ ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ ފައިސާއެވެ ]7[.

މަތީގައިވާ ޗާޓުން ދައްކާ ޮގތުގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ )ޖީ.ޑީ.ޕީ( 21.5 އިންސައްތައަކީ ފަތުރުވެރިކަމެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ޮބޑު ހިއްސާއެއް 

ޮކށްފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރު، ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި، ވިޔަފާރިތަކުންނާއި، ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ޯގތިގެޮދރާއި 

ިޢމާރާތުގެ ވިޔަފާރިން ޖީ.ޑީ.ޕީ އަށް ހިއްާސކުރަނީ 8.2 އިންސައްތައާއި 7.1 އިންސައްތައާ ދެމެދުއެވެ. އަދި މާޒީގައި އިސްކަންދިން މަސްވެރިކަމާއި 

ސަޤާފަތާއި ކުޅިވަރު ފަދަ ދާއިރާަތކުން މިހާރު ޖީ.ޑީ.ޕީ އަށް ހިއްސާ ކުރަނީ 5 އިްނސައްތައަށްވުރެވެސް ދަށުންނެވެ.

ާރްއޖޭގެ އިޤްތާިޞީދ ާދިއރަާތުކްނ ަޤުއީމ ުއެފްއުދްނތިެރަކމުގެ މްިނަގނޑްަށ ިހްއާސުކާރ މްިނަވުރ – 2019 )ޮނިމަނލް ޖީ.ީޑ.ޕީ( ]8[
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އިސްވެ ބަޔާންކުރި ހިސާބު ތަކުން ދައްކާ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު، ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. މީގެ 

ަމއިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ މި ޤައުމު އުފެދިފައިޮއތް ޮގތުންނާއި، ސަރަޙައްާދއި، ފަތުރުވެރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ބަޯރސާވެފައިވުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖަޒީރާ 

ރަށްތަކަކަށް އެކުލެވިފައިވާ ޤައުމަކަށްވުމާއެކު އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާއަތެއް ހިންގުން ވާނީ ދަތި ކަމަކަށެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ފަދަ އަސާސީ ވަޞީލަތްތައް މަދު 

ަޤއުމެއްގައި އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޯހދަން އުނދަގޫވެ، ނުވަތަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށްޓަކައި އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަޯރސާވާންޖެހޭތީއެވެ. 

އެހެނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތުގެ ސިނާއަތު ވަރަށްޮބޑަށް ކުރިއެރުޭވތަން މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީ ސެކްޓަރގައި ހިމެނޭ މަސްވެރިކަމާއި 

ަދނޑުވެރިކަން މިހާރު ދަނީ ހީނަރުވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އިޤްތިޞާދު ކުރި އެރުވުމަށްޓަކައި އިތުރު ދާއިރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދީ އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތު 

ުކރުމަކީ އަހުމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އިޤްތިޞާދު ސިންަދފާތުކުރުމަށްޓަކައި މާލީ ދާއިރާ )ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ( އިތުރަށް 

ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. 

އިޤްތާިޞުދ ިސްނަދފުާތުކުރަމްށަޓަކއި މާލީ ިޞާނަޢތް

މާލީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކީ ބޭންކިންގ، އިންޝުއަަރންސް އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާޮގތުގައި ރަނގަޅު މާލީ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުޮކށްފައިވާ ޤައުމުތައް، ބާރު ދުވެލީގައި ތަރައްޤީވަމުންދެއެވެ ]9[.

މާލީ ނިޒާމް ތަރައްޤީޮކށް ހަރުދަނާކުރުމުން، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަާފރިތައް ފުޅާކުުރމަށާއި އައު ވިޔަފާރިތައް މާރކެޓަށް ވަނުމަށް ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ. އެއީ 

އެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށާއި އައު ވިޔަފާރިތައް ބާޒާރުގައި ހިފަހައްޓާލުމަށް ފައިސާ ލިބޭނެ މަގު ފަހިވާނެތީއެވެ. ފަންޑު ޯހދުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ބާޒާރަށް ބަޯރސާ ވުމުގެ ބަދަލުގައި ޮޑމެސްޓިކް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް ވެސް ފައިސާ ޯހދިދާނެއެވެ. މިޮގތުން، ޮޑމެސްޓިކް މާރކެޓަށް އަމާޒުޮކށް ހިއްސާ އާއި 

ޮބންޑު އަދި ޞުކޫކު ފަދަ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާއި، ސަރުކާރު 

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް ޮބންޑް އަދި ޞުކޫކް ވިއްކައިގެން ފައިސާ ޯހދިދާނެއެވެ. އަދި އައު ސިނާޢަތެއް އިޤްތިޞާދަށް ގެނައުމާއި، 

ޢުމްރާނީ ޚިދުމަތްތަކާއި އައު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި މި ފައިސާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

އިން  )އައި.އެފް.ސީ(  ޯކޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު  ޯހދުމުގެ  ފަންޑު  ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  އިޤްތިޞާދު  ިވޔަފާރިއާއި 

ިދވެހިރާއްޖޭގައި ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އަލިއަޅުވައިލުމަކީ މުހިްނމުކަމެކެވެ. މި ޯކޕަރޭޝަނުން ވަނީ 1983 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 157 މިލިއަން 

ޔޫއެސް ޮޑލަރު އިންވެސްޓްޮކށްފައެވެ. އެޮގތުން، ރާއްޖޭގެ ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަންގައި $2.25 މިލިއަން ގެ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓެއްވެސް 

އައި.އެފް.ސީ އިން ވަނީ ޮކށްފައެވެ. ހައުސިންގ ފައިނޭންސް ގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ިވޔަފާރިތަކަށްވެސް އައި.އެފް.ސީ އިން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވެއެވެ. އެޮގތުން، 

ަވތަނިއްޔާ ޓެލެޮކމް މޯލްޑިވްސް )މިހާރުގެ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް( އާއި، ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް އާއި “ދަ ޝަންގްރި-ލާ ގްރޫޕްސް ވިލިނގިލި ހޮޓެލް” އަށް 

އައި.އެފް.ސީ އިން ވަނީ އިންވެސްޓްޮކށްފައެވެ ]10[. މި ކުންފުނިތަކަށް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ފައިސާއަކީ އެކުންފުނިތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި 

ިހންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ވާދަވެރިކަމާއެކު މާކެޓްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ޮބޑު އެހީއެކެވެ.

ިންނމްުނ

ިދވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިޤްތިޞާދުތަކުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ބަޯރސާ ވާން ޖެހިފައި ވާތީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުޑަ ބަދަލެއް 

ައއި ކަމުގައިވިޔަސް މިފަދަ ޤައުމުތަކަށް ޮބޑު އަސަރެއް ކުރެއެވެ. އެހެްނކަމުން އިތުރު ސިނާޢަތުތައް ތަޢާރަފު ކުރުމާއި ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ 

ަޤއުމެއްގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމަށް އެޅޭނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. ރާއްޖެއަށް ބަލާނަމަ ޓެކްނޮޮލޖީއާއި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފަދަ 

ދާއިރާތައް ފުޅާކުރުމަކީ އެހެން ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ވެސް އެއިން މަންފާކުރާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

ިދރާސާޮކށް، ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމް އާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ކުރި އެރުވުމަކީވެސް އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
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ސްޮޓކް  ކުންފުނިތަކާއި،  އިންޝުއަރެންސް  ބޭންކުތަކާއި،  ނިޒާމަކީ  މާލީ 

އެކްސްޗޭންޖާއި، އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކު ފަދަ މާލީ އިދާރާތަކުން ފައިސާއާ 

މި ނިޒާމުގެ  ޭބނުންކުރާ ނިޒާމެވެ.  ކުުރމަށް  މުއާމަލާތްތައް  އެންމެހާ  ބެހޭ 

ޒަރީޢާއިން ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ފަންުޑކުރުމަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ރައުސްމާލު 

ލިބި، އެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ނަފާ ލިބެއެވެ. މާލީ ތަރައްޤީއެއް ގެނެވޭނީ 

ރަނގަޅު މާލީ ނިޒާެމއް އެކުލަވާލެވިގެންނެވެ. 

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

އްިނވްެސޓަްމްންޓަތކާ ެބހޭ ަމުޢލޫމާުތ ހަޯދއި، ަރުއްސމާލު   .1
ަބހާލިެވާދެނ ޮގތްަތްއ ެދެނަގުތްނ

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ެފންވަރާއި މިންވަރަކީ ރައްކާޮކށްފައިވާ 

ަފއިސާ އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިްނމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަމެކެވެ. މި 

މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަށް ވަކިވަކި ފަރުުދން އަމިްއލައަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް 

ގިނަ ވަގުތު އެކަމަށް ހޭދަވާނެ ޚަރަދު ޮބޑު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އިންވެސްޓް 

ުކރެވިދާނެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފައިނޭންޝަލް އިންޓަމީޑިއަރީޒްތަކުން 

)މާލީ ކަންކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާުކރާ ފަރާތްތަކުން( ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

ޯފރުޮކށް ދޭންވާނެއެވެ. އެކަށޭނެ ޮގެތއްގައި ަރއުސްމާލު ބެހުމުގައި ޕަރޯފމަންސް 

ރަނގަޅު ކުންފުނިތަކަށް ސަމާލުކަްނދިނުމަކީ މިފަދަ އިދާރާތަކުގެ އެއް އަމާޒެވެ. 

ކުންފުނިތަކާއި  އުންމީދީ  އިންވެސްްޓކުރަނީ  އިންވެސްޓަރުން  ެއހެންކަމުން 

ިސނާއަތްތަކުގައިކަން ކަށަވަރުކުރެވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އައު ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ަވޞީލަތްތަކާއި އައު އުފެއްދުންތަކަށް މަގުފަހި ޮކށްދިނުމަށްވެސް ފައިނޭންޝަލް 

އިންޓަރމީޑިއަރީޒްތަކުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.   

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

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ޮމނިޓަރ ޮކށް، 

ުކންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ފަންޑު ބޭނުންކުާރނެ ޮގތްތައް ހާމަޮކށްފައި ޮއތުމަކީ 

އެ ކުންފުނީގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހިއްާސދާރުންނަށް ލިބޭ އިތުރު ބާރެކެވެ. 

މީގެ ސަބަބުން މެނޭޖްމަންޓްގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ހިންގުންތެރިކަން އިތުރުވެ، 

ުކންފުނީގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ފަންޑުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ޒިންމާދާރުވެ، ކުންފުނީގެ 

ަޕރޯފމަންސް އިތުރުވެ، ފައިދާ ިއތުރުވެގެންދެއެވެ. ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ 

ިނޒާމު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ތަންފީުޒވުމުން އިޤްތިޞާދުގެ ކުރިއެރުމަށް 

)ސްޮޓކް  ބާޒާރު  ޙިއްސާގެ  އިތުުރން،  މީގެ  ކުރެއެވެ.  އަސަރެއް  ަރނގަޅު 

ވެރިންގެ  ކުންފުނީގެ  އާއި  މެނޭޖްމަންޓް  ކުންފުނީގެ  އަކީވެސް  މާރކެޓް( 

މަސްލަޙަތު އެއްހަމަކުރެވޭ އެއް ބާރެވެ ]2[.

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

މާލީ ވަޞީލަތްތަކާއި މާލީ ބާޒާރުތަކާއި ފަިއނޭންޝަލް އިންޓަމީޑިއަރީޒްތަކުން 

ވިޔަފާރިކުރުމާއި ހެޖްކުރުމާއި ހިރާސް ޕޫލްކުރުމަށް އެހީވެދެއެވެ. ކުންފުނިތަކާއި 

އެކިއެކި ސިނާއަތްތަކުގެ މެދުގައި ހިރާސް ސިންދަފާތު )ރިސްކް ޑައިވަރސިފައި( 

މިއީ  ބާރުޯފރުވައެވެ.  ނިޒާމުން  މާލީ  އެކަށައެޅުމަށް  ވަޞީލަތްތައް  ޮކށް، 

އިޤްތިޞާދު ތަރައްޤީވުމަށް އެހީވެދޭ ކަމެކެވެ. ޢާންމުޮގތެއްގައި އިންވެސްޓަރުން 

ލަފާކުރެވޭ  ކަމަށް  ލިބޭނެ  ފައިާދއެއް  ޮބޑު  ބޭނުންވާނީ  ިއންވެސްޓްކުރަން 

ވެގެންދަނީ  ކަންކަން  މިފަދަ  ގިަނފަހަރަށް  ނަމަވެސް،  ަކންކަމުގައެވެ. 

ިހރާސްވެސް އެހާމެ ޮބޑު ކަންކަމަށެވެ. ފައިނޭންޝަލް އިންޓަރމީޑިއަރީޒްތަކާއި 

ރައުސްމާލުގެ  ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް  އިންެވސްޓްމަންޓް  މިފަދަ  ބާޒާރުތަކުން  މާލީ 

3. މާލީ ަތަރްއީޤގެ ަސަބުބްނ 
އިޤްތާިޞަދްށ ުކާރ ައަސުރ

ލިޔުނީ: މަރްޔަމް ޝުޢާ ޙަމީދު
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ހިރާސްތައް  އެމީހުންގެ  ފަރުދުންނަށް  ވަކިވަކި  އެކަށައަޅަނީ  ޮބޑުބައެއް 

ސިންދަފާތުކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުމަށެވެ. މިއީ އައު އުފެއްދުންތަކަށް މަގު 

ފައިސާ  ރައްކާކުރާ  ފަހަށް  ޢާންމުޮގތެއްގައި  އެއީ  ކަމެކެވެ.  ހުޅުވިގެންދާނެ 

ވަޞީލަތެއްގެ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ނުވަތަ  ޕްރޮޑަކްެޓއް  އެއް  ިއންވެސްޓްކުރާނީ 

ބަދަލުގައި ގިނަ ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތަކުގައި ކަމަށްވާތީއެވެ. 

ބާޒާރުތަކުން  މާލީ  އިންޓަރމީޑިއަރީޒްތަކާއި  ފައިނޭންޝަލް  އިތުރުން،  މީގެ 

ދުރުރާސްތާއަކަށް  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ކުޑަޮކށްދެއެވެ.  ރިސްކް  ލިކުއިޑިޓީ 

ަރއުސްމާލު ބޭނުންވާ، އަދި ފައިދާ ޮބޑު ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

އިތުރުވެއެވެ.  ޝައުޤުެވރިަކން  ޮއންނަ 

އްިނވްެސްޓކުުރމުގެ ބޭުނމުަގިއ ެއިކ ފާަރތަްތުކްނ ަރްއކާުކާރ   .4
ޕޫލުްކުރްނ ަފިއާސ 

މާލީ ބާޒާރުތަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  ަފއިނޭންޝަލް އިންޓަރމީޑިއަރީޒްަތކާއި 

ަފރުދުން ފަހަށް ރައްކާޮކށްފައިވާ ފައިސާ ޫޕލްކުރުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ޮބޑެތި 

ބޭނުންކުރެއެވެ.  ކުރުމަށް  ފައިނޭންސް  ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ަފހަށް ރައްކާޮކށްފައިވާ ފައިސާ މިޮގތަށް ޮމބިލައިޒް ކުރުމަށް ޤާބިލްކަންހުރި 

އިންވެސްޓްމަންޓް  ޮބޑު  ފައިސާއިން  ޖަމާކުރާ  އެ  ނިޒާމަކުން،  މާލީ 

ަޢދަދެއް އުފެއްދުމަށް ފަސޭހަ ވާނެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އެގްރިގޭޓް 

އިތުރުވެ،  ރައުސްމާލު  ދުވެލީގައި  ާބރު  އިތުރުވެ،  ިއންވެސްޓްމަންޓް 

އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ކުރިއަރައިެގންދާނެއެވެ. އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި 

ލިބެނީ  ޮބޑަށް  މަންފާ  އޭގެ  ބޭުނންކުރުމުން  ފައިސާ  ރައްކާކުރާ  ަފހަށް 

ަރއުސްމާލު ޯހދުމަށް ދަތި އިޤްިތޞާދުތަަކށާއި މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭކަމަށް 

އޭޝިޔާގެ  ކަމަކީ  ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ  އިޤްތިޞާދުތަކަށެވެ.  ފާހަގަވެފައިވާ 

ރައްކާކުރާ  ފަހަށް  ވެފައިވަނީ،  އަޞްލަކަށް  ކުރިއެރުމުގެ  އިޤްތިޞާދުގެ 

އިތުރުވުމެވެ.   ރޭޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފައިސާއާއި 

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

ބާޓަރ  އައީ  ކުރަމުން  މުޢާމަލާތް  ގަނެވިއްކުމުގެ  ބަލާއިރު  ތާރީޚީޮގތުން 

ިސސްޓަމްއަކުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މާލީ އިޤްތިޞާދުގައި ނަގުދު ފައިސާ 

ފެށުމުން  ބޭނުންކުރަން  މުޢާމަލާތުގައި  ގަނެވިއްކުމުގެ  މަނީ(،  )ޕޭޕަރ 

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ލުއިފަސޭހަ ވެގެން ދިޔައެވެ. މި ނިޒާމު ތަޢާރަފުވުމުން 

މަސައްކަތްތެރިންގެ  މަގުފަހިވެ،  ސްޕެޝަލައިްޒވުމަށް  ަމސައްކަތްތެރިން 

މާކެޓަށް  ޕްޮރޑަކްޓްތައް  އައު  އާއި  ޓެކްނޮޮލޖީ  އައު  އިތުރުވެ  ޤާބިލްކަން 

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

މާލީ  އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކާއި  ވަޞީލަތްތަކާއި  މާލީ  އުފެއްދުންތަކެވެ.  އައު 

ބާޒާރުތަކާއި ފައިނޭންޝަލް އިންަޓރމީޑިއަރީޒްތަކުގެ ސަބަބުން މުޢާމަލާތްތަކަށް 

ހިނގާ ޚަރަދު )ޓްރާންސެކްޝަން ކޮސްޓް( ދަށްވެ، ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން 

ިއތުރުވުމާއި، އައު އުފެއްދުންތަކަށް މަގު ުހޅުވިގެންދިޔުމުން އިޤްތިޞާދުތައް 

ތަރައްޤީވެގެންދެއެވެ. 

ކާރިޘާތަކުން  ކުއްލި  ދިމާވާ  ބެލެވޭނީ  ނިޒާމެއްކަމުގައި  މާލީ  ރަނގަޅު 

ައރައިގަނެވޭނެ ފަދަ ޤާބިލްކަމާއި ވިލުންވެިރކަންހުރި މާލީ އިދާރާތަކާއި މާލީ 

ބާޒާރުތައް އެކުލެވިފައިވާ ނިޒާމަކަށެވެ. މާލީ ިސނާޢަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި 

ރަނގަޅަށް ހިނގާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ރެގިއުލޭޓަރީ އަދި ސުޕަވައިޒަރީ 

ޮއނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ ބޭންކުތަކުން ހިރާސް 

މާކެޓްތަކުގެ  އިކުއިޓީ  އަދި  ޮބންޑް  ކަނޑައަަޅއި،  ޮގތްތައް  މެނޭޖްކުރެވޭނެ 

މާކެޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމަކީ މާލީ ސިނާއަތު ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޮގތެއްގައި ހިންގުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. 

ދައުރެއް  ޮބޑު  ތަރައްޤީވުމުގައި  އިްޤތިޞާދު  ދައްކާޮގތުގައި  ިދރާސާތަކުން 

އަދާކުރަނީ ބޭންކުތަކާއި ޙިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ކުރިއެރުމެވެ. މި ދިރާސާތަކުން 

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަކީ، މާލީ ނިޒާމުގެ ވަކި އުންސުރެއް ކުރިއެރުވުމުގެ 

ބަދަލުގައި މުޅި ނިޒާމު ތަރައްޤީ ޮކށްގެންޫނނީ އިޤްތިޞާދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ަލނޑުދަނޑި ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ޙާސިލް ނުވާނެކަމެވެ. މިޮރނގުން 1993 

)King and Levine( ދިރާސާއެއް  ަވނަ އަހަރު ކިންގް އަދި ލެވީން 

ކުރުމުއްދަތުގައި  ވަޒަންޮކށްފައިވަނީ،  ދިރާސާގައި  މި   .]4[ ޮކށްފައިވެއެވެ 

އިން  ލައިބިލިޓީސް  ލިކުއިޑް  ނުވަތަ  ޒިންމާ  ދަރަނީގެ  ައދާކުރަންޖެހޭ 

ިމންކުރެވޭ މާލީ ފުންމިން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް ޑެޕްތް އާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ 

ޮބލަކަށް  ނިސްބަތުން  އުފެއްދުްނތެރިކަމުގެ  ޙަޤީޤީ  ކަމަށްވާ،  ިމންގަނޑުތައް 

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

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޒަރީޢާއިން އިތުރުވާ ރައުސްމާލުން ޮބލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތް 

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

ދިރާސާ ކުރުމަށް 77 ޤައުމަކުން ޯހދާފައިވާ ހިސާބުތަކުން ދައްކާޮގތުގައި މާލީ 

އެކަށީގެންވާ  މިންގަނޑުތަކަށް  ތަރައްޤީގެ  ފުންމިނުގެ ސަބަބުން ބުނެވިދިޔަ 

ހެޮޔ އަސަރެއް ކުރެއެވެ. މިދިރާސާގައި ފާހަގަޮކށްފައިވާ ޮގތުގައި މާލީ ޮގތުން 

އެހާ  އަކީ  އިންޑިކޭޓާރސް  ބޭނުްނކުރާ  ޯހދުމަށް  މިންވަރު  ަތރައްޤީވެފައިވާ 

އިންޑިކޭޓަރސް  މިފަދަ  އެހެނީ،  ނޫނެވެ.  ތަކެއް  އިނޑިކޭޓަރ  އިފެކްޓިވް 

ޓްރާންސެކްޝަން  މެނޭޖްކުރުމާއި،  އޭިސމެޓްރީ  އިންޮފމޭޝަން  ާވންޖެހޭނީ، 

ކުޑަކުރުމަށް  ހިރާސް  ޮމިބލައިޒްޮކށް،  ވަޞީލަތްަތއް  ދަށްކުރުމާއި،  ކޮސްޓް 

ދެނެގަނެވޭނެ  ފެންވަރު  ކުރާ  މަސައްކަތް  ނިޒާމަކުން  މާލީ  ޤައުމެއްގެ  އެ 

ތަކަކަށެވެ. އިންޑިކޭޓާރސް 

އަންނަ  ކުރިއަރަމުން  ޚިލާފަށް،  ޤައުމުތަކާ  ތަރައްޤީވެފައިވާ 

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

މާރކެޓް  ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ނުކުރި  ރެގިއުލޭޓް  ‘މާރކެޓް  ބުނާޮގތުން، 

 .]1[ ހައްލުޯހދާނެއެވެ’  ކަްނކަމަށް  ިދމާވާ  ވެސް  އަބަދު  ޒާތުގައި  އޭގެ 

ިމހެން ބުނާ ބުނުމުގައި ޮއތީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީގަތެއްޯތ އަޅުގަނޑު ދޫޮކށްލާނީ 

ިކޔުންތެރިންނަށެވެ. ދެ ޓީމެއް ވާަދކުރާ ފުޓްޯބޅަ މެޗެއްގައި ދެބައި މީހުންވެސް 

މެޗް  ކުރާފަރާތުން  އިންތިޒާމް  މެޗް  އެ  ކަމަށްވާއިރު،  ޮމޅުވާން  ކުޅެނީ 

ިއންސާފުކުރުމަށް ރެފްރީއެއް ނާރުވާ، މެޗް އިންސާފުކުރާނީ ކުޅޭ ދެޓީމުން 

ނިންމާލެވިދާނެކަމަށް  އިންސާުފވެރިކަމާއެކު  މެޗް  އެ  ދޫޮކށްލުމުން  ކަމަށް 

ހިނގާނެކަމަށް  އެމަގުން  އެކަން  ހަމަގައިމުވެސް،  ހެއްޔެވެ؟  ދެކެމު  ތިބާ 

އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ. މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓްުކރާ ފަރާތެއް ބޭނުންވަނީ މިފަދަ 

ަސބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. އެއީ، މާރކެޓުގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ ކަންކަން ނައްތާލާ، 

މާރކެޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިޮކށްދީ، 

ހަރަކާތްތެރިވެ  މާރކެޓުގައި  ވެސް  ފަރާތަކުން  ހުރިހާ  ިއންސާފުވެރިކަމާއެކު 

ދިއުމަށްޓަކައެވެ. ކުރިއަށް 

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ދައުރު ޮއތް ޮގތާއި މިންވަރަށް 

އެހެން  ދުނިޔޭގެ  ކުރިއަރާފައިވާ  ދާިއރާއިން  މި  ކުރިން،  އަލިއަޅުވާލުމުގެ 

މުހިންމު  ބަލާލުމަކީ  ޮގތް  ޮއތް  ދައުރު  ރެގިއުލޭޓަރުންގެ  މާރކެޓުތަކުގައި 

އެންމެ  އަދި  ދުވަސްވީ  އެންމެ  ދާއިރާއިން  މި  އެޮގތުން،  ކަމެކެވެ. 

 1934 ބަލާލާއިރު،  އަށް  އެެމރިކާ  ކަމުަގއިވާ  ޤައުމު  އެއް  ކުރިއަރާފައިވާ 

އިން ފެށިގެން ވެސް އެ ޤައުމުގައި ޮއންނަނީ ‘ސިންގަލް ރެގިއުލޭޓަރ’ 

ރެގިއުލޭޓްކުރަނީ،  މާރކެޓް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ނިޒާމުގައި،  މި  ނިޒާމެކެވެ. 

ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ހާމަޮކށް ހަރުދަނާކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

ެތރެއިންނެވެ. މިކަމުގައި، އެމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ފަލްސަފާއަކީ، އިންވެސްޓަރުންގެ 

އިތުބާރާއި މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ވިޔަފާރިތަކުގެ މަސްލަހަތާ ދެމެދު 

ެއންމެ އެކަށޭނަ ބެލެންސެއް ގެންގުޅުމެވެ. އެޮގތުން، ޯއޑަރ ޕްޮރޓެކްޝަން 

ރޫލްގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ ‘ބެސްޓް ޕްރައިސް ޕްރިންސިޕަލް’ ގައި ވާޮގތުން، 

އެކްސްޗޭންޖެއްގައި  ޮކންމެ  ޤައުމުގެ  އެ  ޕްލޭސްކުރަނީ  ޯއޑަރެއް  ހިއްސާގެ 

ލިބެން  ވަގުތަކު  އެ  ބާޒާރުގައި  މުޅި  ލިބެންާވނީ  ޯއޑަރަކަށް  އެ  ވިޔަސް، 

ޮއތް އެންމެ ރަނގަޅު ޮއފަރއެކެވެ. މިހެން އިންތިޒާމްވެފައި ޮއތުމުން، ޮބޑެތި 

ފުރުސަތެއް  ޖެހުމުގެ  ބޮލާލާ  އެކްްސޗޭންޖުަތއް  ކުދި  ެއކްސްޗޭންޖުތަކުން 

ޯނވެއެވެ ]1[. ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން ވާދަވެރި ާމރކެޓްތަކެއް އުފެދި، އެއްބަޔަކު 

ައނެއް ބަޔަކަށްވުރެ ކުރިއަރާ ދިއުމުގެ ރޫހުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން 

މާރކެޓުގެ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަވެ އޭގެ ަފއިދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކުރެއެވެ. 

ިމއާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި، އެންމެ އެކްސްޭޗންޖެއް ޮއންނަ ޮގތަށް ޤާނޫނާއި 

ގަވާއިދުތަށް ބައްޓަންކުރެވިފައިވާތީ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ ކަންކަން 

ހާސިލްކުރުމުގައި ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ދައުރު ެއންމެ އެދެވޭ ޮގތެއްގައި ނުފެނެއެވެ.

ނިޒާމް  ރެގިއުލޭޓަރީ  އެމީހުންގެ  ބަލާލާއިރު،  އިންޑިއާއަށް  އަވަށްޓެރި 

ވަރަށް  އަޅާބަލާއިރު  ޮގތާ  ޮއްނނަ  އެަކން  ރާއްޖޭގައި  ަތރުތީބުވެފައިވަނީ 

ތަފާތު އެހާމެ ފުރިހަމަ ޮގތަކަށެވެ. އެޮގތުން، އިންޑިއާގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ 

ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ބާޒާރުގެ  ހިއްސާގެ  ފަރުމާޮކށްފައިވާޮގތުން،  ޤާނޫނުތައް 

އުފެދޭ ޚުޞޫމަތުތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެޕެލެޓް ޓްރަބިއުނަލްތައް ގާއިމްޮކށްފައި 

ހުރެއެވެ. އަދި ޓްރަބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުމާމެދު ހިންހަމަނުޖެހޭނަމަ އެ 

މައްސަލަ އެޤައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް 

އޮވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ދާިއރާއަކީ ފަންނީ ދާއިރާއަކަށް ވާތީ، އެންމެ 

އެކަށީގެންވާ  ގެންދިއުމަށާއި  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތްތައް  ޮގތެއްގައި  އެކަށޭނަ 

އަވަސް މިނެއްގައި މައްސަލަތައް ިނންމުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޯކޓުތަކެއް 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ޤާނޫނުން ފަހިޮކށްފައިވެއެވެ ]2[. މިއާ ޚިލާފަށް 

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ފަރުމާޮކށްފައިވާ ޮގތުން މިފަދަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަކީ 

4. ެކޕަިޓލް މާރެކްޓގެ ލާަބައްށަޓކައި 
ެރގިުއލަޭޓުރްނގެ ަދުއުރ ފުޅާުކުރްނ

ލިޔުނީ: އިބްރާހިމް ސިޢާޢު
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ކަމެއް ނޫނެވެ.  ުކރެވޭނެ  ރެގިއުލޭޓަރުންނަށް 

ޮގތުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންކަން  ރެގިއުލޭޓުކުރުމުގެ  ހިއްސާގެބާޒާރު  ރާއްޖޭގެ 

ޮއޕަރޭޓަރަށް  އެއްފަދައިން   އާއި  ރެގިއުލޭޓަރ  މާރކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް 

ވެސް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ބައެއް ބާރުތައް  ދީފައިވެއެވެ. އާންމު ޮގތެއްގައި  

މާރކެޓް  ޯހދުމަށްވުރެ  މަންފާ  އިޤްތިޞާދީ  އެކްސްޗޭންޖުތަކަކީ  ެނޝަނަލް 

ަތރައްޤީޮކށް ކުރިއެރުވުމުގެ ތަސައްވަރާއި ވިސްނުމުގައި އުފައްދާ ކުންފުނިތަކެވެ. 

ކުންފުނިތަކަށް  އުފައްދާފައިވާ  ވިސްނުމުގައި  ޯހދުމުގެ  މަންފާ  އިޤްތިޞާދީ 

މަސްލަހަތަށްވުރެ  މާރކެޓުގެ  ދިނުމުން  ބާރު  ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ  މާރކެޓް 

ފުރުޞަތު  ފަހެވެގެންދިއުމުގެ  މަގު  އިސްކުުރމަށް  މަސްލަހަތު  ުކންފުނީގެ 

ޮބޑުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ރެގިއުލޭަޓރުންގެ ަދއުރު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރައިވެޓް 

ުކންފުނިތަކަށް ރެގިއުލޭޓަރީ ދައުރު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ 

ެއންމެ އިސް ރެގިއުލޭޓަރ ޗެއަރ ކުރާޮގތަށް، ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، 

ްޕޮރފެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިމެނޭޮގތަށް އެޑްވައިޒަރީ ޯބޑެއް އުފެއްދުމަކީ 

މީގެ  ގޮތެކެވެ.  ޯހދިދާނެ  ތަކެއް  ކުރިއެރުން  އިތުރު  ޮގތުން  ރެގިއުލޭޓަރީ 

ިއތުރުން، އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި ޮއންނަ ަފދައިން، މާރކެޓާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ 

ުޚޞޫމަތުތަކަށް ޢަދުލުވެރި ޙައްލެއް ޯހދައި ދިނުމަށްޓަކައި، ޓްރަބިއުނަލްއެއް 

ޮބޑުކުރުމަށް  އިތުބާރު  ޮއންނަ  މާރކެޓާމެދު  އިންވެސްޓަރުން  އުފެއްދުމަކީ، 

މަގުފަހިވާނެކަމެކެވެ. 

ދައުރު  ރެގިއުލޭޓަރުންގެ  ބާާޒރުގައި  ހިއްސާގެ  ރާއްޖޭގެ  ެއހެންކަމުން، 

ުފޅާޮކށް ސެލްފް ރެގިއުލޭޝަންއާ ދިމާލަށް ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ 

ތަޖުރިބާއިން ފިލާވަޅު ނެގުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި 

ެއފަދަ ޮގތަކަށް ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު އިންތިޒާމް ވެގެން ދިއުމަކީ، މި 

ާބޒާރު އިތުރަށް ފުޅާވެ ކުރިއަރައިގެން ިދއުމަށާއި، ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ދައުރު 

މަގެކެވެ. ޮކށިގެންާދނެ  ުފޅާކުރުމަށް 
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ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަރުދުންނަށާއި  އަކީ ޢާންމު  އިންކްލޫޝަން  ަފއިނޭންޝަލް 

އަގެއްގައި  ހެޮޔ  އެކަށީގެންވާ  ފަސޭހައިން،  ޚިދުމަތްތަކަށް  މާލީ  ބޭނުންވާ 

.]1[ ޮއތުމެވެ  ފުރުޞަތު  އެދެވޭނެ 

ޤަދީމީ ޒަމާނުއްސުރެ އަދާ ހަމައަށް ވެސް ވިޔަފާރީގެ ޮކންޓްރޯލަކީ މަދު 

ަބއެއްގެ އަތްމަތީގައި ޮއންނަ ކަމެކެވެ. މާލީ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ވެސް 

ުހރިހާ އެންމެންނަށް ފަހިޮކށް ޮއތް ކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޢަޤީދާ 

ާއއި ގުޅުވައިގެން ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫުލކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން ފައިސާ އާއި ގުޅޭ 

ަކންކަމަށް މާޮބޑަށް އިސްކަންދިނުމަކީ ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަކީ ވެސް ދުނިޔެއަށް 

ދަހިވެތިވުން ކަމުގައި ދެކެވެއެވެ. މިފަދަ ވިސްނުންތަކުގެ ސަބަބުން، މާލީ 

ކުރާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ސްޕީޑެއްގައި  ބާރު  ނިސްބަތް  ބައިވެރިވާ  ިނޒާމުގައި 

މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅިގެންދެއެވެ. ވުމާއެކު، ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން 

ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ވެސް  ލިޓަރަސީ  ފައިނޭންޝަލް  ުކރިއެރުވުމަށްޓަކައި، 

ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހެއެވެ. ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީއަށް 

ހަލުވި  ޮގތުން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މުހިންމެވެ.  ދިނުން  ސަމާލުކަމެއް  ާޚއްޞަ 

ްސޕީޑެއްގައި ދުނިޔެ ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން 

ޯފކަސްކުރުން  އަށް  އިންކްލޫޝަން  ފައިނޭންޝަލް  ޑިޖިޓަލް  އިތުރުކުރުމަށް 

މުހިންމެވެ.  

ޑިޖިޓަލް ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން ކުރިއަރާ މިންގަނޑު އިތުރުކުރުމަށް 
އެއީ،  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް  ދައުރު  އަސާސެއްގެ  ތިން  ަމއިގަނޑު 
ަފއިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އަށް ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 
ޤާނޫނުތަކުން  ޮއނިގަނޑާއި  ޤާނޫނީ  އަހަންމިއްޔަތުކަން؛  ދޭ  ިއން 
ަފއިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އަށް ާބރުއަޅާ މިންވަރު؛ އަދި އައި.

ތަރައްޤީވެފައިވާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ދާއިރާގެ  މާލީ  އާއި  ސީ.ޓީ 

ިމންވަރެވެ ]2[. އަދި ހަމަ މިާއއެކު، މާލީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް 
ބާރުއަޅާ މައިގަނޑު ހަތަރު ކަމެއް ވެއެވެ. އެއީ:

މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށްދާޮގތާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ . 1
އިންތިޒާމުތައް

ވަސީލަތްތައް . 2 ހިންގާނެ  މުޢާލަމާތްތައް  ފައިސާގެ  ފަސޭހައިން 
ން ރު ހު

ފަސޭހައިން . 3 މުާޢމަލާތްތަކަށް  ފައިސާގެ  ދައްކަންޖެހޭ  ޢާންމުޮކށް 
ފަހިވުން މަގު  އެއްޮގތަށް( ފައިސާދެއްކޭނެ  އިރުޝާދާ  )ދީފައިވާ 

މާލީ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.. 4

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު 7 އުންސުރު ހަމަވުމުން، އިޖްމާޢީ ޮގތެއްގައި 
ެއންމެންނަށް މާލީ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވެ، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މާލީ 

މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

އިން  އދ  ނައްތާލުމަށް  ފަީޤރުކަން  ފެންވަރުގައި  ދުނިޔޭގެ 
ފައިނޭންސިންގ މައިކްޯރ  ތެރެއިން،  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ 
ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ  އިސްކަންދީގެން  އަށް 
United Nations Capital Development Fund (UNCDF)

ފެށުމާއެކު  ކުރަން  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   1966 އިން   
އިން   UNCDF އަދި  އިތުރުވިއެވެ.  ބައިވެރިވުން  ނިޒާމުގައި  މާލީ 
މަސައްކަތުގައި  ކުރާ  ނައްތާލުމަށް  ފަޤީރުކަން  އިސްނަގައިގެން 
ފަޤީރުކަމުގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޯފރުޮކށްދީ، 
މާލީ ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަގު ަތނަވަސްޮކށްދިނުމުގެ އިތުރުން، 
މާލީ ނިޒާމު ރޭވުމުގައި އެ ޤައުމަކުން ިއންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

5. ަފިއޭންނަޝލް އްިނކްލަޫޝްނ
ލިޔުނީ: ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ
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 .]3[ އިސްކަންދިނެވެ  ޯހދުމަށް  ފަންޑް 
ގިނަ  ވީހައިވެސް  މަޤްޞަދަކީ  އިންކްލޫޝަންގެ  ފައިނޭންޝަލް 
ބަޔަކަށް މާލީ ޚިދުމަތްތައް ހެޮޔއަގެއްގައި ޯފރުޮކށްދީގެން، މާލީ ނިޒާމުގެ 
ެތރެއިން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުން އިތުރުޮކށްގެން އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޮޔކަން 

ހާސިލުކުރުމެވެ.

ޮގންޖެހުންތަކުތެރޭގައި  ހުރި  އަށް  އިންކްލޫޝަން  ފައިނޭންޝަލް 
އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް އެކަށީގެންވާވަރަށް ތަރައްޤީ ނުވުމާއި، ބޭންކިންގ 
މަތިވުމާއި،  ރޭޓް  އިންޓަރެސްޓް  ދަށްވެ  ވާދަވެރިކަން  ސެކްޓަރުގެ 
އެކަށީގެންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނެތުމުގެ އިތުރުން ޯއވަރެގިއުލޭޝަން 

ހިމެނެއެވެ.

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އިތުރުކުރަމަށްޓަކައި 
ދިނުން  އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް  ޚާއްޞަ  ފައިނޭންސަށް  އިސްލާމިކް 
މުހިންމެވެ. ޮކންވެންޝަނަލް ިނޒާމްތަކުަގއި ބައިވެރިވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ 
ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ނިޒާމުގައި  މާލީ  އިސްލާމިކް  ަފރާތްތަކުން 
ބޮޑެވެ. 1960 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިެގން މެލޭިޝޔާއިން އިސްާލމިކް 
 2011 ނަތީޖާއަކީ  މަސައްކަތުގެ  ކުރި  ފުޅާކުރުމަށް  ަފއިނޭންސް 
ަވނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިއިރު، މެލޭޝިޔާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އިސްލާމިކް 
ަފއިނޭންސް ހަބަކަށް ވުމުގެ ިއތުރުން،  އާސިއާން ސަރަޙައްދު ގައި 
ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަންގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެއް ޤައުމަށް 

ވުމެވެ ]4[.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫަޝން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރިއަށް  ރެގިއުލޭޓަރުން  ފައިނޭންޝަލް  ވުޒާރާއިންނާއި  މާލީ  ަދނީ 
ޙަރަކާތްތައް  ނަންނަމުގައި  އެކި  ދުވަސްވަރު  އެކި  ެގންދަމުންނެވެ. 
ހިންގައެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު، ފައިޭނންޝަލް އިންކްލޫޝަން އަށް 
ާބރުއެޅުމަށް ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީ ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކި ޙަރަކާތްތައް 
ހިންގައެވެ. މިޮގތުން ފާހަގަކުރެވޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގްލޯބަލް މަނީ 
ޮއޯތރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ޮގތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ   ]5[ ވީކް 
]6[ އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިައށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ. 
ޮއޯތރިޓީ ]7[ އިން  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  ކެޕިޓަލް މާރކެޓް  ަހމަ މިއާއެކު 
ޙަރަކާތްތައް  ވީކްގެ  އިންވެސްޓަރ  ވާރލްޑް  ހިންގާ  އިސްނަގައިގެން 

ހިމެނެއެވެ. ވެސް 

އެހެނިހެން  ޮބޑެތި  ކުންފުނިތަކާއި  އިންޝުއަރެންސް  ބޭންކުތަކާއި، 
ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން ބައެއް ސްކޫލްތަކުން ވެސް ދަނީ ފައިނޭންޝަލް 
ލިޓަރަސީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތެރެއިން ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން 

އަށް ބާރު އަޅަމުންނެވެ.

ިދވެހިރާއްޖެ ޤުދުރަތީޮގތުން އުފެދިފައިވަނީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ ޮގތުގައި 
ޤައުމުތަކާއި  އުފެދިފައިވާ  އެއްފަސްގަނޑަކަށް   ،]6[ ވާތީވެ  ކަމުގައި 
ައޅާބަލާއިރު ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫަޝން އަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތައް 
ޚިދުމަތްތަކެއް  މާލީ  ގިނަ  އުސޫލުން  މޯޯޓ  އެންޑް  ބްރިކް  ބޮޑެވެ. 
ދިނުމަކީ އެކަމުގެ ފިކްސްޑް ޮކސްޓް ޮބޑުވެ އިޤްތިޞާދީޮގތުން ބަލާއިރު 
ޚިދުމަތްތައް  މާލީ  ވުމާއެކު،  ކަމެކެވެ.  ނުހިންގޭނެ  ނޫނީ  ގެއްލުމުގައި 
ލިބިގަތުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒަންވެރިވެ އުޅޭ ބަޔަކަށް ވަރަށް ޮބޑު 

ޮގންޖެހުމެކެވެ.

ިދވެހިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އަށް ހުރި މައިގަނޑު 
ދުރުދުރުގައި  ޮގތުގައި  ރަށްތަކެއްގެ  ޖަޒީރާ  ތެރޭގައި  ޮގންޖެހުތަކުގެ 
ހިމެނެއެވެ. ނުވަދިހަ ހާސް  ކުދިކުދި އާބާދީތަަކކަށްވުން  ެފތުރިފައިވާ 
އަކަކިޯލމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ފަސް ލައްކަ ވެސް ހަމަނުވާ ކުޑަ 
ޮއތް  ފަރާތްތަކަށް  ޯފރުޮކށްދޭ  ޚިުދމަތްތައް  މާލީ  އުޅުމަކީ  އާބާދީއެއް 
މަތިވުމާއި  ކޮސްޓް  ކެޕިޓަލް  އިތުރުން  މީގެ  ޮގންޖެހުމެކެވެ.  ޮބޑު 
ފައިނޭންޝަލް ލިޓަރަސީއަށް ]ޤައުމީ ފެންވަރުގައި[ ދެވޭ ސަމާލުކަން 
ކުޑަވުން ހިމެނެއެވެ ]6[. ޮގންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، ފައިނޭންޝަލް 
ގިނަގުނަ  ގެންދިއުމަށް  ަހރުފަތަކަށް  އިތުރު  އިންކްލޫޝަން 
ފަހަރަށް  ގިނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރަންޖެހެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް 
ދެކެވެނީ ޮގންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް، ޙައްލުކުރުމަށް ގިނަ 

ކުރާނެއެވެ. ފައިދާ  އެކަމުގެ  ކުރާނަމަ  މަސައްކަތްތަކެއް 

މިޮގތުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަްނތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ޕޭމެންޓްގެ  ިޚދުމަތްތައް ދިނުމާއި  މާލީ  ބޭނުންޮކށްގެން  ވަސީލަތްތައް 
ހިންގާ  މާރކެޓުގައި  ސްޮޓކް  ތަޢާރަފުކުުރމާއި،  ނިޒާމެއް  ަޤއުމީ 
ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމުތައް  ކުރެވޭނެ  ރިމޯޓްޮކށް  މުޢާމަލާތްތައް 
ވަސީލަތްތައް  އެފަދަ  ޤާިއމްޮކށް،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ބޭނުންވާ 
ތަޢާރަފްކުރުން  ޮގތްތަކެއް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ފަސޭހައިން  އަގުގައި  ހެޮޔ 

މުހިންމެވެ.
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ނިސްބަތްވާ  ބަޔަކު  ގިނަ  އާންމުންގެ  ބާޒާރަކީ  ޙިއްޞާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގިނަ  ވުރެ  އަށް   42000 ބަލާއިރު  ތަފާސްހިސާބުތަކަށް  ބާޒާރެކެވެ. 

ކަމަށް  އަޮތޅުގެ 207 ރަށަށް ނިސްބަތްވާ  ޙިއްޞާދާރުން ރާއްޖޭގެ 20 

ަދއްކައެވެ ]1[. މިއަދާ ހަމައަށް 263 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ 

ިގނަ ޢަދަދަކަށް މާލީ ސެކިއުރިޓީސްގެ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ޮކށްފައިވާކަމަށް 

ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގެ ޮބޑު މިނަކީ މިއެއް 

ނޫނެވެ. މި ބާޒާރަކީ ބިނާ ކުރަނިވި ޮގތުގައި ކުރިއެރުވިއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އައު  ތަރައްޤީ  ރާއްޖޭގެ  ދިނުމަށާއި  ހިފަހައްޓާ  މަގުގައި  ހަމަ  އިޤްތިޞާދު 

ބަހާއެކެވެ.   އިޤްިތޞާދީ  މުހިންމު  ގެންޮގްސދޭނެ  ނާރެހަކަށް 

މައިގަނޑު  ޯހދުމަށް  ފަންޑު  ވެސް  އިޤްތިޞާދެއްގައި  ޤައުމެއްގެ  ޮކންމެ 

ސެކްޓަރ  ބޭންކިންގ  ޮގތުން  މި  މަގެކެވެ.  ދެ  ޮއންނަނީ  ޮގތެއްގައި 

ފައިސާ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  އެްނމެ  ވެސް  ޤައުމުތަކެއްގައި  ހުރިހާ  އަކީ 

ބަލާނަމަ  ރާއްޖެއަށް  ސިނާއަތެވެ.  އެއް  ޯފރުޮކށްދޭ  ފަރާތްތަކަށް  އާންމު 

ޢިޤްތިޞާދުގައި ފައިސާ ޯހދަން ގިނަ ބަޔަކު ބަޯރސާވަނީ ބޭންކުތަކާއި ޮނން-

ޭބންކިންގ އިންސްޓިޓުއުޝަން ތަކަށެވެ.  ދެންޮއތީ، ޙިއްޞާގެ ބާޒާރެވެ. 

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރަކީ އާންމު ފަރާތްތަކުގައި ދައުރުވާ ފައިސާ އެކި ބޭނުންތަކުގައި 

ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޯފރުޮކށްދެޭވނެ ޮގތުގައި ޮއންނަ ނިޒާމެކެވެ. 

ޮއތް  ތަކެއް  ފުރުޞަތު  ފަހި  އެއްޮގތަށްް  ބޭންކުތަކާއި  ބާޒާރަކީ  ޙިއްޞާގެ 

ލިބެން  ބާޒާރުން  ޙިއްޞާގެ  މެދުަގއި  ދިވެހީންގެ  ނަމަވެސް،  ާބޒާރެކެވެ. 

ުހރި މާލީ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ދާއިމީ ޮގތެއްގައި ހިފަނީ މަދު ބައެކެވެ. 

ވިނަމަވެސް،  ވީކަމުގައި  މިލްކުޮކށްފައި  ޙިއްޞާ  ބަޔަކު  ޢަދަދެއްގެ  ިގނަ 

ިޙއްޞާ ގަނެވިއްކުމުގެ ނިސްބަތަކީ އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ޅަފަތުގައި 

ޮއތް ކަމެކެވެ. ވިޔަފާރިތަކަށް ބަލާނަމަ ޮކންމެ ވިޔަފާރިއެއް ވެސް ފައިސާ 

ަދރަންޏަށް ނަގަން ވެއްޖެނަމަ އަދިވެސް ިޚޔާރުކުރާ ހަމައެކަނި ޮގތަކީ ބޭންކް 

ނުވާނެއެވެ.   ޯގހަކަށް  ބުނުމަކުން  ޯލނެކޭ 

އެއް  ޮބޑު  އެންމެ  ޮއތް  އިތުރުުކރުމަށް  މަޤްބޫލުކަން  ބާޒާރުގެ  ިޙއްޞާގެ 

ޮގންޖެހުމަކީ އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން މި ކަމުގައި ދަށްކަމެވެ. މާލީ ސިނާއަތަކީ 

އެ ސިނާއަތުގެ ޒާތަށް ބަލާނަމަ އެ ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތަކާ، 

ަމފްހޫމްތަކާއި އެ ބާޒާރުގައި ބޭނުންކުރާ މާލީ މުދަލަށް ބީރަށްޓެހި އެތައް ނަމެއް 

ިހމެނޭ ސިނާއަތެކެވެ. މި ޮގންެޖހުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔޭގައި 

ވެސް ޙިއްޞާގެ ބާޒާރު ފުޅާކުރުމަށް ޮއތް އެންމެ ޮބޑު އެއް ޮގންޖެހުމެވެ. 

ބައްޓަންކުރުމާއި  ރާވާ  އަޚްލާގު  އިންސާނާގެ  ގުޅޭޮގތުން  މަޢުޟޫއާއި  މި 

އިޖްތިމާއީ އުގެނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތު ބޭނުންޮކށްގެން ]2[ ޮކށްފައިވާ ދިރާސާ 

އިން ހެކިދޭ ޮގތުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުމީ މާލީޮގތުން އިންވެސްޓުކުރުން 

ބާޒާރު  ޙިއްޞާގެ  އެހެންކަމުން،  ދައްކައެވެ.  ކަމުގައި  ކަމެއް  އިތުރުޮކށްދޭ 

ހިނގައި ގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިްނމު އެއް އަސާސަކީ މާލީ ޮގތުން 

އިތުރުކުރުމެވެ.   )Financial Literacy( ހޭލުންތެރިކަން  ހުންނަޖެހޭ 

މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި  ޯހދުމަށް  ޙައްެލއް  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  މަތީގައި 

ދިމާވާ އިތުރު ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިޮގތުން، މިއަދުގެ ދުނިޔެއަކީ 

ަމޢުލޫމާތުން ފުރިބާރުވެފައިވާ ދުިނޔެއަކަށް ވާއިރު، އާންމުން މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

ދަށްވަމުންނެވެ.  ދުވަހެއްދުވަހަކަށް  އަންނަނީ  ސަމާލުކަން  ވަގުތާއި  ދޭ 

6. ޙިްއާޞގެ ބާޒާުރގެ 
ހޭލްުނތިެރަކްނ ިއުތުރުކުރްނ

ލިޔުނީ: އަނިލް އާދަމް
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މިޮގތުން ޯބޑެން އަދި ޮރބިންސަން ]3[ ޮކށްފައިވާ ދިރާސާ އިން އެނގޭ 

ޮގތުގައި އަހަރުމެންގެ ވަށައިގެން އެކުލެވިގެންވާ މާހައުލުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި 

އަދި  ފުނިޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  މަޢުޫލމާތު  ވަޞީލަތެއްގައި  ހުރިހާ  ޭބނުންކުރާ 

މަސްނޫވީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން މި މައްސަލަ ވަނީ އެތައް ގުނައަކަށް 

ޮބޑުވެފައެވެ. ޙިއްޞާގެ ބާޒާރަކީ އެ ބާޒާރެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކިއެކި 

ިޒންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެކި ފަރާތްަތކުން އަދާކުރާ ބާޒާރަކަށް ވާއިރު، 

ިމފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާުތތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިވުމަށް 

ޮބޑެތި ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިއާއެކު، އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް 

ޭބނުންކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބައެއް ފަހަރު ތިލަޮކށް 

ގެނެސް ނުދެވޭހާ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.

ހޭލްުނތިެރަކްނ ިއުތުރ ުކުރަމްށ ޭރިވާދެނ ޮގތްަތްއ

ކާމިޔާބު  ކުރުމަށްޓަކައި  އިތުރު  ހޭލުްނތެރިކަން  ބާޒާރުގެ  މާލީ  ރާއްޖޭގެ 

ރޭވުންތަކެއް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ހޭލުންތެރިކަން  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ފަރާތްތައް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ  އެންމެހާ 

ބަޔާން  ތިރީގައި  ކަމެއް  މައިގަނޑު 2  އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ  

އެވަނީއެވެ. ކުރެވިފައި 

ަވިކަވިކ ފުަރުދްނގެ ސިަފަތްއ ެދެނަގުތްނ:   •

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބަލާނަމަ ތަފާތު އުމުރު ފުރައިގެ ތަފާތު ވައްޓަފާޅީގެ 

ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  މި  ހިމެނެއެވެ.  ފަރާތްތައް  ހުރި  ޤާބިލްކަން  ތަފާތު 

ސިފަތައް  ތަފާތު  ބަލައިގަތުމުގައި  މަޢުލޫމާތު  އަދި  ޯހދުމުގައި  މަޢުލޫމާތު 

ޮގތުންނަމަ  ޤަބޫލުކުރާ  މާހިރުން  ފަންނީ  ޯފރުޮކށްދޭ  މަޢުލޫމާތު  ހުރެއެވެ. 

މިޮގތުން،  ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ.  ޮގތެއްގައި  ހަތަރު  ޖުމުލަ  ސިފަތައް  މިފަދަ 

ޢިލްމީ  އާމްދަނީ،  ޖިންސު،  ޢުމުރު،  ހިމެނޭ  ކަމުގައި  ސިފަތައް  އާބާދީގެ 

ޤާބިލްކަން ފަދަ ކަންކަމަކީ މީގެ މައިގަނޑު އެއް ސިފައެވެ. ދެވަނަ ޮގތަކީ 

މީގެ  ގިންތިކުރުމެވެ.  ނިސްބަތްޮކށް  ސަރަޙައްދަކަށް  ނިސްބަތްވާ  އެބަޔަކު 

ެތރޭގައި ޤައުމުތައް ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގައި 

ުހންނަ ތަފާތުތަކަށް ބަލައިގެން ިގންތިކުރުމެވެ. ތިންވަނަ ޮގތަކީ އިންސާނާގެ 

ަޝޚްޞިއްޔަތުގެ ސިފަތަކަށް އަމާޒުޮކށް އާންމު ފަރާތްތައް ގިންތިކުރުމެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި އިންސާނުން ޤަބޫލުުކރާ އަާސސްތަކާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި، 

ޝައުޤު، އަދި ޝަޚްޞީ ސިފަތަކަކީ ބެލިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ. ހަތަރު ވަނަ 

ކަންތައްތަކުގައި  އެކި  ކަމުގައިވާ  ހުންނަ ސިފަތައް  ޮގތުން  އަޚްލާޤީ  ޮގތަކީ 

މަޝްޣޫލުވެ އުޅޭ ސިފަތަކެވެ. 

އެހެންކަމުން، ހޭލުންތެރިކަމުގެ އެކިއެކި ހަރަާކތްތައް ރާވާއިރު އެ ހަރަކާތްތަކަކީ 

އެއްޮގތްކަން  ސިފަތަކުން  ދެންނެވުނު  މަތީގައި  އެކިފަރާތްތައް  އާންމުންގެ 

ުހރި މިންގަނޑަކުން ގިންތިކުރެވިގެން ހިންގާ ހަރަކާތަކަށްވުން މުހިންމުވެއެވެ.

ގިންތި  ވެސް  ޙަޤީގަތުގައި  ކަންތައްތަކަކީ  މަޢުލޫމާތާއި  ހަރަކާތްތަކުގެ  ައދި 

ުކރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ސިފަތަކަށް މަޤުބޫލުޮގތުގައި ފަރުމާކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް 

ވާންޖެހެއެވެ. 

ަމުޢލޫމާުތ ޯފުރޮކްށިދުނމުަގިއ ޭރުވްނތިެރަކްނ ިއުތުރުކުރްނ  •

ޓެކްނިކަލް  އެކިއެކި  ބާޒާރަކީ  ޙިއްޞާގެ  ފަދައިން  ދެންނެވުނު  މަތީގައި 

ބަހުރުވައަށް  މި  ވާއިރު،  ސިނާައތަކަށް  އެކުލެވޭ  ލަފުޒުތައް  ަމޢުލޫމާތާއި 

ރާވަންޖެހެއެވެ.  ރޭވުންތަކެއް  ރަނގަޅު  ކުރުވުމުގައި  ހޭލުންތެރި  ާއންމުން 

ަމޢުލޫމާތުގައި އާންމުން ހޭދަކުރާ ވަގުތަކީ ވަރަށް ކުރު ވަގުތެކެވެ. މީގެތެރޭގައި 

އެހާމެ  ޝައުޤުވެރިކަން  އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި  މަޢުލޫމާތުތަކަށްދޭ  ތަފްޞީލީ 

ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާ ނަމަ  އާބާދީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުޑައެވެ. 

ކަމެވެ.  ޮގތުގައި  މި  ޮއތީ  ހާލަތު  ޮއތް  ޯހދުމުގައި  މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތު  ރޭވުމަކީ  އެއް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޮގންޖެހުމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު 

ެފތެރުމުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ަސމާލުކަމާއި ބަލައިގަތުން ޯހދުމުގައި އެމެރިކާގެ 

ޮކށްފައިވާ  ތައްޔާރު  ކުރުމަށް  އިޝްތިހާރު  ވިއްކުމާއި  މުދާ   ]4[ ލުއިސް 

ހިފުމެވެ.  ބޭނުން  ތަރުތީބުގެ  ގެ   )AIDA( އައިޑާ  ޮއނިގަނޑުކަމުގައިވާ 
ޢަމަލު އަދި  ބޭނުން،  ޝައުޤުވެރިކަން،  ސަމާލުކަން،  ދިގުޮގތަކީ  އައިޑާގެ 

)Attention, Interest, Desire, Action(އެވެ. 

މަތީގައިވާ އައިޑާ ޮއނިގަނޑުގެ ތަުރތީބަށް ިރޢާޔަތް ކުރާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ 

އިސްކަންދޭންވާނީ އާްނމުންގެ ސަމާލުކަން )Attention( ޯހދުމަށް މަޢުލޫމާތު 

ފަރުމާކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ޮގތުން،  މި  މެދުގައެވެ.  ޮގތަކާއި  ފަރުމާކުރެވިދާނެ 
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މީގެތެރޭގައި،  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބޭުނން  އުކުޅުަތއް  އެކިއެކި  ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި 

ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ފަރުމާކުރުމުގައި އިންފޯްގރެފިކްސް ނުވަތަ ކުރެހުމުގެ ޮގތުގައި 

އަދި އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ޯހދޭނެ ޑިޒައިންތަކުގެ ބޭނުން ހިފިދާނެއެވެ. އަދި 

ިމކަމުގައި އެކި އުމުރުފުރައިގެ ފަރާތްތަކަށް މަޤުބޫލުވާނެ ގޮތްޮގތަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ 

ޭބނުންތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަީތން މި މަޢުލޫމާތު ފަރުމާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ދެވަނަ މަރުޙަލާ އަކީ ޝަޢުޤުވެރިަކން )Interest( ޯހދުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު 

ަފރުމާ ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުކުޅުތަކަށް ސަމާލުވުމެވެ. މީގެތެރޭގައި އާންމުން 

ބޭނުންވާނެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޞަރީޙަކަމާއެކު ގެެނެސްދެވިދާނެއެވެ. މި މަޤްޞަދު 

ާހޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތުގެ ތަރުތީބު ހިފެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ތިންވަނަ މަރުޙަލާ އަކީ އެ މަޢުޫލމާތަކުން އާންމުގެ ކިބައިގައި އެ ޯފރުޮކށްދޭ 

މަޢުލޫމާތުތަކާ މެދު ބޭނުމެއް )Desire( އުފައްދާނެ ޮގތުގައި މަޢުލޫމާތު ފަރުމާ 

ކުރެވިފައިވުމެވެ. މި ޮގތުން، އާންމުންނަށް އެ ަކމަކުން ލިބިދޭނެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ 

ިއތުރުކުރުމާއި މަަޢުލޫމާތުގެ ޞަރީޙަަކމާއި، ފަުށވިކަން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ބިނާޮކށް  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތެއްގެ  އެ  އާންުމން  އަކީ  މަރުޙަލާ  ަހތަރުވަނަ 

ޢަމަލުން )Action( ކަންތައްތަކެއް ކުރުމެވެ. މިޮގތުން، ޯފރުޮކށްދޭ މަޢުލޫމާތަކީ 

ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ފައިދާ ކަމުގައި ވެފައި، މި ކަމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޙިއްޞާ ގަތުން 

ަކމުގައިވާނަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ޯފރުކުރުމުގެ ނަީތޖާއަކީ އާންމުން ޙިއްޞާ ގަތުމެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު ތަރުތީބުގެ ކާމިޔާބު ދެެމހެއްޓުން ގުޅިފައިވަނީ ތައްޔާރުކުރާ 

ޯފރުޮކށްދޭ  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަދި  މިންވަރަށެވެ.  ފުރިހަމަކަމުގެ  މަޢުލޫމާތުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަމާ، އެ ފަާރތްތަކުން އެ ޯފރުޮކށްދެވުނު މަޢުލޫމާތަކަށް 

އިޖާބަ ދިނުމަށް ހުރި ޤާބިލުކަމަކީ ޯފރުޮކްށދޭ މަޢުލޫމާތަށް ޢަމަލީ ޮގތުން 

ުކލަޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ރުކުންތަކެވެ. އެކި ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްޮކށް 

ބަޔާން  މަތީގައި  ވަގުތުން  މުއްސަނދިކަމުން  މަޢުލޫމާތުގެ  ތައްޔާރުކުރެވޭ 

މިކަމުގައި  ފަހަރު  އަނެއްބައި  ކުރެއެވެ.  ކަޑައްތު  މަރުޙަލާ  ހަތަރު  ކުރެވުނު 

ދިގު ރާސްތާއެއް ހޭދަކުރަން ޖެހެއެވެ. ޙިއްޞާގެ ބާޒާރު ފަދަ ޓެކްނިކަލް 

ަމޢުލޫމާތު ގިނަ ސިނާއަތެއްގައި އެއްފަހަރާ މި ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ކަޑައްތު 

ތަރުތީބުން  މަރުޙަލާތަކުގެ  ބަދަލުގައި  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ކުރުމަށް 

ޯފރުޮކށްދިނުން  މަޢުލޫމާތު  ވަަރކަށް  ލިބެމުްނދާ  ބަލައިގަތުން  ާއންމުންގެ 

ުމހިންމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން 

ފުންމިނުގައި  އެކި  ޮގތުގައި  އެކަޭށނެ  ފަރާތްތަަކށް  ގިންތީގެ  އެކިއެކި  ުހރި 

ަމޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، އިންވެސްޓަރުންގެ 

ޮގތުގައި ހިމެނޭ ރީޓެއިލް އަދި އިންވެސްޓަުރންނަށް މަޢުލޫމާތު ފަރުމާކުރާއިރު 

ކަންތައްތަކެވެ. މުހިންމު  ރޭވުްނތެރިކަމަކީ  ގެންގުޅެންޖެހޭ 

ިޙއްޞާގެ ބާޒާރުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމަކީ މި ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް 

ޮއނިގަނޑަށް  ބާޒާރުގެ  ޙިއްޞާގެ  ބިންގަލެވެ.  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ޮއތް 

މިންގަނޑެއްގައި  އެއް  ތަރައްޤީއާއި  އިސްލާހުތަކާއި  މުހިންމު  ގެންނަ 

ޭހލުންތެރިކަން އިތުރު ނުކުރެވޭަނމަ މި ާބޒާރު ކުރިއަރާ ދިޔުމަކީ ނާދިރު 

ކަމެކެވެ. އަދި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ޮގތުގައި ހޭލުންތެރި ނުކުރެވޭނަމަ 

ިޙއްޞާގެ ބާޒާރުގެ މުއްސަނދިކަން ދިވެހި ޤައުމުގެ އެއްބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް 

ކަމެކެވެ.   އެކަށީގެންވާ  ކައްސާލުކަމީ 

[1] 

[2] 

[3] 

References
“މޯލްޑިވްސް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖް”, އޮގަސްޓް 2021.

Accessed” https://stockexchange.mv/insights
އޮގަސްޓް 2021”.
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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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މާކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް  ހަމަޖެއްސުމަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  މަޝްރޫއުތަކަށް 

ުފޅާކުރަން ޖެހެއެވެ. މިޮގތުން ކްލައެންޓުންނާއި އިންވެސްޓަރުން ގުޅުވާދޭނެ 

ބޭންކެއް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޮގތުގައި  އިންޓަމީޑިއަރީއެއްގެ  ފައިނޭންޝަލް 

ގާއިމްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
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ަފއިނޭންސިންގ އަކީ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށާއި ފުޅާކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަާފރި ކުރިއަށްގެްނދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޕްޮރޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެކިއެކި 

ަޒރިއްޔާތަކުން ޯހދުމެވެ. މިޮގތުން ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދުމަށް މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ދެ ޮގތަކީ އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ އާއި ޑެޓް 

ފައިނޭންސިންގ އެވެ.  

ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ކުންފުންޏަށް  ބޭނުންޮކށްގެން  ވަޞީލަތެއް  ދަރަނީގެ  ފަދަ  ޑިބެންޗަރ  ނުވަތަ  ޮބންޑު  ޯލނު،  ބޭންކް  އަކީ  ފައިނޭންސިންގ  ޑެޓް 

ޯހދުމެވެ. ކުންފުންޏަށް ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ނަގާ ފައިސާއާއި އޭގެ އިންޓްރެސްޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ެއހެންކަމުން ދަރަނި ދައްކާ ނިމޭއިރު ފައިސާ ނެގި މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއް، އެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުންވިކަމުގައިވިޔަސް ދަރަނި ނެގި ފަރާތައް 

ައނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް އިކުއިޓީ ދޫޮކށްގެން ޯހދާ ފައިސާ ވަކި މުއްދަތެއް ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނިން  އިންސައްތައެއް  ފައިދާގެ  އަހަރީ  ކުންފުނީގެ  އެހެންކަމުން  މިލްކުވެރިއެކެވެ.  ކުންފުނީގެ  މިންވަރަކުން  ހިއްސާވާ  އެމީހަކު  ހިއްސާދާރުންނަކީ 

ލިބޭނެއެވެ.  ހިއްސާދާރުންނަށް  މަިތން  ކަނޑައަޅާޮގތެއްގެ 

ކުންފުނިތަކަށް ފައިނޭންޝަލް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް މި ދެ ބާވަތުގެ ފައިނޭންސިންގ ޯހދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވެއެވެ. 

ިއުކއީިޓ ަފިއޭންނިސްނގް އާްނމު ބާަވތަްތްއ
އީިނިޝައލް ަޕބްލިކް ޮއަފރްިނގ

ިއނީޝިއަލް ފަބްލިކް ޮއފަރިންގ )އައިޕީއޯ( އަކީ ކުންފުންޏަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުޮކށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުމެވެ. މިޮގތަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަކީ 

ިއންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި އާންމު ފަރުދުންގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ތެރެއަށް އިތުރުޮކށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުޅުވޭ މަގެކެވެ. އައިޕީޯއ 

ަގއި ހިއްސާ ގަތުމަށްފަހުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް އެ ހިއްސާ ފަހުން ެސކަންޑަރީ މާރކެޓްގައި، ބްޯރކަރެއް މެދުވެރިޮކށް ގަނެ ވިއްކޭނެއެވެ. އާންމުންގެ އިތުރުން 

ފައިނޭންޟަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންަނށް ވެސް އައިޕީޯއގައި އަދި ސެކަންޑްރީ މާކެޓްގައިވެސް ހިއްސާ ގަނެވޭނެއެވެ ]1[.

ުކންފުނީގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ފައިސާ ޯހދޭނެ އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ ގެ ޮގތްތަކަށް ބަލާއިރު އައިޕީޯއ އަކަށް ދިއުމަކީ ޚަރަދު ޮބޑު އަދި ދިގު 

ުމއްދަތެއް ނެގުން އެކަށިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޮބޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓް ަތކަށް ފައިސާ ޯހދާނަމަ އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ އަކީ ދިގުމުއްދަތަކަށް 

ަބލާނަމަ ދަރަންޏަށްވުރެ ޚަރަދާއި ހިރާސް ކުޑަ އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޯހދޭނެ ޮގތަކަށް ވުމުން ޮބޑެތި ކުންފުނިތަކުން އައިޕީޯއ އިން ފަންޑު ޯހދައެވެ.  

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އައިޕީޯއތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕަލް، މައިކްޯރޮސފްޓް އަދި އެމޭޒަން ފަދަ ޮބޑެތި ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ. 

8. ޑްެޓ ައިދ ިއުކއީިޓ ަފިއޭންނިސްނގ
ލިޔުނީ: އަޙުމަދު އަރުޝަދު
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ުކަރުއޑަްފްނިޑްނގ 

ކުރައުޑްފަންޑިންގ އަކީ ޮޕޓެންޝަލް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެއް ފަރާތަކުން ޯހދުމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުންގެ އަތުން ކުދި 

ަޢދަދުތަކުން ފައިސާ ޯހދައި ޕޫލްޮކށްގެން، ޕްޮރޖެކްޓެއް ފަށައިގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ފައިނޭންސިންގ ގެ ބާވަތެކެވެ. މިޮގތަށް ފައިސާ ޯހދުމުން މުޖްތަމަޢުގެ 

ވަކިވަކި ފަރުދުން ކުންފުނީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވި، އެފަރާތްތަކަށް ނަފާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ފުޅާވެ  އިތުރަށް  މެދުގައި  އާންމުންގެ   އަންނަނީ  ކުރައުޑްފަންޑިންގ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2000 އިންގިލާބާއެކީ  އިންޓަނެޓްގެ  އައި  ދުނިޔެއަށް 

ކުރިއަރަމުންނެވެ. ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލް ޯހދުމަށް ކުރައުޑްފަންޑިންގ ޚިޔާރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ކުރަމުންދަނީ އިންޓަނެޓްގެ 

ތަރައްޤީކުރެވި                      ދަނީ  މިއަދު  ޕްލެޓްޯފމްތައް  ޮއންލައިން  ގިނަގުނަ  ތަފާތު  ޚާއްޞަޮކށްގެން  އަށް  ކުރައުޑްފަންޑިންގ  ޮއންލައިންކޮށެވެ.  ޒަރިއްޔާއިން 

.]2[ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ 

ުކރައުޑްފަންޑިންގ ގެ ތަފާތު މޮޑެލްތަކުގެ ތެރޭގައި އިކުއިޓީ ބޭސްޑް ކުރައުޑް ފަންޑިންގ، ޕިއަރ-ޓު-ޕިއަރ ލެންޑިންގ އަދި ރިވާރޑް ބޭސްޑް ކުރައުޑް ފަންޑިންގ 

ހިމެނެއެވެ.

ެވްނަޗރ ެކޕަިޓލް

ެވންޗަރ ކެޕިޓަލްއަކީ ފްރައިވެޓް އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގގެ ބާވަތެކެވެ. މިއީ ވަކިވަކި ފަރުދުން ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނެތުމުން 

ވެންޗަރ  ކިޔައިއުޅެނީ  ފަރާތްތަކަށް  އިންވެސްޓްކުރާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  މިޮގތަށް  ފަށައިގަތުމެވެ.  ވިޔަފާރި  އިންވެސްޓްކުރާޮގތަށް  ފަންޑަކުން  ކެޕިޓަލް  ވެންޗަރ 

ކެޕިޓަލިސްޓުންނެވެ. އަދި ވެންޗަރ ކެޕިޓަލް ފަންޑުތަކަށް އިންވެސްޓުރާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިއުޅެނީ ލިމިޓެޑް ޕާޓްނާރސް )އެލް ޕީސް(އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ކޯޕަރޭޓް ޕެންޝަން ފަންޑުތަކާއި، ޮސވެރިން ވެލްތު ފަންޑުތަކުގެ އިތުރުން މުއްސަނދި މަހުޖަނުން ހިމެނެއެވެ. 

އްިނވްެސަޓުރްނ
)ލިިމެޓޑް ޕާރްޓާންސ(

ެވްނަޗރ ެކޕަިޓލް ުކްނފުިނ
)ޖެެނަރލް ޕާރްޓާންސ(

ެވްނަޗރ ެކޕަިޓލް ަފްނޑު

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 4

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 4

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 3

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 2

އިންވެސްޓްމަންޓް
ކުންފުނި 1

LP LP LP LPVC

ފަންޑް މެނޭޖަރ
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ވެންޗަރ ކެޕިޓަލިސްޓުން އިންވެސްޓްކުރާނީ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުންވެފައިތިބި އާންމު ފަރުދުންގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން ބަލާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އެ 

ިވޔަފާރި ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑު ކަމުގައިވަނީ ނަމައެވެ. އާންމުޮގތެއްގައި ވެްނޗަރ ކެޕިޓަލިސްޓުންގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފެންނަނީ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް 

ވިޔަފާރިތަކުންނެވެ. ދާއިރާގެ 

އިންޓްރެސްޓްގެ  ކެރީޑް  އާއި  ފީ  މެނޭޖްމެންޓް  އެއީ  ޮގތަކަށެވެ.  ދެ  މައިގަނޑު  ޯހދަނީ  ފައިދާ  އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުން  ކުރާ  އިންވެސްޓަރުން  ިމފަދަ 

ަޒރިއްޔާއިންނެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ފީއަކީ އެ ފަންޑު މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ އަހަރީ ފީއެކެވެ. ކެރީޑް އިންޓްރެސްޓް ނަގާ އުޅެނީ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިދާގެ 

އިންސައްތައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  ގިނަ ވެންަޗރ ކެޕިޓަލިސްޓުންގެ ކެރީޑް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ އާންމުޮގތެއްގައި 20 އިންސައްތައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގިނަ 

ޓޮޕް ޓިއަރ ކުންފުނިތަކުގެ ކެރީޑް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު އުޅެނީ 25 އިންސައްތައާއި 30 އިންސައްތައިގެ ދެމެދުގައެވެ ]3[.

ޑްެޓ ަފިއޭންނސިްނގގެ ބާަވތަްތްއ

ބޭްނކް ޯލްނ

ެއންމެ އާންމު ޑެޓް ފައިނޭންސިންގ ބާވަތް ކަމުގައިވާ ބޭންކް ޯލނަކީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާ ޮގތަށް ބޭންކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ 

ނެގުމެވެ. މިޮގތަށް ފައިސާ ނަގުމަށްފަހު ދިގުމުއްދަތެއްގައި ދައްކާއިރު ދަަރންޏަށް ނެގޭ ފައިސާގެ އިތުރުން އިންޓްރެސްޓްގެ ޮގތުގައި އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކަން 

ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭންކް ޯލނަކީ އެކަމުގައި އެކުލެވޭ އިދާރީ ޚަރަދު ކުޑަ އަދި އަވަސްޮގތެއްގައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދޭނެ ގޮތެކެވެ. އަދި ކުންފުނިން 

ޯހދަން އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށާއި ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްޯލއަށް ބެލުމަށްފަހު ކުރު، މެދު އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޯލނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުން ބަހާލެވެއެވެ. 

ޯކޕޭަރްޓ ޮބްނޑްްސ

ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑަކީ އާންމު ފަރުދުންނާއި އިންވެސްޓަރުންގެ އަތުން ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ފައިސާ ޯހދުމަށްޓަކައި، ކުންފުނިތަކުން ފައިނޭންޝަލް މާކެޓް ތަކުގައި 

ިވއްކާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓެކެވެ. މިޮގތަށް ޮބންޑް ވިއްކުމުން ކުންފުނިން ޯހދުމަށް އެދޭ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ލިބި އެފައިސާއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 

ުކންފުންޏަށް ފުރުޞަތުލިބިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑަކީ ަދރަނީގެ ޮގތުގައި ނެގޭ ފައިސާ ކަމުން ޮބންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ފައިސާ 

ެއކީއެކައްޗަކަށް ޮބންޑް ޯހލްޑަރަށް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އަދި ޮބންޑުގެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓުން އިންޓްރަސްޓް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އާންމު ޮގތެއްގައި 

ުކންފުނިތަކުން ވިއްކާ ޮބންޑުތަކުގެ މެޗުއަރިޓީ ޕީރިއަޑަކީ 3 އަހަރާއި 10 އަހަރާއި ދެމެދެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި މުއްދަތު މިއަށްވުރެ ދިގު އަދި ކުރުވުން 

ވެސް ެއކަށީގެންވެއެވެ ]4[.

މިއީ ހިރާސް ކުޑަޮގތަކަށް ކުންފުނިތަކުގެ މިލްކުވެރިކަން ނުގެއްލޭޮގތަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފަންޑިންގ ޯހދޭ އެއްގޮތެވެ. ނަމަވެސް ޙިއްސާގެ ފައިދާއާ ޚިލާފަށް 

ުކންފުންޏަށް ފައިދާވިޔަސް އަދި ނުވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޮބންޑުގެ އިންޓްރެސްޓް ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު، ކަނޑައެޅިފައި ޮއންނަ އުސޫލެއްގެމަތިން 

ދައްކަންޖެހެއެވެ. 
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ިޑެބްނަޗރ

ިޑބެންޗަރ އަކީ ކުންފުނިތަކުންނާއި ސަރުކާރުން ޕްޮރޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ފައިސާ ޯހދުމުގެ ޮގތުން ބޭނުންކުރާ އަންސެކިއާޑް ޮބންޑުގެ ބާވަތެކެވެ. ޮބންޑް 

އަދި ޑިބެންޗަރ ގެ ސިފަތަކުގައި އެއްޮގތްކަމެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، މިއީ ދަރަނި ދޭ ފަރާތުގެ ދަރަނިދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަމަށް )ކުރެޑިޓްޯވދިނަސް( ބެލުމަށްފަހުގައި 

ކޮލެޓްރަލް )ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ޮގތުން ބަހައްޓާ މުދާ( އެއް ނެތި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން އިންޓްރެސްޓް 

ދައްކާޮގތަށް ދޭ ޑެޓް އިންސްޓުރުމެންޓެކެވެ.

ޑިބެންޗަރ ދޭ ފަރާތަށް ކިޔަނީ ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑާރސްއެވެ. މިއީ ހިއްސާދާރުންނާ ޚިލާފަށް، ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ  ކަންކަމުގައި  އެއްވެސް ވަރަށް 

ޝާމިލުނުވާ ކުންފުނީގެ އަރަނިވެރިންނެވެ. އަދި މިއީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ރޭޓެއް )ފިކްސްޑް ކޫޕަން ރޭޓެއް( ހިމެނޭޮގތަށް އެކަނޑައެޅިފައި އިންނަ މުއްދަތެއްގައި 

އިންސްޓުރޫމަންޓެކެވެ.  އިންޓްރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ގަވާއިދުން 

ިޑބެންޗަރގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެކިއާޑް )ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ(، ޮކންވާޓަބަލް ނުވަތަ ޮނން-ކޮންވާޓަބަލް އަދި ފިކްސްޑް ނުވަތަ ފްލޯޓިންގ ޗާޖް ހިމެނެއެވެ. 

ެސކިއާޑަކީ، އޭގައި ކޮލެޓަރަލް ހިމެނޭޮގތަށް ދޫކުރާ ޑިބެންޗަރސް އެވެ. މި ބާވަތުގައި ފައިސާ ނަގާ ފަރާތުން، އެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެ 

ޙާލަތެއްގައި ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރަށް ކޮލެޓަރަލްގެ ޮގތުގައި ދޫޮކށްފައިހުރި އެސެޓް )މުދަލުގެ(ގެ މިލްކުވެރިކަން ނެގިގެންދެއެވެ. ކޮންވާޓަބަލް ޑިބެންޗަރގައި ވަކި 

ުމއްދަތެއް ހަމަވުމުން ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރަށް، އެޑިބެންޗަރ، އިކުއިޓީ ހިްއސާއަށް ބަދަުލކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންދެއެވެ. ޮނން-ކޮންވާޓަބަލްގައި މި އިޚްތިޔާރު 

ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރަށް ނުލިބެއެވެ. ފިކްސްޑް ޗާޖުގެ ދަށުން، އަންސެކިއާޑް ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރުންނަށް އެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޫޕަން ރޭޓަކަށް އަދި މުއްދަތަކަށް 

އިންޓްރެސްޓް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ފްލޯޓިންގ ޗާޖުގައި، އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކީ ޑިބެންޗަރ ޯހލްޑަރަށް ލިބޭ އިންޓްރެސްޓަށް 

ވެސް އަސަރުކުރާނެއެވެ. 

ިޑބެންޗަރއަކީ ޑެޓް ފައިނޭންސިންގގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކާއި އަޅައިބަލާއިރުގައި އޭގައި އެކުލެވޭ އިދާރީ ޚަރަދު، ނިސްބަތުން ކުޑަ އިންސްޓުރުމެންޓެކެވެ. 

އަދި މި ބާވަތުގައި ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޮއނިގަނޑަށް ބަދަލުނައިސް، ުކންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިދާވެސް ބެހިގެން ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް، ޑެޓް ފައިނޭންސިންގގެ 

ާބވަތަކަށްވުމުން، ޑިބެންޗަރސް މެދުވެރިޮކށް ޯހދާ ފައިސާ ދައްކާ ނިމޭ އިރު، އިންވެްސޓްކުރުމަށް ނަގާ ޢަދަދަށްވުރެ ގުނަ އިތުރު ޢަދަދެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 

މީގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސިންގ ޚަރަދު ދިގު މުއްދަތުގައި އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ޑެޓް ފައިނޭންސިންގ އަދި އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ ގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރުގައި އޭގެ ތެރެއިން ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ޮބޑަށް ފައިދާކުރަނިވި ޮގތަކީ ޮކބައިކަން 

ޮބޑު ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ  މިޮގތުން  ކަނޑައަޅަން، ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ފައިސާ ބޭނުންވަނީ ކިހާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައިކަން ބެލުން މުހިންމެވެ. 

ބޭނުންވާނެފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިންގ ގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާނަމަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަލާއިރުގައި އޭގައި އެކުލެވޭ ފައިނޭންސިންގ 

ަޚރަދު ނިސްބަތުން ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޮބޑެތި އިސްތިސްމާރުތަކަށް ފަންޑުުކރުމަށް ކުންފުނިތަކުން އައިޕީޯއ އިން ހިއްސާ ވިއްކާތަން ފެނިގެންދެއެވެ. 

ނަމަވެސް އަވަސްޮގތެއްގައި ފައިސާ ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ މާ ޮބޑުނޫން ޢަދަދެއް ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި ޑެޓް ފައިނޭންސިންގ ގެ ބާވަތްތައް ކަމުގައިވާ 

ޭބންކް ޯލންފަދަ ފެސިލިޓީތަކުގެ ބޭނުން ުކންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރެއެވެ. 
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އަމިއްލަ  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ރައުސްމާލަކީ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ވިޔަފާރިއެއް 

ަފއިސާ ނުވަތަ އެކިގޮތްޮގތުން ޯލނުގެ ގޮތުަގއި ޯހދާ ފައިސާ އާއި އެސެޓެވެ. 

ވިޔަފާރީގައި   އަކީ  ޮއނިގަނޑު(  )ރައުސްމާލުގެ  ސްޓްރަކްޗަރ  ކެޕިޓަލް 

ިއންވެސްޓްކުރާ ފައިސާ އާއި އެސެޓްތަކަށް ބަލާއިރު، ޖުމުލަ ރައުސްމާލު ގައި 

ިޙއްޞާދާރުންގެ އަމިއްލަ ފަންޑާއި ޯލނުގެ ޮގތުގައި ޯހދާފައިވާ ފަންޑު އެކުލެވޭ 

ުއފެއްދުންތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ  ިމންވަރެވެ ]1[. އުފެއްދުންތެރިަކމަށާއި، އެ 

ޮއޕަރޭޝަންސް ހިންގުމަށާއި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމަށާއި ކާމިޔާބީއަށް ކެޕިޓަލް 

ްސޓްރަކްޗަރ އިން އަސަރުކުރެއެވެ. އަދި އެއީ، ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް 

ރިސްކް ލެވެލްއަށް ވެސް އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ ]2[. 

ޮގތެއްގައި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލު  ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޯހދޭނެ ވަސީލަތްތައް ހުރުމާއި އަދި ވީހާވެސް ކުޑަ އަގެއްގައި ފައިނޭންސް 

ބަދަލު  ހެޮޔ  އޭގެ  އިޤްތިޞާދަށް  އިތުރުވެ  ފައިދާ  ވިޔަފާރީގެ  ުކރުމަކީ 

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތާއި  ގެންގުޅޭ  ޤައުމުަތކުން  މިއީ  ކަމެކެވެ.  ައންނާނެ 

އާއި  މިލާދީ ސަނަތުން 1500  ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް،  ގުޅިފައިވާ  ވެސް 

އަނބުރާ  ނެގުމަށްފަހު  ޯލނު  ނެދަރލޭންޑްސްަގއި  ދެމެދުގައި  އާ   1700

އިންޓަރެސްޓެއް  ކުޑަ  ޯލނުތަކަށް  ދޫކުރާ  އިތުރަށް  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކުރާ 

ނެގުމުގެ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުނެވެ. ނަތީާޖއެއްގެ ޮގތުން، މީލާދީން 1517 

ަވނަ އަހަރު %20  ގައި ހުރި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް، 1600 ވަނަ އަހަރު 

އައިއިރު ހުރީ %8.50 އަށް އަދި 1700 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އައިއިރު 

ހުރީ %4 ގައެވެ ]3[. އެ ދުވަސްވަރުގެ އެހެން ކިންގްޑަމްތަކާއި ޚިލާފަށް، 

ަރއުސްމާލު އަގުހެޮޔޮކށް ލިބުމަކީ ނެދަރޭލންޑްސްގެ ވިޔަފާރީގެ ކާމިޔާބީގައި  

ޮބޑު ދައުެރއް އަދާކުރި ކަމެކެވެ. 

 Market Capitalisation ނުވަތަ  ވެލިއު  މާރކެޓް  ކުންފުންޏެއްގެ 

އަކީ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ އަގުކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާ އަގެވެ. 

ުކންފުންޏެއްގެ މާރކެޓް އަގު ޯހދުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެ ކުންފުންޏަކުން ދޫޮކށްފައިވާ 

ޙިއްޞާގެ ޢަދަދާއި ބާޒާރުގައި ހުންނަ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާގެ އަގު 

ުގނަޮކށްގެން ޯހދޭނެއެވެ. އަދި މުޅި މާރކެޓްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއްގެ 

އަގު ޯހދުމަށް ޮކންމެ ކުންފުންޏެއްގެ މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން އެއްޮކށްގެން 

ޖުމުލަ ޯހދިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިކުއިޓީ ލިސްޓްޮކށްފައިވާ 

9 ކުންފުންޏަށް ބަލާއިރު، އެކުންފުނިތަކުގެ ޖުމުލަ މާރކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން 

ުއޅެނީ 17.4 ބިލިޔަން ރުފިޔާގައެވެ ]4[. ގިނަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާޮގތުން 

ހިމެނޭ  ނިސްބަތް  ވަސީލަތްތަކުގެ  ދަރަނީގެ  ގައި  ސްޓްރަކްޗަރ  ކެޕިޓަލް 

ނެގެޓިވް  ހުންނަނީ  ޢާންމުޮކށް  ޕާޯފރމަންސްގައި  ކުންފުނީގެ  ިމންވަރާއި 

ޯކރިލޭޝަނެކެވެ. މިޮގތުން، 1998 އިން 2018 އާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ 

 65% ދިރާސާތަކުގެ  ނިމިފައިވާ  ވަކިޮކޅަކަށް  ތެރެއިން  ދިރާސާގެ   245

ިދރާސާގައި ވާޮގތުން، ދަރަނީގެ ަރއުސްމާލު މަތި ކުންފުނިތަކުގެ ޕާރޯފމަންސް

ަރއުސްމާލު  ވަސީލަތްތަކުގެ  ދަރަނީގެ  ނަމަވެސް،  އެހެން   .]2[ ދަށެވެ 

ހަލުއިވާނެކަމެކެވެ.  ކުރިއެރުން  ވިޔަފާރީގެ  ބެހެއްޓުމަކީ  މިންގަނޑެއްގައި  ވަކި 

ޮގތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޮގންޖެހުމަކީ  ޮބޑު  އެންމެ  ދިމާވާ  މިކަމުގައި 

ނުކުޅެދުން  ވިޔަފާރިތަކުން  ބޭނުންކުރުމަށް  ވަސީލަތްތައް  ދަރަނީގެ 

ގިނަވުމެވެ. ނިސްބަތުން  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ޮބޑެތި   ރިސްކް  ނުވަތަ 

ވިސްނުންތައް  އެކި  ގުޅޭޮގތުން  އާއި  ސްޓްރަކްޗަރ  ކެޕިޓަލް 

އެކަށައަޅާ  ސްޓްރަކްޗަރ  ކެޕިޓަލް  މިޮގތުން  ގެންގުޅެއެވެ. 

އެއްވެސް  އެކަށައެޅުމުގައި  ވެއިލު  މާރކެޓް  ކުންފުނީގެ  ޮގތަކީ 

ގައި   1958 ކަމަށް  އެއްޗެއް  އަދާނުކުރާ  ދައުރެއް 

ތިއަރީަގއި  ޕްޮރޯޕސްކުރި   Modigliani and Miller

ޓެކްސް  ތިއަރީގައި  މި  ގައި   1963 އަދި   .]5[ ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ 

ިހމެނުމުން ގިނައިން ދަރަނި ނެުގމަކީ ނުވަތަ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ދަރަނީގެ 

ދައްވާ،  ކެޕިޓަލް  ޮއފް  ކޮސްޓް  ހިންުގމަކީ  ކުންފުނި  ރައުސްމާލުން 

ވެސް  ކަމުގައި  ކަމެއް  އުފުލޭނެ  އަގު  ކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  އޭގެ  ައދި 

9. ެކޕަިޓލް ްސްޓަރކަްޗރ އާއި ުކްނފުީނގެ މާރެކްޓ ވެލުިއ ައދި 
ޕާރޯފަމންްސ

ލިޔުނީ: ޢަބްދުهللا ޒަކަރިއްޔާ
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ްޕރޮޯޕސްޮކށްފައިވެއެވެ. މި ތިއަރީ އަކީ ވަަރށް ޮކންޓްޮރވާޝަލް ތިއަރީއެކެވެ. 

ނަގާފައިވާ  ދަރަނި  ކުރިން  ޮގތުން،  ހިމަނާފައިވާ  ތިއަރީގައި  މި  އަދި 

ިމންވަރުގެ ސަބަބުން ފަހުން ނަގާ ޯލނުތަަކށް ނުވަތަ އިޝޫކުރާ ޮބންޑްފަދަ 

ނާންނާނެއެވެ. ބަދަލެއް  ނިސްބަތަކަށް  ޚަރަދުގެ  ހިނގާނެ  ވަސީލަތްތަކަށް 

 Kraus and Litzenberger އަހަރު  ވަނަ   1973 ނަމަވެސް، 

ކުންފުނިތަކުން  ވާޮގތުން  ގައި   Trade-off Theory ާްޕރޮޯޕސްޮކށްފައިވ

ަދރަނީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ަރއުސްމާލު ޯހދުމުން ލިބޭ ފައިދާ 

ާއއި ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ މާލީ ދުޅަހެޮޔކަމަށާއި ކުންފުނީގެ 

ުކރިމަގަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ބެލަންސްކުރެއެވެ ]6[. 

އިންސައްތަ  ޯހދާ  ރައުސްމާލު  ޯލނުގެ  ވެސް  ކުންފުންޏަކުން  ޮކންމެ 

މާލީޮގތުން  ކުރިމަގުގައި  ވިޔަފާރިއަށް  އެކުންފުންޏެއްގެ  ކަނޑައެޅުމުގައި 

ވިޔަފާރި  ސަބަބުން  ޮގންޖެހުންތަކުގެ  އެ  ޮގންޖެހުންތަކާއި  ދިމާވެދާނެ 

އެކަށީގެންވާ  ވިސްނައި،  ކަމަށް  ހުއްޓާލަްނޖެހިދާނެ  ނުގެންޮގސް  ުކރިއަށް 

ިމންގަނޑެއްގައި ދަރަނީގެ ރައުސްމާލު ބަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމެވެ.

ނަމަވެސް، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓްތަކުންނާއި ޯބޑުތަކުން 

ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ މާލީޮގތުން ެއންމެ ފަިއދާހުރި ނިންމުންތަކަކަށް ނުވެއެވެ. 

އެކަމުގެ އެއް ސަބަބަކީ އެތެރޭގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ފުރަތަމަ ކެޕިޓަލް 

ިއތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުން ކުންފުނިތަކުން ގެންގުޅޭކަމެވެ. މިކަމަށް ބާރުލިބެނީ

އަހަރު ވަނަ   1984 އިންނެވެ.   Pecking Order Theory

ބުނަނީ  ތިޔަރީގައި  ޕްރޮޯޕސްޮކށްފައިވާ   Stewart C. Myers

އަދި  އަރނިންގސް  ރީޓެއިންޑް  މަސައްަކތްކުރާނީ  ފުރަތަމަ  ުކންފުނިތަކުން 

ސެކިއުރިޓީޒްގެ  މާރކެޓަބަލް  އާއި  ފައިސާ  ނަގުދު  ހުރި  ުކންފުނީގައި 

ވަސީލަތްތައް  އެތެރޭގެ  ުކންފުނީގެ  ފަދަ  ވިއްކާލުން  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 

ބޭރުގެ  ކުންފުނިން  އަދި  އިތުރުކުރުމަށެވެ.  ރައުސްމާލު  ޭބނުންޮކށްގެން 

ކުންފުނިތަކުން  އިތުރުކުރާނަމަ  ަރއުސްމާލު  ބޭނުންޮކށްގެން  ވަސީލަތްތައް 

އިސްކަންދޭ  މިޮގތުން   .]7[ ވަސީލަތްތަކަށެވެ  ދަރަނީގެ  އިސްކަންދޭނީ 

ަތރުތީބަކީ Straight Debt ދެވަނަ ައށް Hybrid Debt އެއަށްފަހު 

 .]7[ ބޭނުންކުރުމެވެ   Equity ޮގތުން  ވަސީލަތެއްގެ  ފަހުގެ  އެންމެ 

ރައުސްމާލުގެ  ހިންގުމުގައި  ކުންފުނިތައް  ކަމަކީ  ދެބަސްނުވާ  ިތއަރިސްޓުން 

ބޭނުންކުރުމުގެ  ވަސީލަތެއް  ދަރަނީގެ  މިންވަރެއްގެ  ޮކންމެވެސް  ޮގތުގައި 

ަފއިދާއެވެ. އެހެނީ ދަރަނީގެ ވަސީލަތްތަކަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 

ުއނިކުރެވި އޭގެ ސަބަބުން ޓެކްސް ދައްކާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. 

ވުމުން،  ވަސީލަތަކަށް  ކުޑަ  ރިސްކް  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ަހމައެހެންމެ، 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ޖެހިލުންވާ  އިންވެސްޓްކުރުމުގައި 

ފަހިވެއެވެ. ފުރުޞަތު 

ހިމެނޭޮގތަށް 31  ކުންފުނި  އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 31,851  ދުނިޔޭގެ 

އަހަރުގެ )1988 އިން 2018 އަށް( ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ އާއި ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު އެއްޮކށްގެން ހަދާފައިވާ ދިރާސާައކުން ]8[ ދައްކާޮގތުން ކެޕިޓަލް 

ނިސްބަތްހުރީ  އެވެރޭޖް  ހިމެނޭ  ފައިނޭންސް  ޑެޓް  ގައި  ސްޓްރަކްޗަރ 

ރައުސްމާލުގެ  ދަރަނީގެ  ކުންފުނިތަކުގެ   50% އަދި  ގައެވެ.   21.9%

ޢާންމުޮގތެއްގައި،  ދަށުގައެވެ.  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ   18.8% ނިސްބަތްހުރީ 

ިނސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން ަދރަނީގެ ރައުސްމާލް ބޭނުންކުރަނީ ސައުތު 

ދުނިޔޭގެ  އެވަނީ  ހިމަނާލާފައި  ތިރީގައި   .]8[ ކުންފުނިތަކެވެ  ެއމެރިކާގެ 

ނިސްބަތުގެ  ބޭނުންކުރާ  ރައުސްމާލު  ދަރަނީގެ  ސަރަހައްދުތަކުގައި  އެކި 

ޚުލާޞާއެކެވެ.

ތާވަލު 1: ދަރަނީގެ ވަސީލަތުގެ ރައުސްމާލް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް ]8[

ުކންފުނީގެ ދަރަނީގެ ރައުސްމާާލއި ޕާރޯފމަންސް ގުޅިފައިވާޮގތް ބެލުމަށް 
ޮނން-  159,375 ގައި  ތައިލޭންޑް  އަހަރު   ވަނަ    2015
ދިރާސާއަކުން  ހަދާފައިވާ  ބޭުނންޮކށްެގން  ކުންފުނި  ފައިނޭންޝަލް 
ދައްކާޮގތުގައި އެތެރޭގެ ވިޔަފާރިައށް އަާމޒުކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ދަރަނީގެ 
ަރއުސްމާލް އާއި ފައިދާ އާއި ހުންނަނީ ނެގެޓިވް ޯކރިލޭޝަނެކެވެ. އަދި 
ބޭރުގެ ވިޔަފާރިއަކަށް އަމާޒުކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ދަރަނީގެ ރައުސްމާލް 

ަޞަރަޙްއުދ
ިގައރްިނގ  ެކޕަިޓލް 

ޭރޖް( )ެއވް
ިގައިރްނގ)50  ެކޕަިޓލް 

އްިނަސްއަތ( ަވަނ 

%19.7%22.6އޭޝިއާ-ޕެސިފިކް

%17.2%20.0ޔޫރަޕް

%17.7%21.9ޯނތު އެމެރިކާ

%24.8%25.8ސައުތު އެމެރިކާ

%13.6%17.1އެހެނިހެން
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ާއއި ފައިދާ އާއި ހުންނަނީ ޕޮޒިޓިވް ޯކރިލޭޝަނެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، 
ރައުސްމާލުނެގުމުގެ  ދަރަނީގެ  ޕާރޯފމަްނސްއަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ޮބޑެތި 
ޮބޑެތި  އެނގެނީ،  މިއިން   .]9[ ޮބޑެވެ  ބަދަލު  އަންނަ  ަސބަބުން 
ރައުސްމާލު  ދަރަނީގެ  އަގުހެޮޔޮކށް  އަދި  ފަސޭހައިން  ުކންފުނިތަކަށް 

ޯހދޭނަމަ އޭގެ ހެޮޔ ނަފާ މުޅި އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެކަމެވެ. 

ހިނގާ  ޯހދުމަށް  ވަސީލަތްތައް  ދަރަނީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ުވމާއެކު، 
ަޚރަދާ މެދު ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ސެކްޓަރ 
 12% އެވްރޭޖްޮކށް  އުޅެނީ  ރޭޓް  އިންޓަރެސްޓް  ދަރަނީގެ  ަގއި 
ގައެވެ. އަދި ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ އިންޓަރެސްޓްގެ 
ދެމެދުއެވެ  އާ   2.50% އާއި   1.45% އުޅެނީ  ނިސްބަތް 
 9.50% މަދުވެގެން  ޮގތުގައި  ސްޕްރެޑްގެ  ވުމާއެކު،   .]11  ,10[
ފަހި  ކެޕިޓަލް ާމރކެޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަރަށް  މިއީ،  އެބަހުއްޓެވެ. 
ކުންފުނިތައް  ޮބޑެތި  ފަރާތްތަކާއި  އިންވެސްޓްކުރާނެ  ފުރުޞަތެކެވެ. 
ގުޅުވާލެވިއްޖެނަމަ، ދެފަރާތަށް ވެސް ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ޯހދިދާނެއެވެ. 
ރެއިޒްކުރެވޭއިރު،  ފަންޑު  ރޭޓެއްގައި  ކުޑަ  ވިޔަފާރިތަކަށް  މިޮގތުން، 
ިއންވެސްޓަރުންނަށް އެ ފަރާތްތަކުން ރައްކާކުރާ ފައިސާއަށް ރަނގަޅު 
ހަރުދަނާ  ގަވަރނަންސްގެ  އިތުރުން  މީގެ  ޯހދޭނެއެވެ.  އެއް  ރިޓާން 
ދަށްވެއެވެ.  ކެޕިޓަލް  ޮއފް  ކޮސްޓް  ވެސް  ސަބަބުން  ނިޒާމުތަކުގެ 
ރިސްކް  ކްރެޑިޓް  ސަބަބުން  ޑައިވާސިޓީގެ  ޖެންޑަރ  މިޮގތުން 
ަދށްވެއެވެ ]12[. ރިސްކް ަދށްވެ ކޮސްޓް ޮއފް ކެޕިޓަލް ދަށްވުމަކީ،
 ))Economic Value Added (EVA( އަށް ބަލާއިރު ކުންފުނީގެ 
ވެލިއު މައްޗަށް ދާނެކަމެކެވެ. އަދި މިޫނނަސް ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ 
ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް އަށް ފެތޭޮގތަށް ހިންގާ ޕޮލިސީތަކުގެ ސަބަބުން 
މިޮގތުން،  ދައްކައެވެ.  ރަނގަޅުވާކަމަށް  ޕާޯފރމަންސް  ކުންފުނިތަކުގެ 
ޮބޑު 100 ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏަށް ބިނާޮކށް،  މެލޭޝިޔާގެ އެންމެ 
ެއކުންފުނިތަކުގެ 2008 އާއި 2012 ާއއި ދެމެދުގެ ޑޭޓާ ބޭނުންޮކށްެގން 
ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކުން ]13[ ދައްކާ ޮގތުން  ޯބޑު މެމްބަރުންގެ 
 Return on Assets (ROA)s ކުންފުނީގެ  ގިނަވުމުން  ޢަދަދު 
ައށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، ޯބޑު މެމްބަރުންގެ ޢަދަދާއި

އެއްވެސް ސިގްނިފިކަންޓް   ދެމެދު   Return on Equity (ROE)y

ރައުސްމާލުގެ  ބަލާއިރު،  .ޖުމުލަޮގތެއްގައި  ނުހުރެއެވެ  ގުޅުމެއް 
ކަމެކެވެ.  އަސަރުކުރާ  ކާމިޔާބީއަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ޮއނިގަނޑަކީ 

ބޭނުންވާ  ރައުސްމާލު  ޯލނުގެ  ކުންފުންޏަކަށް  އެ  ުވމާއެކު، 
ތަޙަންމުލުކުރެވޭވަރުގެ  އެކުންފުންޏަކަށް  ކަނޑައެޅުމުގައި  ިމންވަރު 
މައްޗަށް  ވެލިއު  މާރކެޓް  ކުންފުނީގެ  ނެގުމާއި،  ރިސްކް 
ޚަރަދު ހިނގާ  ޯހދުމަށް  ކެޕިޓަލް  އެވެރޭޖްޮކށް  ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
ކުޑަކުރަންޖެހެއެވެ.  )Weighted Average Cost of Capital(
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ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބައްޓަންޮކށް ިވޔަފާރި ުކރިއަރުވައި ތަރައްޤީޮކށް ވިޔަފާރީގައި 

ެދމިހުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ތަޙުލީލުތައް ހަދަންޖެހެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ޙާލަތު 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ދެ ޢުންޞުރަކީ ލިކުއިޑިޓީ އާއި ޮސލްވެންސީއެވެ. 

ލިކުއިޑިޓީ އަކީ ކުންފުނީގެ  ކުރުުމއްދަތުގެ މާލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

ބިނާވެފައި  ލިކުއިޑިޓީ  ޤާބިލުކަމެވެ.  ލިބިގަތުމުގެ  ފަންޑު  ނުވަތަ  ފައިސާ 

ޮއންނަނީ ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްޯލ ައށާއި ކުުރމުއްދަތުގެ އެސެޓްތަކާއި )ކަރަންޓް 

އެކުލެވިފައިވާ  ލައިބިލިޓީޒް(  )ކަރަންޓް  ޒިންމާ  ކުރުމުއްދަތުގެ  އެސެޓްސް( 

ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ޮސލްވެންސީ އަކީ ދިުގމުއްދަތަކަށް ކުންފުނި ހިންގުމުގެ 

ާޤބިލުކަމާއި އަދި ދިގުމުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ 

ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުމެވެ. މިހެންަކމުން ލިކުއިޑިޓީ އާއި ޮސލްވެންސީ މިވަނީ 

ެއއް ޢުންޞުރު އަނެއް އުންޞުރާ ގުޅިލާމެހި ބަނދެވިފައެވެ ]1[.

ފަންނީޮގތުން ކުންފުންޏެއްގެ ލިކުއިޑިޓީ ތަޙުލީލެއް ހަދައި ކުންފުނީގެ މާލީ 

ބައިތައް  ޝީޓްގައިވާ  ބެލަންސް  ކުންފުނީގެ  ވަޒަންކުރާނީ  ދުޅަހެޮޔކަން 

ެދނެގަނެ، އެއިން ޮކންމެ ބައެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް ވަކިވަކިން ބަލައި 

ހިސާބުޮކށް ތަޙުލީލުޮކށްގެންނެވެ. މިޮގތަށް ލިކުއިޑިޓީގެ ޙާލަތު ކައިރިން ބެލުމުގެ 

މަޤްޞަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ކުްނފުންޏަށް ފައިދާ ޯހދޭނެ މަގުތައް 

ަތނަވަސްޮކށް ވިޔަފާރި ފުޅައުކުރުަމށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންޑުގެ އިންތިޒާމުތައް 

ހަމަޖައްސައި އިންވެސްޓަރުން ޯހދުމެވެ. 

ުކންފުންޏެއްގެ ލިކުއިޑިޓީ ތަޙުލީލެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ބައިތަކަކީ 

ކުންފުންޏެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ތަޙުލީލެއްވެސް ެހދުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތަކެވެ ]2[. 

މިޮގތުން މި އިޖުރާއަތްތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކަކީ:

ވިޔަފާރީގެ މާހައުލާއި ސްޓްރެޓީޖިކް އެނަލިސިސް   •

އެކައުންޓިންގ އެނަލިސިސް  •

މާލީ ތަޙުލީލުތައް   •

ޕްޮރސްޕެކްޓިވް އެނަލިސިސް   •

އަގުކުރުން   •

ޙާލަތު  ކުންފުނީގެ  ބަޔަކީވެސް  ޮކންމެ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  މަތީގައި 

ަވޒަންކުރުމަށް މުހިންމު ޢުންޞުރަކަށްވާތީވެ، މިއިން ޮކންމެ ކަމެއް ދެނެގަނެ 

ނުބެލިއްޖެނަމަ  ނުވަތަ  ދޫވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  މިއިން  ތަޙުލީލުކުރަންޖެހެއެވެ. 

ކުންފުނި ވަޒަންކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ބަލައިލާނަމެވެ. ޢުންޞުރަކަށް  ޮކންމެ  މިއިން  ކުރުޮގތަކަށް 

ިވަޔފީާރގެ މަާޙުއލިާއ ްސްޓެރީޓިޖކް ެއަނލިިސްސ

އެންމެ  ވިޔަފާރީގެ  ދެނެގަތުމަކީ  ވެށި  ވިޔަފާރީގެ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ކުންފުނި 

މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މި ބައިަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދު 

ހިމެނެއެވެ.  ވަޒަންކުރުން  އެކަންކަން  ދެނެގަނެ  ޙާލަތު  ޞިނާޢަތުގެ  އާއި 

މިޮގތުން އުފައްދާނެ ޕްރޮޑަކްޓް )ުމދަލާއި ިޚދުމަތް(، ވަޒީފާގެ ބާޒާރު، ކެޕިޓަލް 

އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ިހމެނެއެވެ.  އިންތިާޒމުތައް  ރެގިއުލޭޓަރީ  މާރކެޓާއި 

ވިޔަފާރީގެ  ޮއތްނެތްޮގތާއި،  ޙާލަތު  ވާދަވެރިކަމުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ުކންފުނީގެ 

ުފރުޞަތުތަކާއި އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާ ހިމެނެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލު 

ޞިނާޢަތް  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ކުންފުނިން  ތަޙުލީލުކުރުމަށްފަހު،  ދިރާސާޮކށް 

ެދނެގަންނަންޖެހެއެވެ. މިޮގތުން ިޞނާޢަތުގެ ތަޙުލީލުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ މި 

ިޞނާޢަތުގެ ކުރިމަގާއި ޞިނާޢަތުގެ ޮއނިގަނޑު ތަރުކީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތެވެ. 

އަދި މި ޮއނިގަނޑުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ކުންފުންޏަށް ޯހދޭނީ ކިހާވަރެއްގެ 

ވާދަވެރިން  ބަލައިލުމަކީ  ޞިާނޢަތަށް  ވަޒަންކުރެވިދާނެއެވެ.  ފައިދާއެއްކަން 

ަޖމާޢީ ޮގތެއްގައި ދެނެގަނެ، ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ގަންނާނެ ފަރާތްތަކާއި 

ޮގތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ލިބިފައިވާ ބާރު  އަގާބެހޭ  ސަޕްލަޔަރުންގެ މެދުގައި 

)ބާރގެއިނިންގ ޕަވަރ( އެކަކު އަެނކަކާއެކު ޙަރަކާތްތެރިޮކށް ބައްދަލުޮކށް، އަދި 

ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލައި އައު ޮދރުތަކުން ވަދެ މިހާރު ބޭނުންކުރާ 

މުދަލުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މުދަެލއް ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން ދެނެގަނެ، 

ިވޔަފާރިއާއި ކުރިމަތިލުމެވެ. އެހެންަކމުން ިޞނާޢަތުގެ ތަޙުލީލުގައި ދެ ކަމެއް 

ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. އެއީ ޞިނާޢަތުގެ ކުިރމަގާއި ޙަޤީޤީ ވާދަވެރިކަމާއި އަދި 

10. ުކްނފުީނގެ ިވަޔފިާރ އާިއ ލިކިުއޑީިޓ ަތުޙލީލަުތްއ
ލިޔުނީ: އިބްރާހީމް ސަލީމް
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ކުރިމަގުގައި ކުންފުނިން ކުރިަމތިލާންޖެހިދާނެ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ވެއްޓާއި އިސްތިރާތީޖީ ތަޙުލީލަށް ދެ ކަމެއް އެނގެންޖެހެއެވެ. އެއީ 

އިޤްތިޞާދު އާއި ޞިނާޢަތުގެ ބާރުތަކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސްޓްރެޓީޖިކް 

މެނޭޖްމަންޓް، ބިޒްނަސް ޕޮލިސީ، އުފެއްދުންތެރިކަން، ލޮޖިސްޓިކް މެނޭޖްމަންޓް، 

މާރކެޓިންގ އަދި މެނެޖީރިއަލް އިޮކޮނމިކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެންޖެހެއެވެ. ތަފާތު 

ވިޔަފާރީގެ  ހިމެނޭތީވެ،  ކަންތައްތަކެއް  ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  އުސޫލުތަކެއްގެ 

ެވއްޓާއި އިސްތިރާތީޖީ ތަޙުލީލުތައް މި ހުރިހާ ދިމާލެއް ހިމަނައިގެން މާލީ 

ބަޔާންތަކާ ގުޅެއެވެ.

ެއަކުއްނިޓްނގ ެއަނލިިސްސ

ިހސާބުކުރުމުގެ ތަޙުލީލުތަކުގެ އިޖުރާއަތު ދެމިގެންދަނީ ކުންފުނީގެ އިޤްތިޞާދީ 

ޙަޤީޤަތަށެވެ ]3[. މިކަން ކުރެވޭނީ ކުންފުނީގެ މުޢާމަާލތްތަކާއި އިވެންޓްތައް 

ިދރާސާޮކށް ދެނެގަނެގެންނެވެ. ެއކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މާލީ 

ަބޔާންތަކަށްކުރާނެ އަސަރު ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ތަޙުލީލު ހަދައިގެން 

ަބޔާންތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުން ދައްކުވައިދޭންޖެހޭ ކަމަކީ މިހާރަށްވުރެ 

އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވުމެވެ. މީގެ ާމނައަކީ ެފންވަރު ރަނގަޅު މާލީ ތަޙުލީލުތައް 

ހިސާބުތަކުގެ  އިތުބާރާއި  ކުރެވޭ  ބަާޔންތަކަށް  މާލީ  ޮއންނަނީ  ިބނާވެފައި 

ތަޙުލީލުތަކުގެ ެފންވަރުގެ މައްޗަށެވެ.

އެކައުންޓިންގ އެނަލިސިސްގެ ޭބނުމަކީ ުކންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި 

ފައިދާގެ  ދެނަގަތުމެވެ.  )ކޮލިޓީ(  ފެންވަރު  މިންވަރާއި  ފައިދާގެ  ުކންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  މުހިންމު  ބޭނުންވާ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ކޮލިޓީ 

ވިޔަފާރި އާއި އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީ އާއި ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ މިންވަރާއި 

ެފންވަރާއި މެނޭޖްމަންޓާމެދު ދެކޭ ޮގތާއި ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި އަދި 

ަފއިދާއިން މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭނެ އިނާޔަތްަތއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެކައުންޓިންގ 

އެނަލިސިސްގައި އާމްދަނީ އެއްގޮެތއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިހުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި 

ހިމެނެއެވެ. އާމްދަނީވެސް 

މާލީ ަތުޙލީލު

އެންމެ  އެނަލައިޒްކުރުމާގުޅޭ  ވިޔަފާރިއެއް  ތަޙުލީލުތަކަކީ  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީ 

ުމހިންމު އެއްބަހާއެވެ. މިޮގތުން ުކންފުނީގެ މާލީ  ޙާލަތާއި، މެނޭޖްމަންޓާއި، 

ްޕލޭނާއި އިސްތިރާތީޖީއާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލު ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން 

ތަޙުލީލުޮކށް  ބަޔާންތައް  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ބޭނުންކުރަނީ  ތަޙުލީލު  މާލީ 

މާލީ  ކުރިމަގުގެ  އަދި  ދެނެގަތުމަށާއި  ނަތީޖާ  މަޤާމާއި  މާލީ  ެއކުންފުނީގެ 

އެހީގައި  ސުވާލުތަކުގެ  އެތަކެއް  ވަޒަންުކރުމަށެވެ.  ނަތީޖާ  ނުވަތަ  ކާމިޔާބު 

ސުވާލުތަކުގެ  މިޮގތުން  ހިިފދާނެއެވެ.  އަމާޒު  ހެދުމުގައި  ތަޙުލީލުތައް  މާލީ 

ވިޔަފާރި  މިސާލަކަށް  ކަމަކަށްވާންޖެހެއެވެ.  ގުޅޭ  ކުރިމަގާއި  ސެޓަކީ  އެއް 

ބޭނުންވާ  ފުޅައުކުރުމަށް  ތަރައްޤީޮކށް  އިތުރަށް  ނުވަތަ  ާކމިޔާބުކުރުމަށް 

ވަސީލަތްތައް ކުންފުނީގައި އެބަހުރިޯތ؟ ކުްނފުނީގައި އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ލިބޭނީ  މިފަދަ ވަސީލަތްތަކުން  އެބަހުރިޯތ؟  ޤާބިލުކަން  ިއންވެސްޓްކުރުމުގެ 

ޯހދުމުގެ  އާމްދަނީ  ކުރިމަގުގައި  ކުންފުނީގެ  އެއްޯތ؟  ފައިދާ  ކިހާވަރެއްގެ 

ާބރުވެރިކަން ހުރީ ކިހާ މިންވަރަަކށްޯތ؟ ސުވާލުތަކުގެ ދެވަނަ ސެޓެއްގައި 

ކަންކަމަކީ  ދެނެގަންނަންޖެހޭ  ސުވާލުތަކުގައި  ބޭނުންވާ  ޯހދަން  ޖަވާބު 

ނެރުމުގެ  ނަތީޖާ  މާލީ  ލަފާކުރާ  ދެނެަގތުމާއި  ރިޯކޑު  ޓްރެކް  ުކންފުނީގެ 

މާލީ  ކުންފުނީގެ  މިސާލަކަށް  ވަޒަންޮކށްލުމެވެ.  މިންވަރު  ހުރި  ޤާބިލުކަން 

މަޤާމް ކިހާ ރަނގަޅުޯތ؟  ކުންފުންޏަށް ކިހާވަރަކަށް ފައިދާވޭޯތ؟ ލަފާކުރި 

ޮގތާ އެއްވަރަށް ފައިދާ ލިބުނުޯތ؟ މިފަދަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބިގެންނޫނީ 

ނުހެދޭނެއެވެ. ޮގތަކަށް  ހުރި  އިތުބާރު  ތަޙުލީލެއް  މާލީ  ުކންފުނީގެ 

ކަމަކަށް  ތިން  ޮގތެއްގައި  މައިގަނޑު  ހެދުމަށްޓަކައި  ތަޙުލީލުތައް  މާލީ 

ބަލަންޖެހެއެވެ. އެއީ ޕްރޮފިޓަބިލިޓީ އެނަލިސިސް އާއި ރިސްކް އެނަލިސިސް 

ާއއި އަދި ފަންޑު ލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަކުރިގޮތެވެ. ޕްރޮފިޓަބިލިޓީ އެނަލިސިސްގައި 

ބަލައި ދެނެގަންނާނީ އިންވެސްޓްަމންޓްތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ބަދަލު 

ނުވަތަ ފައިދާއެވެ. މި އެނަލިސިސްގެ ައމާޒަކީ ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތަކާއި 

ަފއިދާގެ މިންވަރާއި އަދި އެއިން ޮކންމެ ވަސީލަތަކުން ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށް 

ިޙއްޞާޮކށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ ވަޒަންކުރުމެވެ. ރިސްކް އެނަލިސިސްގައި 

ކަންކަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރަން  ކުްނފުނިން  ދެނެގަންނާނީ  އިވަލުއޭޓުޮކށް 

ުކރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިނެތްގޮތެވެ. ރިސްކް އެނަލިސިސްގެ އެންމެ ޮބޑަށް 

ބަލާނެ އެއްކަމަކީ އަރަނިވެރިންނަށް )ކްރެޑިޓަރުންނަށް( ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ގަވާއިދުން ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިމިންވަރު ބެލުމެވެ.
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ޕޮްރްސެޕކްިޓވް ެއަނލިިސްސ )ުކްނފުީނގެ ުކިރަމގު ަތުޙލީލުުކުރްނ(

މި ތަޙުލީލަކީ ކުރިމަގުގައި ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އާއި ކުންފުނީގައި ދައުރުވާ 

އަހަރުތަކުގެ  ފާއިތުވި  މިއީ  ދެނެގަތުމެވެ.  ލަފާޮކށް  ފްލޯ(  )ކޭޝް  ަފއިސާ 

މާލީ ބަޔާންތަކުން ލިބިފައިވާ ޑާާޓތަކަށް ިބނާޮކށް ދިގުމުއްދަތުގެ އަންދާސާ 

)ޯލންގް-ޓާރމް ފޯކާސްޓިންގ( ހެދުމެވެ. މި އެނަލިސިސް ހެދުމުގައި ހިމެނޭ 

ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ބެލަންސް ޝީޓް، އާމްދަނީގެ ބަޔާން އަދި 

ފައިސާ ލިބުނުޮގތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާންތައް އަންދާސީކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ތަޙުލީލުން ދެނެގަންނަން ބޭުނންވާ ކަމަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ 

ވަޒަންޮކށް ކުންފުނީގެ އަގު ކަނޑައެޅުމެވެ. ޕްރޮސްޕެކްޓިވް އެނަލިސިސް ރަނގަޅު 

ެފންވަރެއްގައި ހެދުމަށާއި އަދި ވީަވރަކުން ޞައްޙަ ނަތީޖާއެއް ޯހދުމަށްޓަކައި 

ކުއަންޓިޓޭޓިވް ޓޫލްސްތަކުގެ ބޭުނންތެރިކަން ބޮޑެވެ. އަދި މި އެނަލިސިސް 

އަކީ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މަްއޗަށް ިބނާޮކށް ލަފާކުރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް 

)ސަބްޖެކްޓިވް( ހަދާ އެނަލިސިސްއެކެވެ. ިމއީ މާލީ ބަޔާންތައް ތަޙުލީލުކުރުމުގެ 

ިއޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ  އެނަލިސިސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިޔަވަޅެވެ. 

ެއހެންކަމުން މި އެނަލިސިސްގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ އިޤްތިޞާދީ ނަތީޖާއާ 

ަހމައަށް ވާޞިލުވެ، ފުރިހަމަކުރެވޭނީ ކުންުފންނީގެ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ މާލީ 

ަބޔާންތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްާލޙުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، އެފަދަ އިޞްލާޙުތައް 

ރަނގަޅަށް ޞައްޙަޮކށް ގެނެވި ހުށަހެޅިގެންނެވެ.

ޕްރޮސްޕެކްޓިވް އެނަލިސިސް އަކީ ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް 

ަވރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތެކެވެ. ައދި ކުންފުނީގެ އަރަނިވެރިންނަށް އެމީހުންގެ 

ހުރި  ކުންފުނީގައި  ޤާބިލުކަން  ިލބޭނެކަމުގެ  އަނބުރާ  ކުރިމަގުގައި  ަފއިސާ 

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްވެސް ެއހީތެރިވެދޭނެ މަޢުލޫމާތެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ައގުުކުރްނ )ވެލޭުއަޝްނ(

ައގުކުރުމަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އާއި ފައިދާއަށް 

ދެމެހެއްޓެނިވި  ކުންފުންޏަށް  އަދި  ކަނޑައެޅުމެވެ.  އަގު  ކުންފުނީގެ  ބަލައި 

ޮގތެއްގައި އާމްދަނީ ޯހދުމުގެ ޤާބިުލކަން ިލބިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމެވެ. 

މިޮގތުން ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކުގެ ކޮލިޓީ އާއި  މެނޭޖްމަންޓުގެ ޤާބިލުކަމަކީ 

ުކންފުނީގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިްނމު އަސާސްތަކެވެ. ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީ 

ޯހދުމުގެ ބާރުވެރިކަން ލިބިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި އާމްދަނީ އާގުޅޭ 

ެއންމެހާ ބައިތައް ތަޙުލީލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އާމްދަނީ ލިބެނީ ޮކންކަމަކުން 

ަކމާއި ކުންފުނީގެ ކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ބައިތައް ވަކިވަކިން ދެނެގަނެ 

ެއނގެންޖެހެއެވެ. އަދި އަގުކުރުމުގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ 

ތަޞައްރުފާތުތަކާއި  އެމީހުންގެ  ޮގތާއި  ދެކޭ  ކުންފުންޏާމެދު  ެމނޭޖްމަންޓުން 

އަދި  ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.  ބެލުމަކީވެސް  ޮގތް  ހުރި  ވިސްނުން  ޢަމަލާއި 

ކޮލިޓޭޓިވް  މަޢުލޫމާތާއި  ކުއަންޓިޓޭވް  ތަފާތު  ކުންފުންޏާބެހޭ  އިތުރުން  މީގެ 

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި ތަޙުލީލުތައް ހަދަންޖެހެއެވެ.

ދިގު މުއްދަތުގައި ކުންފުނި އަގުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިޖުރާއަތުތައް ކުރިއަށް 

ެގންދިއުމުގައި ވެލުއޭޝަން މޮޑެލް ބޭނުންކުރެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް 

ަޚރަދުތައް ލަފާޮކށް ކަނޑައަޅައެވެ. އެހެންަކމުން އަގުކުރުމުގައި ކުންފުންޏަށް 

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ދެެނގަތުމަށްޓަކައި ފާއިތުވި މުއްދަތާއި މިހާރުގެ 

މާލީ މަޢުލޫާމތުތައް ބޭނުންވެއެވެ.

ިންނމްުނ

ވިޔަފާރި އާއި ލިކުއިޑިޓީ ތަޙުލީލުތައް ހެދުމުގެ އަމާޒަކީ ވިޔަފާރީގެ ނިންމުންތަކަކީ 

ހަރުދަނާ ނިންމުންތަކަކަށް ހަދައި ކުންފުނީގެ ޙާލަތު ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ 
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ވާޞިލުވެ  ލަނޑުދަނޑިއަށް  މި  ވަޒަްނކުރުމެވެ.  މިންވަރު  ހުރި  ޤާބިލުކަން 

ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ވެށި 

ެދނެގަންނަންޖެހެއެވެ. އަދި ކުރުމުއްދަތުގައްޔާއި ދިގު މުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ 

މިކަންކަން  ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ.  ޤާބިލުކަން  އަދާކުރުމުގެ  ޒިންމާތައް  މާލީ 

ެދނެގަތުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެނަލިސިސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާލީ 

ަބޔާންތައް އެނަލައިޒްކުރުމާއި ރޭޝިޯއތައް ެހދުމާއި ލިބޭފައިސާ އާއި ހޭދަކުރާ 

ފައިސާގެ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި އަދި ުކންފުނީގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ.  ކުންފުންޏެއްގެ 

އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އެންމެ މުހިންމު ދެ ޢުންޞުރަކީ މެނޭޖްމަންޓުގެ ކޮލިޓީ 

ާއއި އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓްއެވެ.
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ތެރެއިން ޕްޮރމޯޓް ކުރަނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޕްޮރޖެކްޓްތައް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި  ޮގތެއްގައި  މަގުފަހިވާ  ތަރައްޤީއަށް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މުދަލަކީ ހިމާޔަތްކުރެވިގެންވާ 

ޯހދުމުގައި  މުދާ  ބޭނުްނކުރުމުގައްޔާއި،  މުދާ  އެހެންކަމުން  އެއްޗެކެވެ. 

ޮގތުގައި  ރައްކާތެރި  އަދި  ހުރި  ފައިދާ  އެންމެ  މުޖުތަމަޢަށް  ަފރުދުންނާއި 

11. ިއްސލިާމކް ގްރީްނ 
ަފިއޭންނސިްނގ ގެ ފުުރަޞުތ

ލިޔުނީ: އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ 
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މެލޭިޝއާގައި ދޫޮކށްފައިވާ ގްރީން ޞުކޫކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި  ވެސް 

މިފަދަ ޕްޮރޖެކްޓުތައް ކާބިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ. ރާއްޖެއަކީ ތިމާވެށި 

ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޤައުމީ ލެވެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމަކަށްވެފައި، UN ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 

ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމަށް މާލީ އިދާރާތަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ޒިންމާދާރު 

ގްރީން  އެޮގތުން  ކުރަންޖެހެއެވެ.  މަސައްކަތް  ޮގތަށް  މަގުފަހިވާ  އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް 

ފައިނޭންސަށް ހިތްވަރުދޭ ޮގތަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ބައްޓަންކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. އަދި 

މި ކަްނކަން ހާސިލުކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ޒިންމާދާރު މާލީ ޮއނިގަނޑެއް އެކުލަވާލާއި 

ގްރީން ފައިނޭންސް ޕްޮރޑަކްޓްތައް ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ އިތުރުން މާލީ އެހެނިހެން 

މާލީ  މިފަދަ  ކަމެކެވެ.  ކުރަންޖެހޭ  ތަާޢރަފުކުރުމަކީ  )އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް(  ވަޞީލަތްތައް 

ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭ ޮއނިގަނޑެއް މިހާތަނަށް ތަޢާރަފުޮކށްފައި ނެތް ނަމަވެސް ބޭންކް ޮއފް 

މޯލްޑިވްސް )އިސްލާމިކް( އިން ވަނީ އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް 

ޓެކްނޮޮލޖީއާއި  ރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާއި  ފެސިލިޓީއަކީ  މި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ތަޢާރަފުޮކށްފައިކަން 

ިއޔާދަުކރުވަނިވި ހަކަތައާއި  ގުޅުން ހުރި ޕްޮރޖެކްޓްތައް ނުވަތަ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް 

އިންވެސްޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރަހުނަކާނުލާ ދޫކުރެވޭ ފައިނޭންސިންގ 

ފެސިލިޓީއެކެވެ. މިފަދަ ގިނަ ޕްޮރޑަކްޓްތަށް މާލީ ދައިރާ އަށް ތަޢާރަފުކުރެވި ކުންފުނިތަކާއި 

ޔަޤީނެވެ.  ލިބޭނެކަން  ތަރުހީބެއް  އެދެވޭ  ހޭލުންތެރިކުރުވިއްޖެނަމަ  ކަމަށް  މި  ަފރުދުން 
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އެކަންކުރުމަށް މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ 

ތެރޭގައި ޕޮލިސީ މޭަކރުންނާއި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިނޭންޝަލް 

ޯސޝަލް  އެންވަޔަރަމެންޓަލް  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން 

އެންޑް ގަވަރނަންސް )ESG(، މާލީ ޮއނިގަނޑުގެ ތެރެއަށް 

މަސައްކަތްޮކށްފައިވެއެވެ.  )އިންޓެްގރޭޓްކުރުމަށް(  ުލމަށް 

އަންދާޒާޮކށްފައިވާ  އިން   )UN( ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް 

ބާރުއެޅުމުގެ  ޤައުމަކުން ސަސްޓެއިނަބިލިޓީއަށް  ޮގތުގައި 60 

ޮގތުން 2017 ވަނަ އަހަރު ގާތްގަނޑަަކށް 300 ޕޮލިސީ 

އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ މެޝަރސް ނަގާފައިވެއެވެ. 2013 ވަނަ 

.]4[ ގައެވެ   140 ގާތްގަނޑަކަށް  ޢަދަދުުހރީ  މި  އަހަރު 

ރެސްޮޕންސިބަލް  އެންޑް  ސަސްެޓއިނަބަލް  މިޮގތުން 

ކުރިއެރުމެއް  އެދެވޭފަދަ  ތަކަށް   )SRI( އިންވެންސްޓްމަންޓް 

ލިބެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާލިބިދެނިވި 

އެކުލަވާލާފައިވާ  ކަންކަމުގައި  ހިމެނޭ  މަޤްޞަދުތަކެއް 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  އިންވެސްޓްކުރާ  ފަންޑުތަކުގައި، 

މިފަދަ  އިތުރުވަުމންދެއެވެ.  އާންމުން  އިންވެސްޓަރުންނާއި، 

ފްރޭމްވޯކްތަކުގެ ތެރެިއން މެލޭޝިއާގެ SRI ޞުކޫކު ފްރޭމްޯވކަކީ 

ފައިނޭންސް  ސަސްޓެއިނަބަލް  ފައިނޭްނސާއި  އިސްލާމިކް 

ުގޅުވައިދޭ ފަދަ ފްރޭމްޯވކް އެކެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ އިޖުތިމާޢީ 

ފައިނޭންސް  ބޭނުންވާ  ޕްޮރޖެކްޓުތަކަށް  ޒިންމާދާރު  ޮގތުން 

ޯހދުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ. މެލޭޝިއާގެ  ފްރޭމްޯވކްގައި ގްރީން 

ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  ޯހދުމަށް  ފަންޑު  ޕްޮރމޯޓްޮކށް  ޞުކޫކު 

ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. ދިނުމަށް  ތަކެއް  އިންސެންޓިވް  ޮގތުން 

ތެރެއިން  ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ  ފައިނޭންސްގެ  ގްރީން 

އެނާރޖީ ޓަޑާއު  މެލޭޝިއާގެ  އަހަރު  ވަނަ   2017

ޞުކޫކަކީ  ގްލޯބަލް  ދޫކުރި  އިން   )Tadau Energy(

ގްރީން ފައިނޭންސް އާ އުސްމިންތަކަކަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިވި 

ޞުކޫކެކެވެ. މެލޭޝިއާގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު  2017 

 3.7 ެމލޭޝިއާގައި  ހަމައަށް  އާ   2018 އޭޕްރީލް  އިން 

ބިލިއަން ރިންގިޓްގެ 5  ގްރީން ޞުކޫކު ދޫޮކށްފައިވެއެވެ. 

މީގެތެރެއިން 2.4 ބިލިޔަން ރިންގިޓްގެ ޞުކޫކު ދޫޮކށްފަިއވަނީ 

ބިލްޑިންގ  ގްރީން  ޕްޮރޖެކްތަކާއި،  އެނަރޖީ  ރިނިއުވަބަލް 

 2018 އޭޕްރީލް  ހިމަނާފައިވަނީ  ޗާޓުގައި  ތިރީގައިވާ  ކުރުމަށެވެ.  ފައިނޭންސް  އަށް 

.]1[ އެކެވެ  ޚުލާޞާ  ޞުކޫކުގެ  ގްރީން  ދޫޮކށްފައިވާ  މެލޭޝިއާގައި  ނިޔަލަށް  ގެ 
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ރާއްޖޭގެ ޞުކޫކު މާރކެޓަކީ ވަަރށް ޅަފަތުގައިވާ މާރކެޓެކެވެ. މި މާރކެޓް  

ޮގންޖެހުންތައް  ދިމާވެފައިވާ  ިމހާރު  ތަރައްޤީޮކށް  ޮގތެއްގައި  ެދމެހެއްޓެނިވި 

ަނއްތާލެވިއްޖެނަމަ ސަރުކާރާއި ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންވާ ފަންޑު ޯހދުމާއި 

ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ކުންފުނިތަކުން  ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް  އެކިއެކި  ތަރައްޤީގެ 

ޮޑމެސްޓިކް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް ޯހދުމަށް މަގު ފަހިވާނެއެވެ. ޞުކޫކު އަކީ 

ަކނޑައެޅޭ ވަކި އެސެޓަކަށް ނުވަތަ މުދަަލކަށް ނިސްބަތްޮކށް އެމުދަލެއްގައި 

އެމީހަކު ހިއްސާވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓެކެވެ. 

ޮކންވެންޝަނަލް ޮބންޑާއި އެއްފަދައިން ޞުކޫކު ވެސް އިޝޫކުރާނީ ކަނޑައެޅޭ 

ގެއްލުން  ލިބިދާނެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި  ނަމަވެސް  ވަކިމުއްދަތަކަށެވެ. 

)ރިސްކް( އަދި އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބޭ ފައިދާ ޞުކޫކު ޯހލްޑަރުން ނުވަތަ 

ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.  މެދުގައި  އިންވެސްޓަރުންގެ 

ފަރާތުން  ދޫކުރާ  ޞުކޫކެއް  އެ  ކުާރއިރު  ސްޓްރަކްޗަރ  ޞުކޫކެއް 
ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަކާއި ޑިޒަިއން ކުުރމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޝަރީޢާގެ 
މާލީ  ބޭނުންވާ  ާޙޞިލުކުރަން  އެިއން  އިތުރުން  ޮކންޓްރެކްޓެއްގެ 
ސްޓްރަކްޗަރ  އަދި   ޮއންނަންޖެހޭނެއެވެ.  އެނގެން  މަޤްޞަދު 
އެކުލަވާލާނީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ޮކންޓްރެކްޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. 
ސޭލްސް- ކުރާނީ  ސްޓްރަކްޗަރ  ޞުކޫކު  ޮގތެއްގައި  ާއންމު 
އެޖެންސީ- ނުވަތަ  ޕާރްޓނަރޝިޕް-ބޭސްޑް  ލީސް-ބޭސްޑް،  ބޭސްޑް، 

އެކުލަވާލުމުގައި  މީގެއިުތރުން ޞުކޫކު  ސްޓްރަކްޗަރއަކަށެވެ.  ބޭސްޑް 
ެއކުންފުންޏެއްގެ ދަރަނި ހުރި މިންވަާރއި،  ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އާއި 
ެއޤައުމެއްގެ ލީގަލް ފްރޭމްޯވރކް އާއި ޓެކްސް ސިސްޓަމް ބިނާވެފައި 

ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ޮގތަށް  ޮއންނަ 

އިންޑަސްޓްރީ  ސަރވިސަސް  ފައިނޭންޝަލް  އިސްލާމިކް  ޞުކޫކަކީ 
)IFSI( ގައި ކުރި ޯހދަމުން އަންނަ އެއް އުންސުރެވެ. އިސްލާމިކް 
ވަނަ   2020 ގެ   )IFSB( ޯބޑް  ސަރވިސަސް  ފައިނޭންޝަލް 
އިންޑަސްޓްރީ  ސަރވިސަސް  ފައިނޭންޝަލް  އިސްލާމިކް  އަހަރުގެ 
 22.2 ގެ   IFSI ޮގތުން  ފާހަގަޮކށްފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  ސްޓެބިލިޓީ 
ިއން ސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ޞުކޫކު މާރކެޓެވެ. އަދި 2019 ވަނަ 
އަހަރަކީ ޞުކޫކު މާރކެޓަށް ހެޮޔ ބަދަެލއް އައިސްފައިވާ އަހަރެއްކަމާއި 
މިފަދަ ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް އައިްސފައިވަނީ މެލޭޝިއާ، ސަޢުދީ ޢަރަބިއާ، 
ޞުކޫކުތަކުގެ  އިޝޫޮކށްފައިވާ  މާރކެޓުން  ތުރުކީގެ  އަދި  ޤަތަރު 
އިޝޫޮކށްފައިވާ  މާރކެޓުން  މި  ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ.  ސަބަބުންކަން 
ޞުކޫކުތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ހިމެނިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ 
ހިމާޔަތްކުރުމަށް  ތިމާވެށި  އެީހވެދިނުަމށާއި  ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަރަދުތައް 
އިސްކަންދޭކަންތައްތަކަށް ފަންޑު ޯހދުަމށް ދޫޮކށްފައިވާ ޞުކޫކުތަކެވެ. 
ފާއިތުވި 15 އަހަރު )2004 އިން 2019 އަށް( ޞުކޫކު މާރކެޓުގެ 
ޮކމްޕައުންޑް އެނުއަލް ގްޯރތް ރޭޓަކީ 26 އިން ސައްތައެވެ ]1[. މި 
ތަފާސްހިސާބު ތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޞުކޫކު މާރކެޓް އިތުރަށް 
ފައިނޭންސިންގ  ގްރީން  ަތރައްޤީއާއި،  ޢުމްރާނީ  ފުޅާކުރެވިއްޖެނަމަ 
ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ޯހދުމަށް އިތުރު ޮދރެއް ހުޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު 
ޞުކޫކް  އަލިއަޅުވާލާނީ  މިލިޔުމުގައި  ފެނެއެވެ.  ޮބޑުވާނެކަމަށް 
ޮގންޖެހުންތަކަށެވެ.  ބައެއް  ދިމާވާ  މާރކެޓުގައި  ރާއްޖޭގެ  ދޫކުރުމުގައި 

ހުރިޮގތުން،  ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނުތަާކއި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ރާއްޖޭގައި 
ާއންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ޞުކޫކު ދޫުކރުމުގައި އެކިއެކި ޮގންޖެހުންތައް 

12. ުޞކުޫކ ޫދކުުރމުަގއި ާރްއޖަޭގއި ދިމާވާ 
ޮގްނޖުެހްނތްައ

ލިޔުނީ: އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ 
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އެބަހުއްޓެވެ. މިސާލަކަށް އެސެޓް-ބެކްޑް ޞުކޫކެއް ދޫކުރުމުގައި ހުރި 
ޞުކޫކެއް  އެސެޓް-ބެކްޑް  އާންމުޮގތެއްގައި  ބަލާއިރު،  ޮގންޖެހުންތަކަށް 
ލިބޭފަދަ  ޢާމްދަނީ  ފަރާތުން  ޭބނުންވާ  ޯހދަން  ފައިސާ  ދޫޮކށްގެން 
ވެހިކަލް  ޕާރޕަސް  ސްޕެޝަލް  ވިއްކާލާނީ  )އެސެޓެއް(  މުދަލެއް 
)SPV( އަކަށެވެ. އަދި މިފަދަ ސޭލްއަކީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން 
ވިއްކާލުމުގެ  އެސެޓް  ޮގތަށް  މި  ބެލެވޭނެއެވެ.  ސޭލްއަކަށް  ްޓރޫ 
އިފްލާސްކުރެވުނު  ފަރާތް  ބޭނުންވާ  ޯހދަން  ފައިސާ  އެ  ބޭނުމަކީ 
ކަމުގައި ވިއަސް ޞުކޫކު އިޫޝކުރާ މުދާ ރައްކާތެރިޮކށް ބެހެއްޓުމެވެ. 
ނަމަވެސް  ބަނގުރޫޓްވި  ޮއރިޖިނޭޓަރ  ކަންކުރުމުން  މިފަދައިން 
ެއކަމުން ޞުކޫކު ޯހލްޑަރުންނަށް އަަސރެއް ނުޯފރާނެއެވެ. SPVއަށް 
ރިކުއަރމަންޓެއްނޫނެވެ.  ޝަރީޢާ  ކުރުމަކީ  ޓްރާންސްފަރ  އެސެޓް 
މިފަދަ  ކުރެވޭކަމެކެވެ.  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ރިސްކް  މިކަމަކީ  ަނމަވެސް 
ބޭނުންތަކަށް އުފައްދާ ކުންފުނީގައި މާޮބޑު ރައުސްމާލެއް ނުހުންނާނެވެ. 
މިފަދަ  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ވެސް  ވިޔަފާރިއެއް  އެހެން  އިތުރަށް  އަދި 
އެ  ނުވަތަ  ބިމެއް  އެސެޓަކީ  ވިއްކާލާ  ވިއްކާލާނަމަ  އެސެޓެއް 
ިބމާއެކު ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެއްަނމަ ވިއްކާ ފަރާތަށް ޚަރަދު ޮބޑުވެއެވެ.

މިޮގތުން ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި 
19 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަޮކށްފައިވާ 
ނުވަތަ  ޢިމާރާތެއް  އެއްމެދު  ނުވަތަ  ބިމެއް  ބަލާއިރު  ކަންތައްތަކަށް 
އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ގަނެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ 
ޮކށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެކުންފުންޏެއްގެ ސައްތަ އިން ސައްތަ 
ރާއްޖޭގައި  އެހެންކަމުން  ދިވެހިންނަށްވާނަމައެވެ.  ހިއްސާދާރުންނަކީ 
ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެެރއިން ބިދޭސީ ހިއްސާދާރުން 
ތިބި ކުންފުނިތަކަށް ބިމެއް މިލްކު ނުުކރެވޭނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މިފަދަ 
މުއްދަތު  ޞުކޫކުގެ  ޞްކޫކެއްގައި  ދޫކުރެވޭ  އަކަށް  ސްޓްރަކްޗަރ 
ހަމަވުމުން އެ މުދަލެއް އަނބުރާ ޮއރިޖިނޭޓަރ އަށް ވިއްކާއިރު ވެސް 
ަސރުކާރަށް، އެވިއްކާ އަގުގެ 15 އިން ސައްތަ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހެއެވެ 
ޓެކްޭސޝަންގެ ސަބަބުން ޞުކޫކު  ޑަބަލް  ދިމާވާ  މިކަމުން   .]2[

ޮބޑުވެގެންދާނެއެވެ. ޚަރަދު  ދޫކުރާފަރާތަށް 

މީގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ފަިއނޭންސް ނުވަތަ އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް 
މާރކެޓް އިންސްޓްރޫމަންޓަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަހަލަ ޑިސްޕިއުޓެއް 
ދަށުން  ފްރޭމްވޯކްގެ  އެކުލަވާލާފައިވާ  މިހާރު  ޙާލަތެއްގައި  އުފެދިއްޖެ 

ޮގތް ނިންމުމުގެ ބާރު ޝަރީޢާ ކައުންސިލަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ. 
ެއއީ ޝަރީޢާ ކައުންސިލްތައް އެކުލަވާލެވިފައި ހުންނަނީ އެޑްވައިޒަރީ  
ކައުންސިލެއްގެ ޮގތުގައި ކަމަށްވާތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގގެ 
ިޚދުމަތް ދޭނެ ލޯކަލް ކުންފުންެޏއް ރާއްޖޭގައި ނެތުމަކީ ވެސް މިކަމަށް 
ކުންފުނިތަކާއި  ޕްޮރޑަކްޓުތަކަށް  މާލީ  ހަމައެއާއެކު  ޮގންޖެހުމެކެވެ.  ޮއތް 
ާއންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ 

ާދއިރާއިން ޚާއްޞަވެފައިވާ ީމހުން މަުދކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޞުކޫކު މާރކެޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީޮކށް ކުންފުނިތަކަށް ލުއި ފަސޭހަޮކށް 
ދިނުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި މި ކަމަށް ޙައްލު ޯހދޭނެ ޮގތްތަކަކީ 
ޮކބައިޯތ ބަލާއިރު އެހެން ޤަުއމުތަކުގައި މި މާރކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް 
މިޮގތުން،  ބަލާލަންޖެހެއެވެ.  ވެސް  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރެވިފައިވާ 
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާިއރާ އިން ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމު ތަކުގެ 
ތެރެއިން މެލޭޝިއާގެ އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީ 
ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރުގެ ރެގިއުލޭޓަރުން ގުޅިގެން 
ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްޯވރކް ހަރުދަނާކުރުމާއި، 
އިޝޫކުރާނަމަ  ހަރުދަނާޮކށް ޞުކޫކެއް  ޚިދުމަތް  ރޭޓިންގގެ  ކްރެޑިޓް 
ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ނެގުމަކީ މަުޖބޫރުކަަމކަށް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. އަދި 
އިސްލާމީ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ޮގުތން ނިންމުން ނިންމާ ބަޔަކީ 
ރެގިއުލޭޓަރީ ޮއތޯރިޓީގެ ޝަރީޢާ ކައުންސިލުންކަމަށް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. 
ބޭނުންކުރެވޭފަދަ  ކުންފުނިތަކަށް  ޕާރޕަސް  ސްޕެޝަލް  ީމގެއިތުރުން 
ޓްރަސްޓް ފްރޭމްޯވކެއް އެކުލަވާލާލުމާއި، ޑެޓް ރިކަވަރކުރުމަށާއި ޯކޕަރޭޓް 

ބޭންކްރަޕްސީއާގުޅޭ ފްރޭމްޯވރކެއް ޤާއިުމކުރުން ހިމެނެއެވެ ]3[.

މެލޭޝިއާގައި  އިތުރުން  ކަންކަމުގެ  ފާހަގަޮކށްފައިވާ  މަތީގައި 
 )SPV( ވެހިކަލް  ޕާރޕަސް  ސްޕެޝަލް  އިޝޫކުރާފަރާތަކީ  ޞުކޫކު 
ފައިސާ  ހަމައެކަނި   އުފައްދާފައިވަނީ  އެކުންފުނި  ވެފައި  އަކަށް 
ެޗނަލްކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ، SPV އިން އިޝޫކުރާ ޞުކޫކު، އިްނކަމް 
އިންވެސްޓަރާއި،  ހަމައެއާއެކު  އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.  ެޓކްސްއިން 
ޞުކޫކު  ފަދަ  ވަކާލާ  މުާރބަޙާ،  އިންޓަރމީޑިއަރީޒްއިންނާއި  މާރކެޓް 
އިޝޫކުރާފަރާތްތަކަށް ވެސް ޓެކްސް ލުިއތައްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ދެމެހެއްޓެނިވި  މާރކެޓް  ޞުކޫކު  ރާއްޖޭގެ  ބަލާއިރު  ކަންކަމަށް  މި 
ޮގތެއްގައި ތަރައްޤީކުރެވޭނީ މެލޭިޝއާފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ކަންކުރެވިފައިވާ 
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތްދެިވިހއިނިގޭރިސ

Aggregate Investmentްއެގްރިގޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓ
ކުންފުނިތަކުގައި ސީދާޮކށް އަދި ނުސީދާޮކށް އިންވެސްޓިޮކށްފައިވާ އިކުއިޓީ 

ސެކިއުރިޓީތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު.

Barter Systemްބާރޓަރ ސިސްޓަމ
ޚިދުމާތާއި މުދާ ޯފރުޮކށްދިނުގެ ބަދަލެއްގެ ޮގތުގައި އަގު އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

ދެ ފަރާތް ދެމެދުގައި އެއްބަސްވާ މިންވަރަކަށް ތަކެތި ބަދަލުކުރުން. 

Capitalުވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ.ރައުސްމާލ

Capital Accumulationްކެޕިޓަލް އެކިއުމުލޭޝަނ
އިންވެސްޓްމަންޓަށް ލިބޭ އިތުރުކުރިއެރުން ނުވަތަ އެ އިންވެސްޓްމަންޓުން 

ތަނަވަސްކަން އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރު.

 Corporate Governanceްޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސ

ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާތުތައް. މީގައި 

ކުންފުނީގެ މަޤްސަދު ހާސިލުވާޮގތަށް، ކަނޑައެޅޭ ޮއނިގަނޑުތަކާއި، 

އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި، އިންޓާނަލް ޮކންޓްޯރލްސް އިން ފެށިގެން ފެންވަރު 

ވަޒަންކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން ފަދަ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ހުރިހާ 

ކަމެއް ހިމެނޭ.

 Corporate Bondްޯކޕަރޭޓް ޮބންޑ

ކަނޑައަޅާ ވަކި އަގެއްގައި ވަކި ރޭޓެއްގައި  އެއް އަހަރަށް ވުރެ ދިގު 

މުއްދަތަކަށް ކުންފުނިތަކުން ވިއްކާ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް. މިއީ 

އާންމުންނާއި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންގެ އަތުން ކުންފުނިން 

ނަގާ ދަރަޏްނެކެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދަރަނީގެ 

ޮގތުގައި ދީފައިވާ ޕްރިންސިޕަލް އެފަރާތައް ލިބިދެވޭނެ.

Crowdfundingކްރައުޑްފަންޑިންގ

ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭޮގތަށް ގިނަބައެއްގެ އަތުން، މަދު 

ޢަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގައިގެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ރައުސްމާލު 

ޯހދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމް.

Dividend ާހިއްސާގެ ފައިދ

ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާގެ ތެރެއިން ބައެއް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން 

ކަނޑައަޅައި މިންވަރެއް ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް 

ބެހުން. މިޮގތުން ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ފައިސާ ނުވަތަ ހިއްސާ ނުވަތަ 

އެހެނިހެން ޕްރޮޕަރޓީގެ ޮގތުގައިވެސް ދެވިދާނެއެވެ. ޑިވިޑެންޑް ބެހޭނީ 

ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ ތެރެއިން.

ބްަސޮކާށުރ
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތްދެިވިހއިނިގޭރިސ

 Donation- based
fundingޮޑނޭޝަން – ބޭސްޑް ފަންޑިންގ

ޞަދަޤާތުގެ ޮގތުގައި ނުވަތަ އެމީހަކު ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުމަކަށް ބާރުއަޅާ 

ހަރަކާތްތަކަށް މާލީޮގތުން އެހީވުން / ފައިސާ ދިނުން.

Debt Securitiesްޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒ

ގަނެވިއްކޭ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީޒް. މި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާއިރު ދަރަނީގެ 

ޢަދަދު، ކޫޕަން ރޭޓް، މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އަދި އައުކުރެވޭ ތާރީޚް 

ކަނޑައެޅިފައިވޭ.

 Equity based
crowdfundingއިކުއިޓީ  ބޭސްޑް ކްރައުޑް ފަންޑިންގ

ފަންޑް ނިސްބަތްވާ ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވާޮގތަށް ފައިސާ 

ދިނުން.

   Economic
Diversificationްއިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުނ

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށާއި، 

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުޮގތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި 

ދާއިރާތަކަށް ބަހާލެވޭޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް ޤައުމެއްގެ 

އުފެއްދުންތަކާއި ގަނެވިއްކުން ބިނާކުރުން.

Financial Depthްފައިނޭންޝަލް ޑެޕްތ

އިޤްތިޞާދީ ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ނިސްބަތުން މާލީ ޞިނާޢަތުގެ 

ބައިވެރިވުން ޮއތްނެތް މިންވަރު. )މިސާލަކަށް ބޭންކްތަކުގެ ސައިޒާއި 

ދައުރު، ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞާދުގައި ބައިވެރިވާ ފެންވަރާއި 

މިންވަރު(

 Financial
Intermediariesްފައިނޭންޝަލް އިންޓަރމީޑިއަރީޒ

މާލީ ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު 

އަދާކުރާފަރާތް.

 Financial
 Conglomeratesްފައިނޭންޝަލް ކޮންގްޮލމެރޭޓްސ

ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ އާއި ގުޅުންހުރި ތާފަތު ޚިދުމަތްތަކެއް 

ޯފރުޮކށްދޭ ކުންފުނިތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ކުންފުނިތަކެކެވެ. 

މިފަދަ ކުންފުނިތައް ހިންގަމުންދާނީ އެއް މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުންނެވެ.  

މިސާލަކަށް ބޭންކިންގ، ސެކިއުރިޓީޒް، އިންޝުއަރެންސް ގެ ޚިދުމަތްތައް 

ދޭ ކުންފުނިތަކެއް އެއް މެނޭޖްމެންޓެއްގެ ދަށުން ހިންގާނަމަ ބެލެވޭނީ 

ފައިނޭންޝަލް ކޮންގްޮލމެރޭޓެއް ކަމަށް.

Financial Inclusionްފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަނ

ފައިނޭންޝަލް އިންކްލޫޝަން އަކީ ޢާންމު ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 

ބޭނުންވާ މާލީ ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހައިން، އެކަށީގެންވާ ހެޮޔ އަގެއްގައި 

އެދެވޭނެ ފުރުޞަތު ޮއތުން. 
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތްދެިވިހއިނިގޭރިސ

Green Bondްގްރީން ޮބންޑ

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ޯހދުމަށް ދޫކުރާ 

ޮބންޑު. މިފަދަ ޮބންޑުތަކުން ލިބޭ ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރަނީ ތިމާވެށި 

ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަގުފައިވާ ޞިނާޢަތްތަކުގައި ނުވަތަ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރަން 

އެހީވާ ޕްޮރޖެކްޓްތަކުގައެވެ. މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ބާރުއެޅުމަށް ގެންގުޅޭ 

ވަސީލަތެއް.

Growth Measuresްގްޯރތް މެޝަރސ

އިޤްތިޞާދުގެ ކުރިއެރުން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު އުންސުރުތައް. 

މި އުންސުރަތުކުގެ ތެރޭގައި، ޙަޤީޤީ އެފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ޮބލަކަށް 

ޖެހޭ މިންވަރާއި )ރިއަލް ޕަރ ކެޕިޓާ ޖީޑީޕީ ގްޯރތް(، ޖުމުލަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

ކުރިއެރުމާއި )ޓޯޓަލް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ގްޯރތް(، ސޭވިންގ އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 

ޒަރީޢާއިން އިތުރުވާ ރައުސްމާލުން ޮބލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތް )ރިއަލް ޕަރ 

ކެޕިޓާ ކެޕިޓަލް ސްޮޓކް ގްޯރތް( ހިމެނޭ.

 Gross Domestic
(Product (GDP

ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު 

)ޖީޑީޕީ(

ޤައުމެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މިންކުރަން ގެންގުޅޭ އެންމެ އަސާސީ އެއް 

މިންގަނޑު. ޖީޑީޕީ މިންކުރުމުގައި ބަލަނީ ޮކންމެ އަހަރަކު އެޤައުމެއްގައި އުފައްދާ 

މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް އެއިރެއްގައި މާކެޓުގައި ހުންނަ އަގުތަކާއި އެއްމިނެއްގައި 

ނުވަތަ އިންފްލޭޝަންއަށް ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ. މިޮގތުން ރިއަލް ޖީޑީޕީ 

މައްޗަށް ދާނަމަ ޤައުމު އެދަނީ އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ކުރިއަށް.

Global Financial Crisisްގްޯލބަލް ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސ

ދުނިޔޭގެ މާލީ ބާޒާރާއި ބޭންކިންގ ނިޒާމަށް 2007 ވަނަ އަހަރުގެ 

މެދުތެރެއިން ފެށިގެން 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީޮކޅާ ދެމެދު ދިމާވި ޮބޑު 

ޮލޅުން.

Green Financing ގްރީން ފައިނޭންސިންގ

ފައިނޭންޝަލް އިންފްޯލސް )ބޭންކިންގ، މައިކްޯރ ކްރެޑިޓް، އިންޝުރަންސް 

އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް( އިތުރުކުރުމަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ޕަބްލިކް 

ފްރައިވެޓް އަދި ޮނން-ޕްޮރފިޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 

ޮގތަކަށް ފަންޑު ޯހދުމެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ތިމާވެއްޓާއި، ޯސޝަލް 

ރިސްކުތައް ރަނގަޅަށް މެނޭޖްޮކށް، ފަރުދުންނަށް ލިބިދޭ މަންފާ އިތުރުކުރުން.

Hedgingހެޖިންގ

އިންވެސްޓްކުރާ އެސެޓުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ 

ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅު )މިސާލަކަށް ޮބޑެތި ރިސްކް 

އެކުލެވޭ ސެކިއުރިޓިޒް ގަތުމަށާއި ވިއްކުމަށް އެކުއެކީގައި ޯއޑަރު ދިނުން ނުވަތަ 

ޮޕޒިޝަން ކުރުން، ވިއްކާ  އަގާއި ގަންނަ އަގުގެ ފަރަގުން  ލިބޭ ފައިދާއިން  

އެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން(.
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Information Asymme-
tryީއިންޮފމޭޝަން އޭސިމެޓްރ

މުއާމަލާތެއްކުރާ ދެފަރާތުންކުރެ އެއްފަރާތަކަށް ގިނަ، މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

ލިބިފައިވާއިރު، އެ މަޢުލޫމާތު އަނެއްފަރާތަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިފައިނުވާ 

ހާލަތު. މާލީ މުއާމަލާތްތައް ކުރާއިރު މިފަދަ ޙާލަތު މުއާމަލާތުގެ ކުރިން 

ދިމާވުމަށް ކިޔަނީ ‘އެޑްވަރސް ސެލެކްޝަން’.

 Initial Public Offering
IPOއިނީޝަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގ

އިނީޝިއަލް ޕަބްލިކް ޮއފަރިންގ )އައި.ޕީ.ޯއ( އަކީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް 

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ޢާންމުންނަށް އެކުންފުނީގެ ހިއްސާ 

ގަތުމަށް ދެވޭ ދަޢުވަތެއް.

Investment Bankingއިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ

އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ އަކީ ބޭންކެއްގެ ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް 

އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގައި ގާއިމްޮކށްފައިވާ ޑިވިޝަނަކުން ސަރުކާރަށާއި 

ވިޔަފާރިތަކަށް އަދި އެހެނިހެން އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ޯހދައިދިނުމަށް ‘އަންޑަރައިޓިންގ’ގެ  ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދީ، ވިޔަފާރިތައް 

އެއްޮކށްލުމަށް  )މަރޖަސް އެންޑް އެކުއިސިޝަންސް(  “ބޭނުންވާ 

އެޑްވައިޒަރީ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއް.

Islamic Securitiesްޝަރީޢާ  އުސޫލުތަކާއި އެއްޮގތަށް ދޫކުރާ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް.އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒ

 Knowledge-based
Capital Investmentްމަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ކުރާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްޮނލެޖް-ބޭސްޑް ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓ

Liquidity Riskްލިކުއިޑިޓީ ރިސްކ

ފާރމްތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި އަދި ވަކިވަކި ފަރުދުން، އެފަރާތްތަކުން 

އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

ނުވަތަ އެކަމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހިރާސްތައް.

Liquid Liabilitiesްލިކުއިޑް ލައިބިލިޓީސ
ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ 

ޒިންމާ 

Labor-intensiveްލޭބަރ އިންޓެންސިވ
މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް  އުފެއްދުމަށް ތަފާތު އާލާތްތައް ހުރި ނަމަވެސް 

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތެރިން އެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް 

ބޭނުންވުން.

Market Infrastructureމާރކެޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާއި  ވަޞީލަތްތައް.މާރކެޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
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Minority Shareholdersްމައިޯނރިޓީ ޝެއަރޯހލްޑަރުނ
ކުންފުންޏެއްގައި ތިބޭ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން، އަޢުލަބިއްޔަތު ނެތް 

ހިއްސާދާރުން.

Market Depthްމާރކެޓް ޑެޕްތ
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މާރކެޓް ޯއޑަރުތަކެއް ސެކިއުރިޓީގެ އަގަށް ބަދަލެއް 

އައުމަކާއިނުލާ ބަލައިގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން.

Market Liquidityީމާރކެޓް ލިކުއިޑިޓ
މުދާ ނުވަތަ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގަށް ޮބޑުބަދަލެއް ނުގެނެސް 

ގަނެވިއްކުމުގެ މާހައުލެއް މާރކެޓުގައި ޮއތް މިންވަރު.

Mutual Fundުމިއުޗުއަލް ފަންޑ

ހިއްސާ، ޮބންޑް، މަނީ މާރކެޓް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް އަދި އެހެނިހެން 

އެސެޓްގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް އިންވެސްޓަރުންގެ އަތުން ޯހދާފައިވާ 

ފައިސާއިން އުފައްދާ ފަންޑް.

Peer – to – peer lendingޕިއަރ-ޓު-ޕިއަރ ލެންޑިންގ

މާލީ އިދާރާތައް މެދުވެރިނުވެ، އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން 

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ދަރަނި ދޫކުރުމާއި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ 

ނިޒާމް.

Reward- based fundingރިޯވރޑް-ބޭސްޑް ފަންޑިންގ
މިއީ، ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ކްރައުޑްފަންޑުގެ 

ބޭނުންހިފުމެވެ.

Risk Diversificationްހިރާސް ސިންދަފާތުކުރުނ
ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، އެކި ބާވަތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީޒް 

ތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުން.

Real per capita GDP Growthްގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރުން ޮބލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތްރިއަލް ޕަރ ކެޕިޓާ ޖީ.ޑީ.ޕީ ގްޯރތ

 Real per capita capital stock

growth

ރިއަލް ޕަރ ކެޕިޓާ ކެޕިޓަލް ސްޮޓކް 

ގްޯރތް

ސޭވިންގ އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޒަރީޢާއިން އިތުރުވާ ރައުސްމާލުން 

ޮބލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތް.

Sukukުޞުކޫކ
ކަނޑައެޅޭ ވަކި އެސެޓަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ނިސްބަތްޮކށް އެމުދަލެއްގައި 

އެމީހަކު ހިއްސާވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ސަޓިފިކެޓު.

 Special Purpose Vehicle

S.P.V
ސްޕެޝަލް ޕާރޕަސް ވެހިކަލް 

)އެސް.ޕީ.ވީ(

ވަކި ޚާއްޞަ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި 

އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް. ޢާންމުޮގތެއްގައި މިފަދަ ކުންފުނިތަކަކީ ޮބޑެތި 

ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ އާއި ޮކންޓްޯރލް ޮއންނަ ކުންފުނިތައް.
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މަާނ ުނަވަތ ބޭުންނޮކްށފައިވާ ޮގތްދެިވިހއިނިގޭރިސ

Stock Exchangeުސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖ

ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށް ނުވަތަ ގަތުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ 

އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ކްލިއަރކުރުމާއި އަގު ދެއްކުމަށާއި ބަދަލުކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތްދޭ ބާޒާރު.

Trustްޓްރަސްޓ

ޤާނޫނީ ޝަހުސެއްގެ ނަން މައްޗަށް އެފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްގެ މުދާ 

ބަދަލުޮކށް، އެމުދަލުގެ ބެނިފިޝިއަރީ )ފައިދާ ދެވޭ ފަރާތް( އަކަށް އޭގެން 

ލިބޭ ފައިދާ ލިބޭޮގތަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއް. 

 Trade-Oriented

Economy
ޓްރޭޑް-ޮއރިއެންޓެޑް އިޤްތިޞާދު

ގަނެވިއްކުމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި 

އުޞޫލުތަކުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް އެކަމުން ކުރާ އަސަރު ނުވަތަ 

އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް އިޤްތިޞާދު ބަޯރސާވާ މިންވަރު.

Transaction Costްމުޢާމަލާތްކުރުމަށް ހިނގާ ޖުމުލަ ޚަރަދުޓްރާންސެކްޝަން ކޮސްޓ

 Total Productivity

Growth
އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޖުމުލަ ކުރިއެރުން.ޓޯޓަލް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ގްޯރތް

 Weighted Average

 Cost of Capital
ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް ޮކސްޓް އޮފް ކެޕިޓަލް

މާރކެޓް ވެލިއު މައްޗަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެވެރޭޖްކޮށް ކެޕިޓަލް ޯހދުމަށް 

ހިނގާ ޚަރަދު.



CMR | Volume 06

ސީ.އެމް.އުާރ | ޮވލުިއމް 6 53

ަތފީްޞލުދެިވހްިނަރމްުޒ

ADBީއޭޝިއަން ޑިވެޮލޕްމަންޓް ބޭންކްއޭޑީބ

ESGީއެންވަޔަރަމަންޓަލް ޯސޝަލް އެންޑް ގަވަރނަންސްއީއެސްޖ

GDPީގްޮރސް ޮޑމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓްޖީޑީޕ

ILOއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ޯއގަނައިޒޭޝަންއައިއެލްޯއ

IFCީއިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަންއައިއެފްސ

IOUޫޤާނޫނީ ޮގތުން ބަނދެވިފައިނުވާ އެއްބަސްވުމެއްއައިޯއޔ

IFSIިއިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް އިންޑަސްޓްރީއައިއެފްއެސްއައ

IFSBީއިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް ޯބޑްއައިއެފްއެސްބ

SPVީސްޕެޝަލް ޕާރޕަސް ވެހިކަލްއެސްޕީވ

SRIިސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް ރެސްޮޕންސިބަލް އިންވެސްޓްމަންޓްއެސްއާރއައ

UNCDFްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކެޕިޓަލް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފަންޑުއޫއެންސީޑީއެފ

UNEPީޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްޮރގްރާމްޔޫއެންއީފ

UNްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްޔޫއެނ

ަރމްުޒަތުކގެ ލްިސުޓ
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ެއނގަޭތ؟

ްނުކާރޭނޮގތް ެއނގަޭތ؟ 1.ަފްނނީ ޮގުތްނ ުކްނފުްނެޏްއގެ ލިކުިއޑިޓީ ަތުޙލީލްެއ ހަަދއި ުކްނފުީނގެ މާލީ ުދަޅެހޮޔަކްނ ވަަޒ

ބެލަންސް  ކުންފުނީގެ  ވަޒަންކުރާނީ  ދުޅަހެޮޔކަން  މާލީ  ކުންފުނީގެ  ހަދައި  ތަޙުލީލެއް  ލިކުއިޑިޓީ  ކުންފުންޏެއްގެ  ަފންނީޮގތުން 

ޝީޓްގައިވާ ބައިތައް ދެނެގަނެ، އެއިން ޮކންމެ ބައެއްގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް ވަކިވަކިން ބަލައި ހިސާބުޮކށް ތަޙުލީލުޮކށްގެންނެވެ. 

މަގުތައް  ޯހދޭނެ  ފައިދާ  ކުންފުންޏަށް  ގޮެތއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  މަޤްޞަދަކީ  ބެލުމުގެ  ކައިރިން  ޙާލަތު  ލިކުއިޑިޓީގެ  މިޮގތަށް 

ޯހދުމެވެ.  އިންވެސްޓަރުން  ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް  ފަންޑުގެ  ބޭނުންވާ  ފުޅައުކުރުމަށްޓަކައި  ވިޔަފާރި  ތަނަވަސްޮކށް 

ެއަކުއްނިޓްނގ ެއަނލިިސްސގެ ބޭުނަމީކ ޮކބާ؟  .2
އެކައުންޓިންގ އެނަލިސިސްގެ ބޭނުމަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ކުންފުނީގެ ަފއިދާގެ މިންވަރާއި ފެންވަރު ދެނަގަތުމެވެ. ފައިދާގެ 

ކޮލިޓީ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އާއި އެކައުންޓިންގ ޕޮލިސީ އާއި ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ 

މިންވަރާއި ފެންވަރާއި މެނޭޖްމަންޓާމެދު ދެކޭ ޮގތާއި ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި އަދި ފައިދާއިން މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭނެ އިނާޔަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ޙިްއާސގެ ބާޒާުރަގއި ަމޤްބޫލަުކްނ ިއުތުރުކުރަމްށ ޮއތް ެއްނެމ ޮބޑު ެއްއ ޮގްނޖުެހަމީކ ޮކބާ؟   .3

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޮއތް އެންމެ ޮބޑު އެއް ޮގންޖެހުމަކީ އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން މި ކަމުގައި 

ަދށްކަމެވެ. މާލީ ސިނާއަތަކީ އެ ސިނާއަތުގެ ޒާތަށް ބަލާނަމަ އެ ސިނާއަތުގައި ބޭުނންކުރާ ލަފުޒުތަކާ، މަފްހޫމްތަކާއި އެ ބާޒާރުގައި 

ބޭނުންކުރާ މާލީ މުދަލަށް ބީރަށްޓެހި އެތައް ނަމެއް ހިމެނޭ ސިނާއަތެކެވެ. މި ޮގންޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔޭގައި 

ވެސް ޙިއްޞާގެ ބާޒާރު ފުޅާކުރުމަށް ޮއތް އެންމެ ޮބޑު އެއް ޮގންޖެހުމެވެ.

ެކޕަިޓލް ްސްޓަރކަްޗރ ަގިއ ަދަރނީގެ ވީަސލަތްަތުކގެ ންިސަބތް ިހެމޭނ މްިނަވާރިއ ުކްނފުީނގެ ޕޯާފރަމންްސަގިއ   .4
ޢާްނމޮުކްށ ުހްނަނނީ ެނގެޓިވް ޯކިރލަޭޝެންއަކްނ ެއނގަޭތ؟

ގިނަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާޮގތުން ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ ގައި ދަރަނީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ނިސްބަތް ހިމެނޭ މިންވަރާއި ކުންފުނީގެ 

ޕާޯފރމަންސްގައި ޢާންމުޮކށް ހުންނަނީ ނެގެޓިވް ޯކރިލޭޝަނެކެވެ. މިޮގތުން، 1998 އިން 2018 އާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ 245 

ދިރާސާގެ ތެރެއިން ވަކިޮކޅަކަށް ނިމިފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ %65 ދިރާސާގައި ވާޮގތުން، ދަރަނީގެ ރައުސްމާލު މަތި ކުންފުނިތަކުގެ 

ޕާރޯފމަންސް ދަށެވެ.
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ާރްއޖޭގެ ަފިއޭންނަޝލް އްިންސޓިޓިުއަޝްނަތުކގެ ެތެރއްިނ ގްރީްނ ަފިއޭންންސ ފިެސިލީޓ ޫދކާުރ ފާަރެތްއ ެއނގަޭތ؟  .6

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް )އިސްލާމިކް( އިން ވަނީ އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ތަޢާރަފުޮކށްފައެވެ. މި 

ފެސިލިޓީއަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޓެކްނޮޮލޖީއާއި އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅުން ހުރި ޕްޮރޖެކްޓްތައް ނުވަތަ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް 

އިންވެސްޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރަހުނަކާނުލާ ދޫކުރެވޭ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެކެވެ. 

އިޤްތާިޞީދ ިސްނަދފަާތީކ  ޮކބާ؟   .7

އިޤްތިޞާދީ ސިންދަފާތު )އިޮކޮނމިކް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން( އަކީ، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށާއި، 

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުޮގތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް ބަހާލެވޭޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް 

ޤައުމެއްގެ އުފެއްދުންތަކާއި ގަނެވިއްކުން ބިނާކުރުމެވެ.

ޮނލެޖް-ބްޭސޑް ެކޕަިޓލްގެ ޮގުތަގއި ިހެމޭނ ަބިއަތަކކީ ޮކބާ؟  .8

ޮނލެޖް-ބޭސްޑް ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްއަކީ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ކުރާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްއެކެވެ. އޭގައި އެކުލެވޭ ބައިތަކުގެ 

ތެރޭގައި ރިސަރޗް އަދި ޑިވެޮލޕްމަންޓް )R&D(، ޮކމްިޕއުޓަރ ޮސފްޓްވެއަރ އަދި ޑޭޓާސެޓްސް، ޕޭޓެންޓް، ވިޔަފާރީގެ އައު ޮމޑެލްތަކާއި ވަކި 

ކުންފުނިތަކަކަށް ޚާއްޞަވާ ޑިޒައިންތަކާއި ފަންނުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ.

މާލީ ިޞާނައތް ެދެމެހްއެޓިނިވ ޮގެތްއަގިއ ހިނގާކްަނ ަކަށަވުރުކާރީނ ިކިހެންއ؟  .9

ރެގިއުލޭޓަރީ އަދި ސުޕަވައިޒަރީ ޮއނިގަނޑެއް ތައްޔާރުޮކށް، ބޭންކުތަކުން ހިރާސް މެނޭޖްކުރެވޭނެ ޮގތްތައް ކަނޑައަޅައި، ޮބންޑް އަދި އިކުއިޓީ 

މާކެޓްތަކުގެ މާކެޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމެވެ. 

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ބޭްނިކްނގ ައީކ ޮކބާ؟  .10

ިއންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ އަކީ ބޭންކެއްގެ ނުވަތަ ަފއިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުަޝނެއްގައި ގާއިމްޮކށްފައިވާ ޑިވިޝަނަކުން ސަރުކާރަށާއި 

ިވޔަފާރިތަކަށް އަދި އެހެނިހެން އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯހދައިދިނުމަށް 'އަންޑަރައިޓިންގ'ގެ  ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދީ، ވިޔަފާރިތައް 

އެއްޮކށްލުމަށް  )މަރޖަސް އެންޑް އެކުއިސިޝަންސް(  ބޭނުންވާ އެޑްވައިޒަރީ ިޚދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެކެވެ.

ގްރީްނ ަފިއޭންނސިްނގ ައކީ ޮކބާ؟  .5

ގްރީން ފައިނޭންސިންގ އަކީ ފައިނޭންޝަލް އިންފްޯލސް )ބޭންކިންގ، މައިކްޯރ ކްރެޑިޓް، އިންޝުރަންސް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް( 

އިތުރުކުރުމަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ޕަބްލިކް ފްރައިވެޓް އަދި ޮނން-ޕްޮރފިޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޮގތަކަށް 

ފަންޑު ޯހދުމެވެ.
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އް ުވޖަޫދްށައއީ ޮކްނައަހަރުކ؟ 11.  'އްިނވްެސޓަްމްންޓ ބޭްނކް' މި ަނމުަގއި ެއްނެމ ފަުރަތަމ ބޭްނެކ

މީލާދީން 1861 ވަނަ އަހަރު. މިއީ އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. މި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް އުފެދިގެން 

ައއީ އެމެރިކާގެ ފިލަޑަލްފިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ  ފައިނޭންސަރެއް ކަމަށްވާ Jay Cooke ގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިންނެވެ. 

ޮކްނަކަހަލ ެރިގުއލަޭޓީރ  ިޙްއާޞގެ ބާޒާުރަގިއ ެއްނެމ ުދަވްސީވ ައިދ ެއްނެމ ުކިރައާރަފިއވާ ަޤުއމު ަކމުަގިއވާ އެެމިރކަާގިއ ޮއްނަނނީ   .12
ިނޒާެމްއ؟

ސިންގަލް ރެގިއުލޭޓަރީ ނިޒާމެއް. 

އްިނިޑއާަގިއ ިޙްއާޞގެ ބާޒާުރގެ ެރިގުއލަޭޓީރ ިނޒާމް ަތުރތުީބވެފައަިވީނ ިކިހެންއ؟  .13

އިންޑިއާގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ޤާނޫނުތައް ފަރުމާޮކށްފައިވާޮގތުން، ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ޚުޞޫމަތުތައް ހައްލުކުރުމަށް 

އެޕެލެޓް ޓްރަބިއުނަލްތައް ގާއިމްޮކށްފައި ހުރެއެވެ. އަދި ޓްރަބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުމާމެދު ހިންހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެ މައްސަލަ އެޤައުމުގެ 

ްސޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ދާއިރާއަކީ ފަންނީ ދާއިރާއަކަށް ވާތީ، އެންމެ އެކަށޭނަ 

ޮގތެއްގައި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޯކޓުތަކެއް 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ޤާނޫނުން ފަހިޮކށްފައިވެއެވެ.

ަފިއޭންނަޝލް އްިނކްލަޫޝްނައީކ ޮކބާ؟  .14

ހެޮޔ  އެކަށީގެންވާ  ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހައިން،  މާލީ  ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ  ފަރުދުންނަށާއި  އަކީ ޢާންމު  އިންކްލޫޝަން  ަފއިނޭންޝަލް 

އޮތުމެވެ. ފުރުޞަތު  އެދެވޭނެ  އަގެއްގައި 

ަފިއޭންނަޝލް އްިނކްލަޫޝްނައްށ ުހިރ ޮގްނޖުެހްނތްައ ަޙްއލުކެުރިވާދެނ ަކްނަތްއަތަކކީ ޮކބާ؟   .15

ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންޮކށްގެން މާލީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ޕޭމެންޓުގެ 

ަޤއުމީ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކުރުމާއި، ސްޮޓކް މާރކެޓްގައި ހިންގާ މުއާމަލާތްތައް ރިމޯޓްޮކށް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ 

ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްޮކށް، އެފަދަ ވަސީލަތްތައް ހެޮޔ އަގުގައި ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތްތައް ހެދުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 
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