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އީ-ުބލިެޓްނ

ން ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ޯހދު

“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ޓީބިލްގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ވަރަށް 

ޮބޑަށް ދަށްވެފައި ވުމުން މިވަގުތަކީ، 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 

ކުންފުނިތަކަށް ޮބންޑާއި ޙިއްޞާ  

ވިއްކައިގެން ރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރުން 

ފައިސާ ޯހދުމަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ 

ވަގުތެކެވެ. ”

]02[      ތަޢާރުފް

]10[ 4  ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިޮކށް މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ޯހދުން

]03[ 1   ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުގެ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފަލްސަފާ 

]04[ 2    ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުންދާ ސިނާއަތުތައް

]06[ 3   2009 އިން ފެށިގެން 2015 ނިޔަލަށް ރާއްޖޭެގ ބޭންކްތަކުން އެކި ސިނާއަތްތަކަށް ޯލނު ދޫޮކށްފައިވާ ޮގތް

]12[    ފަހުބަސް
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މުޙައްމަދު ޝަހުދު
---------------------------

އިޮކޮނމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް 
އެނަލިސްޓް

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ން ޚާއްޞަ ސެކްޝަ

ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ޯހދުން

ތަޢާރުފް

ެޕންޝަން ފަންޑުތަކަކީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ޯފރުޮކށް ދިނުމަށްޓަކައި ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރެވޭ ފަންޑުތަކެއް ކަމުގައި ވުމުން، 

ިމފަދަ ފަންޑުތަކަކީ ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޤާބިްލކަން ލިބިފައިވާ ފަންޑުތަކެކެވެ. އީ-ބުލެޓިންގެ މިފަހަރުގެ އަދަދު ޚާއްޞަ 

ުކރެވިފައި ވަނީ، ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުން އިންވެސްޓް ކުރާ ޮގތްތަކަށާއި، ރާްއޖޭގެ ބޭްނކްތަކުން ޕްރައިވެޓް އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ ޮގތަށާއި، 

ަސރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިޮކށް ފައިސާ ޯހދުމުގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށާއި، ޕެންޝަން 

ފަންޑުން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 
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1- ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުގެ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފަލްސަފާ
ެޕންޝަން ދިނުމަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ސްކީމްތަކުގެ ބޭނުމަށް ގާއިމް ޮކށްފައިވާ ފަންޑުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮބޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަންޑުތަކެވެ. މިފަދަ ފަންޑުތަކުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ފަހު، ފައިސާ ނެގުން 

ފަންޑުގެ މެންބަރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓާއި ުގޅިފައި ވުމުން، ފަންޑުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައި ހުންނަ މުއްދަތަކީ ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެކެވެ. އެހެން ކަމުން، ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުގެ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފަލްސަފާއަކީ، ކުރު މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓްޮކށްގެން 

ޮބޑު ފައިދާއެއް ޯހދުމުގެ ބަދަލުގައި ދިގު މުއްދަތުގައި، ޕެންޝަން ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލަައިގެން ފައިދާވާ ޮގތަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފަލްސަފާއެކެވެ. މިޮގުތން ޓަވާރސް ވަޓްސަން އިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ ގްޯލބަލް ޕެންޝަން އެސެޓް 

ސްޓަޑީގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަދަދުން ދައްކާ ޮގތުން ޕެންޝަން ފަންޑުތަަކުން ދަނީ ދިގު މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަންޑުތައް ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަުކގައި ހިންގާ އުްމރާނީ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯފރުވައިދޭ މިްނވަރު 

ޮކންމެ އަހަރަކު އިތުރު ކުރަމުންނެވެ. މިޮގތުން 1995 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮބޑެތި ޕެންޝަން ފަަންޑުތަކުން މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ވަނީ 5 – 25 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް 

ިއތުރުޮކށްފައެވެ. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި، މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ޝާމިލްވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއާއި ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަކީ ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުން މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެންމެ އާންމު 

ޮގތެއްގައި ފައިސާ ޯފރުޮކށްދޭ ދެޮގތެވެ. 

1.1 އެކި ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުން ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ޮކށްފައިވާ ޮގތް

ޗާޓް 1: ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ޮގތް

ޙިއްޞާ: ޙިއްޞާގެ ޮގތުގައި ހިމެނެނީ ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނި ތަކުގެ ޙިއްޞާއެވެ.

ބިލް އަދި ޮބންޑު: މިބައިގައި ހިމެނީ ޓީބިލާއި، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޮބންޑު ފަދަ ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އިންސައްތައެއް އާމްދަނީ ޮގތުގައި ލިބޭ މާލީ އެސެޓްތަކެވެ.

ކޭޝް: ކޭޝްގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭ ބޭންކް ޑެޮޕސިޓްތަކާއި، ފަސޭހައިން ނަގުދު ފައިސާ އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ މާލީ އެސެޓްތަކެވެ.

އެހެނިހެން: މިބައިގައި ހިމެނެނީ ލިސްޓް ނުކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާއާއި، އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޮގތުގައި ގަނެފައިވާ ގެޮދރާއި ބިމާއި، ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި، އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ. 
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މަތީގައިވާ ޗާޓަކީ ޯއއީސީޑީ ޕެންޝަން ްސޓެޓިސްޓިކްސް 2015 އިން މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، ދުނިޔޭގެ ޮކންމެ ބައްރަކުން ޮހވާލެވިފައިވާ، ޖީީޑޕީގެ ނިސްބަތުން ޕެންޝަން އެސެޓްސް އެންމެ ޮބޑު 3 ޤައުމާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖެ 

ހިމެނޭ ޮގތަށް ޖުމްލަ 16 ޤައުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދައްކައިދޭ ޗާޓެކެވެ. މިޗާޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުން އެވަރެޖް ޮގތެއްގައި ކުންފުނި ތަކުގެ ޙިއްޞާއާއި، ބިލް އަދި ޮބންޑާއި، ކޭޝްއާއި، އަދި އެހެނިހެން މާލީ އެސެޓްތަކުގައި 

އިންވެސްޓް ޮކށްފައިވަނީ ފަންޑުގެ %40، %29، %10 އަދި %22 އެވެ. މިނަތީާޖއަށް ބަލާލުމުން އެންމެ ޮބޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ، ކުންފުނި ތަކުގެ ޙިއްޞާަގޔާއި ދިގު މުއްދަތުގެ އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުގައި ޕެންޝަން ފަންޑުތަކުން އިންވެސްޓް 

ޮކށްފައިވާ ނިސްބަތް މަތިކަމެވެ. މިނަތީޖާއާ އަޅާބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރުގައި ކުންފުނިތައް ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ އަދަދު މަދުކަމުންނާއި، ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ ޕެންޝަން ފަންޑުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބެން ނެތުމުގެ 

ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޕެންޝަން ފަންޑު ކަމުގައިވާ ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް )އެމްއާރުޕީއެސް( ގެ ޕެންޝަން ފަންޑުން އެވަރެޖް ޮގތެއްގައި ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓް ޮކށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދާއިރު މުޅި 

ފަންޑުގެ %5 އަށް ވުރެން ވެސް ދަށް އަދަދެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެމްއާރުޕީއެްސއިން ދިގު މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ވިސްނާއިރު ޙިއްޞާގަޔާއި ދިގު މުްއދަތުގެ އެހެިނހެން މާލީ އެސެޓްތަކުގައި ފަންޑުގެ ޮބޑުބައެއް އިންވެސްޓް ުކރެވޭނެ 

ޮގތްތައް މިވަނީ ޯހދަން ޖެހިފައެެވެ. މިޮގތުން ވިސްނާއިރު ރާއްޖެއަކީ ބާރު ދުވެއްޔެގައި ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤައުމެއް ކަމުގައި ވުމުން، ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި އެންމެ މުހިންމު ޯރލެއް އަދާކުރާ ސިނާއަތްތަކުން، އެސިނާއަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށާއި އިތުރަށް 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެމްއާރުޕީއެސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލްތަކާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެ މަތިން ޕެންޝަން ފަންޑުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިސާ ޯހދުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ. 

2- ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުންދާ ސިނާއަތްތައް

2014 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ %66 ޙިއްޞާކުރާ އެންމެ ފާހަގަޮކށްލެވޭ ސިނާއަތްތަކަކީ  ޓުއަރިޒަމާއި، ޓްރާންސްޯޕޓާއި ޮކމިއުނިކޭޝަނާއި، ޮކންސްޓްރަކްޝަނާއި، ރިއަލްއެސްޓޭޓް އަދި މަސްވެރިކަމެވެ. މިޮގތުން 

މިސިނާއަތްތައް ޖީޑީޕީގައި ޙިއްޞާ ކުރާ މިންވަރު ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ފެންނާނެއެވެ.

ތާވަލް 1: ބޭސް ސިނާރިޯއ

މަޢުލޫމާތު: އެމްއެމްއޭގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބުލެޓިން، ޮނވެމްބަރ 2015

ރިއަލްއެސްޓޭޓް މަސްވެރިކަން ޮކންސްޓްރަކްޝަން ޓްރާންސްޯޕޓާއި ޮކމިއުނިކޭޝަން ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތް

8% 2% 8% 20% 29%
ޖީޑީޕީގައި ސިނާއަތުގެ ޙިއްޞާ

)ނިސްބަތުން(

1,751.60 341 1,774.35 4,572.37 6,596.95
ޖީޑީޕީގައި ސިނާއަތުގެ ޙިއްޞާ

)މިލިއަން ރުފިޔާއިން(
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ތިރީގައިވާ ޗާޓުން ދައްކައިދެނީ ފާއިތުވި 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސިނާއަތްތައް ކުރިއަރާފައިވާ ޮގތެވެ. 

ޗާޓް 2: 2009 - 2015 ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރަމުން އައިސްފައިވާ ޮގތް

ިމޗާޓުން ދައްކާޮގތުން، ފާއިތުވެ ދިޔަ 6 އަހަރު ދުވަހު އެކި ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރާފަިއވާ ޮގތަށް ބަލާއިރު، އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު އަހަރުން އަހަރަށް ެއންމެ ފަރަގު ޮބޑުޮކށް ކުރިއަރަމުން އައިސްފައި ވަނީ ޮކންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތެވެ. 

ިމޮގތުން 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ދެމެދު ޮކންސްޓްރަްކޝަން ސިނާއަތު އެންމެ ޮބޑަށް ކުރިއަރާފައި ވަނީ %21 އަށެވެ. އަދި އެންމެ ދަށްޮކށް ކުރިއަރާފައި ވަނީ -%13.10 އަށެވެ. ހަމަ މިމުއްދަތުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން 

ުކރިއަރާފައިވާ މިންވަރު އަހަރުން އަހަރަށް އެންމެ ތަފާތު ކުޑަ ޮގތަކަށް ބަދަލު ވަމުން އައިސްފައި ވަނީ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ސިނާއަތެވެ. މިޮގތުން 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ދެމެދު ރިއަލް އެސްޓޭޓް ސިނާއަތުގެ ކުރިއެރުން 

ހުރީ %1.30 އާއި %4.2 ދެމެދުގައެވެ. ޗާޓަށް ބަލާއިރު ޮކންސްޓްރަކްޝަން ސިާނއަތު ނޫން އެހެން ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެނީ 2014 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ ދަށް 

ޭރޓެއްގައެވެ. މިޮގތަށް މިއަންދާޒާ ކުރެވެނީ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެކުއާޓަރުގައި ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކުން ވެސް ޯހދާފައިވާ ކުރިއެރުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެކުއާޓަރުގައި ޯހދާފައިވާ ކުރިއެރުމަށް ވުރެ ދަށްޮކށް ހުރުމުންނެވެ. އެހެން 

ނަމަވެސް ޖުމްލަޮކށް ބަލާއިރު ފާއިތުވި 6 އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ވަނީ އެވަރެޖް ޮގތެއްގައި ކުރިއަރާފައެވެ. 

ތާވަލް 2: ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ ފާހަގަޮކށްލެވޭ ސިނާއަތްތަކުގެ 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ކުރިއެރުން

ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރާނެ ސިނާއަތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ވިސްާނއިރު އެސިނާއަތެއް ކުރިއަރާ ރޭޓަކީ މުހިންމު މިންގަނޑެއް ކަމުގައި ވެފައި، މަީތގައިވާ  މިނަތީޖާތަކަށް ބެލުމުން މި 5 ސިނާއަތުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް އިންވެސްޓް 

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަދަ ކުރިއެރުން އަައިސްފައިވާ ކަން ހާމަވެއެވެ

ހިސާބުތައް ހެދިފައި ވަނީ އެމްއެމްއޭގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބުލެޓިން، )ޮނވެމްބަރ 2015( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންޮކށްގެން އެމްޕީއޭޯއއިން ނެވެ.

ރިއަލްއެސްޓޭޓް މަސްވެރިކަން ޮކންސްޓްރަކްޝަން ޓްރާންސްޯޕޓާއި ޮކމިއުނިކޭޝަން ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތް

2.39% -0.55% 10.91% 7.50% 5.19% 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖީޑީޕީ ކުރިއަރާފައިވާ ރޭޓް

2014 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރެޯކޑް ކުރެވިފައިވާ ޖީޑީޕީގައި އިންޑަސްޓްރީން ޙިއްޞާ ކުރާ މިންވަރު 
ދިވެހި ރުފިޔާއިން )ވާތް ފަރާތުގެ އެކްސިސްއިން(

ވަނަ   2015 ވުރެ  ރޭޓަށް  ކުރިއަރާފައިވާ  އިންޑަސްޓްރީ  ކުރެވިފައިވާ  ރެޯކޑް  އަހަރު  ވަނަ   2014
އަހަރު ނިމޭއިރު އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ރޭޓް ދަށް ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ 

އިންޑަސްޓްރީތައް )ކަނާތް ފަރާތުގެ އެކްސިސްއިން(

ވަނަ   2015 ވުރެ  ރޭޓަށް  ކުރިއަރާފައިވާ  އިންޑަސްޓްރީ  ކުރެވިފައިވާ  ރެޯކޑް  އަހަރު  ވަނަ   2014
އަހަރު ނިމޭއިރު އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ރޭޓް މަތި ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ 

އިންޑަސްޓްރީތައް )ކަނާތް ފަރާތުގެ އެކްސިސްއިން(

2009 އިން ފެށިގެން 2014 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރާފައިވާ  އަހަރީ ރޭޓްތައް ހުރި 
ރޭންޖް )ކަނާތް ފަރާތުގެ އެކްސިސްއިން(

މަޢުލޫމާތު: އެމްއެމްއޭގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބުލެޓިން | ޯނޓް: 2015 ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރާނެ 
އެއިންޑަސްޓްރީއެއް  ދެކުއާޓަރުގައި  ުފރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ވަނީ  ކުރެވިފައި  އަންދާޒާ  ރޭޓް 

ކުރިއަރާފައިވާ ރޭޓް އެނުއަލައިޒް ޮކށްގެންނެވެ.

 

341.22

1,774.35

6,596.95

4,572.37

1,751.60

8.20%

21.40%

15.80%

8.89% 4.20%

-5.70%

-13.10%

-0.10%
1.72% 1.30%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

މަސްވެރިކަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓޫއަރިޒަމް ިކޭޝަންޓްރާންސްޕޯޓާއި ކޮމިއުނ ރިއަލް އެސްޓޭޓް

ޓް 
 ރޭ

ައިވާ
ަރާފ

ުރިއ
 ކ

ޓްރީ
ސް
ންޑަ

އި
)%

(

20
14

 ހ
ރީގެ

ސްޓް
ސްޑަ

އިން
ައި 

ޕީގ
ޖީޑީ

ުގެ 
ހަރ

 އަ
ވަނަ

ސާ 
ިއް

(
ަނުން

ިލިއ
 މ

ޔާ،
ރުފި

)



6

ޮވލުިއމް: 1      ަންނަބުރ: 4       ޑެިސްނަބުރ 2015    އީ-ުބލިެޓްނ

3- 2009 އިން ފެށިގެން 2015 ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުން އެކި ސިނާއަތްތަކަށް ޯލނު ދޫޮކށްފައިވާ ޮގތް
ޗާޓް 3: 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޯލން ކުރިއަރާފައިވާ ޮގތް

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއކްޯޓބަރު މަހުގެ އެމްއެމްއޭގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ބޭންކްަތކުން ދޫޮކށްފައިވާ ޖުމްލަ ޯލނުގެ އަދަދު 17.61 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާއިރު ބޭންކް ތަކުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ޑެޮޕސިޓް ޮކށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 27.31 

ިބލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. އެހެން ކަމުން ޑެޮޕސިޓްގެ ނިސްބަތުން ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ ނިސްބަތަކީ )އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޯލން / ޑެޮޕސިޓް( %64 ޖެހޭ އަދަެދކެވެ. މިނިސްބަތް 2009 ވަނަ އަހަރު ހުރީ %141 ގައި ކަމުން، ބޭންކްތަކުގައި ޑެޮޕސިޓް 

ަބހައްޓާ މިންވަރަށް ވުރެ ބޭންކްތަކުން ޯލން ދޫކުރާ މިންވަރު މިވަނީ، 2015 ވަނަ އަހަރު ދަށްވެފައިކަން ފާހަގަ ޮކށްލަން ޖެހެއެވެ. މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އައިސްފައިވާ ބަދަލަކަށް ވުމުންނާއި، ހަމަ އެމުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ ޓްރެޜަރީ 

ިބލްގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ޮބޑުވެ ގާތްގަނޑަކަށް ބޭންކް ޯލންތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓާ އެއްވަރު ވުމުން، މިބަދަލަކީ ބޭންކްތަކުން ޯލނު ދޫޮކށްގެން ފައިދާ ޯހދުމުގެ ބަދަލުގައި ޓީބިލްގައި އިންވެސްޓް ޮކށްގެން ފައިދާ ޯހދުމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ސަބަބުން 

ައއިސްފައިވާ ބަދަލެއް ކަމުގައި ބަލަން ޖެހެއެވެ. މިބަދަލާ އެކު 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2015 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުން ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ މިންވަރު އެވަރެޖް ޮގތެއްގައި ވަނީ %0.58 ދަަށަަށް ގޮޮސްފައެވެ. ބޭންކްތަކުން ޯލން 

ދޫޮކށްފައިވާ ސިނާއަތްތަކަށް ބަލާއިރު 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޯލން ދޫކުރަމުން އަންނަ ސިނާއަތްތަކަށް ބަދަލުތައް އަންނަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިޮގތުން ބަލާއިރު މުޅި ޯލން ޯޕޓްޯފލިޯއގައި ޮކންސްޓްރަކްޝަނަށާއި، ރިއަލްއެސްޓޭޓް، އަދި 

ިވޔަފާރި ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ޯލންގެ ނިސްބަތް މަތިވަމުން އަައިސްފައިވާ އިރު ޓްރާންސްޯޕޓާއި ޮކމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއާއި، ޓުއަރިޒަމަށާއި އަދި މަސްވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ޯލންގެ ނިސްބަތް ދަށްވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން، މިކަމުގެ ސަބަބުތައް 

ދިރާސާ ޮކށްލުމުގެ ޮގތުން، މިހިސާބުން މިބަލާލަނީ  ފާއިތުވި 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން އެކި ސިނާއަތްތަކަށް ޯލން ދޫކުރެވިަފއިވާ ނިސްބަތަށާއި، އެސިނާއަތެއްގެ ޖީޑީޕީ އާއި ޯލން ދޫކުރެވިފައިވާ ރޭޓް ކުރިއަރާަފއިވާ މިންވަރަށެވެ.

ޗާޓް 4: 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޭންކްތަކުން ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ ސިނާއަތްތައް

ހިސާބުތައް ހެދިފައި ވަނީ އެމްއެމްއޭގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބުލެޓިން، )ޮނވެމްބަރ 2015( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންޮކށްގެންް އެމްޕީއޭޯއއިން ނެވެ.
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ތާވަލް 3: ޖީޑީޕީ ކުރިއަރާފައިވާ ނިސްބަތާއި ޯލން ކުރިއަރާފައިވާ ނިސްބަތް 2009 - 2014

މަތީގައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ އަަދދަކަށް ޯލން ދޫކުރެވިފައި ވަނީ މަސްވެރިކަމާއި ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތަށެވެ. މިޮގތުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ޖީޑީޕީގެ 2 ގުނަ އަށް ވުރެ 

ިއތުރަށް އެސިނާއަތަށް ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ އިރު ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީޑީޕީގެ 1.5 ުގނަ އިތުރަށް އެދާއިރާއަށް ޯލން ދޫޮކށްފައިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން، މި 2 ސިނާއަތަށް ފާއިތުވި 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ ރޭޓް އެވަރެޖް ޮގތެއްގައި 

ަދށްވެފައި ވަނީ މިހާރު ވެސް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލންތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެެކެވެ. ޓްރާންސްޯޕޓާއި ޮކމިއުނިކޭޝަނާއި، ޮކންސްޓްރަކްޝަން އަދި ރިއަލްއެސްޓޭޓް ސިނާއަތަކީ ފާއިތުވި 6 އަހަރު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެަވރެޖް ޮގތެއްގައި %7.50،  %10.91 އަދި %2.39 ގައި ކުރިއަރަމުން ޮގސްފައިވާ ސިނާއަތްތަކަށް ވެފައި މިސިނާއަތްތަކަށް ޖީޑީޕީގެ ނިސްަބތުން ވެސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލންގެ އަދަދު މަދު ވުމުގެ ސަބަބުން، މިސިނާއަތްތަކަކީ 

ުމސްތަޤުބަލުގައި ފައިނޭންސިންގ ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނުންވާނެ ދާއިރާތައް ކަމުގައި ލަފާުކރެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން، މިސިނާއަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކަށް ސްޮޓކް އެކްޗޭންޖްގައި ޙިއްޞާއާއި ޮބންޑް ލިސްޓްޮކށްގެން ބޭންކްތަކުން ޯލން ލިބޭ ރޭޓަށް 

ވުރެ ރަނގަޅު ރޭޓްތަކުގައި ފައިނޭންސް ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަޮއތެވެ.

ހިސާބުތައް ހެދިފައި ވަނީ އެމްއެމްއޭގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބުލެޓިން، )ޮނވެމްބަރ 2015( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންޮކށްގެން އެމްޕީއޭޯއއިން ނެވެ.

ރިއަލްއެސްޓޭޓް މަސްވެރިކަން ޮކންސްޓްރަކްޝަން ޓްރާންސްޯޕޓާއި ޮކމިއުނިކޭޝަން ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތް

38% 208% 84% 16% 146% އެވަރެޖް ޮގތެއްގައި ޯލން ދޫކުރެވިފައިވާ ނިސްބަތް )ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން(

2.39% -0.55% 10.91% 7.50% 5.19% 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖީޑީޕީ ކުރިއަރާފައިވާ ރޭޓް

13% -15% 4% -4% -6% 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ޯލން ކުރިއަރާފައިވާ ރޭޓް
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3.1- 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޭންކްތަކުން ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ ރޭޓްތައް

ޗާޓް 5: ޕްރައިވެޓް އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ބޭންކް ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ ރޭޓް

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ލިބިފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ބޭންކްތަކުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލންތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅިފައި ހުރީ އެމްއެމްއޭގެ ޓީބިލް ރޭޓު ބެންޗްމާކަކަށް ބަލައިގެން ކަމުގައި 

ުބނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަޮއތެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ ޓީބިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ނިސްބަތުން ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ ރޭޓްތަކަށް ވެސް ބަަދަލު އަންނަމުން އައިސްފައި ވުމެވެ. މިމުއްދަތުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ދޫޮކށްފައިވާ 

ޯލންތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ހުރީ އެވަރެޖް ޮގތެއްގައި %10.8 އާއި %9.7 ގެ ރޭޓްގައެވެ. މިރޭޓްތަކަކީ، ޓީބިލް ރޭޓަށް ޕްރިމިއަމްއެއް އިތުރުޮކށްގެން ޕަބްލިކް ެސކްޓަރަށް %1.92 އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް %3.10 ގެ ޕްރިމިއަމްއެއް ޖެހޭ 

ޯލން އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ތަކެކެވެ. ޖުމްލަޮކށް ބަލާއިރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ވުރެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ބޭންކްތަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ޯލން ތަކުގެ އިންޓްރަސްްޓް ރޭޓް ދަށްވެފައި ވަނީ، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަށް ދޫޮކށްފައިވާ ގިނަ ޯލނުތަކަކީ ސަރުކާރުގެ 

ކުންފުނިތަކަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލންތަކަށް ވެފައި ބައެއް ޯލންތަކަށް ސަރުކާރުގެ ގެރެންޓީ ދީފައި ވުމާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވުމުން ރިސްކް ކުޑަ ޯލންތަކުގެ ޮގތުގައި ބޭންކްތަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ޯލންތަކަށް ވުމުން ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު: އެމްއެމްއޭގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބުލެޓިން، ޮނވެމްބަރ 2015

ިމތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ސެކްޓަރ ރިސްކް ޕްރިމިއަމް ހިސާބު ކުރެވިފައި ވަނީ، ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލންތަކުގެ 
ެއވަރެޖް މުއްދަތު އެއްޮގތް ކަމަށް ބެލިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން، މިހިސާބުތަކުގައި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކުގެ އެއީ މަސްދަރެއް ކަމުގައި ބެލިފައެއް 

ނުވާނެއެވެ. 

 ތާވަލް 4: ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ޯލން ދޫޮކށްފައިވާ ރޭޓް އަދި ރިސްކް ޕްރިމިއަމް

ރިސްކް ޕްރިމިއަމް

ޯލން  އިތުރުވާ  ވުރެ  ރޭޓަށް  )ޓީބިލް 

އިންޓްރަސްޓް(

ޯލން އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ޓީބިލް  ދުވަހުގެ   19

ރޭޓް
އަަހަރު

ޕްރައިވެޓް ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕަބްލިކް

5.10 3.40 10.45 8.75 5.35 2010

3.21 1.75 10.17 8.71 6.96 2011

2.61 1.05 10.51 8.95 7.90 2012

1.21 0.81 11.42 11.02 10.21 2013

3.38 1.98 11.38 9.98 8.00 2014

3.10 2.53 11.10 10.53 8.00 2015

3.10 1.92 10.84 9.66 އެވަރެޖް ރޭޓް

ހިސާބުތައް ހެދިފައި ވަނީ އެމްއެމްއޭގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބުލެޓިން، )ޮނވެމްބަރ 2015( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންޮކށްގެން އެމްޕީއޭޯއއިން ނެވެ.
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 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ދިގު މުއްދަތުގެ ޮބންޑް ޕްޮރގްރާމެއް ފަށަައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑް ނެރުމަށާއި އަގު ކުުރމަށްޓަކައި ޔީލްޑް ކާވްއެއް އުފަންކުރުމުގެ މަގު ފަހި ޮކށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއކްޯޓބަރު މަހުން ފެށިގެން އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ 364 ދުވަހުގެ ޓީބިލްގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ވެސް %9 އިން %4.60 އަށް ތިރިޮކށްފައެވެ. މިބަދަލުގެ ސަބަބުން ބޭންކްތަކުން ޓްރެޜަރީ ބިލް މާކެޓް ގައި ސިސްޓަމެޓިކް ޮގތެއްގައި 

ިއންވެސްޓް ކުރުން މަދުޮކށް ގެއްލިގެންދާ އާމްދަނީ، ބޭންކްގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރި ކަމުގައިވާ ޯލން ދޫޮކށްގެން ޯހދުމަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.  ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑް މާކެޓެއްގައި ޮބންޑު އަގު ކުރުމުގައި މަސްދަރެއް ކަމުގައި ބަލާ އެންމެ މުހިންމު 

ެއއް މިންގަނޑަކީ ސަރުކާރުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނީގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ކަމުގައި ވެފައި، އަލަށް ނެރެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ޮބންޑުގެ ސަބަބުން ރާްއޖޭގައި މިހާރު މިވަނީ ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑު އަގު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެއް އަސާސް 

ާގއިމް ކުރެވިފައެވެ. އެހެން ކަމުން، މިބަދަލު ތަކާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑް މާކެޓެއް އުފައްދައި  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކަށް ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްޮކށްގެން ޮބޑެތި މަޝްރޫޢު ތަކަށް ދިގު މުއްދަތުގައި 

ފައިސާ ޯހދުމުގެ މަގު މިހާރު މިވަނީ ފަހިވެފައެވެ.

ތިރީގައިވާ ޗާޓުން ދައްކައިދެނީ، އިންޓްރަސްޓް ރޭޓަށް އައި ބަދަލާއެކު ސަރުކާރުގެ ދަރަނީގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް މިހާރު ހުރި ޮގތެވެ.

ޗާޓް 6 :ސަރުކާރުގެ ދަރަނީގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް - 2015

މަޢުލޫމާތު: އެމްއެމްއޭގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބުލެޓިން އަދި އެމްޕީއޭޯއގެ މަޢުލޫމާތު
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4. ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިޮކށް މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ޯހދުން

ެޕންޝަން ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ އަކީ، ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިެމނޭ އަދި ރިޓަޔަރ ކުުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ ކަމަށް ވުމުން، މިފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އިންވެސްޓްޮކށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުން މިފައިސާ 

ޖަމާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަފާެއއް ިލބެންޖެހެއެވެ. އެހެން ކަމުން، މިމަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވަނީ ެޕންޝަން ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާއި އިންވެސްޓް 

ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑަޅާފައެވެ. މިޮގތުން ތިރީގައި މިދައްކާލަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވޭ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްތަކާއި، އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، 

އިންވެސްޓްމަންޓް ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތްތައް ދައްކައިދޭ ތާވަލެކެވެ.

ތާވަލް 5: ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުވޭ އަސާސްތައް

ަމތީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކާފައިވާ ފަދައިން، ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ެއންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތަކީ ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑެވެ. ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑުގެ ސަބް-ޮކމެޓީއެއް ކަމުގައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމެޓީގެ ޒިންމާއަކީ، 

ެޕންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ އާންމު އުސޫލުތައް ހަދައި، ގަވާއިދުން މުާރޖައާޮކށް އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތުތައް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިޮގތުން، އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތުތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމެޓީން 

ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދިރާސާ ުކރުމާއި، ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ހުށަހެޅޭ ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޯޕސަލްތައް ދިރާސާޮކށް ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑަށް ހުށަހަޅައި 

ލަފާ ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް ނިންމުންތައް ނިންމުން އިންވެސްޓް ކުރެވޭ އަސާސީ އުސޫލްތައް ކަނޑައަޅައި ލަފާދިނުން

ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ ޯބޑު އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމެޓީ

ެޕްނަޝްނ ަފއިާސ އްިނވްެސްޓ ުކުރމުަގއި ަބލްަނ ޖެހޭ ަކްނަތްއަތްއ ެޕްނަޝްނ ަފިއާސ އްިނވްެސްޓ ުކެރވެޭނ މާލީ ެސިކުއިރޓްީސ

ލިކުއިޑިޓީ ދެމެހެއްޓުން

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 

ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާއިރު 

އެންމެ ޮބޑު ފައިދާއެއް 

ލިބޭ އިންވެސްޓްމަންޓް

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ 

ޑައިވާރސިޓީ

ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 

ރައްކާތެރިކަން

ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް 

ހުއްދަދީފައިވާ މިއުޗުއަލް ފަންޑު 

އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު

ރާއްޖޭގެ ސްޮޓކް 

އެކްސްޖޭންޖެއްގައި ލިސްޓް 

ޮކށްފައިވާ މާލީ ސެކިއުރިޓީސް

ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުގެ ޓާމް 

ޑެޮޕސިޓް ނުވަތަ މިފަދަ 

މަނިޓަރީ ފަންޑު

ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ 

ކުރާ މާލީ ސެކިއުރިޓީސް
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1.4 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ހުށަހަޅާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޯޕސަލްތައް ދިރާސާ ކުރުމުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމެޓީން ބަލާ ކަންތައްތައް

ެޕންޝަން ޤާނޫނުގައި ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓް ޮކށްފައިވާ މާލީ ސެކިއުރިޓީސް އާއި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މިއުޗުއަލް ފަންޑުތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފަންޑުތަކަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން، ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުުވެރިޮކށް ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިނޭންސް ކުރެވިދާނެ ދެ ޮގތެވެ. މިޮގތުން ސްޮޓކް އެކްސްޖޭންޖްގައި ޙިއްޞާއާއި ޮބންޑު ލިސްޓްޮކށްގެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ކުންފުނިތަކަށް ޕެންޝަން 

ފަންޑުން ފައިނޭންސް ޯހދުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަޮއތެވެ. އެހެން ކަމުން، ތިރީގައި މިހިމަނާލަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޯޕސަލްތައް ދިރާސާ ކުރުމުގައި ޕެންޝަން ޮއފީހުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޮކމެޓީން ބަލާ ކަންތައްތައް ދައްކައިދޭ ޗާޓަކަށެވެ.

ތާވަލް 6 :އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރޯޕސަލް ދިރާސާކުރުމުގައި ބެލޭ ކަންތައްތައް

އިންޑަސްޓްރީ ދުރު މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ރޭޓް ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ މުހިންމުކަން

އިންޑަސްޓްރީގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ޙިއްޞާއިންޑަސްޓްރީ އެނަލިސިސް
އިންޑަސްޓްރީގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ފުރުޞަތު

ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ޮގންޖެހުންތައް

ވިޔަފާރީގައި ކުންފުނި ހޭދަޮކށްފައިވާ މުއްދަތާއި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

ހިންގުމުގެ ޮއނިގަނޑާއި މެނެޖްމަންޓް ޮކލެޓީ

ކުންފުނީގެ އެނަލިސިސް

ޙިއްޞާދާރުން ބެހިފައިވާ ޮގތް

އިދާރީ ޮއނިގަނޑާއި މެނެޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ

ވިޔަފާރި ހިންގާ މާހައުލުގެ ޤާނޫނީ ކަންކަމަށް ޯބލަނބާފައިވާ ޮގތް
މައިގަނޑު ވިޔަފާރި

މިހާރުގެ ވިޔަފާރީގެ ޮމޑެލް އާއި ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ވިސްނުން

ފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި މާލީ ޮގތުން ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ ނަތީޖާ

ދުރު މުސްތަޤުބަލުގައި ޙާޞިލް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ނަތީޖާވިޔަފާރީގައި ކުންފުނި ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ ނަތީޖާ

ވިޔަފާރި ފައިނޭންސް ކުރެވިފައިވާ ޮގތް

ކުންފުނީގެ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން

ވިޔަފާރީގެ ރިސްކު
ފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާފައިވާ ޮގތް

ދުރު މުސްތަޤުބަލުގައި ވިޔަފާރި އަށް ދިމާވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޮގންޖެހުންތައް

ޑިވިޑެންޑް ޮޕލިސީ



12

ޮވލުިއމް: 1      ަންނަބުރ: 4       ޑެިސްނަބުރ 2015    އީ-ުބލިެޓްނ

ފަހުބަސް

ޤާބިލްކަން  ކުރުމުގެ  އިންވެސްޓް  މުއްދަތުގައި  ދިގު  ވަރަށް  ފަންޑުތަކަކީ  މިފަދަ  ކަމުން،  ފަންޑުތަކެއް  ުކރެވޭ  އިންވެސްޓް  ޖަމާކުރެވި  ފައިސާ  ރިޓަޔަރމަންޓަށްޓަކައި  ފަންޑުތަކަކީ  ޕެންޝަން 

ލިބިފައިވާ ފަންޑުތަކެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ގިނަ ސިނާއަތްތަކަކީ އަދިވެސް ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ސިނާއަތްތަކަކަށް ވުމުން، މިސިނާއަތްތަކުގެ އުފެއްދުން ތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ވިޔަފާރިތައް 

ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންޑިންގ ބޭންކް ޯލންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޮގތް ޮގތުން އަންނަންޖެހެއެވެ. މިޮގތުން ވިސްނާއިރު، ސަރުކާރުގެ ދަރަނީގެ ރޭޓް ތިރިއަށް އައިސްފައި ވުމުން، 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުންދާ ސިނާއަތްތަކުން އެސިނާއަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކުން ސްޮޓކްއެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްޮކށްގެން ޯކޕަރޭޓް ޮބންޑާއި އަދި ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން 

ިދގު މުއްދަތުގެ ފައިނޭންސް ޯހދިދާނެއެވެ. ޕެންޝަން ފަންޑަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލްތަކުގެ ދަށުން މިދެންނެވި މާރކެޓްތަކުން ފައިނޭންސް ޯހދުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ަދއުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ މާލީ 

ުވޒާރާއެކެވެ. އަދި މިފަދައިން އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ އަދި އެކަމުގެ މަންފާ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ޯހދައިދިނުން ވާނީ ޕެންޝަން ޮއފީހަށް ލިބޭނެ އިތުރު ކުރިއެރުމަކަށެވެ. 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމުގައި ވެވޭނެ ވަރަށް ޮބޑު ޙިއްޞާއަކަށެވެ.
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ރު އިސްތިހާ

 뀇锇갇蜇 뀇贇ꠇ蜇ꘇ萇꼇複 뀇與ꘇ鴇뀇與갇锇
℀焀匀愀洀甀瘀攀氀焀眀攀戀 焀氀䤀猀焀昀愀琀 攀最焀吀焀渀甀眀愀欀攀眀 焀猀焀最焀渀椀瘀䔀猀 焀吀焀渀愀洀爀愀礀愀吀椀爀

眀眀眀⸀瀀攀渀猀椀漀渀⸀最漀瘀⸀洀瘀곰 㐀㐀闰 瀀攀渀猀椀漀渀漀昀昀椀挀攀髰駰椀渀昀漀䀀瀀攀渀猀椀漀渀⸀最漀瘀⸀洀瘀

䐀伀圀一䰀伀䄀䐀 一伀圀 
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