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  ޞާ ލާ ޚު ބިޒްނަސް ޕްލޭން ގެ . 2

ވުރެ އިތުރު ވެގެން އަށް ފްޙާޞަދެ ދިގުމިން  ބައިގެމި . ނީ މުޅި ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ޚުލާސާ އެކެވެމި ބައިގައި ހިމަނާ
  .ނުވާނެއެވެ

ސޮސައިޓީ  އަދި .ދާނެއެވެބައިގައި ހިމެނިފެއް މިތަޢާރުކުރު އިވާ މަސައްކަތުެގ ކޮށްފަ ޓިވް ސޮސައިޓީން ކުރަން ޤަސްދުރޭކޯޕަ 
ދުކުާރ ޤަޞްދޭން  ން ސޮސައިޓީ ުކާރނެވިޔަފާރިއާއި، ސައްކަތާއި،މަ ނެން ކުރާސޮސައިޓީ ކުރިމަގުގައި ނުމާއި، އުފެއްދި ބޭ

  .ދާނެއެވެހިމެނިއިގައި މިބަ  ފެއްޢާރުތަކުުރ  ދުމަތާބެހޭޚި

  މަޢުލޫމާތު  ޢާންމު އާބެހޭ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ . 3

ވިޔަފާރިާއ އެ ،ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ. މަޢުލޫމާތެވެލް ޞީތަފްއްކަުތގެ ރާ މަސަކު ންކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީމި ބައިގައި ހިމަނާނީ 
   .ލެވިދާނެއެވެ އިގައި އަލިއަޅުވާބަ ދުމަތާ ބެހޭގޮތުން މިޚި ދުުކރާ ޤަޞް ންދޭ ންޓީލޫމާތާއި ސޮސައިޢުބެހޭ މަ

  : ދާނެ އެހެން ބައިތައްގައި ހިމެނި މީގެ އިތުރުން މި ބައި

ނޑު ބޭނުންވާ  ކުރަން ލްޙާޞި ން ކޯފަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ - ނޑިލަ    .ތައްދަ

  .އްފަރާތްތަ ރާނަމަ، އުފެއްދުންތައް މާކެޓްުކރާ ކަމުގެ މަސައްކަތެއް ކު ން އުފެއްދުންތެރިވް ސޮސައިޓީކޯޕަޭރޓި -

  .ކަން) އަަކށް  އިންޑަސްޓްރީ( ތަކަށްޢަސިނާކޮން  މަސައްކަތް ފެތެނީ  ުކރާޤަޞްދު ން ކުރަންސޮސައިޓީ -

   .ތައް ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކަންތައް )ސްތްސްޓްރެން( ،ގަދަފައިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ  -

  .އްުކރާ ފިޔަވަޅުތަޤަޞްދު ގަޅު ކުރުަމށް އަޅަންނކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބަލިފައި، އަދި މިކަން ރަ -

 ލޫމާތު ޢު މުދަލާއި ޚިދްމަތްތަކާ ބެހޭ މަ . 4

  : ބައިތަކުގެ ތެރޭގައިމި ބައިގައި ހިމަނާ

  .ތަފްޞީލް  މުދަލަކާބެހޭ އެ ނަމަ،ވިއްކާ ދާމު ންކޯޕަޭރޓިވް ސޮސައިޓީ  4.1

  :މިސާލު

  .ތަފްޞީލްއެމުދަލެއްގެ ވިއްކާނަމަ  މުދާ މަސައްކަތުން އުފައްދާ ތާއި އަތްތެރިމަސައްކަ އަތު -
  . ތަފްޞީލް ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތެއް ދޭނަމަ، އެ ޚިދުމަތެއްގެ ފުރިހަމަ ންކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ -

  
ޯކޕަރޭިޓވް ތަކާ އަޅާ ިކޔާނަމަ، ސޮސައިޓީއެހެން ކޯޕަރޭޓިވް ނުވަތަ ވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު އަތޮޅު ނު، ރަށް  4.2

    .)އެޑްވާންޓޭޖް ޓިޓިވްކޮމްޕެ(ފައިދާ  ސޮސައިޓީއަށް ވާނެ

  . އުޞޫލްވާ މުދަލުގެ އަގު، ޚިދުމަތުގެ ފީ، ކުއްޔަށް އެއްޗެއް ދޫކުާރނަމަ ކުލި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި  4.3



- 3 - 

 މާކެޓިންގ ޕްލޭން . 5

  : ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ނާހިމަ ބައިގައި މި 

  މާކެޓް ރިސާރޗް  5.1

ރަނގަޅަށް ެދނެގަނެފައި އޮތުން ) މާކެޓް(އް އެބަ ދާ ލިބިގަންނަން ތިބި ކަތުން ފައިމަަސއް އެ ،ވެސް ފަށާއިރު މެ މަސައްަކތެއްކޮން
  ،މާކެޓް ރިސާރޗް ގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ. މެވެންމުހި

   ސެކަންޑަރީ ރިސާރޗް 5.1.1

ތެރޭގަިއ  މިފަަދ ރިާސރޗް ތަކުގެ. ތަކުގެ އަލީގައި ކުރެވޭ ިރސާރޗްތުލޫމާޢު ނުވަތަ ހޯދިފައިވާ މަ ފައިވާލިޔެވި ކުރިން
  .އެވެލޫމާތު ހިމެނޭނެޢުސްހިސާބު ފަދަ މަމެނުމުގެ ތަފާ ބޯހި

  ޕްރައިމަރީ ރިާސރޗް 5.1.2

މީހުންނާ  ،މިގޮތުން. ވެތަކެ މާތު ހޯދައިގެން ކުރާ ރިާސރޗްލޫޢު މަލީ ގޮތުން އެބަޔަކު މަޢައެކުލެވެނީ  ޕްރައިމަރީ ިރާސރޗް ގައި
  .ހިމެނެއެވެން ގަތުބަސްދީ، ުކުރމާއިދިރާސާ ކުރުމާިއ،  ލުދަލުކޮށް  ސުވާބައް

  ތިޞާދުއިޤް 5.2

  ،މިގޮތުން. ލޫމާތެވެޢުމަ) އިންޑަސްޓްރީ(ތުގެ ޢަނާ ޞިނާނީ މި ބައިގައި ހިމަ 

  .މާކެޓް ސައިޒް  -

  .ންޓޭޖްކުރާ މާކެޓުގެ ަޕސަ ދުމަތްދޭ ނުވަތަ ކަވަރޚިން ޓީސޮސައި -

   .)ޑިމާންޑްސް(މާކެޓް ގެ ބޭނުން  ޓާގެޓް  -

  .)ޓްރެންޑްސް(  ތްނަ ގޮމަލުތައް ހުންޢަޓާގެޓް މާކެޓް ގެ  -

  . )ބެރިއާރސް ޓު އެންޓްރީ( ހުރަސްތަށްއިރު ުކރިމަތިވެދާނެ ގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަމާކެޓް -

  
ސޮަސއިޓީއަށް ކުރާނެ  ،ކުންއްތަކަންތަ ތިރީގައި ބަޔާން ުކރާތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޢުލޫމާ މަ އްގައި ހިމަނާނެކެޓިންގް ޕްލޭމާ 5.3

  .ވެ ކެހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެ ގެއުްލންފައިދާ އާއި 

  .ކޮށްފާނެ އަސަރެއް ށްސޮސައިޓީއަ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ބަދަލަކުން -

  .ސައިޓީއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރެއްސޮ އި ސިޔާސަތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލަކުންޤާނޫނު ތަކާ -

  .އްރިއަށް އަތުވެދާނެކަމަށް ފެންނަ ބަދަލުތަވިޔަފާ އަންނަ ބަދަލަކުން) އިންޑަސްޓްރީއަށް( ށްތަޢަ ނާ ޞި ނުވަތަ އިޤްތިޞާދަށް  -
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  ޚިދުމަތް  ކުރާ ވިަޔފާރި ނުވަތަ ދެވޭ   5.4

 ކުރާ ކަސްޓަަމރުންގެ ނަޒަރުން ވިސްނާ، ޚިދުމަތަކާއި މެދު ކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ދެވޭ ންމި ބައިގައި ހިމަނާނީ ސޮސައިޓީ 
  . މު ސިފަތަކާއި ފައިދާތަކެވެން މުހި އްގައި ުނވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭވިޔަފާރިއެ

    ކަސްޓަމާރސް  5.5

ެގ މިގޮތުން، އެމީހުން. ލޫމާތެވެޢު ންނާބެހޭ ތަފްޞީލު މަކަސްޓަމަރު ދުމަތް ލިބިގަންނަންތިބިޚިސޮސައިޓީގެ  ބައިގައި ހިމަނާނީމި
ތައް ހިމެނުން ލޫމާތު ޢުމަ  ޤައުމު، ކުރާ މަސައްކަތް ފަދަ އަތޮޅު، މުރު، ދިރިއުޅޭ ރަށް،ޢު ،ކާދަ ުހންނަ ގޮތްއާދަ
 .ގަޅުވާނެއެވެނރަ

  .ލޫމާތުޢު މަ ) ރުންޓަކޮމްޕެޓި( ކުގެފަރާތްތަ ކުރާގޮުތން ވާދަ ދުމަތުގެޚިއާ ވިޔަފާރީގެގޮތުން ނުވަތ ސޮސައިޓީ   5.6

އަދި  .ވެލޫމާތު ހިމެނިދާނެއެޢުތްތަކުގެ މަފަރާ )ކޮމްޕެޓިޓަރުން( ކޮށްފާނެ ޔަފާރީގެ ގޮތުން ވާދަމިބައިގައި ސޮސައިޓީއާ ވި
  .ދުމަތްދޭނެ ގޮތް މިބައިގައި ހިމެނިދާނެއެވެޚިން ވިޔަފާރި ުކރާނެ ގޮތާއި ކޮށް ސޮސައިޓީސޮސައިޓީގެ ކޮމްޕެޓިޓަރުންނާ ތަފާތު

   މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓަޖީ  5.7

  :ނެ މަޢުލޫމާތުމި ބައިގައި ހިމަނާ

  .)ޕްރޮމޯޝަން(އިޝްތިހާރު ކުުރން  -

  .ޕްރޮމޯޝަން ބަެޖޓް -

ނޑައަޅާ މިންވަރު ،ކުލިއެއްޗެްއގެ އަގު،ފީ ނުވަތަ  ދުމަތެއް ނުވަތަ ވިއްކާން ދެވޭ ޙިޓީސޮސައި - ނޑައަޅާ ގޮތް އަދި ކަ  .ކަ

ނޑައަޅާ ސަރަ -  .ލޫމާތުޢުއްދުގެ މަޙަމަސައްކަތް ުކުރމަށާއި އޮފީސް ހިންގުމަށް ކަ

 .ގޮތް )ކުރާނެ ޓްއުޑިސްޓްރިބި( ރުކޮށްދޭނެޚިދުމަތް ފޯނުވަތަ  ަތންތަނަށް ފޮނުވާނެ މުދާ  -

   ސޭލްސް ފޯކާސްޓް  5.8

  .ތަފްޞީލެވެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ ވިޔަފާރީގެކުރެވޭނެ ން ސޮސައިޓީމަހަށް  މަހުންހިމަނާނީ، ބައިގައި މި
  

  )އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން . 6

  ،މިގޮތުން .ލޫމާތެވެޢު ގޮތުގެ މަ ނެސައްަކތް ހިނގާދުވަހުން ދުވަހަށް މަ ،މިބައިގައި ހިމަނާނީ

  މަސައްކަތް ުކާރ ތަނުގައި ކުރެޭވ މަސައްކަތްތަާކއި -

  ތައް ބޭނުން ކުރާ އިުކއިޕްމަންްޓ އަދި ޕްރޮސެސް -

  މުވައްޒަފުން  -

  އިންވެންޓްރީ -
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  ސަޕްލަޔަރުން -

 ްކރެޑިޓް ޕޮލިސީމަލުކުރާ ޢަ ން ސޮސައިޓީ -

  މެނޭޖްމަންޓް އަދި ހިންގާކޮމިޓީ . 7

ުކާރ އްކަތްމަސައިޓީގައި ސަސޮ ،މާތާއިޢުލޫމަ އާބެހޭ) ހިންގާކޮމިޓީ(ގެ މެނޭޖްމަންޓް ސޮސައިޓީ ،މިބައިގައި ހިމަނާނީ

  .ގާނޭ ގޮތެވެމަސައްކަްތ ހިން ފުންގެމުވައްޒައެ ލޫމާތާއިޢުމަ  ފުންގެމުވައްޒަ

ދޭ އޯގަނައިޒޭޝަަނލް ގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިއަދާުކރާނަމަ، އެމީހުން ސޮސައިޓީގައި ވަޒީފާ  ގިނަ މުވައްޒަފުން ވުރެ ނަށްންދިހަމީހު
   .ހިމެނިދާނެއެވެއި މިަބއިގަ ޗާޓެއް

   ދު ޚަރަ ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް  ފެށުމަށް ސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ސޮ . 8

 ނެ ބޭނުންވާ ށްމަސައްކަތަ، ފަހުކުރުމަށް  އަންދާޒާ ،ރަދުޚަފެށުމަށްޓަކާ ހިނގާނެ ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި  ،ހިމަނާނީ މިބައިގައި
  .ދަ ތަކެތި ހޯދާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ ފައިސާ ނުވަތަ އިކުއިޕްމަންޓް ފަ )ކެޕިޓަލް(

  ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން . 9

އަދި ބްރްޭކ  ފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް ޝީޓް، ޭކޝް  ބެލެންސް، ޒާއަންދާ ހިސާބުގެފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ  ،މިބައިގައި ހިމަނާނީ
  .މިއީ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭނެ މައުލޫމާތެވެ. ލޫމާތެވެޢުފަދަ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް މަ  އީވަން އެނޭލިސިސް

  އެނެކްސް. 10

   ،މިބައިގައި ހިމަނާނީ

   .ތައް ޕްލޭން ތަކާއި ބްލޫޕްރިންޓް -

   .ތައްލޫމާތުޢުމުދަލުގެ ތަފްޞީލް ލިސްޓް ފަދަ ތަފްޞީލް މަޖެހޭ އިުކިއޕްމަންޓާއި ހޯދަން -

  
  
  
  


