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 .2ބިޒްނަސް ޕްލޭން ގެ ޚުލާޞާ
މި ބައިގައި ހިމަނާނީ މުޅި ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ޚުލާސާ އެކެވެ .މި ބައިގެ ދިގުމިން ދެ ޞަފްޙާ އަށްވުރެ އިތުރު ވެގެން
ނުވާނެއެވެ.
ކޯ ަ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ކުރަން ޤަސްދުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ކުރު ތަޢާރުފެއް މިބައިގައި ހިމެނިދާނެއެވެ .އަދި ސޮސައިޓީ
ރ
ރނެވިޔަފާރިއާއި ،ސޮސައިޓީން ދޭން ޤަޞްދުކު ާ
ކ ާ
އ ސޮސައިޓީން ކުރާނެ މަސައްކަތާއިު ،
އުފެއްދި ބޭނުމާއި ،ކުރިމަގުގަ ި
ރ ތަޢާރުފެއް މިބައިގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
ޚިދުމަތާބެހޭ ކު ު

 .3ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
އ
ތގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތެވެ .ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ ،އެވިޔަފާރި ާ
މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ކުރާ މަސައްކަ ު
ކ ާ
ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ސޮސައިޓީން ދޭން ޤަޞްދު ު
ރ ޚިދުމަތާ ބެހޭގޮތުން މިބައިގައި އަލިއަޅުވާ ލެވިދާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މި ބައިގައި ހިމެނިދާނެ އެހެން ބައިތައް:
 ކޯފަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް.ރ ފަރާތްތައް.
ކ ާ
ކރާނަމަ ،އުފެއްދުންތައް މާކެޓް ު
ރޓިވް ސޮސައިޓީން އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތެއް ު
 ކޯޕަ ޭށ( ކަން.
ކ ް
ކރާ މަސައްކަތް ފެތެނީ ކޮން ސިނާޢަތަކަށް )އިންޑަސްޓްރީ އަ ަ
ޤޞްދު ު
 ސޮސައިޓީން ކުރަން ަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގަދަފައި) ،ސްޓްރެންތްސް( ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކަންތައްތައް.
 ކޯ ަކރާ ފިޔަވަޅުތައް.
މށް އަޅަން ޤަޞްދު ު
މކަން ރަނގަޅު ކުރު ަ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބަލިފައި ،އަދި ި
 -ކޯ ަ

 .4މުދަލާއި ޚިދްމަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
މި ބައިގައި ހިމަނާބައިތަކުގެ ތެރޭގައި:
ރޓިވް ސޮސައިޓީން މުދާ ވިއްކާނަމަ ،އެ މުދަލަކާބެހޭ ތަފްޞީލް.
 4.1ކޯޕަ ޭ
މިސާލު:
 އަތު މަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތުން އުފައްދާ މުދާ ވިއްކާނަމަ އެމުދަލެއްގެ ތަފްޞީލް.ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ދޭނަމަ ،އެ ޚިދުމަތެއްގެ ފުރިހަމަ ތަފްޞީލް.
 ކޯ ަ4.2

ޓވް
ކޕަރޭ ި
ކޔާނަމަޯ ،
ރަށް ،އަތޮޅު ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު ނުވަތަ އެހެން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކާ އަޅާ ި
ސޮސައިޓީއަށް ވާނެ ފައިދާ )ކޮމްޕެޓިޓިވް އެޑްވާންޓޭޖް(.

ރނަމަ ކުލި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް.
 4.3މުދަލުގެ އަގު ،ޚިދުމަތުގެ ފީ ،ކުއްޔަށް އެއްޗެއް ދޫކު ާ
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 .5މާކެޓިންގ ޕްލޭން
މި ބައިގައި ހިމަނާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި:
 5.1މާކެޓް ރިސާރޗް
ދނެގަނެފައި އޮތުން
އކަތުން ފައިދާ ލިބިގަންނަން ތިބި ބައެއް )މާކެޓް( ރަނގަޅަށް ެ
ސ ް
ކތެއް ވެސް ފަށާއިރު ،އެމަ ަ
ކޮންމެ މަސައް ަ
ޗ ގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ،
މުހިންމެވެ .މާކެޓް ރިސާރ ް
 5.1.1ސެކަންޑަރީ ރިސާރޗް
އ
ދ ރިސާރޗް ތަކުގެ ތެރޭގަ ި
ރސާރޗް .މިފަ ަ
ކުރިން ލިޔެވިފައިވާ ނުވަތަ ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ކުރެވޭ ި
ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސްހިސާބު ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެއެވެ.
 5.1.2ޕްރައިމަރީ ރިސާރޗް
ރސާރޗް ގައި އެކުލެވެނީ ޢަމަލީ ގޮތުން އެބަޔަކު މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ކުރާ ރިސާރޗް ތަކެވެ .މިގޮތުން ،މީހުންނާ
ޕްރައިމަރީ ި
ރމާއި ،ބަސްދީގަތުން ހިމެނެއެވެ.
ކ ު
ރސާ ު
ބައްދަލުކޮށް ސުވާލު ކުރުމާއި ،ދި ާ
 5.2އިޤްތިޞާދު
މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ޞިނާޢަތުގެ )އިންޑަސްޓްރީ( މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން،
 މާކެޓް ސައިޒް.ޕސަންޓޭޖް.
 ސޮސައިޓީން ޚިދުމަތްދޭ ނުވަތަ ކަވަރ ކުރާ މާކެޓުގެ ަ ޓާގެޓް މާކެޓް ގެ ބޭނުން )ޑިމާންޑްސް(. ޓާގެޓް މާކެޓް ގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތް ) ޓްރެންޑްސް(.ކރިމަތިވެދާނެ ހުރަސްތަށް )ބެރިއާރސް ޓު އެންޓްރީ(.
 މާކެޓްގެ ތެރެއަށް ނުކުންނައިރު ުސއިޓީއަށް ކުރާނެ
ކރާ ކަންތައްތަކުން ،ސޮ ަ
 5.3މާކެޓިންގް ޕްލޭނެއްގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ތިރީގައި ބަޔާން ު
ވ.
ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެ ެ
 ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ސޮސައިޓީއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރެއް. ޤާނޫނު ތަކާއި ސިޔާސަތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ސޮސައިޓީއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރެއް. -އިޤްތިޞާދަށް ނުވަތަ ޞިނާޢަތަށް )އިންޑަސްޓްރީއަށް( އަންނަ ބަދަލަކުން ވިޔަފާރިއަށް އަތުވެދާނެކަމަށް ފެންނަ ބަދަލުތައް.
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ޔފާރި ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތް
 5.4ކުރާ ވި ަ
މރުންގެ ނަޒަރުން ވިސްނާ ،ކުރާ
މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ސޮސައިޓީން ކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތަކާއި މެދު ކަސްޓަ ަ
ނވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ މުހިންމު ސިފަތަކާއި ފައިދާތަކެވެ.
ވިޔަފާރިއެއްގައި ު
 5.5ކަސްޓަމާރސް
ގ
މިބައިގައި ހިމަނާނީ ސޮސައިޓީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަންތިބި ކަސްޓަމަރުންނާބެހޭ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން ،އެމީހުން ެ
އާދަކާދަ ު
ހންނަ ގޮތް ،ޢުމުރު ،ދިރިއުޅޭ ރަށް ،އަތޮޅު ،ޤައުމު ،ކުރާ މަސައްކަތް ފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނުން
ރަނގަޅުވާނެއެވެ.
ތކުގެ )ކޮމްޕެޓިޓަރުން( މަޢުލޫމާތު.
 5.6ސޮސައިޓީއާ ވިޔަފާރީގެގޮތުން ނުވަތ ޚިދުމަތުގެގޮތުން ވާދަކުރާފަރާތް ަ
މިބައިގައި ސޮސައިޓީއާ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ވާދަ ކޮށްފާނެ )ކޮމްޕެޓިޓަރުން( ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިދާނެއެވެ .އަދި
ކރާނެ ގޮތާއި ޚިދުމަތްދޭނެ ގޮތް މިބައިގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
ސޮސައިޓީގެ ކޮމްޕެޓިޓަރުންނާ ތަފާތުކޮށް ސޮސައިޓީން ވިޔަފާރި ު
 5.7މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓަޖީ
މި ބައިގައި ހިމަނާނެ މަޢުލޫމާތު:
ރން )ޕްރޮމޯޝަން(.
ހރު ކު ު
 އިޝްތި ާޖޓް.
 ޕްރޮމޯޝަން ބަ ެއގެ އަގު،ފީ ނުވަތަ ކުލި ،ކަނޑައަޅާ ގޮތް އަދި ކަނޑައަޅާ މިންވަރު.
 ސޮސައިޓީން ދެވޭ ޙިދުމަތެއް ނުވަތަ ވިއްކާ އެއްޗެ ްރމަށާއި އޮފީސް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުގެ މަޢުލޫމާތު.
ކ ު
 މަސައްކަތް ު މުދާ ތަންތަނަށް ފޮނުވާނެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ )ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާނެ( ގޮތް. 5.8ސޭލްސް ފޯކާސްޓް
ނކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ތަފްޞީލެވެ.
މިބައިގައި ހިމަނާނީ ،މަހުން މަހަށް ސޮސައިޓީން ކުރެވޭ ެ

 .6ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން )އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން(
ކތް ހިނގާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން،
މިބައިގައި ހިމަނާނީ ،ދުވަހުން ދުވަހަށް މަސައް ަ
ކއި
ވ މަސައްކަތްތަ ާ
ރ ތަނުގައި ކުރެ ޭ
ކ ާ
 މަސައްކަތް ުކއިޕްމަންޓް އަދި ޕްރޮސެސް ތައް
 ބޭނުން ކުރާ އި ު މުވައްޒަފުން -އިންވެންޓްރީ
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 ސަޕްލަޔަރުންކރެޑިޓް ޕޮލިސީ
 -ސޮސައިޓީން ޢަމަލުކުރާ ް

 .7މެނޭޖްމަންޓް އަދި ހިންގާކޮމިޓީ
މިބައިގައި

ހިމަނާނީ،

ސޮސައިޓީގެ

މެނޭޖްމަންޓް

)ހިންގާކޮމިޓީ(

އާބެހޭ

މަޢުލޫމާތާއި،

ސޮސައިޓީގައި

ރ
ކ ާ
މަސައްކަތް ު

ތ ހިންގާނޭ ގޮތެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ ް
ނލް
ކރާނަމަ ،އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ އޯގަނައިޒޭޝަ ަ
ދިހަމީހުންނަށް ވުރެގިނަ މުވައްޒަފުން ސޮސައިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ު
ބއިގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.
ޗާޓެއް މި ަ

 .8ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ނ
މިބައިގައި ހިމަނާނީ ،ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރި ފެށުމަށްޓަކާ ހިނގާނެ ޚަރަދު ،އަންދާޒާ ކުރުމަށްފަހު ،މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ެ
)ކެޕިޓަލް( ފައިސާ ނުވަތަ އިކުއިޕްމަންޓް ފަދަ ތަކެތި ހޯދާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ.

 .9ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން
ކ
ޝ ފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބްރޭ ް
ކ ް
މިބައިގައި ހިމަނާނީ ،ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުގެ އަންދާޒާ ،ބެލެންސް ޝީޓްޭ ،
އީވަން އެނޭލިސިސް ފަދަ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތެވެ .މިއީ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭނެ މައުލޫމާތެވެ.

 .10އެނެކްސް
މިބައިގައި ހިމަނާނީ،
 ޕްލޭން ތަކާއި ބްލޫޕްރިންޓް ތައް.އޕްމަންޓާއި މުދަލުގެ ތަފްޞީލް ލިސްޓް ފަދަ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތުތައް.
ކ ި
 -ހޯދަންޖެހޭ އި ު
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