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 އަކީ ކޮބާ؟“ފައިނޭންޝަލް ލިޓެރަސީ”
  ގުޅޭ  ކަންކަމާއި މާލީ އަކީ،“ލިޓެރަސީ ފައިނޭންޝަލް”•

 .ހޭލުންތެރިކަން ދާއިރާތަކުގެ
 ފައިސާ  ފައިސާއާއި، ގުޅުންހުރި ދާއިރާއާއި މާލީ ތެރޭގައި އޭގެ•

 .ހިމެނޭ އިންވެސްޓުކުރުން ބެލެހެއްޓުމާއި،
 ފައިސާއާއި  އަމިއްލައަށް މުހިއްމުކަމަކީ، އެންމެ  މިދާއިރާގެ •

 .އެނގުން ނިންމަން ނިންމުންތައް ކަންކަމުގައި ގުޅުންހުރި
 ދަރަނި އިންޝުއަރކުރުމާއި، އިންވެސްޓުކުރުމާއި، ތެރޭގައި އޭގެ•

 .ހިމެނޭ ކަންތައް ފަދަ ބަޖެޓްކުރުން އަދާކުރުމާއި، ނެގުމާއި
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 މުހިންމުކަންމާލީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ 
 ނިންމުންތައް މާލީކަންކަމާއިގުޅޭ ކުޅަދާނަވެ، މާލީގޮތުން •

 .އެނގުން ނިންމަން އަމިއްލައަށް
 ދަރަނިވެރިކަން  ކަންކަމާއި، ގެނުވާ  ތަނަވަސްކަން މާލީގޮތުން•

 .އެނގުން ވަކިކުރަން ކަންތައްތައް އިތުރުކުރާ
  ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި، ޚަރަދުކުރާއި މިންވަރާއި، ލިބޭ•

 .އެނގުން ދެނެގަންނަން މިންވަރު
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އެނގެން ޖެހެނީ   “ފައިނޭންޝަލް ލިޓެރަސީ”
 ކޮންބަޔަކަށް؟

 އަސާސީ  ދިރިއުޅުމުގެ  އަކީ “ލިޓެރަސީ ފައިނޭންޝަލް”•
  އެނގެން  ވެސް މީހަކަށް ކޮންމެ މިހުނަރަކީ ހިނދު، ހުނަރަކަށްވާ 

 .ހުނަރެއް އަސާސީ މުހިންމު
  ޢާއްމުންގެ  އަދި އަންނައިރު، ކުރިއަރަމުން  އިޤްތިޞާދު ދުނިޔޭގެ•

  ގެ  “ލިޓެރަސީ ފައިނޭންޝަލް” އިތުރުވެފައިވާއިރު، ޚަރަދުކުރުން 
  އޮޅުންފިލާފައިވުމަކީ  މީހަކަށްވެސް ކޮންމެ ހުނަރުތައް އަސާސީ
 .ކަމެއް މުހިންމު
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 އަންހެނުންނަށް“ ފައިނޭންޝަލް ލިޓެރަސީ”
 ކީއްވެ؟ޖެހެނީ އެނގެން 

  މާލީ  ނުވަތަ ހޭލުންތެރިކަން މާލީ ދައްކާގޮތުގައި، ދިރާސާތަކުން•
 6 ކޮންމެ އޮޅުންފިލާފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު އަސާސީ ކަންކަމާގުޅޭ 

 ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ މިކަމުގައި .އަށް 1 މީހަކުން
 .ދަށްކަން ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ހޭލުންތެރިކަން އަންހެނުންގެ

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން  އަދި  ޢިޖްތިމާޢީ، އަންހެނުންނަކީ•
 މިއި  ބަޔަކަށްވާއިރު، މަދު ފުރުޞަތުތައް ލިބޭ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ

 .ނޫން ނަތީޖާއެއް ޚައިރާންކުރުވާ
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 “ލިޓެރަސީފައިނޭންޝަލް ”
 ކީއްވެ؟ޖެހެނީ އެނގެން  އަންހެނުންނަށް

  އުމުރު  ދިރިއުޅޭ  ޢާއްމުކޮށް މަދުވެފައި، އާމްދަނީ  އަންހެނުންގެ •
  ފައިސާކޮޅަކުން  މަދު ދިގުވުމުން، އަޅާބަލާއިރު  ފިރިހެނުންނާއި

  ފައިސާ  ރައްކާކުރެވޭ  ފަހަށް އަދި  .ހަަމޖައްސަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް
 .މަދުވޭ

  މެދުވެރިވާތީ، ހާލަތްތައް ދާންޖެހޭ ދުރަށް ދާއިރާއިން  މަސައްކަތުގެ•
  އަދި  އިތުރުވޭ، ދަތިތައް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ދާއިރާގެ  މަސައްކަތުގެ
 .މަދުވޭ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭ ކުރިއެރުމަށް

 ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާ އަންހެނުންނާއި ސަބަބުން، މިކަންތައްތަކުގެ•
 ހޯދާ އާމްދަނީ އާއިލާތަކުގައި މައިންނާއި، އެކަނިވެރި އަދި .އިތުރުވޭ 

 .ގިނަ އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވާ ފަރާތެއްނަމަ ހަމައެކަނި
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 ހޭލުންތެރިކަންމާލީ 

  ނޫން، އެއްޗެއް ދަސްވާ  އަމިއްލައަށް ހޭލުންތެރިކަމަކީ މާލީ•
 .އެއްޗެއް ދަސްކުރަންޖެހޭ

 ކައިރި ގުޅޭގޮތުން  މުދަލާއި ފައިސާއާއި ހޭލުންތެރިކަމަކީ، މާލީ•
 ހުރި ފައިދާ އެންމެ މާލީގޮތުން މުސްތަޤްބަލަށް، ދުރު އަދި

 ޤާބިލްކަން ނިންމުމުގެ އަމިއްލައަށް ނިންމުންތައް ގޮތަކަށް 
 (2008 މަންޑެލް،)
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 ގެ އަސާސްތައް“ފައިނޭންޝަލް ލިޓެރަސީ”
 ގިނަ  ވަރަށް ޒާތުގައި އޭގެ އަކީ “ލިޓެރަސީ ފައިނޭންޝަލް”•

  އަންނަނިވި  ނަމަވެސް، .ދާއިރާއެއް އެކުލެވިގެންވާ މައުޟޫތަކެއް
 .ކަމެއް 5 މުހިންމު އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ކަންތައްތަކަކީ

 އަސާސްތައް ބެޖެޓްކުރުމުގެ–
 އަސަރު އިންޓަރެސްޓުގެ–
 ރައްކާކުރުން ފަހަށް–
 ދަރަނި–
 ރައްކާތެރިކަން މާލީ–
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 މާލީ ރައްކާތެރިކަން
  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ ކުއްލިއަކަށް ނެތި ރައްކާތެރިކަމެއް މާލީ ރަނގަޅު•

 ހާސްކަމެއް  މާލީ ދިާމވެއްޖެނަމަ، ކަމެއް ބޭނުންވާފަދަ ފައިސާ
 .ކުރިމަތިވެގެންދާނެ

 ރައްކާތެރިކަމަކީ މާލީ ރައްކާތެރިކަމަށް އާއިލާގެ  އަދި އަމިއްލަ•
 .ކަމެއް މުހިންމު
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 ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްމާލީ 

  .ރައްކާކުރުން ފައިސާ ގޮތުން ަތއްޔާރުވުމުގެ  ހާލަތަކަށް ދިމާވެދާނެ•
 ދުވަހަށް  މަސް 6 މަދުވެގެން ބުނަނީ މާހިރުން  މާލީ އެގޮތުން
  ލިބޭނެފަދަ  ފަސޭހައިން ރައްކާކޮށްފައި، ފައިސާ މިންވަރަށް ބޭނުންވާ
 .ބެހެއްޓުން ގޮތަކަށް

 އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ  ބަލިގެން ނުވަތަ ގެއްލުން، ވަޒީފާ އެގޮތުން•
  ދިމާވުންފަދަ  ކާރިޘާއެއް ޤުރުރަތީ ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވުން،
 .ހުރިން ފައިސާ ބޭނުންކުރާނެ ޙާލަތްތަކުގައި

  ދަރަނި  ހާލަތްތަކުގައި މިފަދަ ނެތްނަމަ ރައްކާތެރިކަން މާލީ•
 އިތުރަށް ހާލަތު މާލި ކުރަންޖެހި، ޚަރަދުތައް އިތުރު އަދި ނަގަންޖެހޭ،
 .މަގުފަހިވޭ ގޯސްވުމަށް

 .ކުރުން އިންޝުއަރ•
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 ރައްކާކުރުންފަހަށް 
 .ކަމެއް މުހިންމު ރައްކާކުރުމަކީ ފަހަށް ދުޅަހެޔޮކަމަށް މާލީ•
 އޭގެ ދުވަސްވުމުން އާދަކުރުމަކީ  ރައްކާކުރުން ފަހަށް ޅައުމުރުގައި •

 .ކަމެއް ކުރާނެ ފައިދާ
 ޢަދަދުތަކަކުން މަދު  ފަށައިގަންނައިރު، ރައްކާކުރަން  ފަހަށް•

 ފަސޭހަވާނެ  ދެމެހެއްޓުމަށް ދުވަހަށް ގިނަ އާދަ  މި ފަށައިގަތުމަކީ
 .ކަމެއް

ނޑިއެއް ބޭނުންވާ  ހާޞިލްކުރަން• ނޑުދަ ނޑައެޅުމަކީ ލަ  ނަތީޖާ ކަ
 .ކަމެއް މުހިންމު ހާޞިލްކުރަން
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 ދަރަނި

 ދޭ އެހެންފަރާތަކަށް އަދާކުރާގޮތަށް އަގު ފަހުން ދަރަންޏަކީ،•
 .މުދާ ނުއުފުލޭ އަދި އުފުލެ ނުވަތަ ފައިސާ،

  އަދާކުރާއިރު  އަގު ޢާއްމުގޮތެއްގައި ދަރަނިތަކުގައި ދޫކުރާ މިގޮތަށް•
 ދަރަނިގެ އަގު، ޚިދުމަތުގެ އެހެންވެސް ނުވަތަ  އިންޓަރަސްޓު

  ލިބިގަން  ދަރަނި ފަރާތަށް، ދޫކުރި  ދަރަނި އިތުރަށް އަގުގެ
 .އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން

  ފަހަރު  އެކި އަދި .ދޫކުރެވިދާނެ  އެއްފަހަރާ ދޫކުރާއިރު ދަރަނި•
 ހަމައަށް، ތާރީޚަކާއި ވަކި  އަދި .ދޫކުރެވިދާނެ ވެސް މަތިން
 .ދޫކުރޭ ދަރަނި ޢަދަދަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ނުވަތަ
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 އަސަރުއިންޓަރަސްޓުގެ 
 އިދާރާއަކުން މާލީ އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން އިންޓަރަސްޓަކީ•

   .އަގެއް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް ނަގާ ދަރަންޏަށް
 .އަކުން އިންސައްތަ ހިސާބުކުރާނީ މިއަގު އާއްމުގޮތެއްގައި•

 ދޫކުރާ  ލޯނު އިންސައްތައެއް ވަކި އަދުދުގެ ލޯނުގެ އެގޮތުން
 .ހިސާބުކުރޭ ބަލާ މުއްދަތަށް

 “ކޮމްޕައުންޑް” އަދި “ސިމްޕަލް” ހިސާބުކުރާއިރު މިގޮތަށް•
 .ބޭނުންކުރޭ އިންސައްތަ
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 :ގޮތް ހިސާބުކުރާ އިންޓްރަސްޓު “ސިމްޕަލް”•
 މުއްދަތު ލޯނުގެ × ރޭޓު އިންޓަރަސްޓު × ޢަދަދު ލޯނުގެ 
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 :ގޮތް ހިސާބުކުރާ އިންޓްރަސްޓު“ކޮމްޕައުންޑް”•
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 :މިސާލު ގޮތުގެ ހިސާބުކުރާ އިންޓްރަސްޓު“ކޮމްޕައުންޑް”•
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 ބެޖެޓްކުރުމުގެ އަސާސްތައް
 އެއް  ވަރުގަދަ  އެންމެ  ހަރުދަނާކަމުގެ މާލީ ބަޖެޓްކުރުމަކީ•

   .އަސާސް
 ފަސޭހަ ވަރަށް ބަޖެޓްކުރުމަކީ މިއަދު ޒަމާނީކުރިއެރުންތަކާއިއެކު،•

 އެޕްލިކޭޝަންތައް  ސޮފްޓްވެއަރތަކާއި  ޚާއްސަ މިކަމަށް .ކަމެއް
  .ލިބެންހުރޭ ޚަރަދެއްކުރުމަކާނުލާ އިތުރު ފަސޭހައިން، ވަރަށް

 މުހިންމުކަމެއް  ކޮންމެހެން މޮޅުވުމަކީ ހިސާބަށް މިކަންކުރުމުގައި
 އަދި ތެދު ފައިސާއާއިގުޅޭ ބޭނުންކުރާނަމަ، ރަނގަޅަށް އަދި .ނޫން

 .ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަ
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 ބެޖެޓްކުރާނީ ކިހިނެއް؟
  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި ބަލައި، ޚަރަދަށް  އާމްދަނީއާއި ބަޖެޓަކީ،•

 ކުރަންޖެހޭ  އާމްދަީނއާއި، ލަފާކުރާ ލިބޭނެކަމަށް ތެރޭގައި
 .ހިސާބެއް މާލީ ތައްޔާރުކުރާ އަޅާކިޔާ ޚަރަދުތައް

 ގޮތަށް  އަންަނނިވި ތައްޔާރުކުރާނަމަ، ބަޖެޓް އަހަރެއްގެ •
 :ހިސާބުކުރެވިދާނެ

  ލަފާކުރާ  ލިބޭނެކަމަށް އަހަރުތެރޭގައި  + ފައިސާ ހުރި އަހަރުފެށޭއިރު
 ކުރަންޖެހޭނެ އަހަރުތެރޭގައި – ފައިސާ އެހެނިހެން އާމްދަނީއާއި
  ފައިސާ ހުންނާނެ އަހަރުނިމޭއިރު = ޚަރަދުތައް
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 ބެޖެޓްކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 ޚަރަދުތައް  އެނޫން ޚަރަދުތަކާއި، ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން•
 .ދެނެގަތުން

 .ދެނެގަތުން ކަންތައްތައް ޚަރަދުކުރާ ގިނައިން•
  ޢަމަލުކުރުމަކީ، އެއްގޮތަށް ބަޖެޓާއި އެ ތައްޔާރުކޮށް، ބަޖެޓެއް•

 މާލީ  ބޭނުންވާ  ހާސިލްކުރަން  މުއްދަތުގައި ދިގު އަދި  ކުރު
ނޑިތައް ނޑުދަ  .ކަމެއް މުހިއްމު ހާސިލްކުރުމަށް ލަ

 ބަދަލު ބަޖެޓަށް އެއްގޮތަށް ބަދަލުތަކާއި މާލީ އަންނަ ދިރިއުޅުމަށް •
 .ގެނައުން
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!ޝުކުރިއްޔާ ކެލާ  
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