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  ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމާއި ހިންގުން 

  ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވްސްއަށް މަގެއް 

ކޯޕަރޭިޓވްސްެގ  މުޖުަތމަޢުތަުކގައި  ަގއިިހމެނޭ  މަސައްަކތު ޮފތަކީ ިދވެިހރާްއޭޖގައި ާފރި ހިްނގުާމއި ބެޭހ ގޮުތން ަތއްޔާރުުކރެވިަފއިިމވާ ވިޔަ

ިމ ޚިޔާލުަތއް ެނގިފަިއަވނީ ފިީޖ އައިެލންޑްްސެގ . ެއހީެތރިވުުމގެ ޮގތުްނ ފަރުމާކުެރވިަފިއވާ ޮފތެކެވެހިްނގުން ހަުރަދނާކުރުަމށް 

' ބޭސިކް ބިޒްަންސ ެމނޭްޖމަންޓް'ޑްރައުނިޮބތާ ަގިއ ުހންަނ ލާިމ ިކޔާ ޯކޕަރޭިޓްވ ައދި ކުަޑ ވިޔަާފީރގެ ތަްމރީުނޭދ ަމރުކަޒުްނ ހިްނިގ 

ިވަޔފާރި ތަކުެގ ަތމްރީނުުކރުުމގަިއ މި މަޢުލޫާމުތ ޭބނުންކުުރމުެގ ެއެހންކަމުްނ ުކދި. ްއ ބަަލއިެގންެނވެކިޔާ ތަްމރީުނ ޕްޮރގްރާމެ 

ދީަފއިާވ ަކމަށްޓަކަިއ ިލވް އެންްޑ ލާރްނ ެއންަވޔަްރމެންޓަްލ އެޑިއުކޭަޝންެގ ފަރާތުްނ ކޯަޕރޭިޓވް އެންްޑ ސްޯމލް ބިޒްނަްސ ހުއްދަ 

    .ޓްރޭިނންްގ ިއްނސްޓިޓިއުަޝންައްށ ޝުކުުރވެިރވަެމވެ

  މިއީ ކޮން ބަޔަކަށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްހެއްޔެވެ؟ 

ގޮުތން، ޚާއްޞަޮކްށ  ިހމެނޭ ުމޖުތަމަުޢތަކުަގއި ުކދި ިވޔަާފރިތަްއ ޤާއިމުކުރުަމށް ެއހީތެިރވުުމގެްއޖޭަގއި ރާ  މިމަަސއްކަތު ފޮުތގެ ބޭުނމަކީ

ފެްނވަުރ ަރނގަުޅ ކުަރްނ ަމސައްކަްތ ކުރަްނ ބޭނުްނވެފަިއާވ ަފރާތްތަކަްށ ަފރުާމކުރެވިފަިއާވ  ސްގެ މުޖުަތމަުޢގަިއ ުއެފދިފަިއާވ ކޯަޕރޭޓިވް 

   .ފޮތެކެވެ

  ޤްޞަދުތައް މި ފޮތުގެ މަ 

 ވިޔަާފރީެގ ުއޞޫުލތަކާއި، ކަްނތަްއަތއް ކުަރންާވ ގޮާތއި ުހރި ނުަރއްކާތަކަށް މީުހން ހޭުލންތެރިކުުރުވން  •

 މަންފާލިެބނިިވ ޮގތަކަށް ވިަޔފާރި ުކރާެނގޮތް ބަިއވެިރންަނށް އަްނގަިއިދނުން  •

  ވިޔަާފރީެގ ަމހްޫފމުތަްއ ދޭަހވުމަްށ އެހީެތރިެވދިުނން  •

  ހިމެނެނީ ކޮން އެއްޗެއް؟މި ފޮތުގައި 

  .މި ފޮތުގައި އަންނަނިވި ޞުރުޙީތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވެއެވެ 

 ވިޔަާފރި އަކީ ކޮާބ؟ •

 ވިޔަާފރިެއއް ކުިރއަށް ަދނީ ކިިހަނކުން؟ •

 ވިޔަާފރީެގ ިޚޔާލުަތއް ވަޒަންކުުރން  •

 ވިޔަާފރީެގ ަތޞަްއވުރާިއ ިހްނގުްނެތރިކަން  •

 ތަްއޔާރުުކުރން  މާކެޓް ވަޒަންކުުރމާއި މާކެޓިްނ ޕްޭލނެއް  •

 ޚަރަދުބެލެެހއްުޓާމއި އަގުަކނޑައެުޅން  •

 ފަށަިއގަްނނާެނ ޮގތް •

 ތަފާުތ ބާަވތްތަުކެގ ކުދި ިވޔަފާިރތަްއ  •

 ރިކޯޑުތަްއ ބެލެހެްއޓުން  •

 ސޭލްސް ކުރިައްށ ލަފާކުރުން  •

 ަފއިާދއާިއ ެގއްލުްނ ބެލެހެއްުޓން  –ކޭޝް ފްޯލ  •
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  .މިފޮުތގަިއ ިހމެެނނީ ަހ މޮިޑއުލެކެވެ 

  ިވަޔފާރިއަްށ ހޭުލންެތރިުވން  :1މޮޑިއުލް 

  ިވަޔފާރީެގ ޚިޔާުލތަކާިއ މި ޚިޔާުލތަްއ ޯހދާެނގޮތް : 2މޮޑިއުލް 

  ިވަޔފާރީެގ ަތޞަްއވަރު : 3މޮޑިއުލް 

  މާެކޓިންގް : 4މޮޑިއުލް 

  ރަޖިްސޓްރީ ުކުރން ބިްޒނަސް މޮޑެލްތަކާިއ : 5މޮޑިއުލް 

  ރެޯކޑު ބެލެހެއްުޓމާިއ ފައިސާ ބެެލހެއްުޓން : 6މޮޑިއުލް 

  މިފޮތް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 

ނޑު ިޚޔާލުތަކާިއ ޕޮިއންޓުަތްއ ނޯުޓކުރުމަށްޓަަކިއ މި ރިސޯސަީކ  ަބއިވެިރްނ މޮޑިއުްލެގ މަަސއްކަްތ ުކރަމުްނދާިއރު، ެއމީހުްނެގ މަިއގަ

ކްގްރަުއންޑް މަޢުލޫާމތާިއ، އެީއ ބެ. ކޮންމެ މޮޑިުއލްއެްއވެސް ވަނީ ތިން ަބޔަކަށް ަބހާލެވިަފއެވެ. ފަރުމާކުެރވިފަިއާވ މަސައްކަުތފޮތެެކވެ

ިމ ގޮތަްއ ަފސޭހަާވނެެހން ާރވާލެިވފަިއވުުމެގ މަޤްޞަދަީކ ިމ . ހަރަކާތްަތްއ ުނަވތަ މަސައްކަުތ ކަރުދާްސ ައިދ ހަާދނަްށގެަނއުެމވެ

ަމޢުލޫމާތަީކެވްސ  ެއހެްނނަަމެވސް، މީަގއި ިހމެނޭ ހުިރހާ. މޮޑިއުްލގަިއ ހިެމނޭ ަމޢުލޫާމތުތަްއ ދަސްކުުރުމގަިއ އެީހތެިރވެިދނުެމވެ

  .ތަމްީރނުެގ ޭބނުްނތަކާއި ދަސްކުރާަފރާތްތަުކގެ ޭބނުްނތަކާއި ގުުޅވަިއެގން ަބދަލުެގެނވިާދނެ ަބއިތަެކވެ

 ތައް މަސައްކަތު ކަރުދާސް

ނުޑ ަބއްަޓން ުކރަްނ ަފށަ މަަސއްަކތު ަކރުދާްސ ތަކުގަިއ ވިަޔފާީރގެ މި ފޮުތގަިއ ިހެމނިފަިއވާ  އެީހތެިރވެދޭަފަދ ަޢަމީލ ިއގަްނނަްނ އޮިނގަ

ައދި ިމަމސައްކަތު ކަުރާދސް ތަކަކީ ވިަޔާފރިއާިއ ޭދތެޭރ ުހރި ޚިާޔލުތަްއ ޭބނުންކޮްށެގން ބިްޒނަސް ޕްލޭެންއ . ބައިތަްއ އެކުެލެވއެވެ

  .ތަްއޔާރު ުކރަްނެވސް ބޭުނންކުެރވިާދނެ އެހީއެެކވެ

  :މި ޮފތުަގއި ހިެމޭނ މަަސއްކަތު ަކުރދާސް ތަކުެގ ތެޭރގައި

  އަިމއްަލވިޔަާފރި އަކާިއ ެމދު ގެްނގުޭޅ ިޚޔާަލކީ ކޮބާ؟:  1ސައްކަުތ ކަުރާދސް މަ

  ިވޔަފާިރއާިއ ެމދު ގެްނގުޭޅ ޚިޔާުލތަކުަގއި ުހރި ުނރައްކާެތރި ކަންތަްއތަކަކީ ކޮާބ؟:  2މަސައްކަުތ ކަުރާދސް 

ހުްނ ތަކާއި، ފުރުަޞތުތައް، ައދި ަހރުަދނާ ައިދ ިވޔަފާިރއާއި ެމދު ގެްނުގޅޭ ޚިާޔލުތަކުަގިއ ހުިރ ޮގންޖެ : 3މަސައްކަުތ ކަުރާދސް 

  ހީނަރުަކންަތއްތަްއ ވަަޒންކުުރން 

 ިވޔަާފރިާއއި ެމުދ ެގްނގުޅޭ ތަސަްއވުާރއި އަާމޒު: 4މަސައްކަުތ ކަުރާދސް 

 ކަސްޓަަމރުން އެނަަލއިްޒ ކުރުން : 5މަސައްކަުތ ކަުރާދސް 

  ާވަދވެރިަކން އެނަަލއިޒް ުކރުން : 6މަސައްކަުތ ކަުރާދސް 
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  މާކެްޓ ަވޒަން ކުުރން : 7މަސައްކަުތ ކަްރާދސް 

  ބޭުންނާވނެ ެކޕިޓަލްާއއި ްޕރޮޖެކްޓްެގ ޚަަރުދތައް ބެުލން : 8މަސައްކަުތ ކަުރާދސް 

  ުދވަުހެގ ވިކުރާ : 9މަސައްކަުތ ކަުރާދސް 

ަވަނ  28އިޓޭިލކްސް ކުރެިވ ފޮުތގެ މި ޮފތުަގއި ޭބުނންކޮށްފަިއާވ ިވަޔފާރިއާިއ ގުޅޭ ަބއެްއ ޓާރްމތަްއ ފަސޭހަިއން ދޭަހުވމަށްޓަކަިއ 

ައދި މިޮގތުްނ ައްނނަ އެެހނިެހން ާޓރމްަތއްެވސް ޯނޓް ކުެރވި އެޓާރމްތަްއ ނުަވަތ . ޞަފްޙާަގިއވާ ްގލޮސަރީަގއި ހިެމނިފަިއވާެނެއވެ

  .ބަސްކޮށާރު ަބއިެވރިންާނއި ޙިްއާޞކުރުމަކީ ެއެދވިެގންވާަކމެކެވެ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

6 
 

  ވިޔަފާރިއަށް ހޭލުންތެރިވުން : 1މޮޑިއުލް 

  ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދު 

  :މިުޔނިޓް ނިޭމއިުރ ޙާޞިްލ ާވނެ ަކންތަްއތަކުެގ ެތޭރގައި

 ވިޔަާފރިއަީކ ކޮބަިއކަން ދޭަހވުން  •

 ބައެްއ ިވޔަފާިރ ނާކާމިޔާުބާވން ިދމާާވ ސަބަބުަތއް ސިފަކުރުން  •

 ޖެހޭަބއެްއޮގތްތަްއ ެއނގުން ކުދި ވިޔަާފރިެއއް ފެށުުމގަިއ ޢަމަލުުކރަން  •

  ވިޔަާފރިަތއް ދެީމހުންަންނ ކުރާަމސައްކަތް އެނުގން  •

  

  ވިޔަފާރިއަކީ ކޮބާ؟
ުމދަލެްއ ަތއްާޔރުޮކށް، އުަފްއދާ ުނވަަތ ޭގެގއަްށ  ާއމްަދނީެއްއ ހޯދުަމށްޓަކައި  ވިޔަާފރިއަީކ އެަކކު ުނވަަތ ަބަޔކު މީުހްނވެެގން 

ކޮްނމެ ިވަޔފާރިއެްއވެްސ ިހނގަީނ އެކަމުެގ ަސބަބުން ަބޔަކަްށ . ޮކށްިދނުުމަގއި ހަރަކާްތތެިރުވމެވެގެްނގޮްސދިުންނ ނުަވތަ ޙިުދމަެތްއ ފޯރު

ުނަވތަ ފަިއދާ ލިިބގަުތމަށްަމށްޓަކަިއ  ޕްރޮފިޓް"ިވޔަފާިރައކީ . މައްސަަލއެއް ަޙްއލުކޮށްެދވި ުނަވަތ ބައެްއގެ ޭބނުްނތައް ުފއްަދިއދެޭވތީެއވެ

  .ކަމުަގިއ ސިފަކުެރވިާދނެެއވެ" މައްސަަލ ޙައްލުޮކށްިދނުން

  ނުވަތަ ފައިދާއަކީ ކޮބާ؟' ޕްރޮފިޓް '

ުމދަެލއް ިވއްކާލުމަށްަފހު، ެއަމދަލެްއ  ޕްރޮފިޓަކީ ިމގޮތުްނ ލިޭބ ަފއިާދ ނުަވަތ . އަީކ އެއްޗެްއ ވިއްކާެލވޭ ައެގވެ' ސެލިންްގ ޕްަރިއޒް'

ނޑުމަށްފަހު ބާކީ ހުންަނ ަވރެކެވެ މިޮގތަށް ހިނގި ޚަަރދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ުމާދ . (ނުަވތަ ިޙދުމަެތްއ ދިުނމަށް ހިނގި ޚަަރދު ކެ

  .)އުފެްއދުުމގެ ައގު، މާކެޓް ުކރުާމއި އަިދ ޑިސްޓްރިިބުއޓް ކުރުްނވެްސ ިހމެެނއެވެ

  ށް ދަނީ ކިހިނަކުން؟ވިޔަފާރިއެއް ކުރިއަ 

އާއި ޚަަރުދ  އިންކަމް . އިތުުރާވްނޖެހެެއވެ' ިއންކަމް'ލިބޭ ެއއްޗެއް ނުަވތަ  ވިޔަާފރިެއއް ކުިރއަްށދިުއމަށްޓަކަިއ ހިނގާ ޚަަރުދަތކަށްވުރެ

ޮކްށ  ީއވަން ްބރޭްކ ނުލާ ޕްޮރފިޓަކާއި ިމގޮަތށް އެްއވެސް . ވާެނއެވެ' ބްރޭްކ ީއވަން'އެްއވަުރ ެވއްެޖނަަމ ެއވިަޔފާިރއެްއ 

ީމެގތެރޭަގިއ ކުިރްނ ހީކުރެވިަފއިުނވާަފަދ ޚަަރދުތަެކްއ . ކުރިއަްށދާްނވެްއެޖނަަމ ެއ ިވޔަފާިރއަކަްށ ުނރައްކާަތކަކާއި ކުިރމަތިާލންޖެޭހނެެއވެ

ާށ ިހސާބުން ުކިރްނ ވާްނ ފަ ބްރޭކް އީަވންިކރިޔާ . މުޢައްޒަުފންަނށް ޚަރަދުކުުރމަާށއި އަިދ ޑިސްޓްރިިބުއޝަްނގެ ތެޭރގަިއ ހިނާގނެެއވެ

ހީކުރެވިަފއި ުނިވ އިުތރު ަޚރަުދަތއް ަހމަެޖއްސުަމްށޓަކައި ކޮްނމެެވސް ޮގތަކުން ިއތުރު ަފއިސާކޮެޅްއ ލިބޭތޯ މަސަްއކަތް ކުރެެވްނ 

އަިދ ޭބާކުރ . ެގ ޮގުތގަިއ ލިބޭ ކޮްނެމ ފައިާސއެްއވެްސ ޚަަރދުކުރަްނވާީނ ވިްސނާފަެއވެޕްޮރފިޓުއެހެންަކމުން، ވިަޔފާރިްނ . ފަށަެއވެ

ކުިރއަްށ ހީކުރެވިަފއިާވ ނުާވ ޚަރަދުަތްއ ބެލެެހްއޓުމަށާއި، ވިޔަާފިރ ިއތުަރށް ުފޅާކުުރމަށާިއ އަިދ އަުގަތކަށް އަްނަނ . ކޮށްގެްނ ުނވާެނެއވެ

ބެެހއްޓިަފއި  ކޭޝް ރިޒާރްވސްބަދަލާިއ އެްއވަަރށް ހިފެެހއްޓުަމާށއި ކަސްަޓމަުރްނ ބޭުންނާވ ޮގަތށް ަކންކަްނ ަބދަލުކުރުަމްށ  

 .ހުންަންނވާެނއެވެ
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  ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭބައެއްގޮތްތައް  ކުޑަ 

  .ތިރީގައި މިވަނީ ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގަންނައިރު ވިސްނަންޖެހޭނެ ބައެއް ނުކުތާތަކެވެ 

 ޢާއިލާާއއި ވިަޔާފރި ާއއި ވަކިކުުރން  •

 ަރނގަަޅށް ެދނެަގެނ އެީމހުްނނަްށ ަރނގަުޅ ިޚދުަމތް ޯފރުކޮށްިދނުން  ކަސްޓަމަރުން  •

 ވިޔަާފރީަގއި ާވަދކުރުމަްށ ހުިރ ގާިބލުކަމާއި ނުކުެޅުދންތެރިަކން ދެެނަގތުން  •

 ).ގިަނ ިވޔަާފރިތަްއ ިނމުމަކަްށ ައްނނަްނ ިދމާަވނީ ަފއިސާެނތުުމންެނވެ( ެދމެހެްއޓުްނ  ކޭްޝ ފްލޯެއއް އަބަުދވެސް ރަނަގޅު  •

ެއހެން . ގުޅެްނާވނެެއވެެގން މާކެޓިްނގ ޕްލޭެނއް ޔަާފރީަގއި އެކުެލވޭ ާވދަެވރިުވމުެގ ގޮުތން ހުރި ފަޭސހަތަްއ ެދެނގަެނ ރަނގަޅު ވި

ާވދަކުރާ ަފރާްތތަކާއި ތަފާތުކޮްށ ހުރި  އުަފއްަދއިެގްނ ިވއްކާ ުމދަލަކީ ުނަވތަ ދެޭވ ިޚދުމަްތަތކީ ބުަނީނަނމަ، ިތޔަ ަފރާުތން  ގޮތަކަށް 

  .)ަވނަ މޮޑިއުްލގަިއ ެގނެސްެދވިަފއިާވެނއެވެ 4ާމކެޓިންްގ ޕްޭލނެްއ އުަފއްާދނެ ގޮުތެގ މަޢުޫލމާުތ . (ްއތަްއ ބަލާ ދެެނގަުތމެވެކަންތަ

   : ހަރަކާތް

 
 
 
 

 
  ވިޔަފާރި ގަސް 

 ައިދ ަގހުެގ ޮކންމެ . އަިދ ިމ ވިޔަާފރިަގހަްށ ނަެމއް ޭދށެވެ. މި ުކރެހުުމަގއިާވ ގަްސ ރަްމޒުކޮްށދެީނ ކުަޑ ވިޔަާފރިއެކެވެ

އެްއވެސް ެއހީއަކަށް ޭބނުްނާވނަމަ ިތރީަގިއވާ ކުރެހުުމން ޚިޔާުލ . ( ބަޔަކުން ަރމްޒުޮކށްެދނީ ކޮން އެްއޗެއްކަން ލިާޔށެވެ

  .)ނެިގދާެނެއވެ
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  އެހީތެރިވެވިދާނެ ބައެއް ނުކުތާތައް 

  . ގްޫރޕްތަކުްނ ވިަޔފާރި ގަސް ތަަރްއޤީ ކުރުުމގަިއ އެީހތެރިެވދީާފނެ ަބެއއް ނުކުތާަތއް ތިީރގަިއމިަވނީެއވެ

  . ޫމތަްއ ވަުރަގދަ ވީ ވަރަުކން ަގސް ަރނގަަޅށް ިހފަހައްަޓއިެދއެވެ. ެއއަްށ ކާނާ ޭބުނންެވެއވެ. މުލަކީ ގަުހެގ ބިާނއެވެ: މޫ

  .ކުގެ މަަސއްކަަތކީ މޫތަުކން ގަަހްށ ލިއްަބއިޭދ ކާާނ ގަުހގެ އެކި ިހާސބުތަކަށް ގެްނގޮްސދިުނމެވެމި ގޮިފތަ :މައި ގޮފި ނުވަތަ ގޮފިތައް 

 .ފަތްތަކުން ގަަހށް ކާާނ ަތއްޔާރުުކރުމަްށ ޭބނުްނވާ އަިވ ެއެތރެކޮށްެދއެވެ: ފަތްތައް 

 .ގަހަކީ ދުަޅހެޮޔ ަގހެްއނަމަ، ނަތީާޖއެްއެގ ޮގުތން ަރނގަޅު ޭމާވލިބޭނެެއވެ: މޭވާ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  ހަނދާނަށް ގެނައުން 

  .މި މޮިޑއުްލގަިއ ުހރި ަމއިަގނުޑ ަމޙްފޫމުަތއް ދޭަހވިޯތ ބެލުމަްށޓަކައި ައންަނނިިވ ުސވާުލތަކަށް ބަަލއިލުްނ ރަނގަޅެވެ

 ވިޔަާފރިއަީކ ކޮބާެހއްެޔވެ؟ ވިޔަާފރިެއއް ކާިމޔާބުކަާމއި އެކު ކުރިައްށދަީނ ކޮންގޮތަަކށް ަކްނތައްަތއް ކުެރިވެގން ެހްއޔެވެ؟ •

 ަޔ މުުޖތަަމޢުަގިއ މިާހރު ހުރި ަބެއއް ކަހަަލ ިވޔަާފިރތަކަކީ ކޮބާ؟ތި •

 މީހުްނ ވިޔަާފރީެގ ތެެރއަްށ ަވންަނން ޭބނުްނވަީނ ީކއްެވގެްނ ެހއްެޔވެ؟ •

ކޮްނމެ ، 'ވިޔަާފރިއަީކ ިދިރހުރި ޭނވާލާ ެއއްޗެކެވެ  'އަްނނަިނވި ަބާޔން ތަކުްނ ޭދަހވަީނ ކޮންަކމެްއ ހެްއެޔވެ؟  •

 .'ްސ އަިމއްަލ ކަންަތްއތަކެއް ހުްނނާެނެއވެވިޔަާފރިެއއްެގވެ

ވިޔަާފރިަތްއ ނާާކމިޔާުބވާްނ ދިާމާވ ސަބަުބތަަކީކ . ވިޔަާފރީަގިއ ބަިއވަުރ ަމއްސަލަަތކާއި ނުަރއްކާތަްއ ުހންާނނެެއވެ •

  ކޮބާހެއްެޔވެ؟
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   ވިޔަފާރީގެ ޚިޔާލުތަކާއި އެ ޚިޔާލުތައް ހޯދާނެގޮތް : 2މޮޑިއުލް 

  ދަސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުތައް 

  :މި މޮިޑއުލް ނިޭމއިރު، ާހޞިްލވާްނ ޖެޭހ ކަްނތަްއތަކުގެ ތެޭރގައި

 ވިޔަާފރީެގ ިޚޔާލުަތއް ޯހާދނެޮގތް ެއނުގން  •

 ވިޔަާފރިެއއް ަފަށން ގެްނގުެޅވޭ ަބއެްއ ޚިޔާުލތަކަކީ ރަނގަޅު ިޚޔާުލަތކަކަށް ުނވެާދނެަކން އެނގުން  •

 ުލަތކެއް ިޚޔާރު ުކާރނެޮގތްެއނުގން ޚިޔާ' ރަނގަޅު'ވިޔަާފރިާއއި ގުޭޅ  •

• 'COWS ' ްއެނޭިލސިސްއެްއ ަތއްާޔތުކުރުނ 

  C _ Challenges   - ތަްއ   ޮގންެޖހުން  -

  O _ Opportunities -ފުރުަސތުަތއް  -

  – W _ Weaknessހީަނރު ަކންަތްއތައް  -

  - S _ Strengthހަުރދަާނ ކަްނތައްަތްއ  -       

  ްށވުެރ ާކމިޔާބުކަާމއިއެުކ ަމސައްކަތް ުކރާީނ ކޮންކަހަލަ ިޚޔާލުަތކެއްކަން އެނުގން ޚިޔާލުތަކަ ވިޔަާފރީެގ ބަެއއް •

  މީހުން ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ؟

. ވިޔަާފރި އެްއ ފަަށން އުޅޭިއރު، ެއިވޔަފާިރއެްއ ފަަށްނ ބޭުނންަވނީ ީކްއވެކަްނ ަވރަްށ ަރނގަަޅށް އަިމއްަލއަށް އެނެގންާވެނއެވެ

ެއހެންކަުމން، ވިޔަާފރިއެްއ . ވިޔަާފރިެއއް ަފށާިއރު ވަޤުތާިއ ފަިއސާ ައދި އެެހން މީހުްނެގ ފައިާސެވސް ިއންެވސްޓްކުރަން ޖެެހއެވެ

 .ފެށުުމގެ ކުީރަގއި މި ވިޔަާފރިކުރަްނ ބޭުނންާވ ސަބަުބތައް ރަނގަަޅށް އެނގެްނާވނެެއވެ
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  : ހަރަކާތް

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  ވިޔަފާރީގެ ޚިޔާލު އުފެއްދުން 

އޭެގތެޭރަގއި ތިާމއަްށ  .ކަްނތައްތަކަކާިއ ގުިޅފައިާވ ަކންަތއްަތކެކެވެވިޔަާފރީެގ ޚިޔާަލކީ ިތމާާއިއ ެއެހންމީުހްނެގ ކިބަިއގަިއ ހުިރ 

ިވޔަފާިރއެްއގެ ޭބުނންތެިރކަން، ލިެބްނ ، މިްނވަރުކުެރޭވނެ ލިބިފައިާވ ހުނަރު، ެއހެްނ ީމހުްނަނށް ލިބިަފިއވާ ުހނަުރގެ ޭބުނން ިތމާއަްށ 

ައިދ ވިޔަާފރިެއއް ަހރުަދނާުވަމްށ . އަކާިއ ގުޅިފަިއާވ ކަްނތައްތަެކވެހުިރ ފުރުަޞތުަތކާއި ތިާމ ކުރާިހތްާވ ކަްނތަްއތަކަކީ ިވޔަފާރި 

  .ބާރުއަަޅއިޭދ ކަްނތައްތަެކވެ

  ވިޔަފާރީގެ ޚިޔާލުގެ އަޖުމަ ބަލައިލުން 

 ތިމާ ިވޔަފާިރއެްއ ފަށަްނ ބޭުނންާވ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟ •
 އާއްުމޮގތެްއގަިއ ނިްނމޭ ނިްނމުްނަތކަކީ ހަރުަދާނ ިނންުމންތަކެްއތަ؟ •
 ްށ ޓެކްނިަކލް ޮގތުްނ ބޭުންނވާ ހުނަުރ ިތމާައށް ލިބިަފއިޭވތަ؟އެކަމަ •
 ތިަޔ ިވއްކަްނ އުޭޅ ުމދާ ނުަވތަ ޭދން އުޅޭ ިޚުދމަތަްށ ކިހާަވރެްއގެ މާެކޓެއް އެބަޮއތްތަ؟ •
 ؟ކިތައް ިވޔަފާިރއާިއ ާވދަކުަރންޖެޭހެނތަ •
 ކަްނތައްތަެކއްތަ؟ވިޔަާފރީަގއި ިތޔަ ގެްނގުޭޅ ޚިޔާލަީކ ފަސޭހަިއން ކުެރިވދާެނ  •
 ތިަޔ ފަަށން އުޅޭ ވިޔަާފރީެގ ސަބަުބން ިތާމވެއްަޓށް ެއއްވެްސ ކަހަަލ ޭނދެޭވ އަަސރެްއ ޮކށްފާެނތަ؟ •

 

 

  . މިާފަހގަ ލާެށވެ) √(ެތރެިއން ތިމާ ިވޔަފާިރއެްއ ފަށަްނ ބޭުނންާވ ކަންތަްއތަކުަގއި  އަްނނަިނވި ަކންަތއްތަކުގެ 

  √  ވިޔަާފރިެއއް ަފަށން ޭބނުްނެވދާެނ ސަބަބު

    އެހެްނ ީމހަކު ވިަޔފާރި ކުާރތީ   1
    ިތމާ ިވޔަފާިރއެްއ ކުރުަމށް އެޭދތީ މުޖުަތމަުޢގެ މީުހން  2

    ފަސޭހަކަމެްއ ކަަމށް ެފންާނތީ   3
    ފަސޭހަިއން ަފިއސާ ލިބޭނެަކމަކަްށވާތީ   4

އެހުަނރު ތަްއ ހުރިކަމަާށިއ އެުހނަރުަތްއ ެއންެމ އެކަީށެގންާވ ގޮަތށް ޭބނުންުކެރވޭެނ ކަަމްށ   5
  ތިމާައށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ 

  

    މުޖުަތމަޢު މިކަަމްށ ބޭުނންވެަފިއވާތީ   6

    ބަރޯާސވެެގްނ ދިިރއުެޅން ޭބުނންުނވާތީ ދިރިުއޅުްނ ކާިމާޔބު ެއއްޗަކަށް ަހަދއި އެހެްނ ީމހުްނނަށް   7

    އެކަމުެގ ަރގަުޅ ނަތީާޖ ޯހދުަމށްަޓކައި ިމންަނތާިއ އެކު މަަސއްކަްތ ކުރަންަތއްާޔރަްށ ހުރުން   8

އާިއ ދޭެތރެއިްނ ަޖވާެބއްަގއި ާފހަަގ ލެިވފަިއވާަނމަ ިވޔަފާރިެއއް ަފށަްނ ބޭުންނވާ ސަބަާބއި ދޭެތރޭގަިއ  4 -1ޖަވާުބ ިދނުުމަގއި 

ާއިއ ޭދެތރޭެގ ަޖވާބެްއގަިއ ފާހަަގ ލެިވފަިއާވނަަމ ކާމިޔާުބ ކަާމއި އެކީ ވިޔަާފރިެއއް  8 – 5. ލުްނ ރަނގަަޅްށ ވިްސނާލާެށވެއަ

  .ކުރެވުްނ ގާެތވެ
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  :1މަސައްކަތު ކަރުދާސް 

   ޅޭ ޚިޔާލަކީ ކޮބާ؟ވިޔަފާރިއަކާއި ބެހޭގޮތުން ތިމާ ގެންގު  

  .ޚިޔާުލަތއް ނޯޓު ކުާރށެވެމި ަމސައްކަުތ ަކރުދާުހގަިއ ވިޔަާފރިއާިއ ބެޭހގޮުތން ގެްނގުޭޅ 

. ައދި ިވޔަފާިރއެްއ ފަަށްނ ބޭުނންިވ ސަބަުބތައް ވެްސ ބަާޔްނކުރާށެވެ. ވިޔަާފރީަގއި ެގްނގުޅޭ ޚިޔާުލތަްއ ކުރުގޮތަަކށް ސިފަޮކށްދޭެށވެ

  .ުކރާެނގޮތްަތްއވެސް ބެނުޭދށެވެމުދަާލއި ިޚދުަމތް، ިވޔަފާިރ ކުާރެނ ތަން، އެކަަމށް މާކެޓް ޮއތް މިްނަވރު ައދި ެއވިޔަާފރިއަްށ ޚަަރދު 
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  ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމުގައި ހުރި ނުރައްކާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން 

ވިޔަާފރިއަީކ ކުެރވިާދެނ ކަމަކަްށ ވެާދނެޯތ ބެުލމުެގ ގޮުތން، އޭަގިއ އެކުެލޭވ ުނރަްއކާތަކާއި، އޭެގްނ ނުުކމެާދެނ  ތިމާކުަރން އުޅޭ 

ނުރައްކަލަީކ ކޮްނމެ ވިަޔފާރިެއްއަގއިވެްސ ނުުހެރ . ނަތީާޖއަކާިއ އެަކންކަްނ ޙައްލުކުާރނެ ގޮްތތަކަކީ ަބލައިލުްނ ުމހިްނުމ ކަްނތައްތަެކވެ

ިވޔަާފރިެއްއގެ ކާިމޔާީބ ބިާނވެފަިއަވނީ ިމ ުނރައްކާަތއް ާފހަަގކުރެވުާމއިއެުކ ެއކަންކަން ަޙއްލުުކރެވޭ ޮގތުެގ . ަތކެވެނުާދނެ ަކންަތއް

  .މައްޗަެށވެ

  :  2މަސައްކަތު ކަރުދާސް 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ވިޔަފާރިއާއި މެދު ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކުގައި ހުރި ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟

ކޮށް ކުރިމަިތވިަޔ ުނިދނުމަްށ ކުެރވިާދެނ ޯހދާ، އެކަްނ ކަްނ ީވހާވެްސ ބޮޑު ނެ ަމއްސަލަަތއްވިޔަާފރީަގއި ހުިރ ނުަރއްކާތަކާިއ ކުރިމަިތވެދާ 

  .ކަންތަްއތަްއ ފާަހަގ ކުރުަމށް މި ަމސައްކަތު ަކރުާދސް ބޭުނންކުރާެށވެ 

  
  ނުރައްާކތަކާއި ަމއްސަލަަތއް 

  
  މި ނުރައްާކތަްއ މަދުކުެރވި ުނވަަތ ަނއްތާެލވިާދެނޮގތްތައް 

  
  

    

  
  

  

    

    

    

    

  



 

 

  ނ

ލ ކުރެުވުނ 

އް ވަޒަންކުރުން 

ށްޓަކައި ތަހުލީުލ

  

ނަރު ކަންތައްތައް

އތޯ ވަަޒންކުރުަމ

   .ނކުރާށެވެ

އް 

އތައް 

ންތައްތަކާއި ހީނަ

ނގަުޅ ިޚޔާލުތަެކއް

ކަރުދާްސ ޭބނުްނ

ފުރުޞަތުތައް

ނރު ކަންތައް

ރި ހަރުދަނާ ކަން

 

  )ނޖަޒް

) ޗުނިޓީޒް

  )ޒ

  )ތ

ޚިޔާުލތަކަކީ ަރނ

 ިމ ަމސައްކަުތ ކަ

ފު

ހީނަ

ިއ ތިމާ 

ވިޔަފާރީގައި ހުރި

  ޮގްނޖެހުން  ނީ

Challe )ްޗެލެނ

Opportu)ުއޮޕޮޗ

We )ްވީކްނަސަޒ

S )ްސްޓްރެްނގްތ

ިއ ގެްނގުެޅޭވ ޚި

ނ ކުުރމަށްޓަަކއި 

އް 

ވިޔަފާިރއާއ

ތުތައް، އަދި ވި

ުރ ަރމްޒުކޮށްެދނީ

enges   

unities 

eakness 

Strength 

ކީ ިވޔަާފރީގަބަހަ

  . ކެވެ

   

ަވޒަން ންތަްއތައް 

ޖެހުންތައް 

 ކަންތައްތައް

ު ތަކާއި، ފުރުޞަ

ގެ ހަތަުރ އަކު 

 

 

  ތައްަތއް

  ންަތްއތައް 

މިބަ' ކައުޒް'ތްނ 

ށ ުމހިްނމު ބަހެކެ

:  3 ކަރުދާސް 

  

 

  އެނޭލިސިސް  

ަގއި އެކުެލވޭ ަކން

ގޮންޖެ

ހަރުދަނާ

13 

ގޮންޖެހުންތަ

COWS’'

 ގޮްނޖެުހން 

  ފުރުޞަތު 

ހީނަުރ ކަްނތަ

ހަރުަދނާ ަކން

  

މިޮގުތ -

ވަރަްށ

މަސައްކަތު 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

' ކައުޒް '

ވިޔަާފރީަގ
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  ހަނދާނަށް ގެނައުން 

  .ުސވާުލތަކަށް ބަަލއިލުްނ ރަނގަޅެވެދޭަހވިޯތ ބެލުމަށްޓަކަިއ ައންަނނިިވ  ގަިއ ުހރި ަމއިަގނުޑ ަމގްސަދު މި މޮިޑއުލް 

 ވިޔަާފރިައށް ރަނގަޅު ޚިޔާެލއް ހޯުދމަށްޓަކަިއ ބަލަްނޖެހޭ އެްނމެ ރަނގަޅު ތަނަީކ ކޮބާ؟ •

 ވިޔަާފރިެއއް ަފަށން ޭބނުްނެވދާެނ ބައެްއ ސަބަބުތަަކކީ ކޮބާ؟ •

 ވިޔަާފރިެއއް ެފުށމުަގއި އެްނމެ ަރނގަޅުަކމަްށ ބެލެޭވ ސަބަބުތަކަކީ ޮކބާ؟ •

 މުޖުަތމަުޢގަިއ ިހނާގނެ ަކމަްށ ެފންަނ ިވޔަފާީރެގ ޚިޔާލުތަކަކީ ކޮބާ؟ •

  ކުރެިވާދނެ ަބއެްއ ޮގތްޮގތަކީ ކޮބާ؟ވިޔަާފރިެއއްަގއި ުހރި ުނރައްކާެތރި ކަންތަްއތަްއވަަޒްނ  •
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  ވިޔަފާރީގެ ތަޞައްވަރު:  3މޮޑިއުލް 

  ."ތަޞަްއވުެރއް ެނތިއްޖެަކމެްއގަިއ ީމހުން ނާކާިމޔާުބެވއެވެ"

  ދަސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުތައް 

  :މި މޮިޑއުލް ނިޭމއިރު، ާހޞިްލވާްނ ޖެޭހ ކަްނތަްއތަކުގެ ތެޭރގައި

 ަތޞަްއވުރާިއ އަމާުޒ ުބނެޭދން އެނުގން ވިޔަާފރީެގ  •

 ވިޔަާފރީެގ ަރނަގޅު ުއޞޫލުަތއް ަވޒަން ކުަރން އެނގުން  •

 ރަނގަޅު ހިްނގުްނތެރިެއއްެގ ކިބަިއާގ ހުްނަނންޖެޭހ ިސފަތަްއ ެއނުގން  •

  ވިޔަފާރިއަށް ތަޞައްވުރެއް ހެދުން 

ޭއގަިއ . ޔަފާރި ެދކެން ބޭުނންާވޮގުތގެ ބޮޑު މަންަޒެރވެުމސްތަޤްބަލުަގއި ިތމާގެ ވި އަީކ ' ވިަޝން'ވިޔަާފރީެގ ަތަޞއްވުުރ ުނވަަތ 

އެކުލެވޭ ގޮތާިއ އެުކ، ވިޔަާފރި ިމާހރު އޮްތ ހިސާުބގެ ިއތުުރން ިވަޔފާރި ެގްނދެިވދާެނ ހިސާބެްއެވްސ  ވިޔަާފރީެގ މަްޤޞަުދތަކާއި

އެެހީނ، . ވިަޔފާރިއާިއ މެުދ ެއމީހަކު ކުާރ އުްއމީެދވެިމގޮުތްނ ލިެޔވިަފއިާވ ަބޔާުނގަިއ ިހމެޭނީނ ެއމީެހއްެގ . އެކުލެިވގެްނ ވާްނޖެހެެއވެ

ައދި އެީމހެްއގެ ހިްނުގންެތރިކަންެވސް ތަަޞއްވުުރ ފެުނުމްނ . އޭަގިއ ެއމީހެްއެގ ހުވަެފންތަކާިއ ުކރާހިްތާވ ކަްނތަްއތަްއ ަރމްޒުކޮްށޭދތީެއވެ

  .ހާމަެވެގންެދެއވެ

  :ލިޔެވިފައިވާ ތަޞައްވުރެއްގެ މިސާލު 

  .ކަުމގަިއ ެވދާެނއެވެ' ރަުށގަިއ ހުިރ ެއންެމ މޮޅު ަފހާ މީާހއަްށވުން'ަތޞަްއވުރަކީ ފަހާ ީމހެްއެގ 

   .ކަުމަގއިވެްސ ވެާދނެެއވެ' މުިޅ މުޖުަތމަޢަްށ ައތްޯފރާފަުށގަިއ ކޮމްިޕުއޓަރު ލިއްަބިއދިުނން' ކޮމްޕިއުަޓރު ުކްނފުންޏެްއގެ ތަަޞއްވުރަީކ 

  )މަޤްޞަދުތައް (އަމާޒު 

ބުްނ ވިަޔފާރި މިހާުރ ޮއްތ ޙާލަުތ ބަާޔންޮކށްިދނުާމއިއެކު، މުސްތަޤްބަުލގަިއ ކުރަން ެފްނނަ ަކންތަްއތަްއވެްސ އަމާެޒއް އޮުތމުެގ ސަބަ

ިމގޮުތްނ އަމާެޒްއ ލިެޔިވފައިާވއިރު، ވިޔަާފރި ބަަލިއގަްނނަްނ ތިިބ ަބޔަކާއި، ވިޔަާފރީަގިއ ެއކުލެޭވ ބަެއްއ،  .ބަޔާންކުެރވިަފއިާވނެެއވެ

ުހންަނށް ފޯރުކޮށްޭދ ެއއްަޗކާއި ައދި ެއ ިވޔަފާިރއަކުްނ މީުހންަނށް އެ ުމދަެލއް ނުަވތަ ިޚދުަމެތްއ ވިޔަާފރިްނއެެހްނ މީ

  .ފޯރުކޮށްޭދެނގޮްތެވސް އެކުެލވިފަިއ އޮްނނަްނވާެނެއވެ

  

  

 

  



 

16 
 

  :  4މަސައްކަތު ކަރުދާސް 

  ވިޔަފާރީގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒު 

  .މަސައްަކތު ކަުރދާސް ޭބުނންކުރާެށވެވިޔަާފރީެގ ަތޞަްއވުރާިއ އަމާުޒ ލިުޔމަށް މި 

  .ިވޔަފާީރގެ ތަޞަްއވުުރ ިލޔާެށވެުކރާނެ ތިރީަގއި ެދވިފަިއާވ ހުސްަތުނގަިއ 
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  .ލިާޔށެވެ އަމާޒު ިވޔަފާީރގެ  ުކރާނެ ތިރީަގއި ެދވިފަިއާވ ހުސްަތުނގައި 
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  ވިޔަފާރީގެ އަގުތައް 

ތަަކީކ ައގު މިޮގތުން ިވޔަފާީރގެ . ެއންެމ ރައްކާެތރިކަމާިއ އެކު ވަރަްށ ޤަދަރުީދެގން ބަަލހައްޓާއެަކއްޗެވެ ވެލިއުްޒ ުނވަަތ އަގަކީ 

  . މެްނ ގެްނގުޭޅ އުޞޫލުތަެކވެވިޔަާފރީަގއި އަަހރު

  ވިޔަފާރީގެ ވެލިއުތައް / ދިރިއުޅުމުގެ 

  )އަގުތައް (ވިޔަފާރީގެ ވެލިއުތައް   )އަގުތައް (ވެލިއުތައް  ދިރިއުޅުމުގެ

  ހަމަަހމަައށް ކަްނަތއްކުރުން   ފެންަވރު ރަނގަުޅވުން 

  ކުުރން  އަިދ ެތުދެވރިކަމާިއއެކު ބަރާބަރަްށ މަަސްއކަތް   ތެުދވެރިކަން 
  ވަުގތަްށ ކަންކަްނ ިނންުމން   ރަޙްމަްތތެރިކަން 

  ފެންަވރު ރަނގަުޅވުން   އިޙްތިާރމްކުުރން 
  އަިދ ސާފިާތހިރުަކން  ރަޙްމަްތތެރިކަން   ސާފުތާހިރުަކން 

    އިޚްލާްޞތެރިކަން 
    ދެފުށްެފންަނޮގތަްށ ކަންަތއްކުުރން 

ތިޔަ މުުޖތަމަުޢަގއި ިހންުގންެތިރންނަކީ ކޮބާ؟ ެއމީހުްނ ެގންުގޭޅ ވެލިއުްޒ ތަުކެގތެރެިއން ެއްނެމ ކަމުދާ 
  .ކަންތަްއތަްއ ލިްސޓްކުރާށެވެ

 

    

    

    

    

 

  ހިންގުންތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟

އެަކްނ ިހންުގމަށްޓަކަިއ ތިާމެގ ކިބަިއްނ ިހންުގންތެރިަކްނ ފެްނނަްނ ުހުރމަކީ ުމހިްނުމ ގެ ވެިރއަކަށްވެ، ކުޑަނަމަެވސް ިވޔަފާިރއެއް 

ެވރިެއްއެގ ޮގތުަގިއ މަަސއްކަްތ ކުރުމަީކ ިތމާ އެާހ ހިތްަހމަެޖހޭ ަކމެއްކަުމަގިއ ނުިވނަަމވެސް، ިވޔަފާީރެގ ކާިމޔާީބ ިބނާވެަފިއ  .ކަމެކެވެ

އޮްނނަީނ ިތމާެގ ހިްނގުްނތެރި ަތޞަްއވުރާއި، ޤާިބލިއްަޔތު ، ލިބިަފއިާވ ުހނަރު ައިދ މީުހންަނށް ަމސައްކަތް ަޙވާލުުކރުމުަގއި ހުިރ 

  .މެއްެގ ަމްއޗަށެވެޤާބިލްކަ
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  .ތިރީަގއި ިމވަީނ މިޮގތުްނ ިހންުގްނތެރިކަްނ ހަުރަދާނކުރުމަށްޓަކަިއ ުކރެިވދާެނ ފަްސ ކަމެކެވެ

 .ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހަކު ކަންކަން ރާވާނެއެވެ  .1

ިފަޔވަުޅ އަަޅން އުުޅމުެގ ބަދަުލަގއި އެފަަދ ކަެމއް ިދމާެވދާެނ ކަަމށްަޓކައި ދުރާާލ ކަްނތަްއ ކުރުަމީކ  ކަމެއް ދިާމުވމުްނ އެކަމަަކށް

މިޮގތުން ހިްނގުްނތެރިްނނަކީ ަމްއސަލައެއް ދިާމވާިހނދު އެކަްނ . ހިްނގުްނތެރިެއްއެގ ކިބައިގާ ުހްނަނންާވނެ ަމއިަގނުޑ އެއްސިަފެއވެ

އެެހްނނަަމވެސް، ަމްއސަލަ ެއއް ިދާމވިަޔ ުނދިުނމަށްަޓކައި ުދރާލާ ކަްނތައް ރާވާަފިއ . ހުންެނވެރަނގަޅަްށ ބަލަަހއްޓަން ެއނޭގ މީ 

ރާާވ ައިދ ެއމީުހންެގ ޭރވުްނަތްއ ، މިޮގތުްނ ރަނގަުޅ ލީޑަރުްނ ކަންަކން އެަނަލއިޒްކޮށްބަލާ. ހުރުމަީކ ެއމީުހްނ ކުަރންޖެޭހނެކަެމކެވެ

  .ގޮަތށް ަބދަލުުކރެއެވެޙާލަތާިއ ލިބިފަިއާވ ފުރުަޞތުތަާކއި އެއް 

  ."ާވެށވެެފއިލްކުެރުވނީ  ޕްޭލންެވއްެޖނަމަ، ތިަޔ ފެއިލްކުަރން  ޕްޭލން" 

  .ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހެއްގެ ތަޞައްވުރެއް އޮންނަންވާނެއެވެ  .2

. ްޞރާުބ ެއނެގއެވެ ތަޞަްއވުެރއް ޮއތުުމގެ ސަބަުބން ދާްނވީ މި. ރަނގަޅު ހިްނގުްނތެރިކަެމއް ޭބނުްނނަަމ ތަަޞްއވުެރއް ޭބނުްނވެެއވެ

  .އަިދ ިމޞްރާބެްއ ނެތިްއެޖނަމަ ަކްނކަން ާރވާކަްށ ޭނނޭގނެެއވެ

 .ހިންގުންތެރިން އެމީހުންގެ ތަޞައްވުރު އެހެން ފަރާތްތަކާއި ޙިއްޞާކުރާނެއެވެ  .3

ަދނާކުުރމަށް ުކރުްނ ަތޞަްއވުރު އިުތަރށް ަރނަގޅުކުރުަމށާއި ހިްނުގންތެިރކަން ަހރުއެހެްނމީުހންާނއި ތަޞަްއވުުރ ިޙްއޞާކުރުމަކީ 

އެެހންީމުހންާނިއ ތަަޞްއވުުރ ިޙއްޞާުކރުމަީކ ، ަތޞަްއވުރާިއެމުދ ޤަބޫލުކުާރ ޤަބޫލުކުރުންތަްއ . މުހިްނުމ ކަމެެކވެ

ީމުހްނެގ ެއހެްނ . ަވރަކަށްާވނެެއވެއިތުަރްށ މަަސއްކަތްކުރުމަްށ ހިއް ޙަީޤޤަތަކަށް ހެުދމަްށ  ައިދ ިމ ތަޞަްއވުރު . ނެަކމެކެވެއިތުުރެވގެްނދާ

އަިދ ހިްނގުްނތެރިކަުމެގ ުހނަުރ ިއތުަރްށ ަތރައްޤީވެ، ީމހުްނެގ ކުރިަމތީަގިއ ތިމާއަީކ ޤާބިްލ . ކުރިމަީތގަިއ ާކިމޔާުބ މީހަަކށްާވެނއެވެ

  .ހިްނގުްނތެރިއަަކްށ ާވނެެއވެ

 .ވެރިއަކު ހުންނަންވާނީ އެންމެ އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ  .4

ެދވުުމން ކަްނަތއްތައް ރާާވ ަތޞަްއވުރެްއ އެުކލަވާލުަމށްފަހު ަކންކަމަށް ަޢމަލީ ސިފަ ެގންަންނ ހިްނގުްނތެރިކަުމަގއި މިިހސާބަށް އާ

ވިަޔާފރި އިތުަރްށ ފުާޅ ކުުރމުެގ ގޮުތން އަާޅ ިފަޔވަެޅއްކަމުަގިއ ވިއަްސ، ުނވަަތ މަްއސަލަ އެްއ ދިާމވެެގްނ އެަކްނ . ވާެނއެވެ

ައިދ އެައށްފަހު އެާއިއ އެްއގޮަތްށ . މުްނތަްއ ނިްނމާނީ ހިްނުގމާ ޙަވާުލެވގެން ހުރިީމހެކެވެޙައްލުކުރުުމގަިއ ކަމުަގއިިވއަސް މުިހންމު ނިން 

  . އެހެްނމީުހން ަކްނތައްަތއް ކުިރއަްށ ގެްނދޭޯތވެްސ ބަަލންާވނެެއވެ

 .ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހަކީ އެހެންމީހުންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ  .5

ެއހެންަކމުްނ ހިްނުގންތެރިަކުމގެ ުހނަުރތަްއ ަތރައްޤީ ކުުރމުަގިއ މަސައްަކްތ  .ގެ ަޢމަލުތަކުްނެނވެހިްނގުްނތެރިކަްނ ފެނިެގްނދާީނ މީހާ 

އަަހރެެމންަންށ ކަމުާދ ސިފަަތއް ުހންަނ ީމުހންެގ ޢަމަުލތަކުެގ ލިސްޓެްއ . ކުރަންާވނީ ތަަޞއްވުާރއި ތިާމއާިއ ގުޭޅ ޮގތަެށވެ

ާލޞްތެރި ަކމާިއެއކު ކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަކީ މިަފަދ ޢަމަލުތަަކށް މާަނގެނެްސީދ އެހެްނނަަމވެސް އެމީުހން އިޙް. ލިޔެިވާދނެެއވެ

 .އެޢަމަުލތަކާއި ގުިޅފައިާވ އިޙްާލޞްެތރިކަމެވެ
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ެއހެނީ، އެކަުމަގއި ަގދަ ހިތްަވރާިއ އެުކ ަމސައްކަްތ ކުރުާމިއ ހުްއޓަނުާލ މަަސއްކަތްކުުރްނ . ވެރިއަަކށްުވމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަެމްއ ޫނނެވެ

އެެހންަނމަެވްސ، ރަނގަޅަްށ ިވސްނައިިފނަމަ، ިމފަދަ ުބރަ ަމސަްއކަތެއް ހިްއވަާރިއ އެކު ކުަރން ެކރިއްެޖ ކޮްނެމ . ލެވިަފއިާވތީެއވެ އެކު

  .މީހަކަްށމެ ަރނަގޅު ެވރިއަަކށް ވެިވދާެނއެވެ

ތަްއ ހަުރދަނާ ކުުރމަށް ކުެރޭވ ިމ އަދި ރަނގަޅު ހިްނގުްނތެރިކަްނ ގުޅިަފއިަވނީ ކާމިޔާބާިއ ކަމުްނ، ހިންުގންެތރިަކމުގެ ހުަނރު

މި ފަްސ ކަންތަކަށް ސަާމލުކަން ީދގެްނ ަމސައްކަތް ކޮށްިފަނމަ، ތިާމގެ ކުޑަ ވިޔަާފރިައްށ . މަސައްކަތަކީ ގެްއލިގެްނދާ އެއްޗެްއނޫެނވެ

  .ބޭނުްނވާަފދަ ިހްނގުްނތެރިއަަކށް ެވވިާދނެެއވެ

    

  :  މަޢުލޫާމތު ނެގިަފއިަވނީ

http://sbinfocanada.about.com/od/smallbusinesslearning/a/leadership1.htm  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ހަނދާނަށް ގެނައުން 

  .ައންަނނިިވ ުސވާުލތަކަށް ބަަލއިލުްނ ރަނގަޅެވެމި މޮިޑއުްލގަިއ ުހރި ަމއިަގނުޑ ަމޙްފޫމުަތއް ދޭަހވިޯތ ބެލުމަްށޓަކައި 

 .ތަޞަްއވުރަީކ ެއންެމނަްށ އޮުޅންިފލާ ފަަދ ގޮތަކަްށ ލިޔެވިަފިއވާ އަިދ އެްނމެްނނަްށވެްސ ޭދހަާވ ެއއްޗަކަްށ ާވންާވނެެއވެ •

 .ޗަކަްށާވންާވނެެއވެލިޔެވިަފިއވާ ތަަޞއްވުުރ ނުަވތަ ައމާޒަކީ ވިޔަާފރީެގ މިސްރާބު ުނވަަތ ތަޞަްއވުުރ ދައްުކވަިއދޭ އެއް •

 .އަުގތަްއ ހިފެެހއްިޓ އެކަންަކމަްށ ޢަަމލުކުރެވެްނާވނެެއވެ •

ނޑުަގދަެވއްެޖަނމަ ، އެްނމެފަުހްނ އަިލމަުގ ފެުނުނ ކޮޅެްއ ބަލާެށވެ •   .މޫސުްނ ގޯްސެވ ކަ
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  މާކެޓިންގް :  4މޮޑިއުލް 

  ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުތައް 

  :ާހޞިްލވާްނ ޖެޭހ ކަްނތަްއތަކުގެ ތެޭރގައިމި މޮިޑއުލް ނިޭމއިރު، 

 ވިއްކާ ުމާދތައް ުނވަަތ ފޯރުޮކށްޭދ ޚިުދމަްތތަްއ  ަމރުން ފާަހގަކޮށް ެއމީހުން ކަްސޓަަކމަށް ަލފާކުރެވޭ ލިބިދާނެ •

 ަތްއޔާރުކުރުުމގެ މުިހންމުކަްނ ދެެނގަުތން  މާކެޓިްނގް ޕްލޭެނއް •

 ކަންަތއްތަާކއި ީހނަރުކަްނތަްއތަްއ ވަޒަްނ ކުާރނެޮގްތ ޯހދުން ވާދަކުާރ ފަާރތްަތކުގެ ުހރިހަުރަދާނ  •

  ކޮބާ؟ ގްއަކީ މާކެޓިން 

އަީކ މަންާފއެްއ ޯހުދމުެގ ގޮުތން ަކސްޓަމަުރންެގ ޭބނުްނތަްއ ފުްއަދއިިދނުަމށްޓަކަިއ ުމދަލެްއ ުނވަަތ ިޚދުމަެތްއ މާކެޓިްނގް

ލިޭބ ޮގތަކަށް މިހާުރ ިތބި ކަސްޓަމަުރން ހިތްަހމަަޖއްސަިއީދގެްނ ެއީމުހްނ  އޭެގ ެއންެމ މުިހންމު ޭބުނމަކީ ަމންފާެއއް. ފޯރުކޮށްިދނުެމވެ

  .ކަސްޓަމަރުްނެގ ޮގތުަގއި ދެެމހެއްުޓެމވެ

  .ވާދަވެރިކަމެވެ ނާއި ކަސްޓަމަރުން: މާކެޓިްނގް ގަިއ ެއންެމ މުިހންުމ ަކމެއް ެދވޭ ދެކަމަކީ 

  ކަސްޓަމަރުންނަކީ ކޮބާ؟

އެެހންކަުމން، ެއމީުހންނަީކ ައހަރެެމްނ ިވއްާކ މުާދ ގަެނގެްނ . ުނވަަތ ިޚދުަމްތ ިލބިގަްނަނ ީމހުްނެނވެކަސްޓަމަރުްނނަީކ ުމާދ ގަްނަނ 

އަހަެރމެްނގެ ވިަޔފާރީގެ އެްނެމ . ކަސްޓަމަުރންާނއި ނުލާ ަފއިާސެއއް ނުލިޭބނެެއވެ. އަހަެރމެްނގެ ޭކޝް ފްލޯ ދަމަަހްއޓައިދޭ މީުހންެނވެ

  .ވިަޔފާރީަގއި ނިްނމާ ހުރިާހ ިނންުމންަތކަކީ ކަސްޓަމަުރްނނާިއ ުގޅިފަިއވާ ަކންތަްއތަކެވެ. ޓަމަރުްނެނވެމުހިްނމު އެްއ ަރއުސްމާލަކީ ކަސް 

  ތިޔަ ވިޔަފާރީގެ ކަސްޓަމަރުންނަކީ ކޮބާ؟

ގަނެ ޚިުދމަްތ ތިޔަ ވިަޔފާީރގެ ކަސްޓަމަރުްނނަީކ ވިއްކާ މުދާ ުނވަތަ ިޚދުަމތް ިމާހރު ހޯަދމުްނދާ ަފރާތްތަކާިއ މުްސަތޤްބަލުގައި އެުމާދ 

  .ހޯާދނެ ަފރާތްތަެކވެ

  .ކަސްޓަމަރުްނ ުމަދލެއް ގަްނނަީނ ަސބަބުތަކަކާއި ަލއިެގންެނވެ

 މުދަުލގެ ެފްނވަރު  •
 އެުމދާ ވިއްުކމުަގިއ ިތޔަ ަފރާތާިއ ެމދު އޮްނނަ ޔަޤީްނކަމާއި އިތުާބރު  •
 ފޯރުކޮށްޭދ ިޚދުަމާތއި ެމުދ ޮއންަނ އިތުބާރު  •
 ތަކެތި ަބންދުޮކށްަފއި ުހންަނ ގޮތް  •
 އަގު  •
 ކަސްޓަމަރުްނނަްށ ދެޭވ ިޚދުމަތް  •
އެހެިނހެްނ ކަްނަތއްތަކުެގ ެތރޭަގއި ގާްތ ތިާމެގ މީުހންާނއި، ީދނާިއ ބެހޭގޮުތން ުނވަަތ އެެހްނވެސް ކަަމކާއި ޭދތެޭރ ެގްނުގޭޅ  •

 ޚިޔާލު އެެހން މީުހންެގ ޚިާޔލާިއ ެއްއގޮްތވުން 
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  : 5މަސައްކަތު ކަރުދާސް 

 ކަސްޓަމަރ އެނޭލިސިސް 

ވިޔަާފރީަގއި ކަްސޓަމަރުްނނަކީ ކޮަބއިކަމާިއ ައދި ެއމީހުްނ ަގންަންނ ބޭނުްނާވނެ ާބަވތްތަްއ ެދނެަގތުަމށް މި މަސައްަކތު ކަރުާދްސ 

 .ިމ ގޮުތން ިވއްކާނެ ުމދާ ާރާވ އެކަން ެދމެހެއްުޓމުަގއި މި މަސަްއކަތު ކަުރދާުހގެ ޭބނުންިހފޭެނއެވެ. ބޭނުންކުެރިވދާެނެއވެ

 ާފހަގަލާ  )√( ަރނގަޅަްށ ކަސްޓަމަުރން ސިފަކޮށްދީަފއިާވޮގޅީގަިއ ަރނަގޅުއެްނމެ 

  ތިަޔ ިވޔަފާީރެގ ކަސްޓަމަުރންަނށް ވާީނ ކޮންަބއެއް؟

     ވަކި ވަކި ފަރުުދން    

  ޢާއިލާަތއް    

 ޖަމާަތއްަތއް     

 ވިަޔފާރިަތއް     

 )ިލސްޓްކުރޭ(ކަންތަްއތަްއ  އެހެިނހެން     

    ޖިންސު                                        ޢުމުރު

  ިގނަިއން ފިރރިހެުނން                                 ދުަވސްީވީމހުން    

 ގިަނއިްނ ައްނހެނުން                                   ބޮޑެތި ީމުހން    

 ދެިޖންސު                                    ބެލެނިެވރިން     

         އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު                 )މަސައްކަތް ކުރާ / ދިރިއުޅޭ (ޞަރަހައްދު 

        : ކަސްޓަމަރުްނގެ ަޢަދދު           މަތި                                       ރި ކައި    

 މެދުިމން                          ތަންކޮެޅއް ދުރު ހިސާބެްއަގއި     

  ދަށް                                  ވަރަްށ ދުުރގައި     
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  އެމީހުން މި މުދާ ގަންނާނީ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނާނީ ކިހާ އަވަސް އަވަހަކަށް؟

   މަހަކު އެްއފަހަރު                                     ެއއްފަހަރު      

      އަހަރަުކ ެއއްފަހަރު                                ުދވާލަކު އެއްަފހަރު     

  )ލިސްޓުކުރޭ( :އެހެިނހެން                              ހަްފތާއަުކ ެއއްފަހަރު      

  ) ލިސްޓުކުރޭ(ކޮންމެ ފަހަރަުކ ކަސްޓަމަުރން ގަްނނާީނ ކިހާ މުދަެލއް؟ 

  

  )ާމކެޓް ުނވަަތ ކަްސޓަމަރުްނެގ ޢަަދުދ ިގނަެވާދނެތަ؟(މުސްތަޤްބަުލގަިއ މާކެޓްެގ ކުޑަބޮޑުިމނަކީ ކޮބާ؟  

 އިުތރުާވނެ      

 ަދށްާވނެ      

 ބަދަެލއްާނންާނނެ      

  ކަސްޓަމަރުްނ ިމ މުާދ ުނވަަތ ިޚދުަމތް ޭބނުްނވަީނ ީކއްވެ؟

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................. 

  :ކަސްޓަމަރުްނެގ ޭބނުްނތައް

 ކުލަ                                 ކުޑަބޮޑުިމން     

 ފަސޭހަ                                       ައގު     

  )ލިސްޓުކުރޭ( :އެެހނިެހން      

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................  
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  ވާދަވެރިކަން ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުން 

ުނވަަތ ވާަދވެިރންނަީކ ިތމާއާިއ ެއއްބާަވެތއްެގ ުމދަލެްއ ިވއްކާ ުނވަަތ ެއްއބާވަެތއްެގ ޚިުދަމތެްއދޭ ެއހެްނ ަފރާތްަތއް، ކުންުފނިތަްއ 

ީމގެ މާަނއަކީ ތިޔަ ިވޔަފާިރން ިވއްާކ . ައދި ިތޔަ ިވޔަާފީރގެވެްސ ކަސްޓަަމރުްނގެ ފައިސާ ޯހދުަމށް ާވދަކުރާަފރާތްތަެކވެ. ވިޔަާފރިތަެކވެ

ަޔ އެެހންުވމުެގ ސަބަބުން ތި . ތަކެތި ގަތުުމގެ ބަދަލުަގއި ވާދަުކރާ އެެހން ަފާރތްތަކުން ުމދާ ގަނެ ޚިުދމަްތތަްއ ހޯަދންފެުށެމވެ

  .ަދްށވެާދނެެއވެ' ޕްޮރފިޓް'ވިޔަާފރިައށް ލިޭބ ކަސްޓަމަރުްނެގ ަޢދަުދ ަމުދވެ ލިޭބ ނަފާ ނުަވތަ 

މީެގތެޭރގައި އެީމހުން ވިއްާކ ުމަދލާއި ދޭ ިޚދުަމްތތަކަކީ ކޮބައިތޯ . ނަތީާޖއެްއގެ ޮގުތން ވާަދވެިރން ަރނގަަޅށް ދެެނަގުތން ުމހިްނމެވެ

ައދި ވާަދވެިރންެގ ިވޔަފާީރަގިއ ހުރި ހީަނުރ . ހުްނ ެއ ިވްއކާ ތަްނތަްނ ެބލުން ިހމެެނެއވެބަލާ، އެމީުހްނެގ ައގުތަކާިއ ެއމީ

ީމގެ ަސބަބުން ައމިއްލަ ވިޔަާފރި ިއތުަރްށ ހަރުަދނާ ކުުރަމށް ފުރުަޞތުތަެކއް ލިބިެގްނ . ކަންތަްއތަްއވެްސ ދެެނގަުތން ުމިހންެމވެ

  .ހިނގަިއދާެނއެވެ

  ތްތަކަކީ ކޮބާ؟ތިޔަ ވިޔަފާރިއާއި ވާދަކުރާ ފަރާ 

 ހަމަ އެްއ ުމދަލެްއ ިވއްކާ ނުަވތަ ެއއް ިޚދުަމތެްއ ފޯުރކޮށްދޭ ިވޔަފާިރތައް  •

 އެްއ ބާަވތެްއގެ ުމދަލެްއ ިވއްކާ ނުަވތަ ެއއް ާބަވތެްއެގ ޚިުދމަެތއް ޯފރުކޮށްޭދ ިވޔަފާިރތައް  •

 ތިަޔ ިވޔަފާިރ ކުާރ ބާަވތްަތއް ނަކަލުކުރަން ޭބނުްނާވ ފަރާތްަތއް  •

ވިޔަާފރިައްށ ކަސްަޓމަރުްނެގ ފަާރތުްނ ލިެބމުްނާދ ފައިާސ އެމީުހްނެގ ިވޔަާފރިތަކަްށ ައނބުާރލަްނ ައމާޒުކޮްށެގްނ ތިަޔ  •

 ވިޔަާފރި ކުާރ ަފރާތްަތއް 
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  : 6މަސައްކަތު ކަރުދާސް 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ވާދަވެރިކަން އެނެލައިޒް ކުރުން 

  .ކަުރދާސް ޭބުނންކުރާެށވެވާދަކުާރފަރާްތތަްއ ެއނެލައިްޒ ކުުރމަށް މި މަސައްަކތު 

  ސިފަތައް 
  

  3ވާދަކުރާފަރާތް   2ވާދަކުރާފަރާތް   1ވާދަކުރާފަރާތް 

  ވާދަކުާރފަރާުތެގ ނަން 
  

      

  ދޭ ިޚދުަމތް /އެފަރާުތން ިވއްކާ މުދާ
  

      

  އަގު 
  

      

  ފެންަވރު 
  

      

  ގެްނގުޭޅ ސާާމނު 
  

      

  މުއަްއޒަފުްނގެ ުހނަރާިއ ެއމީުހންަނށް ދެޭވ މުާސރަ 
  

      

  ޚިދުަމތް ޯފރުކޮްށޭދ ތަން 
  

      

  މުާދ މީުހްނނަްށ ފޯރުކޮށްިދނުުމަގިއ ކަންަތއް ކުާރޮގތް 
  

      

  އިޝްިތހާރުކުުރން 
  

      

  އެހެިނހެްނ ުމދަާލއި ިޚދުަމތްަތއް 
  

      

ނުޑގޮެތއްަގއި ަހރުަދނާކަންަކމުެގ ޮގތުަގއި ފާަހގަ  މަިއގަ
  ކުރެވިފަިއާވ ކަްނތައްަތއް 

      

ނުޑގޮެތއްަގއި  ީހނަުރ ކަްނަތކުގެ ގޮުތގަިއ ފާަހގަ މަިއގަ
  ކުރެވިފަިއާވ ކަްނތައްަތއް 

      

  : މި ަމޢުލޫާމތުެގ ައލީގަިއ ައހަރެްނެގ ިވޔަފާިރ ަތރަްއޤީ ކުރެިވދާެނގޮްތތައް
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  މާކެޓިންގް ޕްލޭނަކީ ކޮބާ؟

ޭބުނންހިަފިއގެން، އެްނމެހާ ފުރުޞަުތތަކުެގ އެީހގައި ވިކުރާ މަތިކުރުަމްށ މާކެޓިްނގް ޕްޭލަނކީ ލިބިފައިާވ ަމދު ވަޞީލަްތތަެކއްގެ 

މާކެިޓންްގ . ަމށް ާރވާ އެުކލަވާލެޭވ ލިުޔމެކެވެިނވި ގޮެތއްަގއި ކުރިެއރުން ޯހދުމަސައްކަތް ުކރުަމށާއި ވާަދވެިރްނެގ މައްޗަށް ެދމެެހއްޓެ

( އަިދ ޕްރޮޯމޝަްނ ) ަތން(ޕްޭލސް ، )ައގު(ޕްރަިއޒް ، )ުމދާ ުނވަަތ ޚިދުަމތް( އެީއ ްޕރޮޑަކްޓް. އެކުލެެވެއވެ' ޕީ'ޕްލޭެނއްަގއި ހަަތރު 

ވިއްކަްނ ުނވަަތ ޭދ ( ޕްރޮޑަކްޓަކާއިހޯުދމަށްޓަކަިއ ، އެަކށީެގންާވ  ްޕރޮފިޓެއް ިވޔަފާީރަގއި ަފިއދާ ުނވަަތ . ެއވެ )އިޝްިތހާރިކުުރން

ަކސްޓަމަުރންަންށ ، )ކަްށ ދޭ ހިތުްނ ދެެވން ޮއތީ މުދަލަކަްށ ކިާހ ފައިާސއެއްކަސްޓަމަރަ( ޕްރައިޒަކާއިއެކަީށގެްނާވ ރަނގަުޅ ، )ޚިދުަމތް

މުާދތައް ކަްސޓަމަރުްނަންށ (ކުރުމަކީ  ޕްރޮމޯޓްއަކާއި އެްނމެ އެކަީށެގންވާ ގޮެތއްަގއި ުމދާ ްޕލޭސްފަސޭހަިއން ގަްނނަްނދެޭވ ފަދަ 

  .ކެވެމުިހންުމ ަކންތަްއތަ)އަާދކުރާ ަމއިަގނޑު ދައުރު ' ވިއްކުުމަގއި'

ނޑައެޅުމަކީ ކޮބާ؟' ޕްރައިޒިންގް '   ނުވަތަ އަގު ކަ

ނަޑއެޅުަމކީ ވިަޔފަރީެގ ުމހިްނުމ ިނންުމންތަުކެގ ތެެރއިްނ އެްއ ަނމަެވސް، އެީއ ުނވި ަކމުަގއި ކަމެއް  ެއންެމ ުމިހންމު  އަުގ ކަ

ގެ ތެރެިއން ޕްރަިއިޒންްގއަކީ ކަސްޓަަމރު ުމދާ ގަތުާމިއ ނުަގތުަމށް ނުޫފޒު ފޯުރވާެނ 'ޕީ'ކުީރަގއި ބަާޔން ކުެރުވނު ަހތަރު  .ނިްނމުެމވެ

ނޑައެޅިަފއިާވ . ެއހެްނަނމަވެްސ ަހމައެަކނި މުދަެލއް ިވްއކުމަކުން ަފރުެޖޭހކަށްނެެތވެ. މުހިްނުމ އެްއިސފައެވެ މުަދެލއް ވިއްުކމުަގއި ކަ

  .ިއދާެއއްިލބި، ިވޔަފާިރ އިުތރަށް ތަަރއްޤީވުަމށް ެއހީެވޭދ ެއއްޗަކަށްވެްސ ާވންެޖެހއެވެއަގަީކ ފަ

  ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބާ؟' ބިޒްނަސް ކޮސްޓް '

ްއ އަދި އެއްޗެ . ވިޔަާފރީެގ ޚަަރުދތަކުގެ ތެޭރގަިއ އެއްެޗއް ުއަފއްދާ ެއވިއްކުަމްށޓަކައި ކުެރވޭ ހުރިހާ ަޚރަެދްއ ހިެމނެެއވެ

ކޮްނމެ ވިަޔާފރިއެްއގަިއވެްސ  .ެމދުެވރިކޮެށވެ ކޮސްިޓންގް ބެލެޭވނީ  ގެ ހިސާބުަތއް އުފެްއދުުމގަްއާޔއި ވިއްކުުމަގއި ިހނގާެނ ހުިރހާ ަޚަރދެއް 

  .ުތވެެއވެއެެހންކަުމން މިޚަަރދުަތއް ހެދުުމަގއްާޔއި ަޚަރދުކުރުުމގަިއ ެއއް ވިޔަާފރި އަެނއް ވިޔަާފރިާއއި ތަފާ. ޚަރަދުތަެކއް ހިނގަެއވެ

  ކަޑައެޅުމުގެ މުހިންމުކަން ' އަގު 'ނުވަތަ ' ކޮސްޓިންގް '

ކޮސްޓިންްގ އަީކ ފަިއދާެއއް ުނަވތަ ްޕރޮފިޓެްއ ޯހދުުމގެ ގޮުތން ަޚރަދުަތއް ހިނގާެނވަރު ހިސާބުކުރުާމއި ެއއްޗެއް ިވްއކޭނެ ައަގީކ 

ފޯރުކޮްށިދނުުމގައި ހިނާގ ހުރިހާ ޚަަރދެްއ ތަފްޞީލުޮކްށ  ުމަދލެއް އުެފްއދުުމަގއި ުނވަަތ ޚިުދމަތެއް  .ކޮބައިކަން ކަަށަވރުކުރުެމވެ

ނޑައެުޅމުން އެުމދަލެއް އުފެްއދުަމށް ޚަަރދުކުެރވޭނެ މިްނވަރަާކިއ، ވިއްކަން . ލިޔެެވްނވާެނއެވެ ޖެޭހ އެުމދަލެއް ިވއްކާނެ ައެގއް ކަ

ން، ޚަަރދުަތްއ ބެހެލެއްޓި، ަހރުަދާނ ިނންުމންތަްއ ިންނާމ ިމގޮަތްށ ޢަމަުލ ކުެރވުމު . ބާވަތަކުްނ ިވއްކަްނ ޖެޭހ ަޢަދުދ އެނގިެގްނދާެނއެވެ 

  .މުސްތަޤްބަލަްށ ާރވަްނ ފަސޭަހެވގެްނދެެއވެ
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  މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް އަގުކުރާނެގޮތް 

ގެއްަލއިފިަނަމ، އެއްުމާދ ުނވަަތ އެްއ ޚިުދމަަތށްުވރެ ގިަނ ިޚދުަމްތދޭަނމަ، ުހރި ޕްޮރޑަކްޓް ތަކުެގ އަަދދުްނ ުމޅި ޖުމްަލ ިހނާގ ޚަަރުދ 

  .ބްރޭކް ީއވަްނ ޮކސްޓް ިއނޭގެނއެވެ 

  ޖުމްލަ ޚަރަދު               

  ޕްރޮޑަކްޓް ގެ އަދަދު              

ނޑައެުޅމުަގއި ޒް ސެލިންގް ޕްރައި ވިއްާކނެ ައގު ުނވަތަ ނުޑމަށްފަުހ ބާީކ  .ބާްއަވްނ ާވެނއެވެ ޕްޮރފިޓް މާޖިެނއް ކަ ެއީއ ޚަރަދުަތްއ ކެ

ައދި ކުިރއަށް ލަފާުކރަން ނޭނޭގ . މި ފަިއސާ ިވޔަފާިރއަށް އަލުްނ އިްނވެސްޓް ުކަރން ެވސް ބޭުންނކުރެވިާދެނއެވެ. ހުންަނ ފަިއސާެއވެ 

ނިޑވަުޅތަކުަގިއ ބޭުނންކުރުަމްށޓަކައި ަރއްކާކުެރވިާދނެެއވެ ނޑަެއޅުުމގަިއ ައންަނނިިވ މުާދ ިވއްކާނެ ައުގ ކަ. ކަހަލަ ނާޒުުކ ދަ

  .ކަންތަްއތަްއވެްސ ހިމެެނެއވެ

 )މާކެޓް(ތިަޔ ިވޔަފާީރެގ ކަސްޓަމަުރން  •

 )މާކެޓް(ކަސްޓަމަރުްނނަްށ ގަެނވޭެނ ިމްނވަުރ  •

 ވާަދވެރިަކން އޮްތ ިމންަވރު  •

ެނަފދަ އަުއ ގޮްތަތއް ޚަަރުދަތއް ކުޑަކުެރވޭ. މުދަެލއް އުެފއްުދމުަގއްާޔިއ ފޯރުޮކށްިދނުުމގަިއ ެގންގުޭޅ އަުއ ޮގތްތައް •

ޭއެގ ަނތީާޖއެްއެގ ޮގތުްނ ިގަނ ީމހުްނތަކެްއ ިތޔަ ފަރާުތްނޭދ . ބޭނުންކުުރމަކީ ުމދަލެްއ ވިއްާކނެ އަުގ ދަްށ ކުެރޭވނެ ޮގތެކެވެ

 .ޚިދުަމތްަތއް ލިިބަގނެ ވިަޔފާީރގެ ްޕރޮފިޓްވެްސ ިއތުުރވެެގްނދާެނއެވެ

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



 

27 
 

  :   7މަސައްކަތު ކަރުދާސް 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  މާކެޓިންގް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން 

  .މާކެޓިްނގް ޕްލޭެނއް އެކުލަވާުލމަށް މި ަމސައްކަުތ ަކރުދާްސ ބޭުނންުކރެިވދާެނއެވެ

  )އަގު (އަދި ޕްރައިޒް ) މުދާ (ޕްރޮޑަކްޓް 

  ވިއްކާނެ އަގު   ވިއްކަން ގަޞްދުކުރާގޮތް   ޚިދުމަތް  / މުދާ
މުާދ ިވއްކަްނ ުނވަަތ ޚިުދމަްތ 

ފޯރުކޮށްޭދން ަގޞްދުކޮްށފަިއވަީނ 
  ކޮން ައގަކަށް؟

 ރާ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ އަގު ވާދަކު
ވާދަކުާރ ެއހެްނ ވިޔަާފރިެވރިްނ 
އެުމދާިވއްކަީނ ުނވަަތ ޚިުދމަްތ 
  ފޯރުކޮށްެދނީ ޮކްނ ައގެްއގައި؟

  
  

      

  
  

      

  
  

      

އިްޝތިހާުރ މުދާ ުނވަތަ ދޭ ިޚުދމަތް ވިއްަކން ުނވަތަ އިްޝތިހާުރކުރަން ގަްޞދުުކރަނީ ޮކން ގޮތަަކށް ެހއްެޔވެ؟ ުމާދ : ޕްރޮމޯޝަން 

ސްަޓުރ، ޓީވީ ުނަވަތ މުޖުަތމަުޢގަިއ ބޭއްޭވ ބަްއދަލުުވންތައް، ޕޯ(ކުރަން ޭބނުންކުަރނީ ކޮން މީޑިާއެއއް ުނވަަތ ކޮން ވަޞީަލތެއްެހްއޔެެވ؟ 

  )ްލަތއް ަހަދއިެގން، ުނވަަތ އެެހނިެހން ގޮތަކުން ރޭޑިއޯ، ސްޓޯ

އިޝްތިހާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 
  ވަޞީލަތް 

މުުޖތަމަުޢގަިއ  ޕޯސްޓަރު، ޭރޑިއޯ،(
ބޭއްޭވ ްޕރެޒެންޭޓޝަންތަުކން، ޫންސ 

  )ނުަވތަ އެެހނިެހްނވެސް ގޮްތޮގތުން

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ   ކޮންއިރަކު؟  ކޮންތާކު؟
  ކުރެވޭ ޚަރަދު 

        
  

        
  

        
  

ަކސްޓަމަުރންަނށް ފަސޭހަިއން ެދޭވ ، އެީއ ަރނަގޅު؟ ކަސްޓަމަރުްނނަްށ ުމާދ ުނވަަތ ެއ ިޚދުމަެތްއ ލިޭބނީ ޮކންަތނަކުން ):ތަން (ޕްލޭސް 

 ހިސާބުަގއި ހުްނަނ ތަެނއްތަ؟

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 ބޭނުންވާނެ ކެޕިޓަލްއާއި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚަރަދުތައް ބެލުން 

ަޚރަުދ ަބލައިލުމަާށއި ޚަަރުދތައް ) ިވޔަާފރި ފަަށިއގަތުަމށްަޓކައި ބޭުންނވާ ަފއިސާ(ވިޔަާފރި ަފށަިއގަުތމުަގއި ޭބނުްނާވެނ ކެޕިޓަްލ 

 .ހިފެހެއްުޓމަށްޓަަކިއ މި މަަސއްކަތު ކަރުދާސް ޭބުނންކުރެިވދާެނއެވެ

ގެ ވެރިފަރާތު   ލަ ޚަރަދު ޖުމް  އެއްޗެއްގެ ޚަރަދު   ބޭނުނަވާ އަދަދު   ބޭނުނަވާ ތަކެތި  ނަންބަރު 
  ޙިއްޞާ 

ލޯނެއް ނުވަތަ 
 ބޭރުފަރާތެއްގެ އެހީ 

މިހާރު އަތުގައި ހުރި ފިކްސްޑް   ހ
  އެސެޓްތައް 

          

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

            ޖުމްލަ ފިކްސްޑް އެސެޓް   

 ޕްރީ އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮސްޓް   ށ
ޔަފާރި ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ވި (
ށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފަ 

  )ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

މަހެއްގެ   ހަފްތާއަކަށް   ދުވާލަކަށް 
މައްޗަށް 

  ޖުމްލަ 

    

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

އޮޕަރޭޝަނަލް - ޖުމްލަ ޕްރީ   

  ކޮސްޓް 
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  ވާރކިންގް ކެޕިޓަލް   ނ
  )މަ މަސް ފުރަތަ ( 

މަހެއްގެ   ހަފްތާއަކަށް   ދުވާލަކަށް 
މައްޗަށް 

  ޖުމްލަ 

    

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

            ވާރކިންގް ކެޕިޓަލް ޖުމްލަ   

 

  ހަނދާނަށް ގެނައުން 

  .ުސވާުލތަކަށް ބަަލއިލުްނ ރަނގަޅެވެމި މޮިޑއުްލގަިއ ުހރި ަމއިަގނުޑ ަމޙްފޫމުަތއް ދޭަހވިޯތ ބެލުމަްށޓަކައި ައންަނނިިވ 

ނުންުކރާެނގޮްތ ެއމީުހން ެއމުދަާލއި ިޚދުަމްތތައް ބޭ ކޮބައިކަާމއި، ެއމީހުްނގެ ޭބުނންަތކާއި ބިދާެނ ކަހަލަ ކަސްޓަމަރުްނނަީކ ލި •

 ދެެނގަްނާނނެޮގތަކީ ކޮބާ؟

 ކީ ކޮާބ؟ގްއަމާކެޓިން  •

 މާކެޓިްނގް ޕްލޭެނއްެގ ަމއިަގނޑު ބައިތަކަކީ ކޮބާ؟ •

 ވާަދވެިރްނގެ ުހިރ ހަުރދަާނ ކަމަާކިއ ހީަނރު ަކންަތްއތައް ބެުލުމގެ ޭބުނމަކީ ކޮބާ؟ •

 ާކިއ ހީަނރު ަކންަތްއތައް ބެިލާދނެ ަބެއއް ގޮްތގޮތަީކ ކޮބާ؟ވާަދވެިރްނގެ ުހިރ ހަުރދަާނ ކަމަ •

 މުދަާލއި ދޭ ިޚުދަމތްތަކުެގ ައގުަތއް ހެދުުމެގ މުިހްނުމކަމަކީކޮބާ؟ •

 ވިޔަާފރިެއއްަގއި އެކުލެޭވ ތަާފތު ަވއްތަުރގެ ޚަަރދުަތކަކީ ކޮބާ؟ •

ނަޑއަޅާީނ ކި •  ހިނަުކން؟މުދަެލއް ނުަވތަ ިޚދުަމތެއްީމހުްނނަްށ ފޯރުކޮްށދޭެނ ައގެްއ ކަ

 މުދަެލއް ވިއްާކ ައގަްށ އަަސރުކުރުާވފާނެ ަބއެްއ ކަްނތައްތަކަކީ ކޮބާ؟ •
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  ސްޓްރޭޝަން ޖި ބިޒްނަސް މޮޑެލްތަކާއި ރެ : 5މޮޑިއުލް 

  ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުތައް 

  :މި މޮިޑއުލް ނިޭމއިރު، ާހޞިްލވާްނ ޖެޭހ ކަްނތަްއތަކުގެ ތެޭރގައި

 އެކި ާބވަުތގެ ވިަޔފާރި ހުްނނަކަން ެއނުގން  ކުުރމުަގއިވިޔަާފރިެއއް  •

 މީެގން ޮކންެމ ިވޔަފާިރއެްއގަިއ ުހރި ފަިއާދއާިއ ެގްއލުން އެނގުން  •

 ތިަޔ ކުރަްނ ުއޅޭ ވިޔަާފރިައށް އެްނމެ އެަކށީެގްނވާ ާބވަތަކީ ކޮބާަކން ެއނުގން  •

  ބާވަތުގެ ވިޔަފާރިތައް  ދެވިފައިވާ  ހުއްދަ 

އެެހންކަމުން، ިމގޮަތްށ ޚިާޔރުކުެރޭވ  .ތަކުެގ ިވޔަާފރިތަްއ ގުޅިފަިއަވނީ އެޤަުއމެްއގެ ޤާނޫނުތަާކއި ަޤާވއިުދތަކާެއވެބާވަތް  ދެިވފަިއވާ ހުއްދަ 

  .ހުއްަދ ވިޔަާފރިެއއް ިބނާާވނީ އަްނނަިނވި ަކންަތއްަތކުގެ ަމއްޗަެށވެ

 ތިމާައށް ލިިބފަިއާވ ހުަނރު  •

  މުޖުަތމަުޢގެ ޭބުނންތައް  •

  ާޢއްމުކޮްށ ހުިރ ުހްއދަ ވިަޔފާީރގެ ެތރޭގަިއ ިހމެޭނނީ ތިަޔ ޤައުުމަގއި 

 )އެކަުކ އެކަިނ ިހްނގާ ިވޔަފާރި(ސޯްލ ޓްރޭޑަރ /ސޯލް ޯއނަރ •

 )ަބޔަކު ެއއްބަިއެވެގން(ޕާރްޓނަިޝޕް  •

 ލިމިޓަޑް ކޮްމޕެީނޒް •

 ޕަރޭިޓވްސް ކޯ •

  )މީހުން އެކަނި ކުދިވިޔަފާރި ކުރާ އަދި ވިޔަފާރި ބަލަހައްޓާ (ސޯލް ޓްރޭޑަރ /ސޯލް އޯނަރ

 .ހުްނނާީނ ެއންެމ ެވިރއެކެވެ ވިޔަާފރީަގއި •

 .އެީއ ެއންެމ ފަޭސހަ ައިދ ެއންެމ ަޚރަދުކުޑަ ިވޔަފާިރއެވެ •

އަިދ .ހުރިާހ ފަިއދާެއްއވެސް ހުްނނާީނ އޭަނގެ އަުތގަެއވެ. ހުރިާހ ިނންުމންަތކެއްވެްސ ިނންާމނީ ވެިރއަކަށް ުހންަނ މީާހެއވެ •

 .ާނނީ އޭަނގެ ާބރުެގ ަދށުަގއެވެވެްސ ުހންއެސެޓެއް ވިޔަާފރީެގ ުހރިާހ 

 .އަކުްނވެްސ ފުޭދނެެއވެކެޕިޓަލްވިޔަާފރި ަފށަިއގަުތމަށް ކުަޑވަެރއްެގ  •

 .މިއީ ެއންެމ ނުަރއްކާތެިރ ބާަވތުެގ ވިޔަާފރިެއވެ •

ވިޔަާފީރެގ  އެެހންކަމުްނ އަިމއްަލ ުމާދ ބޭުނންކޮްށގެްނވެސް . ހުރިާހ ދަރަންޏަަކށްވެްސ ިޒންާމވާީނ ވެރިއަަކށް ހުްނނަ މީާހއެވެ •

 .ދަަރނިެދއްކިާދނެެއވެ
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  ޕާޓްނަރޝިޕް 

ޕާްޓަނރުން ިގނަީވވަރަަކްށ  .މިއީ ެދމީހަކު ުނވަަތ ެއއަްށވުރެ ގިަނ ީމހުްނ ބަިއވެިރވެެގން ފަށާ އަިދ ިހންާގ ިވަޔފާރިއެކެވެ •

އެެހްނ ަނމަެވސް ގިަނ ޕާޓްަނރުްނތަކެްއ ތިބުމަކީ ތިާމެގ ނުހުްނަނ ުހނަރުަތކެްއ . ވިޔަާފރީެގ ަކންަތއްތަްއ އޮޅުްނއަާރގޮްތވެެއވެ

 .އެހެްނ ބަެއްއގެ ިކބައިްނ ލިބިާދނެަކމެކެވެ

ާރތުގެ މެުދަގއި ޯދދިާޔ ެއއްބަސްުވެމއް ެވވިަފއިާވނަަމ ދެފަ . ލިޔުމަުކން ެއއްަބސްވުެމއް އެކުލަާވލެވިފަިއ ޮއންަންނވާެނއެވެ •

 :މިފަަދ ެއއްބަސްުވމެްއގައި. ނުަވތަ އެްއވެސް އެއްބަްސވުެމއް ެވވިފަިއުނވާަނމަ، ިވޔަފާިރ ަވރަްށ ައަވހަށް އިނދަެޖހިާދނެެއވެ

 ވިޔަާފރީެގ ާބވަތް  -

 ވިޔަާފރިްނ ލިބޭ ފައިާދ ުނވަަތ ގެްއލުން ބަާހލެޭވނެ ގޮތް  -

 ވިޔަާފރީަގއި ަބިއެވރިާވ ކޮންެމ ފަާރތެްއގެ ވާޖިުބތަކާިއ ޒިްނމާަތއް  -

 ކޮންމެ ޕާްޓނަރަުކވެސް ިވޔަފާީރގަިއ ބަިއވެިރވުުމގެ ޮގތުން ޙިއްސާކޮްށަފއިާވ ެއއްޗެއް  -

  ލިމިޓަޑް ކޮމްޕެނީތައް 

 ތަެކއް ހިނގާ ވިޔަާފރީެގ ާބވަެތއް ކާއި ުކރިަމތިެވ ައދި ގިަނަޚރަދުުއަދނޫގތަ ވަރަްށ ގިނަ  •

 އެްނމެ ީމހަކަްށެވސް މިަފދަ ިވޔަާފރިއެްއ ފެިށާދނެ  •

 މިފަަދ ިވޔަާފރިެއއް ެފށުުމގެ ކުީރަގއި އެހީެތރިކަްނ ޯހދަްނޖެހޭ  •

 ފައިާދތަކުްނ ޓެްކސް ެނގޭ  •

 ޙިއްާޞދާުރން ިވޔަފާީރގަިއ މަަސްއކަތް ކުރުުމން ެއމީހުްނނަްށ ުއޖޫަރ ެދވޭ  •

 ވިޔަާފރި އަްށ ިޒންާމވާެނ ޑިރެކްަޓރުްނގެ ބޯެޑއްވޭ  •

 ބޯޑުން ވިޔަާފރި ހިްނގާެނ ެމނޭޖަެރއް ނުަވތަ މެޭނަޖރުން ތަކެްއ ޮހވާެލވޭ  •

 ޙިއްާޞދާުރންަންށ ފަިއދާިއން ަބއި އަޅާ  •

 ކަންކަން ނިްނމުުމގަިއ ެއތަްއ ބަެއްއގެ ނުފޫުޒ ހިެމނޭ  •

  ކޯޕަރޭޓިވް  

އޮްނނަ މުުޖތަމަޢަްށ ިބނާެވަފއިާވ  މިީއ ކޯޕަޭރޓިްވ ގަިއ ިހމެޭނ ކޮްނމެ މީެހއްެގވެްސ ަހމަހަަމ ަޙއްުޤތަކަކާއި ިޒންާމަތކެއް •

 ވިޔަާފރިެއއް 

އެްނމެްނވެސް ެއއް މަްޤޞަުދތަކެއް ޙާޞިްލ ުކރުމަށްޓަަކއި ގުިޅގެްނ ިދމޮކްރާީތ ކޮންޓްރޯެލއްެގ ދަުށން މެމްަބުރްނ  •

 ވޮލަންިޓއަުރންެގ ގޮުތގަިއ މަަސއްަކތްކުރާ އެންަޓރްޕރައިޒެއް 

ުމޖުތަަމޢުެގ ބޮޑެިތ ްޕޮރޖެކްޓް ތަކަްށ ަޚރަުދ ކުރުަމށް ިވޔަފާިރން ލިޭބ ަފއިާދ  މަދަުރސާއެުޅމާިއ ބޯފެން ފޯރުކޮްށިދނުންަފދަ  •

 ބޭނުންކުރޭ 
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  އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ޙިޔާރުކުރުން 

ކޯަޕޭރޓިްވ އަކަްށވެްސ ކޮްމޕެީނ އަަކށް ުނވަަތ  ޑްން ޕާްޓނަިޝޕަަކށް ުނވަަތ ލިމިޓެ ެއއްެގ ގޮުތގަިއ ަފށަިއގަެނގެްނ ަފހު ސޯލް ޓްރޭަޑރ

  .ވެިވާދނެެއވެ

  .ިވޔަފާީރގެ ާބވަެތއް ިޚޔާުރ ކުރުުމގެ ތެޭރގަިއ ައންަނނިިވ ކަްނކަމަށް އަސަރުކުާރނެެއވެެދވިފަިއާވ މިޮގތުްނ ހުްއަދ 

 ވިޔަާފރިެއއް ަފށަިއގަުތމާިއ ރަޖިްސްޓރީ ކުުރން  •

 ވިޔަާފރިެއއް ެފުށމުެގ ފަސޭހަަކން  •

 ުނަރއްކާތައް ވިޔަާފރިެވރިާޔއަްށ ހުިރ މާީލ  •

 ކަންކަން ނިްނާމޮގތް •

  ވިޔަާފރިްނ ލިބޭ ފައިާދއިްނ ޓެކްްސ ެނގުން  •

  ަމޖުބޫރު ަކމެއް  –ވިޔަާފރި ރަޖިސްްޓރީ ކުުރން 

ިވޔަފާިރއެްއ ފަަށއިަގތުުމަގއި ހޯަދންެޖހޭ ހުްއދަަތއް ހޯުދމުަގްއާޔއި ޓެކްްސެގ . ވިޔަާފރިެއއް ރަިޖސްޓްރީ ކުުރމަކީ ވަރަްށ މުިހންުމ ކަމެކެވެ

  .ޖެްއސުމުަގއި އެކަާމިއ ގުުޅންުހރި އޭެޖންސީތަކާިއ ުމޢަަމލާތްކުރަްނޖެހެެއވެކަންކަން ހަމަ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

  ހަނދާނަށް ގެނައުން 

  .ުސވާުލތަކަށް ބަަލއިލުްނ ރަނގަޅެވެމި މޮިޑއުްލގަިއ ުހރި ަމއިަގނުޑ ަމޙްފޫމުަތއް ދޭަހވިޯތ ބެލުމަްށޓަކައި ައންަނނިިވ 

 ތިަޔ ޤައުުމަގއި ާޢންުމގޮެތއްަގއި ުހރީ ުހއްަދެދވިފަިއާވ ކިތަްއ ބާަވުތގެ ވިޔަާފރި ހެްއޔެވެ؟ ެއއީ ކާިމޔާބު ާބވަްތތަކެއްެހއްެޔވެ؟ •

 މިިއން ކޮްނމެ ާބވަެތއްެގ ިވޔަާފީރގަިއ ހުިރ ަފއިާދަތކާއި ގެއްުލން ތަކަކީ ކޮބާހެްއޔެވެ؟ •

ބާަވތަކީ ކޮބާ؟ އަދި މިަކމަްށ އަސަރު ކުުރާވީނ ިވޔަފާީރގެ ހުްއދަ ެގްނާވ ުއޭޅ ވިޔަާފރިައށް ެއންމެ އެކަށީ ތިޔަ ކުަރން •

  މުޖުަތމަުޢގަިއވާ ޮކންކަންަތއްތަެކއް؟
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  ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން : 6މޮޑިއުލް 

  ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުތައް 

  :މި މޮިޑއުލް ނިޭމއިރު، ާހޞިްލވާްނ ޖެޭހ ކަްނތަްއތަކުގެ ތެޭރގައި

 ކަން އެނުގން ކޮށް ެބލެޭވ ކަންަތއްތަކަކީ ޮކބައިްނމުބެލެހެއްުޓުމގަިއ ޢާަގއި ރެޯކޑު ވިޔަާފރީ •

 އެކި ާބވަުތގެ ރެޯކޑުތައް އެނުގމާިއ އެ ރެކޯުޑތަްއ ބޭުނންކުރާެނގޮްތ ެއނގުން  •

 ރެކޯޑު ބެލެހެްއޓުުމގެ މުިހންމުކަްނ އެނގުން  •

  ވިޔަފާރީގެ ރެކޯޑުތަކަކީ ކޮބާ؟

ިމ ރެކޯޑުތަކުަގއި ވިޔަާފރި ދެމެެހްއޓުމުގެ ގޮުތްނ  .ުމޢާމަާލުތތައް ރެކޯޑުކުެރޭވ ލިޔުމެެކވެވިޔަާފރީެގ ރެކޯަޑކީ ވިޔަާފރީަގއި ކުރެވޭ 

  :ީމގެ ެތރޭގަިއ . ކޮންމެެހން ޭބނުްނވާ މުިހންުމ މަޢުޫލމާތު އެކުލެިވފަިއ ވާެނއެވެ

 ވިޔަާފރީެގ ެތރެައށް ވަްނނަ ަފއިސާ  •

 ވިޔަާފރިްނ ބޭަރްށ ނުކުްނަނ ފައިސާ  •

 ޖަހިަފއިާވ ަފރާތްަތއް ތިމާައށް ަފއިާސ ދޭން  •

 ތިމާ ފައިާސ ޭދްނޖެހިފަިއާވ ެއހެނިެހން ަފރާތްަތއް  •

  ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ވިޔަފާރިއަށް ފައިދާ ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

  :ރެކޯޑު ބެލެހެްއޓުުމގެ ސަބަުބން

 ފައިސާ ޮކންޓްރޯްލ ކުރެޭވނެ  •

 ކްރެޑިޓް ކޮންޓްޯރލް ކުރެޭވނެ  •

 ރާތްތަކާިއ ދަރާަފއިާވ ިމންަވރު ެއނޭގނެ ތިމާ ދަާރފަިއވާ ފަ  •

 ސްޓޮކް ބެލެހެްއޭޓނެ  •

 ވިޔަާފރި ގޮސްަފިއވާ ހިސާބު ތިާމައށާއި އެެހންީމހުްނނަށް ެއނޭގނެ  •

  މުސްތަޤްބަލަްށ ިވޔަފާީރގެ ަކންކަްނ ާރވަްނއެނގޭނެ  •

  ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ ބާވަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ލިބޭ ފައިސާ  –ރިސީޓް  •

 ޓް އިްނވޮއިްސ ުނަވަތ ޑެލިވަީރ ނޯ •

 ދެއްިކފައިާވ ފަިއސާ  –ވައުޗަރ  •

 ކުރެވިފަިއާވ މުާޢަމލާތްތަކުެގ ހެކި  ގަެނވިއްުކމުަގއި •
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   :9މަސައްކަތު ކަރުދާސް 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ޖެނެރަލް ލެޖަރ

  .ކުެރވޭ އެއްޗެކެވެޓަކައި ުހރިހާ މުަޢމަލާތެްއ ޯނޓްމިއީ މުިޅ ިވޔަފާީރގަިއ ިހންާގ ހުިރާހ މުާޢމަލާެތއްެގ ުޚލާޞާެއއް ބެުލމަށް 

  .އެންޓްރީގެ ޤަވާއިދު ގެންގުޅެންޖެހެއެވެ ޑަބަލް 

އެއްެޗްއ : ިމސާލު .ކުެރިވފައިުވމަކީ ުމހިްނމު ކަމެެކވެއެެހން ެއންޓްީރއެްއަގއިވެްސ ނޯޓްރެކޯޑު ކުރެވިަފިއވާ ކޮްނމެ އެންްޓރީއެްއ ައދި 

ިމއީ ޑަބަްލ . އެހެްނނަަމވެްސ އެވަޤުުތ ައތުަގިއ ހުރި ުމދަލުްނ އެއްޗެްއ އެަޢަދަދށް ަމުދވެެގންެދެއވެ. ވިއްކާަލއިފިަނމަ ފައިސާލިބެެއވެ

  .އެންޓްީރެގ ޤަާވިއދެވެ

  ިވއްކާލެޭވ ުމދަލުެގ ައގު = ޑޮލަރުގެ އަުގގެ މުާދ ިވއްކާލުްނ  60

  ޑޮލަރުެގ ައގުެގ ުމދާ ބޭރަށްިދއުން  60= ޑޮލަރު ެއތެެރވުްނ  60

 ޮޑލަރުގެ  60ކްެރޑިޓް ުމދާ = ޑޮލަރު  60ޑެބިޓް ފައިާސ 

  

  ގެންގުޅުން  )ޑެއިލީ ކޭޝް ބުކް (ފޮތް ދުވަހުގެ ވިކުރާ 

 .ބޭނުންކުެރިވދާެނެއވެވިޔަާފީރގަިއ ިމ ަނމޫާނ . މި ަމސައްކަުތ ަކރުދާހަީކ ުދވަުހެގ ވިކުރާެއއްެގ ނަޫމނާއެެކވެ

 .ދުަވހުެގ ވިކުރާ ޮފތަކީ ކޮްނމެ ދުަވަހކު ިވޔަފާީރގަިއ ިހނާގ ފަިއސާެގ ުމޢާމަލާތްަތއް ޚުާލޞާ ކުެރވިފަިއާވ ލިޔުމެެކވެ

  ޑެއިލީ ކޭޝް ބުކް 

  ޑެބިޓް                                 ކްރެޑިޓް   

ލިބުނު ަފއިާސގެ   ހިނގި މުޢާމަާލތް   ތާރީޚް 
  ޢަދަދު 

ގެއްުލންިވ    ހިނގި މުޢާމަާލތް   ތާރީޚް 
  ފައިސާެގ ަޢދަދު 
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  : ހަރަކާތް 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

ިތރީަގއި ިހނގާފަިއާވ  .ބޭުނންކޮްށގެްނނެވެރުފިާޔ  1000 ޭއާނގެ ވިޔަާފރި ަފށާަފިއވަީނ ޭއަނގެ ޭސވިްނގްްސ ަގއި ހިމެނޭ ފާތުމަުތ 

  .މުޢަމަާލތްތަކަްށ ަބލައިެގން ހަފްާތ ނިޭމއިރު އޭާނެގ އަުތގަިއ ުހންާނެނ ފައިާސގެ ޢަަދުދ ޯހދާެށވެ

  .މި ުމޢާމަާލތްތަްއ ހިމެޭނ ގޮތަްށ ެޖނެރަލް ެލޖަރ ުފރާށެވެ

  ޗެކް އެކައުންޓް  /ކް ބޭން 

ލިބުނުފައިސާގެ   ތަފްސީލް   ތާރީޚް 
  ޢަދަދު 

ގެ ހަރަދުވި ފައިސާ
  ޢަދަދު 

  ބާކީ 

     1000.00  ހަރަުދ ކުާރނެ ައދަދު   18/8
  750.00  250.00    ކުލަ ލުުމގެ ަހރަދު   20/8

  1,200.00    450.00  ކޭޝް ޑިޮޕސިޓް   21/8

  1,450.00    250.00  ކޭޝް ޑިޮޕސިޓް   22/8

  

  ކޮސްޓިންގް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރުން 

ޚަަރދުތަުކން ދެކޮޅުެޖހޭޯތ ބެލުމުެގ ގޮުތން، މަހެްއެގ ަމއްޗަްށ ލިބިާދެނ ކަމަްށ ވިޔަާފރިކުރުުމަގިއ އުަފއްާދ މުދަާލއި ެދވޭ ިޚދުަމްތތަކުެގ 

  .ިތރީަގއި ިމަވނީ މަހެްއެގ ސޭްލސް ްޕރޮޖެކްަޝްނއެވެ. ލަފާކުރެޭވ ފައިާސ ައންދާާޒ ކުރުަމކީ މުިހންުމ ކަމެެކވެ

  )އަންދާޒާ ކުރުން ( މަހެއްގެ ސޭލްސް ޕްރޮޖެކްޝަން

މުދަލުގެ ހުރި ވިއްކަން    މުދާ
 )މަހެއްގެ މައްޗަށް (އަދަދު 

ވިއްކަން ހުރި ( ވިއްކާނެ ޖުމްލަ އަގު  އެއްޗެއް ވިއްކާނެ އަގު 
  )އެއްޗެއް ވިއްކާ އަގު  ×މުދާ 
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  އާމްދަނީގެ ބަޔާން ) ގެއްލުން (ދި ލޮސް އަ) ފައިދާ ( ޕްރޮފިޓް 

ައިދ ަފއިާސ ރައްކާކުރެޭވެނ ޮގތްތަްއ ވެްސ . ިވޔަފާިރ ުކރިއަްށ ދާުނާދގޮްތ ވަރަްށ ރަނަގޅަްށ ބެލޭެނއެވެމި ފަަދ ަބޔާނަުކން 

  .ދެެނގަެނޭވނެެއވެ

  .ތިރީަގއި ިމވަީނ ްޕރޮފިޓް ލޮްސ ްސޓޭޓްމަންެޓއްެގ ަނމޫާނއެކެވެ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  އާމްދަނީގެ ބަޔާން 

  އަށް 05/31/03އިން  05/01/03

                ކެޓެގަރީ   އާމްދަނީ 

  ރުފިޔާ  579.00                                            އެީހގެ ގޮުރގަިއ ިލބުނު 

  ރުފިޔާ  1065.77                                                         އާްމދަނީ 

  ރުފިޔާ  1644.77                                                    ޖުމްލަ އާމްދަނީ

 

  ކެޓެގަރީ   ޚަރަދުތައް 

  ރުފިޔާ 210.00                                                          ކަރަންޓު

  ރުފިޔާ  55.23މުނިޫފހިފިލުުވން                                                     

  ރުފިޔާ  34.27ކެއިން ުބއިްނ                                                      

  ރުފިޔާ   115.00ކުލި                                                            

ރުފިޔާ           455.00ދަތުުރ ފަުތރު                                                      

  ޔާ ރުފި  869.50ޚަރަދުތައް                                                    ޖުމްލަ 

  ރުފިޔާ        775.27 ސާފް ފައިދާ                                                
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  .މީގެްނ ަދްއކައިެދނީ ވިޔަާފިރއާިއ ެމދު ގެްނގުޭޅ ތަަޞްއވުެރވެ: ވިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް 

  )www.wikipedia.org. މި ިލޔުުމގަިއ ޭބނުންކުެރވިަފއިާވ ގިަނ ބަސްބަުހގެ މާަނ ެނގިފަިއަވީނ ވިިކޕީޑިާއއިްނެނވެ(

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  ހަނދާނަށް ގެނައުން 

  .ުސވާުލތަކަށް ބަަލއިލުްނ ރަނގަޅެވެމި މޮިޑއުްލގަިއ ުހރި ަމއިަގނުޑ ަމޙްފޫމުަތއް ދޭަހވިޯތ ބެލުމަްށޓަކައި ައންަނނިިވ 

 ރެކޯޑު ބެލެހެްއޓުުމގަިއ ެއނެގންެޖޭހ މަިއަގނޑު ަކްނތައްތަކަކީ ކޮބާ؟ •

 ރެކޯޑުަތއް ޭބނުންކުަރނީ ިކހިެނތް؟ ވިޔަާފރި ބެެލހެއްުޓމުަގއި ގެްނގުޭޅ ަތފާތު ވަްއތަުރގެ ެރކޯޑަކީ ކޮބާ؟ އަިދ އެ  •

 ވިޔަާފރި ބެެލހެއްުޓމުެގ މުިހްނމު ޭބނުމަކީ ކޮބާ؟ •
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  ފީޑްބެކް ފޯމް 

ާވ ުސވާލުތަަކށް ަޖވާުބ ދީަފިއ ފޮުނވަިއެގްނ ތިީރގަިއ . އަހަެރމެްނނަްށ ިމފޮތް މިއަްށވުެރ ފެންަވރު ރަނގަުޅކުރަން އެީހތެިރެވދޭެށވެ

ނުޑމެްނނާިއ ިޙއްޞާކުެރވިާދެނެއވެ އެެހންކަުމްނ މިަގނުޑ ީވދާލާަފއި ފޮުނވުުމެގ . މިފޮާތއިެމުދ ިތަޔ ބޭފުުޅްނެގ ޚިާޔލުހުިރ ޮގްތ އަުޅގަ

އޭުރން، . ޓަިއްޕ ކޮށްަފއި ފޮނުްއވަިއެދއްާވެށވެ ބަދަލުަގިއ ިމ ަޞފްޙާ ފޮޯޓ ކޮީޕ ަހދާފަިއ ނުަވތަ ުސވާލުތަކާިއ ޖަވާުބަތއް ިލޔެަފއި ުނވަތަ 

ައދި މިޯފމު ިލްވ ެއންްޑ . މި މަޢުލޫާމުތ ެދން ޭބުނންކުރާ ަފރާތްތަކަްށވެްސ ެއމީހުްނެގ ިޚޔާލު ހުށަެއޅުުމގެ ފުުރޞަުތ ލިބިެގްނާދނެެއވެ

ާވ ޚީޔާުލތަްއ ިލޔުްއވާފަިއ  ލިްވ ެއްންޑ ުނަވތަ ޭދްނ ޭބނުން . ލާރްނ ެގ އޮފީަހކަށް މެއިްލ ނުަވތަ ފެކްްސ ވެްސ ކުެރވިާދނެެއވެ

 maldives@livelearn.org    .މެިއލް ކުރެިވާދނެެއވެ-ލާރންައށް އީ 

 ________________________________________________________________________ނަާމއި ދިރިުއޅޭ

  ____________________________________________________________________________:އެޑްރެސް

  _____________________________________________________________:މުުޖތަމަޢު އޯަގނައިޭޒޝަްނ ނުަވތަ 

  _______________________________________________________________): ބޭނުްނނަމަ(ގުޅޭެނ ގޮްތތަްއ 

ތަްނތަްނ އިމާާރތް ކުާރމީެހއްެގ ޮގތުން، ިވަޔފާރިވެިރއެްއެގ ޮގތުން . (މި ައތްަމތީފޮްތ ޭބނުންކުިރ ޮގތް ުކރުކޮށް ަބޔާންކުާރށެވެ

  _______________________________________________)އޯ ެއއްަގއި މަސައްަކްތ ކުރާ މީހެްއެގ ޮގތުން.ޖީ.އަިދއެން

 )ބަާޔންކުރޭ ނަަމ ސާުފ ުނވަީނ ކޮންަބެއއްކަން ަޖވާބަކީ ނޫނެކޭ (ބޭުންނކުރަން ަފސޭހަެހްއޔެވެ؟  މި ގައިޑް 

__________________________________________________________________________________  

  _________________________________________މިފޮުތގަިއ ިހމަަނން ޖެހޭ އެްއވެްސ މަޢުޫލމާެތއް މަުދކަމަށް ެފނޭތަ؟

  ________________________________________މިފޮުތގެ ެފްނވަުރ ރަނގަުޅ ކުރުަމށް ކުެރވިާދނެ ަކންތަްއތަކަކީ ކޮބާ؟

  .އިތުުރ ކޮެމންޓެްއ ުނވަަތ ޚިޔާެލްއާވނަަމ ތިީރގަިއ ިލސްޓުކުރާށެވެ

  

  

  

 !ޝުކުރިއްޔާ 
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 އެނެކްސް 

ށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްއިން ތައްޔާރު ކޮގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ ކްސްމި ފޮތުގެ އެނެ 

  . ޑޮިކއުމެންޓްތަކެވެ )ން ބިޒްނަސް ޕްލޭ( ތިރީގައިމިވާ

 ކޯސް ނޯޓްތައް  .1

 އިޑްޓްރޭނަރުންގެ ގަ  .2

 ލެސަން ޕްލޭން .3

  ތަމްރީން ގައިޑް .4

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

	 			 		

  

ަނސްސ ޕްލލްޭނ 
ްނ
ބިޒްަނ
ކުުރނ

ތައް ޓް

ބ :1
ާޔުރކ

ސ ޯނޓް

 

02
ަތްއ
ޯކްސ

 



1 ކޯސް ނޯޓް: ބިޒަްނސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން     

  
  

  ކޯސް ނޯޓުތައް 
  ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން :102

   



2 ކޯސް ނޯޓް: ބިޒަްނސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން     

  ފިހުރިސްތު

 4 : ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ތަޢާރަފް 1ފިލާވަޅު 

 4 ؟ކޮބާ ޕްލޭނަކީ ބިޒްނަސް 

 5 ؟ކީއްވެ ބޭނުންވަނީ  ޕްލޭނެއް ބިޒްނަސް 

 6 ؟ކިހިނެއް  ފަށައިގަންނާނީ  މަށް ތައްޔާރުކުރު ޕްލޭން  ބިޒްނަސް 

ނޑޭރި ގަނޑު/ ހުލާސާ/ ފިހުރިސްތު 2ފިލާވަޅު  / ބަ  7 : ބިޒްނަސް ޕްލޭން ލިޔުން

 7 ބައިތައް  ޕްލޭނުގެ ބިސްނަސް

ނޑު  ޕްލޭންގެ  ބިޒްނަސް  .1  8 ބޭރުގަ

 8 ޚުލާސާ  ޕްލޭންގެ  ބިޒްނަސް  .2

 10 ފިހުރިސްތު  .3

 11 : ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 3ފިލާވަޅު 

 11 މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ  ވިޔަފާރިކުރާ  .4

 11 ސްޓޭޓްމަންޓް  މިޝަން އަދި ވިޝަން 4.1

 13 ތަޢާރަފް  ވިޔަފާރީގެ 4.2

 14 )ފަރާތް ނިޞްބަތްވާ  ޔަފާރިވި( ވެރިފަރާތް ވިޔަފާރީގެ 4.3

ރޑު  އެޑްވައިޒަރުންގެ / ޑިރެކްޓަރުން 4.4  15 ބޯ

 16 މެނޭޖްމަންޓް 4.5

 18 ޚިދުމަތައް އެހެން ބޭނުންވާނެ ވިޔަފާރިއަށް  4.6

 19 ވަނަ ބައި 1 –: މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން 4ފިލާވަޅު 

 19 )ޕްލޭން މާކެޓިން( ޕްލޭން  މާކެޓްކުރުމުގެ  .5

 19 ދިރާސާ  ސިނާއަތުގެ  ވިޔަފާރި  5.1

 21 )މުދާ/ޚިދުމަތް ( ވިޔަފާރި ގަސްތުކުރާ  ކުރުމަށް  5.2

 24 ވަނަ ބައި 2 –: މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން 5ފިލާވަޅު 

 24 )މާކެޓް ޓާގެޓް ( ފަރާތް  އަމާޒުކުރާ  5.3



3 ކޯސް ނޯޓް: ބިޒަްނސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން     

 26 ދިރާސާ  ވާދަވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި  5.4

 28 ގޮތް މާކެޓްކުރާނެ 5.5

 36 : ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޕްލޭން 6ފިލާވަޅު 

 36 )ޕްލޭން އޮޕަރޭޝަނަލް ( ޕްލޭން  ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރި  .6

 36 ސަޕްލަޔަރުން 6.1

 38 ޕްލޭން  އުފައްދާނެގޮތުގެ 6.2

 40 ވަޞީލަތްތައް  އިންސާނީ  6.3

 42 : މާލީ ޕްލޭން 7ފިލާވަޅު 

 42 )ޕްލޭން  ފައިނޭންޝަލް ( ޕްލޭން  މާލީ   .7

 42 ؟އެއްޗެއް ކޮން މިއީ

 42 ދަތިތައް  ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރި ވިޔަފާރިއަށް  7.1

 44 )ސްޓޭޓްމަންޓް އިންކަމް ( ބަޔާން ޢާމްދަނީގެ 7.2

 45 ޝިޓު  ބެލެންސް 7.3

 46 )ސްޓޭޓްމަންޓް  ފްލޯ ކޭޝް( ހިސާބު ޚަރަދުވާގޮތުގެ ލިބޭގޮތާއި  ފައިސާ  7.4

 47 )މަޢުލޫމާތު  އިތުރު( އެނެކްސް .8

    



4 ކޯސް ނޯޓް: ބިޒަްނސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން     

  ފްބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ތަޢާރަ: 1ފިލާވަޅު 

 ރާވާ ވިޔަފާރި  ފުާޅކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި  ނުވަތަ ފެށުަމށްޓަކައި ވިޔަފާރިއެއް  މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްގެ ަމޤްސަދަކީ 
ނޑު  މިޕްރޮގްާރމްގައި ބަލާލޭެވނެ  .ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ދަސްކުރުެމވެ  ޕްލޭނެއް  ބިޒްނަސް  ގޮުތގެ ހިންގާނެ  މައިގަ

 ސުވާލުތަކަކީ:

 ؟ކޮބާ ޕްލޭނަކީ  ބިޒްނަސް

 ؟ކީއްވެ ބޭނުންވަނީ  ޕްލޭނެއް ބިޒްނަޒް

 ؟ކިހިނެއް ފަށައިގަްނނާނީ  ތައްޔާރުކުރުމަށް ޕްލޭން ބިޒްނަސް

 ؟ކިހިނެއް ލިޔާނީ  ޕްލޭނެއް ބިޒްނަސް

 
 

 ؟ކޮބާ ޕްލޭނަކީ ބިޒްނަސް 

 ބިޒްނަސް .ުވމެވެރޭ ކުރިމަގު  ވިޔަފާރީގެ  ހިންގާ  ވިސްނުން މެދު  މުްސތަޤްބަލާއި  ިވޔަފާރީގެ  ކުރުމަކީ  ޕްލޭން ބިޒްނަސް
. ލިޔެފައިވާ ދޭހާަވނެހެން އެ ރޭވުންތައް ކީ ނަޕްލޭ   ރިޕޯޓެވެ
 

 ގޮތުގެ  ފުޅާކުރާނެ ފަށާ ިވޔަފާރި ޕްލޭނަކީ  ބިޒްނަސް .ގޮތެވެ  ބައްޓަންކުރާނޭ  ވިޔަފާރި ދައްކުވަިއދެނީ ޕްލޭނުން  ބިޒްނަސް
ނޑެކެވެ   މާހައުލަށާއި ވިޔަފާރީގެ  ،ވީހިނދު ލިޔުމަކަށް ވާ އަމާުޒކުރެވިފައި މުސްަތޤްބަލަށް  ޕްލޭނަކީ  ބިޒްނަސް .އޮނިގަ

 ޒަމާނީކުރަމުން ބަދަލުކުރަމުން ރޭވުންތައް ޕްލޭންގެ  ބިޒްންަސ ރިއާޔަތްކޮށް  ބަަދލުތަކަށް  އަންނަމުންދާ ޙާލަތަށް 
 .ގެންދަންވާނެއެވެ

  
 



5 ކޯސް ނޯޓް: ބިޒަްނސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން     

 ؟ކީއްވެ ޕްލޭނެއް ބޭނުްނަވނީ ބިޒްނަސް 

 ބެލުމަށް  ވިަޔފާރިެއއްތޯ  ކުެރވޭނެ 

  ްވިޔަފާިރއެއްތޯ ކުރެވޭނެ ޮގތެއްގައި ލިބޭނެ ފައިދާ  މާަހއުލުގައި މި  ވިޔަފާިރއަކީ ކުރާގަސްތު ކުރަނ 
 ދެނެގަތުމަށް 

  ިހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެތޯ  ފައިސާ  ލޯނު ނުވަތަ ހިއްސާ އިތުރުފަރާތެއްގެ  ފެށަުމށްޓަކައި ވިޔަފާރ  

 

 ރޭވުމަށް  ކުރިމަގު  ވިަޔފާރީގެ 

 ްދަަމހައްާޓނެގޮތް ފުޅާޮކށް ވިޔަފާރި  ،ވިސްނާ ދުރުމުސްތަޤްބަލަށް ކައިތައްޔާރުކުރުމަށްޓަ ޕްލޭން ބިޒްނަސ 
 ތަޞައްވުރުކުރުމަށް

  ިހޯދުަމށް ހައްލު ދުރާލާ އެކަންކަމަށް ދެނެގަނެ ކޮބާތޯ  ހުރަސްތަކަކީ ހުރި ދެމެހެްއޓަުމށް ފުޅާޮކށް ވިޔަފާރ  

 

 ހެުދމަށް  ަހގީގަތަކަށް  ވިަޔފާރި

  ިދެނެގަތުމަށް  ތައްޔާރީތައް ވާންޖެހޭ  ހިްނުގމަށްޓަކައި  ވިޔަފާރ 

 ަހޯދަންޖެހޭ  އެހީތެރިކަން ފަރާތްތަކުގެ އެހެން  ދެނެގަނެ ބަލިފައިތައް ގަަދފައިަތކާއި ވިޔަާފރީގެ އަމިއްލ 
  ެދނެގަތުމަށް ކަންތައްތައް 

 

 ަވޒަްނކުުރމަށް  ކުރިެއުރން  ވިަޔފާރީގެ 

 ްނޑައަޅާަފއިވާ ރޭވުުމގައި  ޕްލޭން ބިޒްނަސ  ވަޒަންކުރާ ގެންދެވޭތޯ  ރުވަމުންކުރިއަ ވިޔަާފރި މަގުން ކަ
ނޑަކަށް   މިންގަ

 

ކުގެ  ެއހެން  މެުދ  ވިަޔފާރިއާއި  ޯހުދމަށް  އިތުބާރު  ފަރާތްތަ

  ެިއތުބާރު  މުވައްޒަފުންގެ  ސަޕްލަޔަރުންނާއި  ،ފަރާތްތަކާއި ލޯނުދޭ  ،ހިއްސާދާރުންނާއި  މެދު  ކުރިމަގާއި  ވިޔަފާރީގ 
 ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށް  އެމީހުން  ހޯދާ 

  
 



6 ކޯސް ނޯޓް: ބިޒަްނސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން     

 ؟ކިހިނެއް ފަށައިގަްނާނނީ  ތައްޔާރުުކރުމަށް ލޭންޕް ބިޒްނަސް 

 ހޯދުން މަޢުލޫމާތު  ދެނެގަނެ މާހަުއލު ވިޔަފާރި  .1

 ދިރާސާކުރުން ހޯދާ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ ސިނާއަތާއި ވިޔަފާރީގެ  .2

 މަޝްވަރާކުރުން ހިޔާލުކޮށް ގޮާތއިމެދު  ބައްަޓންކުރާނެ  ވިޔަފާރި  .3

ނޑު މައި ޕްލޭންގެ ބިޒްނަސް މަޢުޫލމާތުތައް އެއްކުރި .4  ބަހާލުން  ުސރުޚީތަކަށް  ގަ

 ލިޔުން ޕްލޭން ބިޒްނަސް .5

 

   



7 ކޯސް ނޯޓް: ބިޒަްނސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން     

ގަނޑު/ ހުލާސާ/ ބޭރު: ބިޒްނަސް ޕްލޭން ލިުޔްނ/ 2ފިލާވަޅު 

 ފިހުރިސްތު

  ބިސްނަސް ޕްލޭނުެގ ބަިއތައް 

 ފައި ލިޔެ ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު ޕްލޭން  ބިޒްނަސް ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންތަކާއި  ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅޭ  ،ބާވަތާއި ވިޔަފާރިއެއްގެ 
 :ބައިތަކަކީ މައަިގނޑު  ހިމެނޭ އާއްމުކޮށް  ޕްލޭނެއްގައި ބިޒްނަސް  .ހުރެއެވެ 

 

ނޑާ  .1 ނޑުގައި ހިމަނާނެ މަޢުލޫމާތު  ބޭރުގަ  އެގަ

 ޚުލާސާ ޕްލޭންގެ ބިޒްނަސް .2

 ސްތު ރިފިހު .3

 (ބިޒްނަސް ޕްރޮފައިލް) މަޢުލޫާމތު ަފރާތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ .4

 ޕްލޭން) (މާކެިޓން ޕްލޭން  މާކެޓްކުރުމުގެ  .5

 ބަދަލުތައް އަންނަމުންދާ ގޮތާއި އެކުލެވިގެންވާ ސިނާއަތު ޔަފާރީގެ ވި 5.1

 މުާދ)/(ޚިދުމަތް  ވިޔަފާރި  ގްަސތުކުރާ ުކރުމަށް 5.2

 ފަރާތްތައް އަމާުޒކުރާ ވިއްކުމަށް މުދާ /ޚިދުމަތް  5.3

 ދިާރސާ ވަާދެވރިކަމުގެ  ވިޔަފާރި  5.4

) (މާކެޓިން ބައިތައް މާކެޓްކުރުމުގެ  5.5  މިކްސް

 ޚިދުމަތް /މުދާ  ކާނެވިއް 5.5.1

 ގޮތް  އިސްތިހާރުކުރާނެ 5.5.2

 ތަންތަން ވިއްކާނެ 5.5.3

 އަގު ވިއްކާނެ 5.5.4

 ޕްލޭން) (އޮޕަރަޭޝނަލް ޕްލޭން  ހިްނުގމުގެ ވިޔަފާރި   .6

 ސަޕްލަޔަރުން  6.1

 ޕްލޭން  އުފައްދާނެގޮުތގެ  6.2

 ވަޞީލަތްތައް އިންސާނީ 6.4
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 ޕްލޭން) (ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން  މާލީ  .7

 ޚަރަދުތައް  ހިނގާނެ ފެށުަމށް ޔަފާރި ވި 7.1

 ހިސާބުތައް ހޭދާަވގޮތުގެ  ލިބޭގޮތާއި  ފައިސާ  7.2

 ބަޔާން އާމްދަނީގެ  7.3

 ީޝޓް ބެލެންސް 7.4

  ލާޫމތުމަޢު އިތުރު  .8

 

 ުރގަނޑު ބޭ ޕްލޭންގެ  ބިޒްަނސް. 1

ނޑުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ލިޔެުމއްތޯ ދޭހަވާންޖެހެއެވެ. ައދި ބޭބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ  ނޑު ބޭމީގެ އިތުރުން ރުގަ ރުގަ
ފަރުމާކުރާގޮތުްނ ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަމާޒުކުރާ ފަރާތްތަކެުގ ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދެންވާނެއެެވ. އަދި ގުޅޭނެޮގތުގެ ތަފްޞީލު 

. އެގޮތުން ބިޒްނަ :ބޭޕްލޭންގެ  ސްހިމަނަންވާނެއެވެ ނޑުގައި ހިމަނާނެ މަޢުލޫމާތަކީ   ރުގަ
 ްވިޔަފާރީގެ ނަނ  
 ޯކުންފުނީގެ ލޯގ  
 ްރެސްއެޑ  
  ުފޯނު ނަންބަރ  
 ުފެކްސް ނަންބަރ  
 ްއީ މެއިލް އެޑްރެސ 
 ްތާރީޚ 

  
: ީމޫދ ޑެްގ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ބޭރުގަމީދޫ ފާރމާރްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ :މިސާލަކަށް ނޑުގައި ހިމެނިދާނެ މައުލޫމާތު

. 3310000ބަރަކީ ފެކްސް ނަން، 3320000ފާރމާރސް ްޕރައިވެޓް ލިމިެޓޑްގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން، ގުޅޭނެ ނަންބަރަކީ 
 :     farmers@gmail.comއީމެއިލް

 

 ޚުާލސާ ޕްލޭންގެ  ބިޒްަނސް. 2

 ؟ެއއްެޗއް  ކޮން  މިއީ
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 ޕްލޭންގައި ބިޒްނަސް ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި  ޚިޔާރުކުރާ ކުރަން ޚުލާސާއަކީ ބައިތަކުގެ މުހިންމު  ޕްލޭންގެ ބިޒްނަޒް
 ޞަފްޙާއަށުްވރެ 2 އާއްމުގޮތެއްގައި  ޚުލާސާ މި ޚުލާސާއެކެވެ. އަލިއަޅުވާަލއި  މައްޗަށް  ބައިތަކެއްގެ ުހރިހައި އިވާ ހިމަނާފަ

  .ދިގެއްނުވާނެއެވެ 

 ވިޔަފާރި  ހުނަރު ޤާބިލްކަމާއި ކުރުމުގެ  ިވޔަފާރި ޚިޔާރުކުރާ  ކުރަން  ކަމަކީ މުހިންމު  އެންމެ ަދއްކުވާދޭންޖެހޭ  ޚުލާސާއިން
 އިންވެސްޓްމެންޓަކީ  ނުވަތަ  ހޭދައަކީ  ކުރެވޭ އެވިޔަފާރިއަށް  ،ހުރިކަމާއި ކިބައިގާ ފަރާްތތަކުގެ ޙަވާލުވެތިބި ހިންގުމާއި 

އެގޮތުން ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ޚުލާސާގައި ވިޔަފާރީގެ ާމލީ  .ާސބިތުކުރުމެވެ  އިންވެސްޓެްމންޓެއްކަން  ބޭނެ ލި ފައިދާ 
ވިޔަފާީރެގ ، ާޙލަތު ހުރި ގޮތާއި، ވިޔަފާިރ ފެށުުނ ތާރީޚާއި ސިފަތާަކ، ާމލީ ބޭނުންތަކާ، އެވަގުތު ވިޔަފާރީގެ

.   ބައިވެރިންނާއި މުޙިއްމު މީހުްނ އަދި ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ ޮބޑެތި ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ

 

އްވެ  މުހިްނމުަވީނ މިކަން   ؟ކީ
 ވަގުތުން ޝައުގުވެިރކަން  ޔާމީހާގެކި ބޭނުމަކީ ހިމެނުމުގެ  ޚުލާސާއެއް ބައިތަކުގެ މުހިންމު ޕްލޭންގައިވާ ބިޒްނަސް

 އާއްމުގޮތެއަްގއި  ޕްލޭން  ބިޒްނަސް .ޝައުގުވެިރކުރުވުމެވެ  ކިއުމަށް އެއްކޮށް ޕްލޭން  ބިޒްނަސް ހޯުދމާއި  އެވިޔަފާރިއަކަށް 
 ފާރި ވިޔަ އަދި  ފަރާތްތައް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،ލޯނުދޭފަރާތްތައް ،އިންވެސްޓަރުން ތެރޭގައި ފަރާތްތަކުގެ އަމާޒުކުރެވޭ 
 .ހިމެނެއެވެ  ފަރާތްތައް ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްކޮށް ހިންގުމުގައި 

 

 ؟ކިހިެނއް  ޯހާދނީ މަުޢލޫމާތު  ކަމަށް  މި
 ޚުލާސާ .މައްަޗށެވެ މުަޢލޫމާތުގެ ހިމަނާފައިވާ ޕްލޭންގައި ބިޒްނަސް ޖެހޭނީ ބިނާކުރަން  މަޢުލޫމާތު  ިހމަނާ ޚުލާސާގައި 

 އަލިއަޅުވާލެިވފައިވާ  ޕްލޭންގައި ބިޒްނަސް  .ފަހުގައެވެ ނިންމުމަށް  ލިޔެ  ތައްބައި އެންމެހައި  ޕްލޭންގެ ބިޒްނަސް ލިޔާނީ 
 .ނުވާނެއެވެ ހިމަނައިގެން ޚުލާސާގައި ވާހަކަ އާކަމެއްގެ  މުޅިން ނުވާ

   

ްނތައްތައް    ަސމާލުކަްނ ޭދްނވީ ކަ
 ްލިޔެފައިވާ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ޚުލާސާއާމެދު ތަފާތު ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުނ  
 ަމާކެޓްގެ ދިާރސާތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް ޚުލާސާގެ ، ތުގެ ތަފާސް ހިސާބުސިނާޢ

 .   މަޢުލޫމާތު ބިނާކުރުން
 

ާނީނ  ؟މަުއލޫމާތެއް  ކޮން  ހިމަ
 ތަޢާރަފު  ވިޔަފާރީގެ  ގަސްުތކުރާ ކުރަން  -
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ގެ  -   ައލިތައް  ުއސް  ޕްލްޭނގެ  މާކެޓްކުުރމު
o ްސިފަތައް  ޚާއްސަ  ޚިދުމަުތގެ/މުދާ  ހުށަހަޅާ ވިއްކަނ 
o  ާޚުލާސާ ކަސްޓަމަރުންނާއިބެހޭ އަމާުޒކުރާ ވިއްކުމަށް ޚިދުމަތް /މުދ 
o  ިދިރާސާ  ވިޔަފާރިތަކުގެ އެހެން  ވާދަވެރ 
o ްއުކުޅުަތއް މުހިންމު  ބޭނުންކުރާނެ  މާކެޓްކުރަނ 

ގެ  ވިަޔފާރި -   ޚުލާސާ  ޕްލްޭނގެ  ިހްނގުމު
o  ްކަންތައްތައް މުހިންމު  ގުޅުންހުރި  ވިޔަފާރިއާއި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ  ޤާނޫނީގޮތުނ 
o ިޚުލާސާ  މަޢުޫލމާތުގެ  ބެހޭ ސަޕްލަޔަރުންނާއ 
o  ިމަުޢލޫމާތު (ފަންނުވެރިކަން) ބެހޭ  ޓީމާއި  ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރީގައ  

 ޚުލާސާ  ޕްލްޭނގެ  މީާލ - 
o  ްޚުލާސާ ޚަރަދުތަކުގެ  އަދި ާއމްދަނީ  ލަފާކުރާ ލިބޭނެކަމަށް ،ފަިއާސ ބޭނުންވާނެ  ވިޔަފާރިއަށ 
o  ެމިންވަރު  ހިއްސާކުާރނެ މާލީގޮތުން ވެރިން ބައި ވިޔަފާރީގ 

  
 

  ސްތުރިފިހު. 3

ހާިސބު  ލިެޔވިފައިވާމަޟޫއަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ސްތުން ބިޒްނަސް ޕްލޭން ކިޔާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވަކިރިފިހު
ބަރުތައް ނަން ަސފްހާހޯުދމަށް އެހީވެދެއެެވ. ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ ހުރިހަިއ ސަފްހާއެްއަގއިވެސް ނަންބަރުޖަހާ 

ނޑު ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފިހު ހިމަނަންވާނެއެވެ.ސްތަުގިއ ރިފިހު ސްުތގަިއ ރިބިޒްނަސް ޕްލޭންގައިވާ މައިގަ
.  ހިމަނަންވާނެއެވެ
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 : ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 3ފިލާވަޅު 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ވިޔަާފރިކުރާ. 4

ބިޒްނަސް ޕްލޭން ކިޔާފަރާތަށް މިހާުރ  .ބަޔާނެކެވެ ގޮތުގެ ރޭވިފަިއވާ ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާވާ  ވިޔަފާރަީގއި މިއީ 
ކުރަމުން ގެންދަނީ ނުވަތަ ކުރަން ޤަޞްތުކުރަނީ ކޮންކަހަލަ ވިޔަފާރިއެއްަކން އަނގަިއދޭނާްވނެއެވެ. މިބައިގައި ހިމަނާީނ 

  ވިޔަރާރިއާއިގުޭޅ ތިރީގައި މިަދންނަވާ މައުލޫމާތެވެ. 
 ްޓްމަންޓް ސްޓޭ  މިޝަން އަދި ވިޝަނ 
  ްވިޔަފާރީގެ ތާަޢރަފ  
  ެވިޔަފާރި ނިޞްބަތްވާ ފަރާތް(ވެރިފަރާތް މިްލކުވިޔަފާރީގ( 
  ްރޑު/ ޑިރެކްޓަރުނ  ގެ ތައާަރފް އެޑްވައިޒަރުންގެ ބޯ
  ުގެ ތައާރަފްމެނޭޖްމަންޓް ީޓމ  
 ްވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާނެ އެހެން ޚިދުމަތައ   
  

  ވަިޝްނ ައދި މަިޝްނ ްސޓޭޓްމަްނޓް  4.1
 ސްޓޭޓްމަންޓާއި  ވިޝަން ތަރަފު ކޮށްދިނުމަށް ފައްޓާީނ ވިޔަފާރީގެ ކުރިމަގުގެ ަސތައްވަރު ނުވަވިޔަފާރި ތައާ

 މިޝަން ސްޭޓޓްމަްނޓަކުންނެވެ.  އެވިޔަފާރިއެއް ދެިމހުރުމުގެ ައސާސީ މަޤަްސދު އަންގައިދޭ
:   ވިޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް

 ީނޑުދަނޑި ނުވަތަ އަުކން ހާސިލްކުރަން ބޭނުވިޝަން ސްޭޓޓްމަންޓަކީ  މުޅި ވިޔަފާރ ންވާ އެންމެ އުސް ލަ
.ފުރިހަަމ ތަސްވީރެ ދުރު މުސްތަްޤބަލްގެ  ވެ

  ިވެ.ލެއަދި މިއިން ހާމަކޮށްދެނީ އެިވޔަފާރިއެއްގެ ކުރިމަގާއި އެ ިވޔަފާރިއެއް ދާްނބޭނުންވާ މަންޒ 
  ވިޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް އޮތުުމގެ ބޭނުން:

 ްވިޔަފާރި ފޯކަސްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ދާނެގޮތް އެގުނ  
  ްޝާމިލްވާ އެންމެނަށް ފެންނަހެން ވިޔަފާރީގެ ކުރިމަގު އެގެން އޮތުނ  
 ްވިޔަފާރި އެންެމ ރަގަޅު ގޮތުަގއި ކުރުމަށް މަގުފަހިވުނ  
  ެއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މާަހއުލެއް އުފެދިގެން ިދޔުން  ންއެންމެން ގުޅިގ  
 ްމުވައްޒަފުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެގެން ދިޔުނ  
  ުން ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ރަގަޅު އެންމެ އިތުބާރު ހިފޭ މުވަްއަޒފުން ދެެމހެއްުޓމަށް މިކަމުގެ ސަބަބ

  އެހިތެރިކަން ލިބިގެން ދިޔުން
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  ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:
 ވިޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް ލިޔާއިރު ކުރުކޮށް ބުނެވޭ ގޮތަށް ވިސްނުން ބަހަްއޓައިގެން ލިޔުން  .1
ފުނީގެ ވެރިފަާރތާއި މުވައްޒުަފން ގުޅިގެން ަމަސއްކަތްކޮށް ކުންފުނި ވިޝަން ސްޭޓޓްމަންޓަކީ ކުން .2

 ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަގުޗާޓަކަށް ވުން
 ވިޔަފާރީގެ ަހީގގީ ތަސައްވަރު އެގޭ އެއްޗަކަށްވުން .3
ނޑުދަ .4 ނޑިތަކަށް ވިސްނައިގެން ހުެދން އަދި ލަ ނޑިތައް މި ވިޝަންގަިއވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ލަޑުދަ

 އެގުން
 މުވައްޒަފުންާނއި ގަންނަފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ފައިދާތަްއ އެގެން ހުރުން  .5
 އެންމެނަށް ފެންނަ ގޮތައް ހަރުކުރެވިފައި ހުުރން .6

 
:   މިޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް

ކައި ަޓމިޝަން ސްޭޓޓްމަންޓަކީ ކުންފުނީގެ ވިޝަްނއަށް ވިސްނައިގެން އޭގައިވާ ބޮޑު ތަސްވީރު ހާސިލް ކުރުަމށް
.   އެވިޔަފާރިއަކުން ކުރާ މާނަފުން މަސައްކުގެ ުހލާސާއެކެވެ

  ިމިއަދު ވިަޔފާީރގައި ދެިމހުރެވިގެން ތި ދަނީ ކީއްވެގެންކަމާިއ އަދ 
 ިވިޔަފާރިއަކުން އެވިޔަފާރިއެްއ ހަރަކާތްތެރިވާ މުޖުތަމައަކަްށ ފޯރުކޮށްދޭ ެއންމެ ޝަްނ ފުރިަހމަކުރުމަށްޓަކަިއ ވ

 ބައިކަން ކޮ މާނަފުން ހިުދމަތަކީ
  

: ެޓއް އެލުލަވާލުމުގެމިޝަްނ ސްޓޭޓްމަންރަގަޅު    ހަރުފަތްތައް
ފާހަަގކުރުން (ކަސްޓަމަރުން، މުވަްއޒަފުން، ކުންފުނީގެ  ވިޔަފާރިއާއި ުގޅުން ހުރި އެންމެ މުހިންމު ްގރޫޕްތައް .1

  ވެރިން، މުޖުތަމައު)
  ހޯދުން  އި މަގްަސާދމެދު ދެކޭގޮތްއެގުރޫޕްތަކުން ކުންފުނީގެ ދަުއރާކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު  .2
  މި ގްރޫޕްތަކުން ލިބޭމައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ދިރާސާކުން .3
  މި ނެރެވުނު ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެން ފާހަގަކުރި އެންމެ ކަމުދާ ަފއިދާ ހުރި ޚިޔާލެއް ފާހަގަކުރުން  .4
 މި ލިބުނު ނަތީޖާ ތަކުގެ އަލީގައި ފުރަތަމަ ސްޓޭޓްމަންޓް ހެދުން  .5
 ކުލަވާ ލެވިފައިވާ މިޝަން އަށް އެއްބަސް ވުމަކަށް އައުންއެ .6
 އިތުރު ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭނަމަ ގެނައުމަށްފަހު އެންމެ ަފހުގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރުން  .7
  ފައިނަލް ޑްރާފްޓް  ފާސްކުުރން ވިޔަފާރީގެ އެންމެއިސް ވެރިން  .8
 މިޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް ކުންފުނީގެ މެނުއަލްއަށް ލުން  .9

 ފަހުމްކޮށްދިނުންހުރިހާ ފަރާްތތަކަކަށް  އެވިޔަާފރިއާ ގުޅުންހުރި  ސްޓޭްޓމަންޓްމިޝަން .10
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އަށް، ވަނަ އަހަރާ ހަމަ 2014ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ވިޝަންއަކީ  :މިސާލަކަށް

 އެސް ޓީ އޯ އަކީ ދިވެިހ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮއްމެ ިދެވހި ފަރެުދއްމެ އެކުންފުނީގެ 

 މައްޗަށް ފަުޚުރވެރިވާ، ކާމިޔާބު، ހިންގުންތެރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމެެވ. 

އަދި މިޝަންއަކީ އެސް ޓީ އޯ އަކީ މި ސަރަހައްދުގައިވާ ބައިަނލް އަޤްވާމީ ކުންފުނިތަކުގެ 

  ތެރެއިންއެއްމެ އުފެއްދުންތެރި، އަދި ހިންގުންތެރި އެއްކުންފުންޏަށް ހެދުމެެވ.

  

  ވިަޔފާރީގެ ތަޢާަރފް  4.2
ތައާރަފެކެވެ. މީގައި ހިެމނެނީ ވިޔަފާރިން  އެވިޔަފާރިއަކީ ކޮންކަހަލަ ވިޔަފާރިއެއްކަން އަންގައިދޭނެމިބައިގައި ހިަމނާނީ 

ވިޔަފާރި މިހާ ހިސާބަށް ކުރިއަރަމުން ، ވިއްކާ މުދާ ނުވަތަ ފޯރުޮކއޭްދ ޚިދުމަތް، ުފއްދައިދޭ ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް
  އަދި ިމއީ ދެމެެހއްޓޭނެ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ފެއްނަ ސަބަބުތަކެވެ. ފަިއވާ ގޮތާއިއައިސް

   
ވިޔަފާރީެގ  އިވިޔަފާރި ރޭވުްނ ފަސޭހަކޮްއިދނުމުގެ އިތުރުން އެހެންފަރާތްތަކާއް ލިޔުމަކީ ތަޢާަރފެިވޔަފާރިއާބެހޭ ޞަރީހަ 

 ިހވެގެންދާެނކަމެކެވެ. ގުޅުންތައް ބަަދހިކޮށް ވިޔަފާީރގެ ނަން މަޝްހޫރުކުރުމަށް މަގުފަ

  

ާނެނ މަުޢލޫމާތު   ހިމަ
 ) ްނުވެތަ ރީޓޭލްކޮށް ؟ ވިޔަފާރި ެފތޭނީ ކޮން ގިންތިއަކަށްތޯ؟ ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަނީތޯވިޔަފާރީގެ ބާވަތ

  )؟ދެނީތޫނުވަތަ ޚުިދމަތެއް ފޯރުޮކއް ؟ އެއްތެއް އުަފއްދަނީތޯ ނޫނީ ގަނެ ވިއްކަނީ ތޯތޯ؟ ވިއްކާތަނެއް

  ުރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޙް؟ވިޔަފާރި އުެފދ/  ނު

  ީމިއީ އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިއެްއޯތ ނުވަތަ މިހާރުވެސް ހަިގުމން އައްނަ ވިޔަފާރިއެއްތޯ؟ ިވޔަފާރި އުފެިދެގން އައ

  މިހާހިސާބަށް ހާސިލުކުރެވުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ކިހިނެތްތޯ؟

  ިލޯކަލް  ،ކުންފުންޏެއްތޯ ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްތޯ(؟ ފެތޭ ިގންތިއަކީ ކޮބައިތޯޤާނޫނީގޮތުން ވިޔަފާރ

  ނުވަަތ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްތޯ؟ ،އިންވެސްޓްމެްނޓެއްތޯ

 ުޚިދުމަތް އް ވިޔަފާރިން ފ/ /ޚިދުމަތް އަމާޒުކުރަނީ ކޮންފަރާތްތަކަކަށްތޯ؟ މުދާ ދައިދެނީ ކޮން ކޮން ބޭނުމެއްތޯ؟ މުދާ

 ފޯރުކޮއްދޭނީ ކިހިނެތްތޯ؟

 ްއުފެއްދުުމގެ ނިޒްާމ، އެހީތެިރވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނީ ކޮންކަހަލަ ނިޒާމުތަކެއްތޯ؟  ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމަށ)

 މާކެޓްކުރުމުގެ ނިޒާމް، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ ނިޒާމް، މާލީ ރޭވުންތެރިކަން)
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ްނތައްތައް ސަ    މާލުކަްނ ޭދްނވީ ކަ
 ެޓަކާއި ގުޅޭ ވިޔަފާރިައކަށް ވާންވާނެއެވެ. މިސާލަކަްށ މަދު ކުރުމަށް ގަްސތުކުރާވިޔަފާއިައކީ  އަމާޒުކުރެވޭ މާކ

. ނަަމވެސް  މީސްކޮޅެއް ުއލޭ ހިސާބެއްނަމަ، ކުޑަ ވިޔަފާރިއަކުން ބައިވަރު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮއްދެވިދާނެއެވެ

/ޚިދުމަތް މީހުންގިނަ އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ގިނަ ސަރަޙައްދެއްަނމަ، އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ފޯރުކޮއްދޭ މު ދާ

/ޚިދުަމތް ތަފާތުކުރުމަށްޓަކައި ތިމާގެ ވިޔަފާރި ވަކިކަމަކަށް  ތަކާ ތިމާގެ ވިޔަފާރިން ފޯރުކޮއްދޭ މުދާ

.  ހާއްޞަކުރުން މުޙިއްމެވެ

 ަވިޔަފާރި ިމހާތަނަށް ހިނގުަމން ، ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަނީ މިހާރުވްެސ ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިއަކަށްނަމ

. އެގޮތުން ކުރީގައި ވިޔަފާރިޮކށްފައިވާ އައިގޮތުގެ ަމުޢލޫ މާތު ކޮއްމެވެސް ވަރަކަށް ހިމަނަންވާނެއެވެ

މިންވަރުތަކާ، ލިބިފައިވާ ފަިއދާ ނުވަތަ ގެްއލުމާ، ވިޔަފިާރއަށް ގެއްލުންވެފައި ނުވަތަ އެހެން މައްސަަލއެއް 

އެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަާރތަށް ދިމާެވފައިވާަނަމ އެކަން ދިމާިވސަބަބާ އެކަން ޙައްލުރިގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެ 

 ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ އެބަދަލު އައީ ކީއްވެގެންކަންވެސް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

  
  
 : މެލަންފަދަ ަތކެތި  ެކބެޖް، ޓޮމާޓޯ، ލެޓިއުސް، ސްވީޓް މީދޫ ފާރމާރސް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑަކީ ކެރެޓް، "މިސާލަކަށް

ނޑުގައި ހަްއދާ އެތަކެތި ވި  ވެ. މަިފަދ ތަރުކާރީއާ މޭވާއަކީ ބިއުީޓ ޓުއަރިސްޓު ިރސޯޓަށް ވިއްކަން ކެއްކުމުގެ ވިަޔާފރިއެދަ

ކޮއްމެ ަހފްތާއަކުވެސް ގިނަ ޢަދަދަަކްށ ތަރުކާރީއާ މޭވާ އަމާޒުކޮއްގެން ހައްދާ ތަކެއްެޗވެ. އަދި މި ރިސޯޓަކީ މިަފދަ 

 ބޭނުންވާނެ ރިސޯޓެކެވެ". 

ޓްރޭިޑންގ އޯގަނައިޭޒޝަންގެ ޓްރޭޑިންގ ވިޔަފާރިައށް ބަލައިލައިފިނަމަ  އިތުރު މިސާެލއްގެ ގޮުތން ސްޓޭޓް

ރުމުގެ ސާމާނު، ކާޑުގެ ބާވަތްތައް، ގެދޮރު އިމާރާތްކު، އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ މުަދލުގެ ތެރޭގައި

. އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި   ގޭެތރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފަަދ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ

  

  )ވިަޔފާރި ންިޞަބތްވާ ފަރާތް (ތް ވިަޔފާރީގެ ވެރިފަރާ  4.3
ވިޔަފާރީގެ ެވރިފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ުހރި ކުޑަ ލިއުންކޮޅެއް ހިމެނުމުން ބިޒްނަސް ޕްލޭން ކިޔާ މީހަކަށް 

.   އެވިޔަފާރިއެގަިއ މުޙިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމާފަާރތް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ
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/ މީދޫ ފާރމާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ އަޙް" :މިސާލަކަށް / އަޅިވިާލގެ ސ.މީދޫ އަދި އަލީ ޚާލިދު މަދު މުޙަްއމަދު

."ވިލަރެސްގެ ސ.މީދޫ ހި    އްސާވެގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެކެވެ

 

ު / ޑިެރކްަޓުރްނ  4.4 ުރްނގެ ޯބރޑ އިޒަ   ެއޑްވަ
ރޑެއް އޮތުމަކީ . މިއީ މެނޭޖްމަންޓް ީޓމުގެ އަގު ދަަމހައްވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް އަގުހުރި  ހަރުދަނާ ބޯ ޓާ ވިޔަފާރި ކަމެކެވެ

ރޑު މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާުތ  ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި އެހީތެރެިވދޭނެ ކަމެކެވެ. ބިޒްނަސް ޕްޭލންގެ މި ބައިގައި ވިޔަފާރީގެ ބޯ

 . . ެއގޮތުން މެނންބަރުންގެ ނަމާ، ވަޒީފާއާއި ިލބިފައިވާ ތަޢުލީމާ، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ހިމަނާށެވެ

.އަދި ވިޔަފާރި   ުކރިއެރުވުމުގައި ކޮއްމެ މެންބަރެއް ޙިއްސާކުރާނީ ކިހިނެތްކަންވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

ރޑުމެ ކަމާބެހޭ ާމހިރުން ހޯދޭހާ ފޯުރންތެރިކަން ނެތް ގިނަ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ންބަރުންގެ އެހީތެރިކާަމ ލަފާގެ މަތިން ބޯ

. ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރު މި ބައިަގ  ކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ މިފަދަ ވިަޔާފރިއެއްކަމުގައާިވނަމަވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ

ރޑު މެން ބަރުންގެ ކިބައިގައި ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާ ތަޖުރިބާހުރިކަން އެގޭނެގޮތަށް ލިޔަން ވިޔަފާރީގެ ބޯ

ރޑު މެންބަރުންނަކީ ސިނާޢަތުގެ އެހެންފަރާތްތަކާ ރަގަޅު ގުޅުމަކާ ޤަަދރު އަދި ވިޔަފާރިއަށް ފައިާސ  ވާނެއެވެ. އަިދ ބޯ

.   ހޯުދމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއްނަމަ، މި ވާހަކަވެސް ބަާޔންކުރަންވާނެއެވެ

.  :މިސާލަކަށް /ވެރިފަރާތްތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިބެދާނެއެވެ މީދޫ ފާރމާރސް ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑްގެ ެވރިފަރާތް

ފައިވާ ތަޢުލީމާ، ތަމްރީން އަދި ަތޖުިރބާ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ައިދ އެގޮތުން މެންބަރުންގެ ނަމާ، ވަޒީފާއާިއ ލިބި

. އޭރުން ބޯޑެުގ އެވެދަޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި މިކަންކަން ޙިއްސާކުރާނީ ކިހިނެތްކަންވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެ

މިޔާބުވެގެންދާނެކަން ބިޒްނަސް ޕްލޭން މެންބަރުންނަކީ ހަރުދަނާ ބައެއްކަމާއި މަިފަދ މެންބަރުންގެ ސަބަބުން ވިަޔފާރި ކާ

.  ކިޔާމީހުންނަށް އިގޭނެއެވެ

ނޑިއެއް  މިކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ިމާސލެއްގެ ގޮތުން މަޝްހޫރު އިްނވެސްޓަރ ވޮަރން ބަފެޓަށް ކުންފުންޔެއްގެ ބޯޑުން ގޮ

ސްޓަރުްނ ކުރާ އިތުބުާރ އެކުންފުނީގެ ޚިއްޞާގެ އަުގ ވަގުތުން އުފުލޭ ކަމީ އޭނާއާއި މެދު އިންވެ، ލިބިއްޖެނަމަ

.   ދައްކުވަިއދޭކަެމކެވެ
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ްނތައްތައް    ަސމާލުކަްނ ޭދްނވީ ކަ
  ްރޑު މެންބަރުން އެކުލަވާލާއިރު މެނޭޖްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަނ ބޯ

  ހޮވުން މުޙިއްމެވެ.  ފޯރުކޮއްދެޭވަފަދ ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓުގެ ެމދުަގއި ނެތް ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތައް

 ްއެކުގައި  ކަށް ފެތޭނެހެން (ރައްޓެހިންނާތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްފަުހ އެ ދާއިރާތަވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ކަނ

ރޑު އެކުލަވާލުން    މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންލައިެގންކަމަުގއިވިަޔސް) ބޯ

 ުރޑެއް އެކުލަވާލިެވފައި ނ ރޑު މެންބަރުނެްގ ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރާހިނދު ބޯ ވާނަމަ އެކުލަވާލާނެ ބޯ

  ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ މިބައިގާ ބަޔާންކުރުން 

 

  މެޭނޖްމަްނޓް  4.5
އެވިޔަފާރިެއއް އާލާކޮށް އެއްމެ އާދައިގެ ޚިޔާލަކުންވެސް  މަހަރުދަނާ ެމޭނޖްމަންޓް ޓެީމއް ވިޔަފާރީެގފަހަތުގައި ތިބިނަ

ތައް ހާޯދނެއެވެ. ނަމަވެސް މެނޭޖްމަްނޓުގެ ހަރުދަނާކަމެއްނުވާނަމަ، ކިތައްމެ މޮޅު ޚިޔާލަކުންވެސް ރެވޭެނ ގޮތްފައިދާނެ

ވިޔަފާރިއެއް ިބނާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިބައިާގ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގައި، ވިަޔފާރި ހިންގުުމަގއި ތިބީ ހަރުދަނާ 

. ކޮއްމެ މެންބަ ރަކީ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ހުނަރާއި ތަޖުރިާބހުރި ފަރާތެއްކަމުގަިއެވާފ ބައެއްކަން އަންގައިދޭންޖެހެެއވެ

.   އެއްމެންބަރަކު އަނެއްމެންބަރުގެ މަސައްކަަތށް އެހީތެރިވޭޭވނެފަދަ ފަންނު ހުރުމަކީ މުޙިްއމުކަމެކެވެ

ގެ ތަފްޞީލު    މެޭނޖްމަްނޓު
. އޭގެތެ ރޭގައި މެނޭޖްަމންޓުގައި ހިެމނޭ ފަރާތްތަކެުގ މިބައިގާ ހަިމނާނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ މަޢުލޫާމތެވެ

މަސްއޫލިއްޔަުތތަކާއި އެއިން ކޮއްމެ ފަރާތަކީ ކޮންކަމަކާ ބެހޭ މާހިރެއްކަމެެވ. އެކި ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރިއަށް އިންވެސްޓް 

ގައިވާނަަމ، ކުރުމުގައި ވިޔަފާރީގެ އަޞާސަށް ބަލާނެއެވެ. މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނުފަދަ މެނޭޖްމަންޓެއް ިވޔަފާރީ

.   އެވިޔަފާރީގެ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކަމުގައި ިއންވެސްޓަރުން ދެކި އެ ވިޔަާފރިއަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ފަސްނުޖެހޭެނެއވެ

އަދި މެންޭޖމަންޓުގައި ހުސް ަމޤާމުތަކެއްވާނަަމ، ވިޔަފާރިްނ ވިއްކާމުދާ ނުަވތަ ފޯރުކޮއްދޭ ޚިދުމަތް ތަރަްއޤީކޮށް ފުރިހަމަ 

ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުުމގައި މި މަޤާމުތަކަށް ހޮވާނީ ކޮންކަހަލަ ފަރާތްތަކެއްތޯއާިއ ކުރުމަށް  ނޑައަޅާފައިވާ ަލނޑުދަ ކަ

.   އެފަރާތްތަކުގެކިބައިގައި ހުއްނަންވާނެ ހުނަރުގެ ތަފްޞީލު ހިމަނަނާްވނެއެވެ
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ްނތައްތައް    ަސމާލުކަްނ ޭދްނވީ ކަ
 ުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުން)، އުފެއްދުާމިއ ރަގަޅު ފެންވަރުގަިއ މާކެޓްކޮށް ވިއްކުން (ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ކަސްޓަމަރ

މުދަލާއި ިޚުދމަތުގެ ފެނަަވރު ދެމެހެއްުޓން، ދިރާސާ، އަދި ިއާދރީމަސައްކަތްފަދަ މުޙިއްމުަބއިތައް 

މީހެްއ ހުރުމަކީ ކޮއްމެހެން ލާޒިމު ަކެމްއ ވަކި ޚާއްސަ ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިއިން ކޮއްމެ މަސައްަކތަކަށް 

.ބަޔާންކުރަތިބިކަން  އުފުލާނެ ގާބިލް ބަޔަކު  . ނަމަވެސް މި މަސަްއކަތްތަކުގެ ޒިންމާތައްނޫނެވެ   ންވާނެއެވެ

  މެނޭޖްމަންޓަްގއި މަސައްކަތް ކުރާ ފާރާތްތަކާބެހޭ ވިޔަާފރިއާ އެއްމެ ގުޅުންހުރި ަމޢުލޫމާތުތައް މިބައިގަިއ

. މީެގ ސަބަބުން، ބިޒްނަްސ ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު އިތުރު މަޢުލޫ ާމތުގެ ގޮތުގައި ހިމެނުން

ޕްލޭން ކިޔާފަރާތަށް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުެގ ހަރުދަނާކަން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ެމނޭޖްމަންޓް 

ޓީމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބޭނުންނަމަ، އެފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރުން ބޭނުންވާ ތަފްޞީލުތައް 

.ހޯ   ދޭނެއެވެ

  ްވިޔަފާރީގައި ަމސައްކަތް މިާހރުން މިހާރަށްވެސް ފެށުމަށް ަތއްޔާރުވެފައި ިތބި ފަރާތްތައް ފާހަގަކުރުނ  

  މެނޭޖްމަންޓް ީޓމުގެ ވަނަވަރާއި ފެންވަރު ބަޔާންކުރުމުގައި، އެއްމެ ކާމިޔާުބކަމާއި ފުރިަހަމކަމާއެކު ނިންމިފައިާވ

  މަސައްކަތްތަްއ ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރުން 

  ެބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރާހިނދު ުހްސކޮށްހުރި މަާޤމުތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުންެގކިބައިގާ ހުްއނަންވާނ

 ހުނަރާއި ވަޒީާފގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރުން 

  ވިޔަފާރިއަށް ނިޞްބަތްވާ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އެއްމެ ުމޙިއްމު އަދި ވިޔަފާިރއާގުޅުންހުރި ަމޢުލޫމާތު މި ބައިގަިއ

.ހިމެނުމަށް  ަފހު އެފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެެތރޭގައި ހިމަނާެށވެ

  

އަދި ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ  ީފލްޑް އޮފިސަރު، އެކައުންޓެންޓްމީދޫ ފާރާމްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  :މިސާލަކަށް

ތުތަކީ ކޮބާއިކަން މެނޭޖްމަންްޓ ޓީމުގައި ހިމެނިދާނެއެެވ. ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި އެފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫިލއްޔަ

. އަދި މީގެ އިތު ެމުދ ވިޔަފާރިއާއްޔަތުހުރި މިންވަރު ބަޔާންކުރުމަކީ ޤާބިލިރުން އެފަރާތްތަކުގެ ހުނަރާ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

.   އިންވެސްޓަރުންނާ އަދި ބިޒްނަސް ޕްލޭން ކިޔާ އެހެން ފަރާތުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ
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ްނ ޚިުދމަތައް ވިަޔފާރިައްށ ބޭުންނވާ  4.6   ެނ ެއހެ
ވިޔަފާރި ިއސްތިހާރިކޮއޭްދނެފަރާތެއް އަިދ ސިނާޢަތާގުުޅންހުރި އެހެނެިހން ޚިދުމަތްތައް ، ޤާނޫނީ ވަކީލު، އެކައުންޓެންޓް

ފޯރުކޮއްދޭނެ ަފރާތެއް ވިޔަފާީރގައި ހުރުމަީކ އެހެން ފަރާތްަތުކން ވިޔަފާރިއާމެދު ޮއއްނަ އިތުބާރު ބޮޑުވެ ހުނަރު ވެރިން 

ފާރިއަށް މަސައްކަތްކޮްއދޭން ބޭނުންވުން އިތުރުކޮއްދޭނެކަމެކެވެ. މިފަދަ ޚިދަުމތްތައް ވިޔަާފރިއަށް ލިބޭނެގޮތަްށ ވިޔަ

ހުރަުމކީ ބިޒްނަސް ޕްލޭންކިޔާމީހުންނަށް ތިމާގެ ިވޔަފާރިކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށްގެނިްދއުމަށް ވިސްނަންޖެޭހ 

. އެގޮތުން މި ޚިދުމަތްޭދފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ރަގަޅުވާ ހުރިހާކަމަކެާމުދ ވިސްނާފައިުހރިކަން ދޭހަކޮ އްދޭނެކަމެކެވެ

  ސަބަބުތަކާއި ކަމާބެހޭފަރާތްތަާކ އެފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި މިންވަރުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

  

ްނތައްތައް     ަސމާލުކަްނ ޭދްނވީ ކަ
 ްތައް އެްއމެ ރަގަޅަށް ޯފރުކޮއްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ސިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ޚިދުމަތ

 މަޢުލޫމާތު ޯހުދން

  . މިޚިުދމަތްތައް ފޯރުކޮއްދޭ ފަާރތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާިއ ތަޢުލުީމ ޙާޞިލުކޮއްފައިާވ ތަން ބަޔާންކުރުން

ބުން ބިޒްނަސް ތަޢުލީމީ ފެނަްވރާއި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮއްފައިވާ ތަނަކީ ފެންވަރު ރަގަޅުތަނެއްނަމަ އޭގެ ސަބަ

 ޕްލޭން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮްއދޭނެއެެވ.

ާނެނ މަުޢލޫމާތު   ހިމަ
 ްއެޑްވައިޒަރުނ  

  ްބޭންކަރުނ  

 ްއޯޑިޓަރުނ 

  ްވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  
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 ވަނަ ބައި  1 –މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން : 4 ފިލާވަޅު 

  )ޕްލޭން މާކެޓިން ( ޕްލޭން މާކެޓްކުރުމުގެ. 5

ދިނުމަށް ގަސްތުކުރާ ހިދުމަތެއް މާކެްޓކޮށް ވިއްކާނެގޮތް  ތަރިން އުފައްދާ މުދަލެއް ނުވަ މާކެޓިން ޕްލޭނަނީ ވިޔަފާ
 .    :ކެިޓން ޕްލޭގައި ހިމަނާނީމާބަޔާންކޮށްދޭ ލިއުމެކެވެ

  ިދިރާސާ  ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރ  

 ްމުދާ /ޚިދުމަތް ( ވިޔަފާރި  ގަސްތުކުރާ ކުރުމަށ(  

 ާމާެކޓް ޓާގެޓް ( ފަާރތް އަމާޒުކުރ(  

  ިދިާރސާ ަދެވރިކަމުގެ ވާ ވިޔަފާރ  

 ެތްގޮ މާކެޓްކުރާނ  

 

 ދިރާސާ  ސިާނައތުގެ  ވިަޔފާރި 5.1

 ؟ެއއްެޗއް  ކޮން  މިއީ
 .ދިރާސާއެކެވެ  ގޮތުގެ ބަދަލުވަމުންދާ  ސިނާއަތު ގޮތާއި  އެކުލެވިގެންވާ ސިނާައތު ވިޔަފާރި ޙާލަތާއި  އިޤްތިޞާދީ  މިއީ 

 މިންވަރާއި  ތަޞައްޥުރުކުރެވޭ ބައިވެރިންނަށް  ޔަފާރިއެއްގެ އެވި ގޮތް ބަދަލުވަމުްނދާ  ސިނާައތު ދައްކުަވއިދެނީ މީގެން

އަދި ބާޒާރުގައި ތިމާގެ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާއަީކ  .މިންވަރެވެ  ދެނެގަނެވަިފއިވާ ސިފަަތއް މުހިންމު  ސިނާއަތުގެ

  ކޮބައިކަން އަންގައިދޭނެއެވެ. 

ޤުބަލުގައި ލިބެންހުރި ފުުރޞަތުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ސިނާއަތުގެ މިހާުރެގ ޙާލަތު އޮތްގޮތާއި، މުސްތަ 

އަދި މި ސިނާއަތުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ އެިކ ބާޒާރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާިއ އެ ބާޒާރުތަކުން ތިމާގެ ވިޔަފާރިއަށް ކުރާނެ 

ރާނެ އާ މުދަލެްއ ނުވަތަ އަސަރުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ތިމާގެ ވިޔަފިާރއަށް އަސަރުކު

. ތިމާގެ ވިޔަފާރިއާގޭުޅ ބާޒާރުތައް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުން އުޅޭތޯއާ ، ޚިދުމަތެއް ވާަނމަ އެކަމެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 ޤައުމަށާއި އިޤްތިޞާދަށް އަްއނަ ބަދަލުތަކާއި މި ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތުވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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އްވެ  މުހިްނމުވަީނ ން މިކަ   ؟ކީ
 ދެނެގަނެ  ފުރުޞަތުތައް ވިޔަާފރީގެ ހުރި އެސިނާއަތެއްގައި  ދިރާސާކުރުމުން ބަދަލުތައް ައންނަމުންދާ ސިނާއަތަށް

 ޚިދުމަތް /މުދާ  ކުރެވޭ ތަޢާރަފު  .ެއހީތެރިވެއެވެ  ބައްަޓންކުރުމަށް ވިޔަފާރި  އެއްގޮތައް ބޭނުންތަކާއި  ކަސްޓަމަރުންގެ 

. ރިއާައތް ބަދަލުތަކައް އަންނަ  ސިނާއަތަށް ނީވާ ތަޢާރަފުކުރަން   ކުރެވިގެންނެވެ

 ގެންނަންޖެހޭ ޚިދުމަތަށް /މަުދލަށް ދެިމހުރަުމށްޓަކައި ވިޔަފާރީަގއި ދެނެގަތުުމން ބަދަލުތައް އަންނަ  ސިނާއަތަށް

 ބަދަލުތަކަށް އަންނަ ތައްސިނާއަ .ފަސޭަހވެެގންދެއެވެ  އަންދާޒާކުރުަމށް ވަގުތު ގެންނަންޖެހޭ އެބަދަލުތައް ބަދަލުތަކާއި

 .ދަށެްވެދއެވެ ވިޔަފާރި ނުދާނަމަ  ޒަމާނީކުރެވެމުން ޚިދުމަތް/މުދާ  ސަމާލުކަންނުދެވި

 
 

 ؟ކިހިެނއް  ޯހާދނީ މަުޢލޫމާތު  މިކަމަށް 
. ،މަޖައްލާ ނޫސް ޚަބަރާއި ވިޔަފާރީގެ  ،ތަފާސިްހސާބު   އިންޓަނެޓް

  

ާނީނ  ؟މަުޢލޫމާތެއް  ކޮން  ހިމަ
 :ބަދަލުތައް އަންނަމުންދާ ށްމާަހއުލަ ވިޔަފާރީގެ 

 ބަދަލުތައް އިޖްތިމާއީ  -
 ބަދަލުތައް އިޤްތިޞާދީ  -
 ބަދަލުތައް ތިމާވެށީގެ  -
 ބަދަލުތައް ޓެކްނޮލޮޖީގެ -
 ބަދަުލތައް ސިޔާސީ  -

 ބަދަލުތައް އަންނަމުންދާ ސިނާއަތަށް
) ސަކްސަސް (ކީ ސިއްރުތައް ވުމުގެ  ވިޔަފާރިއަކަށް ކާމިޔާބު ސިނާއަތުގައި  ފެކްޓާރސް

 ހުރަސްތައް  ހިުރ ވަނުމަށް ސިނާއަތަށް ފާރިތައް ވިޔަ އާ
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ތަރުކާރީއާ މޭވާ ރިސޯޓުތަކަށް ވިއްކުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ިމ  ،މީދޫ ފާރމާރްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް :މިސާލަކަށް

. ދިރާސާއިން ހޯދައިގަނެވޭނެއެެވ. އިަދ ސިާނައތަށް އައްނަ ބަދަލުތަކަށް ރިއަޔަތްކޮށް ިވޔަފާރި ބައްަޓން ކުރެ ވޭނެއެވެ

މިގޮތުން މިާހރު ރާއްޖޭއަށް އެއްމެ ގިނައިން އެތެރެކުރާ މޭވާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅު އަެގއްގައި ހެްއޭދނެ 

އެއްޗެއްނަމަ، އެބާވަތެއް ހައްދާ ވިއްކުމަްށ މިކުންފުންޏައް ނިންމިދާނެއެވެ. ނުވަތަ، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަސަޭހއިން 

 ންޏައް ހައްާދ ވިއްކިދާނެއެެވ. ހެއްދޭ ބާވަތެއްގެ އެޗެތި ކުންފު

  

 )މުާދ /ޚިުދމަތް ( ވިަޔފާރި ގްަސތުކުރާ  ކުުރމަށް  5.2

 ؟ެއއްެޗއް  ކޮން  މިއީ
 ޚިދުމަތަކުން/މުދަލަުކން އެ  ސިފަތަކާއި  ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ މުދާ  ގަސްތުކުރާ ވިއްކުމަށް ިހމަނާނީ މިބައިގައި 

 ލިބިގަންނަގޮތުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ކަސްޓަމަރުން  ޚިދުމަތަކުން/ކުންުމދަލަ އެ ،ބޭނުންތަކާއި ފުްއދައިދޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް

އެގޮތުން ބިޒްނަސް ޕްލޭން ކިޔާ ފަރާތަށް ތިމާގެ ވިޔަފާރިްނ ވިއްކާ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަަތކީ ކޮބައިކަން  .މަޢުލޫމާތެވެ 

  އަންގައިދިނުމެުގ ގޮތުން ވީހެާވސް ތަފްޞީލުކޮށް މި މަޢުލާޫމތު ގެނެވިދާނެއެވެ. 

  
/ޚިދުމަތް ދައްކުވައިދޭން ބޭނުންވާގޮތްވެސް ބާޒާ ރުގައާއި ވާދަވެރި ވިޔަފާރިތަކަށް ތިމާގެ ވިޔަފާރިން ފޯރުކޮއްދޭ މުދާ

.   މުޙިއްމެވެ. ެއޮގތުން އައްނަނިވި ސުވާލުތަކަށް ވިސްނާލެވިދާެނއެވެ
 ާޚިދުަމތްތަކ/ /ޚިދުމަތް އެހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ މުދާ   ތަފާތުވަނީ ކީއްވެ؟ ތިމާގެ ވިޔަފާިރން ފޯރުކޮއްދޭ މުދާ
  ޚިދުމަާތޭދތެރޭ އެހެން ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތަކީ ކޮބާ؟/   ތިމާގެ ވިޔަފާިރން ފޯރުކޮއްދޭ މުދާ
 ޯ؟ވާދަވެރި ވިަޔާފރިވެރިންގެ ުމާދ/ޚިދުމަތާމެދު ތިމާ ދެކެނީ ކިހިނެތްތ  
  

އްވެ  މުހިްނމުވަީނ މިކަން   ؟ކީ
 ފޯރުކޮށްދޭ  އެވިޔަފާރިއުަކން  .މައްޗަށެވެ  ޚިދުމަެތއްގެ ނުވަތަ ދަލެއް މު ފޯރުޮކށްދޭ  އެވިޔާަފރިއަކުން ބިނާކުރެވޭނީ ވިޔަފާރި 

 ބަޔާންކޮށްދެވެން ސިފަތަެކއް  ޚާއްސަވާ ވިޔަފާރިތަަކށްވުރެ އެެހނިހެން ،ބަޔާންކޮށް ފުރިހަމައަށް  މުަޢލޫމާތު  ޚިދުމަުތގެ /މުދާ 

 .ވާނެއެވެ
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 އަލީގައި މަޢުލާޫމތުގެ މި  .ދެނެގަނެވޭނެއެވެ ދިމާތައް  ނުވާ ފުރިަހމަ  ބޭނުންތައް ކަސްޓަމަރުންގެ  ިދރާސާއިން ސިނާއަތުގެ

 .ހެދިދާނެއެވެ  އެއްޗަކަށް ފުރިހަމަކޮށްދޭ  އިތުރަށް ބޭނުންތައް  ކަސްޓަމަރުންގެ  ޚިދަުމތަކީ  ދޭ ނުވަތަ މުދާ  އުފަްއދާ  ތިމާ

 ސިފަތަކަށް ތަފާތުކޮށްދޭ  އިހުށަހެުޅމާ  ވިޔަފާރިަތކުގެ ވަާދވެރި އެހެން  ޚިދުަމތް/މުދާ  ހުށަަހށާ ވިއްކުމަށް ވިޔަފާރީގައި 

 ވާދަވެރިަކމުގައި  ވިޔަފާރީގެ  ފޯރުކޮށްދީ  ޚިދުަމތެއް ތަފާތު  ނުވަތަ ރަގަޅު  އެވިޔާަފރިތަކަށްވުރެ ،އަހައްމިއްޔަތުަކންދީ

އަދި ފައިސާ ހުޯދމަށްަޓކައި އިންވެސްޓަރަކަށް ބިޒްނަސް ޕްލޭން ހުށައަޅަނީނަމަ ެއފަރާތުން ބަލާނީ  .ހޯދޭެނއެވެ ކާމިޔާބު

. /ޚިދުމަްތ ަތފާތުކޮއްދޭގޮުތެގ މައްޗަށެވެ  އެ ވިޔަފާރީގެ މުދާ

ުޢލޫމާތު   ؟ކިހިެނއް  ޯހާދނީ މިމަ
 ދިރާސާ ވިޔާަފރިތަކުގެ ވާދަވެރި  -

 ދިރާސާ  ކަސްޓަމަރުންގެ/މާކެޓް -

 ފަރާތުން ސަޕްލަޔަރުންގެ -

  

ާނީނ  ؟މަުއލޫމާތެއް  ކޮން  ހިމަ
 ސިފަތައް  ޚާއްސަވާ  ޚިދުމަތް /ުމދާ  ވިއްކާ ތިމާ -
 ސިފަތައް  ގެނެސްދޭ  ފުރިހަމަކަމެއް  ިއތުރު ޚިދުމަތަށް  ވަތަ ނު މުދަލަށް  -
 ހިތްހަމަޖެހުން  ަފއިދާއާއި  ލިބިދެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިސިފަތަކުން  -
ނޑު  އަޅާކިޔޭ ޚިދުމަތާއި /މުދާ  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ވާދަވެރި  އެހެން  ޚިދުމަތް /މުދާ  -  ޕްޒިޝަނިން) (ާމކެޓް  މިންގަ
 ކަންތައްތައް ކުރާ ވިޔަފާރިން ތިމާގެ  ތުކޮށްތަފާ ވިޔަފާރިތަކާއި ވާދަވެރި  އެހެން  -
 ގޮތް އަންނަ ދެކެމުން  މިހާތަނަށް  ކަސްޓަމަުރން މެދު  ޚިދުމަތާއި /ުމދާ  ވިއްކާ ތިމާ -
) ކުރެހުން/ފޮޓޯ  ހުރިނަމަ (ލިބެން  -  ހިމެނުމަށް
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ޓޮާމޓޯ، ލެޓިއުސް، މީދޫ ފާރމާރްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވިއްާކ މެވާޔާ ތަރުާކރީއަކީ ކެރެޓް، ކެބެޖް، މިސާލަކަށް 

. މި ތަކެތި ހައްދަނީ ގްރީްނ  ބަށި، ތޮރާ، ކިއުކަންބާ، ސްވީތް މެލަން، ލިބޯ، މިރުސް އަދި ކައްޓަލަ ފަދަ ތަކެއްޗެވެ

. އެހެންކަމުން މި ތަކެއްޗަކީ ހުޅުވާލެވަިފއިވާ ދަޑުތަކުގައި ަހއްދާ އެއްޗިއްސައްވުެރ  ހައުސްގައެވެ

ބަލައިގަންނާނެ ފެންވަރުހުިރ ތަކެތިކަން ބަޔާން ފެންވަރު ރަގަޅު އަދި ިރސޯޓުތަކުން 

 .  ކުރެވިދާނެއެވެ

އިތުރު މިސާލްެއ ނަގާނަމަ ުދނިޔޭގެ މައްޝޫރު އެޕަލް އަކީ ކޮމްޕިއުޓަރ، ފޯނު، އައިޕޮޑް އަިދ 

  އައިޕެޑް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި ވިއްކާ ކުންފުންޏެކެވެ. 
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 ބައި  ވަނަ 2 –މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން : 5 ފިލާވަޅު 

 )މާކެޓް  ޓާގެޓް ( ފަރާތް  ައމާޒުކުރާ  5.3
 ޚަރަދުކުރަން ފަިއސާ ފުއްދުމަށް  ބޭނުމެއް ވަކި ،ހުންނަ ސިފަތަކެއް  އެއްކަހަލަ ޖުމްލަޮގތެއްގައި  މާކެޓަކީ އަމާޒުކުރާ

 ރިޒޯޓް :ިމސާލު( .އެކުވިނަމެކެވެ ކިޔޭ ގުރޫޕްކޮށް ށްކަސްޓަމަރުނަ ހުރި  ޤާބިލްކަން  ޚަރަދުކުރުމުގެ  އަދި  ތައްޔާރަށްތިބި 

 އެއް ޚިދުމަތް /މުދާ  ވެދާނެެއވެ. ވިއްކާ  ވިޔަފާރިތަކަކަށްވެސް  ނުވަތަ ފަރުުދންނަށް  ވަކިވަކި މާކެޓަކީ  މާކެޓް). އަމާުޒކުރާ

  މާލެއަށް) ،ރިސޯޓްތަކަށް :(މިސާލު  އަމާޒުކުރެވިދާނެއެވެ  ވެސް  މާކެޓްތަކަކަށް ގިނަ މާކެޓަކަށްވުރެ

މަތް ފޯރުކޮއްދޭން އަމާޒުުކރާ ކަސްޓަމަުރންނަކީ (ނުވަރަ ޓެާގޓް މާކެޓަކީ) ކޮބައިކަން މިބައިގައ ވިޔަފާރިން މުާދ/ޚިދު

/ޚިދުމަުތެގ  ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ ކަސްޓަމަރުން ވިޔަފާރިކުރުމުގަިއ ބޮޑަށް ބަލަނީ މުދާ

ނީ ކޮން ޙާލަތްތަކެއްގަތޯއާ ައދި ެއފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވެ އަގަށްތޯ ނުވަތަ ފެންވަރަށްތޯާއ، އެފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރިކުރާ

، ސަމާލުކަންދޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަންވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިހާރެުވސް ހިގަމުން އަްއނަވިޔަފާރިއެްއނަމަ

.   ވިޔަފާރީގެ ަކސްޓަމަރުންނަކީ ކޮބައިކަމާ ވިޔަފާރި ވެފަިއުހރިގޮތް ކިޔާދޭންވާނެއެވެ

/ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮއްދޭން އަމާޒުކުރާ ހުރިާހ  ތިމާގެ ވިޔަާފރީގެ ކަސްޓަަމރުންނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި މުދާ

 .  ކަސްޓަމަރުންނަށް ނިޞްބަތްވާ ސިފަތަކަކީ ކޮބައިކަން ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

/ޚިދުަމްތ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުނެްގ އަން . އަދި އޭގެތެރެިއން މީގެ އިތުރުން މުދާ ދާޒާއެއް  ވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ

ތިމާގެ ވިޔަފާިރން ވިޔަފާރިކުރާ/ވިޔަފާރިކުރާނެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޢަދަދު ދެނެގަެނ އެ ޢަދަުދ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ 

ވަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިހާރު ހިނަގމުން އަންނަ ވިޔަފާއިއެއްނަމަ ފާއިތުވެ ިދޔަ އަހަރުތަކުގައި ވިޔަފާރިވަެފއިވާ މިން

  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވިޔަފާރިެއއްކަން މިބައިގައި ދައްކުވައި ދޭންޖެހޭނެއެެވ.

 

އްވެ  މުހިްނމުވަީނ މިކަން   ؟ކީ
ނޑައަޅާ މާކެޓް އަމާޒުކުރާ -  ފައިސާ އަދަދާއި  ވިއްކޭނެ ޚިދުމަތް /މުދާ  ދެނެގަތުމުން ކުޑަބޮޑުމިން އެމާކެޓްގެ  ކަ

. އަންދާޒާކުރަން އަަދދު  ލިބޭނެ  ފަސޭަހވެއެވެ

 ކަސްަޓމަރުން ަގންނާނެ  ޚިދުމަތް /މުދާ  ގަސްތުކުރާ ވިއްކަން ބެލުމަށްޓަކައި ނެރެވިދާނެތޯ ފައިދާއެއް  ވިޔަފާރިން -
 .ބަލަންވާނެއެވެ ތިބިތޯ އަދަދަކަށް  އެކަށީގެންވާ
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 ގެންގުޅޭނެ  ރުމުގައިޕްރޮމޯްޓކު އެބަޔަކަށް  ޚިދުމަތް /މުދާ  ދިރާސާކުރުމުން ހޯދައި  މަޢުޫލމާތު މާކެޓްގެ  އަމާޒުކުރާ -
ނޑައެޅުމަށް  އުކުޅުތައް  .އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ  ކަ

 

 ؟ކިހިެނއް  ޯހާދނީ މަުޢލޫމާތު  މިކަމަށް 
 ޑެވެލޮޕްމަންްޓގެ އިކޮނޮމިކް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ،ތަފާސްހިސާބުތައް ޕްލޭނިންގެ  ނެޝެނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް -

 ބުތައްިހސާ ހިސާބުތައް އަދި މިނޫންވެސް އެކިއެކި ތަފާސް ތަފާސް 

 ދިރާސާ ވިޔާަފރިތަކުގެ ވާދަވެރި  -

 ސުވާލުކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންނާއި -

  

ާނީނ  ؟މަުޢލޫމާތެއް  ކޮން  ހިމަ
 އާބާދީ ކަސްޓަމަރުންގެ  -
 އުމުރުފުރާ  -
 މިންވަރު އާމްދަނީގެ  -
 ސަރަހައްދު  ދިރިއުޅޭ  -
 އަަދދު  ޚަރަދުކުރާ ތަކެތިގަތުމަށް އާއްމުކޮށް -
 ދޭތެެރދުރުމިން  ތަކެތިގަންނަ އާއްމުކޮށް -
 ވައްޓަފާޅި  ކަސްޓަމަރުންގެ  -
 ވައްޓަފާޅި  ދިރިއުުޅމުގެ  -
 ބޭނުން  ކަސްޓަމަރުންގެ ފުރިހަމަކޮށްދޭ  ޚިދުމަތުން /މުދާ  -
 ކަންތައްތައް/ފަރާތްތައް އަސަރުފޯރުވާ  ނިންމުންތަކަށް  ތަކެތިގަތުމުގެ  ކަސްޓަމަރުން -
  

.  މީދޫ ފާރމާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހައްދާ ތަރުކާރީއާ މޭވާ" :މިސާލަކަށް ވިއްކަން ޤަސްތުކުރަނީ ރިސޯޓުތަކަށެވެ

. މި ރިސޯޓަށް ކޮއްމެ ހަފްތާއަކު  20 އެގޮތުން ވިޔަފާރިކުރަން އަމާޒުކުރަނީ، ކައިރީގައިވާ ބިއުޓީ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓަށެވެ

ަލ ިމުރްސ ައިދ ަކްއޓަ ، ކިއުކަންބާ، ސްވީޓް މެލަން، ލިބޯ ،ޓަނުގެ ކެރެޓް، ކެބެޖް، ޓޮމާޓޯ، ލެޓިއުސް، ބަށި، ތޮރާ

  ."ޭބުންނެވެއވެ 

އެހެން މިސާލަކަށް ބަލާލާނަމަ ސޮނީގެ ވޯކްމަން ބްރޭންޑްގެ އެމް ޕީ ތްރީ 

ޕްލެޔަރ އަދި ފޯނު އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ލަަވ އަޑުއަހަން ޝައުޤުވެރިވާ، ޒުވާން 
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. ެއހެންކަމުން މިކުންފުނީެގ އިސްތިހާރާ އިންތައްވެސް ޑިޒަ ިއ، ލީފްލެޓްތަކުގައި ހުންނަޢުމުރުފުަރއިގެ މީހުންނަށެވެ

 ފަރުމާކުރެިވފަިއވަނީ މި ފަދަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމުދާނޭގޮތަށެވެ.

  

 ދިރާސާ  ވާަދވެރިކަމުގެ  ވިަޔފާރި 5.4

 ؟ެއއްެޗއް  ކޮން  މިއީ
 ތަފްޞީލް ވިޔަފާރިތަުކގެ އެހެނިހެން ވާދަކުރާ ނުސީދާކޮށް ސީދާކޮށާއި ވިޔަފާރިއާއި  ގަސްތުކުރާ ކުރަން  މިއީ 

. މި  .ޖެހޭނެއެވެ ދެނެގަންނަން  ސިަފތައް އުނި  ސިފަތަާކއި  ހަރުަދނާ އެވިޔަފާިރތަކުގެ ދިރާސާިއންދިރާސާއެކެވެ

 އެހެން  ތަފާތު އަމާޒުކޮށްގެން އެއްކަސްަޓމަރުންނަކަށް  ފުއުްދަމށް ބޭނުމެއް އެއް ވިޔަފާިރތަކަކީ  ވާދަކުރާ ނުސީދާކޮށް

  .ވިޔަފާރިތަކެވެ ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދަުމތެއް/މުދަލެއް 

  

/ ޚިދުމަތާ އަޅާޔަފާރިން ވިއްކާމުާދ ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދޭ ޚިދުމަްތ ވާދަވަރި ެއހެން ވިތިމާގެ ވި ިކޔޭ ޔަފާރިތަކުގެ މުދާ

މިންގަޑު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރުމަކީ ބިޒްނަސް ޕްލޭން ކިޔާމީހާއަށް ސިނާޢަތާއި ވާދަެވިރ 

އި ވިޔަފާރިައށް ދިމާެވާދެނ ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރަށް ހުރިކަން ވިޔަފާރިވެރިްނ ރަގަޅަށް ެދނެގަނެވިފައިވާކަމާ

. އެފަރާތްތަކުން އަހަރެއްެގ  ދޭހަވާނެކަމެކެެވ. އެގޮތުން ވާދަވެރި ކޮއްމެ ވިޔަފާރިއަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަޔާން ކުރާށެވެ

ންހުރިނަމަ ިމމަޢުލޫމާތު ބަާޔންކުރާށެވެ. އަިދ މައްޗަށް ވިޔާަފރިވާ މިންވަާރއި ވިޔަފާރިކުރާ ކަސްޓަމަރުްނގެ އަދަދު ލިބެ

އެ ވިޔަފާރިަތކުން ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް ބޭނުންވާމިންވަރަށް ުފއްދާނުދެވެނީ ކީއްވެގެންކަމާިއ އަދި ތިމާެގ 

ވިޔަފާރިން ކަސްޓަމަރުންެގ ބޭނުންތައް ފުރިހަމައަްށ ފުއްދައިދީެގން ވާދަވެރި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަސްޓަަމރުން 

.ހޯ   ދޭނެގޮތްެވްސ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

  
 : . އޭގެތެރޭގައި   ވިޔަފާރިއެއްގެ ގަދަ ފައިތަކާިއ ބަލި ފައިތައް އެތައް ބައިތަކަކަށް ގިންތިކުރެވިދާނެއެވެ

 ވިޔަފާރިވާ މިންވަރު،  -
/ޚިދުމަުތގެ ފެނަވުަރ،  -  މުދާ
/ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮއްދޭ ޮގތް،  -  ކަސްޓަމަރުންނަށް މުދާ
/ޚިދުމަުތގެ އަގު -  ، މުދާ
 އުފެއްދުމުގެ ަޤބިލިއްޔަތު ހުރި މިންވަރު،  -
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- . /ޚިދުމަތެުގ ވައްތަރުތައް ހިމެނެއެވެ   ވިޔަފާރީގެ ޤަަދރާއި ފޯރުކޮއޭްދ މުދާ
. މިބާވަތުެގ  އެގޮތުން މިއިން ކޮއްމެ ބެައަގއިވެސް އެއްެމ ކުރީގައި އުެޅނީ ކޮން ބައެއްތޯ އަމިއްލައަށް ސުވާލުކޮއްލާށެވެ

.ވިޔަފާރި ބައެްއފަރާތްތަކު   ން ފައްޓާފައި ނުވަަތ ބައެއްފަރާތްތަކުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ ކީއްވެެގންތޯ އޮޅުންފިލުވާދޭށެވެ
 
 

އްވެ  މުހިްނމުވަީނ މިކަން   ؟ކީ
 ދެނެގަތުމުން އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރާ  ވިއްކުމަށް އަދި  މާކެޓްތައް  އަމާޒުކުރާ  ،އަގުަތއް ވިއްކާ މުދާ  ވާދަވެރިން  -

 .ހޯދެއެވެ  ގޮތްތައް ތުކުރާނެ ތަފާ  ުހށަހެޅުމާއި  ވާދަވެރިންގެ 

 ފާހަަގކޮށްއެ މާކެޓްތަކަށް މާކެޓްތައް އަާމޒުނުކުރާ  އެމީހުން  ދެނެގަތުމުން  ހަރަކާތްތައް ވާދަވެރިންގެ  -
 .އަމާޒުކުރެވެއެވެ 

 މުހިންމުަކންދޭ  ކަސްޓަމަުރން ދިރާސާކުުރުމން އުކުޅުތައް  ވާަދވެިރންގެ ވިޔަފާރިކުަރމުންދާ  ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު -
 .ެދނެގަނެވެއެވެ އްތައް ކަންތަ

 

 ؟ކިހިެނއް  ޯހާދނީ މަުޢލޫމާތު  މިކަމަށް 
 ބަލައި މުއާމަާލތުތައް ކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންނާއި މަސައްކަތްކުރާގޮތާއި އެމީހުން ޒިޔަާރތްކޮށް  ވިޔަާފރިތަކަށް  ވާދަވެރި 

 ދަސްކުރުން

 މަޝްވަރާކުރުން ސަޕްލަޔަރުންނާއި  ކަސްޓަމަރުންނާއި އެވިޔަފާރިތަކުގެ 

 އިސްތިހާރުތައް) ބެލުން  ،(ޕޯސްޓަރު ވަސީަލތް ބޭނުންކުރާ  މާކެޓްކުރަން ރިން ވާދަވެ

  

ާނީނ  ؟މަުއލޫމާތެއް  ކޮން  ހިމަ

ރި ހޭ  ވިަޔފާރިތަކާއި ވާަދވެ  މަުޢލޫމާތު  ބެ
 ތަފީްޞލް ޚުިދމަތުގެ /މުދާ  ވިއްކާ -
 ސިފަތައް ތަފާތުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް /މުދާ  -
 މަޢުލޫމާތު  ކަސްޓަމަރުންގެ އެވިޔަފިާރތަކުގެ  -
ނޑައެޅުުމގެ  އަގު އަގާއި  އްކާވި -  އުކުޅުތައް ކަ
 ހަރަކާތްތައް އިސްތިހާރުކުރުމުގެ  މާކެޓްކުރުމާއި  -
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 ގަންނަ  ޚިދުމަތް /މުދާ  ވާދަވެރިންގެ  (ކަސްޓަމަރުން  ސިފަތައް  އުނި ސިފަތަާކއި  ހަރަުދނާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ވާދަވެރި  -
) ނުގަންނަ ނުވަތަ  ސަބަބުތައް

 ަދތިތައް ދިމެާވދާނެ  ތުތަކާއިފުރުޞަ ހުރި އަށް ވިޔަާފރި އަމިއްލަ -
  

ނޑުވެރިކަން ުކާރ  :މިސާލަކަށް މީދޫ ފާރމާރްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ާވދެަވރިންގެ ތެރޭގައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ދަ

.މީހުންނާ، ތަރުކާރީއާ މެ   ވާ އެތެރެކުރާ ފަރާްތތައް ހިމެނޭނެއެވެ

އެފަރާތްތަކުން ނުވިްއކާ އެއްޗިހި ނުވަތަ ނުވިއްާކ  ،އެގުނީމަ އެއީ ކޮންބައެއްތޯއާ އެފަރާރަތްތަކުން ތަކެތި ވިއްކާގޮތް

ރިސޯޓުތައް އެގުންފަދަ މީދޫ ފާރމާރސް ްޕރައިވެޓް ލިމިެޓޑަށް ހުރި އެހެން ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވޭނެ. އެހެންކަމުްނ 

  ވާދަވެރި ހުިރާހ ފަރާތްތަކެއްގެ މައުލާޫމތު ީވ އެއްމެ ތަްފޞީލުކޮށް ހިމަނަންވާނެ. 

ތު ދާއާިރއަކުން މިސާލުނަގާނަމަ ރީފްސައިްޑ ކުންފުންޏަީކ ތަފާ

. ިމކުންފުީނެގ އަތުކުރީގަޑިވިއްކުމުގައި ފާހަަގ ކުރެވޭ ދިވެހި ވިޔަފާރި އެކެވެ

ހަަމއެކަނި އަތުކުރީ ގަޑިއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ، އެއްސިއްރަކީ ކާމިޔާބީގެ

.ވިޔަފާރިކުރާ ިވޔަފާރިއެއް ނެތްކަމަށް އެކުންފުނީގެ ވެރީންނަ   ށް ފާހަގަކުރުެވމުްނ، އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުެމވެ

 

ތް މާކެޓް  5.5  ކުރާެނ ގޮ
މި ބައިގާ ހިމަނާނީ ވިޔަާފރިން މުދާ ވިއްކުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަްތފޯރުކޮއްދިނުމަްށ ރާވާފައިވާަފއިވާ ގޮތްތަކާއި 

/ޚިދުމަތް މާކެްޓކޮށް ވިއްކުމުގެ ޕްލޭ . އެގޮތުން މުދާ ނަކީ ވިޔަފާރީގެ މަގު ޗާޓެއްގެ ގޮތަުގިއ ބޭނުންކުރާނެ އުކުޅުތަކެވެ

. އަދި ވިޔަާފރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހުރިކަން އިންވެސްޓަރުންނަށް ޔަޤީން  ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެއްޗެކެވެ

.   ކުރެވޭނެއެއްޗެއްވެސެްމެއވެ

ނޑައެޅުމަށްަފހު އެ މުދާ  ސިފަތައް  އޭގެ އަދި  ޚިދުމަތް /ުމދާ  ވިއްކާނެ  ތެރޭގައި ހަރަކާތްތަކުގެ ކެޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މާ/ކަ

  ޚިދުމަތް /ހިމެޭނނީ އެ މުދާ 

ނޑައެޅުން ގޮތްތައް  އިސްތިހާރުކުރާނެ -   ،ކަ

ނޑައެޅުން ތަންތަން ނުވަތަ ގޮތްތައް ވިއްކާނެ -  އަދި ،ކަ

ނޑައެޅުން އަގު ވިއްކާނެ -    ކަ
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 އިްސތިހާުރކުުރން  5.5.1

 އެއްޗެއް؟ ކޮން މިއީ
ނޑައަޅާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ކަސްޓަމަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު  ހޭބެ ޚިދަުމތާއި/މުދާ  ވިއްކާ މިއީ   .ގޮތްތަކެވެ ކަ

 ހިންގާނެ އެހަރަާކތްތައް ޚަރަދާއި  ކުރާނެ  އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭނެއް  ހިންގާނެގޮތުގެ ހަރަކާތްތައް އިސްތިހާރުކުރުމުގެ 

ނޑިވަޅުތަކާއި ނޑައަޅާ ހޯދަން  އެހަރަކާތްތަކުން  އި،އެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަން ޭބނުން ކުރާނެ ވަޞީލަތްތަކާ، ދަ  މަންފާ  ކަ

މީގެ އިތުރުން އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބްރޯޝަރ، ލީފްލެޓް އަދި މުދާ ޕެކޭޖްކާުރ  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

. އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެިރކޮށް ވިޔަފާރި އިސްތިހާރުކުރާނަމަ އެފަރާ ތެއްގެ ޑިޒައިންގެ މަޢުލޫމާތު ިހަމނަންވާނެއެވެ

  ހުނަރުވެރިކަން ދެނެގަނެ ވިޔަާފރި އިސްތިހާރުކުރުމަށް އެފަރާތުން ކޮއްދޭނެ ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ؟ކީއްވެ  މުހިންމުވަނީ  މިކަން
 ކަސްޓަމަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ ޚިދުމަތާއި/ުމދާ  އެ ވިއްކުމަށްޓައި  ޚިދުމަތް /މުދާ  ފަށާއިރު  އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް 

 .ރާވަންޖެހޭނެއެވެ  ޕްލޭނެއް ށްދޭނެގޮުތގެފޯރުކޮ

 (އިސްތިހާރު .އަސަރުކުރެއެވެ ސީދާކޮށް  ޚަރަދުވާޮގތަށް  ލިބޭގޮތާއި  ފައިސާ  ސަބަބުން ހަރަކާތްތަކުގެ އިސްތިހާރުކުުމގެ

) ވަންނަ  ވިޔަފާރިއަށް އިސްތިހާުރކުރުމުން ޚަރަާދއި ކުރުމުގެ   ފައިސާ

 

 ؟ކިހިނެއް ހޯދާނީ މަޢުލޫމާތު  ކަމަށް  މި

 ގުޅުން  ތަންތަނަށް  ކޮށްދޭ އިސްތިާހރު ފަދަ  ޓީވީ  ރޭޑިއޯ ،މަޖައްލާ ސްނޫ -

 ފަރާތްތަކުން  ކޮށްދޭ ޕްރިންޓް  ފަރާތްތަކާއި ަހދައިދޭ  އިސްތިހާރު  -

 ދިރާސާުކރުން ބަލާ  އިސްތިހާރުތައް  ކުރާ ވިޔާަފރިތަކުން  ވާދަވެރި  -

  

 ؟މައުލޫމާތެއް ކޮން ހިމަނާނީ 
  )އިސްތިހާރުކުަމށް ކުރާނެ ހޭދަ (ހަރަދު

 ސިފަތައް  މާކެޓުގެ  އަމާޒުކުރާ
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 ސަރަހައްދު  ކަވަރުކުރާ އިސްތިހާރު  އަދަދު ައދި ފަރާތްތަކުގެ  އަޑުއިވޭނެ/ެފންނާނެ  އިސްތިހާރު 
 ދޭތެރެދުރުމިން  ބޭނުންވާ އިސްތިހާރުކުރަން

 :ވަސީލަްތތައް ކުރާނެ އިސްތިހާރު 

 ޓީވީ ،ރޭޑިއޯ

 ޕޭޖަސް ޔެލޯ  ،ޑައިރެކްޓްރީ ފޯނު ،އިންޓަނެޓް ،މަޖައްލާ ނޫސް

 ލީފްލެޓް ،ބިލްބޯޑް ،ޕޯސްޓަރ

 ސްޕޮންސަރކުރުން ހަރަކާތްތައް އެކިއެކި

 އީމެއިލް ،ސިޓީ ،ފޯން

   
ނުޑން ލިބޭ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ިވއްކަން އިސްތިހާރު ކުރާނީ  :މިސާލަކަށް މީދޫ ފާރމާސް ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑުގެ ދަ

 އުލޫމާތު ދީ އެާއ ބެހޭ ލީފްލެޓެއް ދީގެން ކުަމގައި ހިެދދާނެޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓުގެ މެނަޭޖރާ ބައްދަލުކޮށް ތަކެތީގެ މަ

އިސްތުާހުރ ، އަދި ެއފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރަން އަހަރުގެ ފަހުކޮުޅ ބަޖެޓު ތަްއޔާރުކުރާ ދަޑިވަޅާ ދިމާކުރުުމން އެވެ.

.ކާމިޔާ ދުަވްސވަރެއްގައި ތަކެތި މީގެ އިތުރުން ކޮއްމެ އަހަރަކުވެސް ހަމަ އެއް ބުވާނެކަމިގައި ބަޔާންކުރެވިދާނެ އެވެ

 ބައްދަލުކުރާގޮތަށް ނިންމިދާނެއެވެ. އިސްތިހާރުކުރުމަށްޓަކައި ރިސޯޓުގެ މެނޭޖަރާ

ނޑިވަޅުގެ ޭބނުން ރަނގަޅަށް ކުރުމުގެ ިމސާލެއްގެ ގޮތުން ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯގެ ޚަބަުރގަޑިތަކުގައި އިސްތިހާރުކުރަުމކީ  ދަ

. މިގަޑި  ތަކަކީ ކަސްޓަމަރަކަށްވެދާެނ ގިނަފަރާތްތަކެއް އަޑު އަހަން ނުވަތަ ބަލަން ގިނަ ކުންފުނިތަކަުކން ކުރާކަމެކެވެ

ތިބޭނޭ ވަގުތު ކަމުން މީގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ ގިނަ މީހުންތަކަކަށް ތިމާގެ ވިޔަފާިރ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރަޭގއި 

.   އިސްތިހާރުވުމެވެ
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 ުނަވތަ ގޮތްތައް  ތަްނތަން  ވިއްކާނެ  5.5.2

 ؟އްއެއްޗެ ކޮން މިއީ
 .ތަފުސީލެވެ ތަންތަނުގެ ުހންނާނެ  ލިބެން ސަރަހައްދުަތކާއި ވިއްކާނެ ގޮތްތަކާއި ގަސްތުކުރާ ވިއްކަން ޚިދުަމތް/މުދާ  މިއީ 

 ހުރުމުން ލިބެން ތަންތަނަކުން  ކޮންކޮން  ފަސޭހަވާނީ އެންމެ ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް/މުދާ  ކަސްޓަަމރުން ދިރާާސއިން މާކެޓް

 .އެގޭނެއެވެ  ކަން 

  

/ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮއްދިނުުމގައި އައްނަނިވި ސުވާލުތަކަށް ވިސްނާލާށެވެ.ކަސްޓަ   މަރުންނަށް މުދާ
 ޚިުދމަތް ވިއްކާނީ ތޯ؟/   ސީދާ ކަސްަޓަމރަށް މުދާ
 ޚިދުމަްތ ވިއްކުމުގައި މެދުވެރިއެއް ބޭނުންކުރާނެތޯ؟/   ކަސްޓަމަރުންނަށް މުދާ
 ޚިދުމަތް ިވއްކުމަށް ސްާޓުފން ބައިތިއްބާނަންތޯ؟/   މުދާ
 

 ؟ކީއްވެ  މުހިންމުވަނީ މަޢުލޫމާތު މި

ނޑައެޅުމުގައި  ތަންތަން  ހުންނާނެ  ވިއްކަން ޚިދުމަތް /މުދާ  -  އާދަތައް  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކަސްޓަަމރުންގެ ކަ
 .ދިރާސާކުރަނާްވނެއެވެ

 އަތުގައި ހޯލްސޭްލކުރާމީހުން ނުވަތަ ިފހާރަތަކުގައި ފަދައިން  މާކެޓްކުރާ ވިްއކުމްަށ އެއްޗެއް ކަސްޓަމަރަކަށް -
 .ޖެހެެއވެ  މާކެްޓކުރަން  ފިހާރަވެރިންނަށްވެސް  ބެހެއްޓުމަށް ވިއްކަން އެއްޗެއް

 

 ؟ކިހިނެއް  ހޯދާނީ  މަޢުލޫމާތު މި

 ބޭނުންތައް އެމީހުންގެ  ވާހަކަދައްކައި  ކަސްޓަަމރުންނާއި  މާެކޓްގެ  އަމާޒުކުރާ ވިއްކުމަށް  ޚިދުމަތް /މުދާ  -
 ދެނެގަތުން

 ބެލުން  ތަންތަން  ދާ  ށްއާއްމުކޮ ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ކަސްޓަމަރުން -

  ސެންޓަރސް ސާވިސް  ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބިޒްނަސް -
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 ؟މައުލޫމާތެއް ކޮން ހިމަނާނީ 

 ތަންތަން ސަރަހައްދުތަކާއި ރަގަޅު  އެންމެ ބަހައްޓަން ވިއްކުމަށް ޚިދުމަތް /މުދާ  -

 ތަުފސީލު ޚަރަދުތަކުގެ  ކުރަންޖެހޭނެ ވިއްކުމަށްޓަކައި  އެތަންތާގައި -

 ސަބަބުތައް މުހިންމުވާ  ތަންތަން  އިޚުތިޔާރުކުރި ބެހެއްުޓމަށް ވިއްކަން ޚިދުމަތް /މުދާ  -

 މިންވަރު އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި ފުރުސަތު ފުޅާކުރުމުގެ  ިވޔަފާރި ތަންތާނގައި އިޚުތިޔާރުކުރާ  ވިއްކަން މުދާ  -

 :ވަރު މިން އަސަރުކުރާނެ ކަންކަމަށް ތިރީގައިވާ  ސަބަބުން ތަންތަނުގެ ކަޑައެޅި ވިއްކުމަށް ޚިދުމަތް /މުދާ  -

o ެއަދަދު  ވިއްކޭނ 

o ެޚަރަދު  ގޮތާއި  އިސްތިހާރުކުރާނ 

 
މީދޫ ފާރމާރްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރިސޯޓުގެ މެނޭޖަރާ ވާހަކަ ދެއްުކަމށްފަހު އެފަރާތަށް ތަރުކާީރ ާއ  :މިސާލަކަށް

. މޭވާ ފޯރުކޮްއޭދނެގޮތް ވެސް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ންޏެއް މަްށޓަކައި ދޯެއގޮތުން ރިސޯަޓށް އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނު ެއވެ

އަދި މި ތަެކތި ފޯރުކޮއްިދނުމުގެ ޚިުދަމތް ދޭގޮތާެމުދ ރިސޯޓުމެނޭަޖރުގެ ޚިޔާލު ޯހާދ  ހޯދުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.

. ރަގަޅުކުރަން ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންތައްތައް ރަގަޅުކުރެވޭނެ  އެވެ

ގެ އިތުރުން ޕިއްޒާ ގެއާަހމަައށް ޕިއްޒާ ހަޓް ުދނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވީ އެކުނުްފނީގެ ޕިއްޒާ

ހިލޭ ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުުމންނެވެ. އިތުރު ޚަރަދަކާ ނުލާ ގޭގައި ތިބެގެން 

ޕިއްޒާ ކެއުމުެގ ފުރުަޞތު ކަސްޓަަމރުންނަށް ހުޅުވާލުުމން ޕިއްޒާ ހަޓްގެ މަޤުބޫލުކަން 

.   އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ
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 ައގު  ވިއްކާނެ  5.5.3

 ؟އެއްޗެއް ކޮން މިއީ
ނޑައެޅުމަކީ  އަގު ނޑައެޅުުމގައި އަގު  .ނިންމުމެވެ  އަގުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތް /މުދާ  ކަސްޓަރަމަރުންނަށް ކަ  ކަ

 އެހެން  ،އަގު ގަނެވޭނެ ކަސްޓަމަރުްނނަށް ،ޚަރަދު  ހިނގާނެ ޯފރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް /ުމދާ  ކަންތައްތަކަކީ  ބަލަންޖެހޭނެ

   އަގުތަކެވެ. ވިއްކާ އެއްޗެއްއެ ވިޔަާފރިތަކުން  ވާދަވެރި 

ނޑައެޅުމަށް ނިންމި ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން ،ވާދަވެރި އެހެން ވިޔަފާިރތަކާއަޅާކިޔާއިރު  /ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަ އެގޮތުތުން މުދާ

ނޑައަޅާަފއިވާ އަގުގެ ސަބަބުން އެހެންވާދަވެިރ ވިޔަފާރިތަ /ޚިދުމަތަށް ކަ ކުގެ ތިމާގެ ވިޔަފާރީގެ އަގުަތއް ހުރިގޮތާއި، މުދާ

/ޚިދުމަްތ ބަލައިގަންނަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯއާއި ވިޔަފާރި ކުރާނެކަމަށް  ކުރިމަތީގައި ކަސްޓަމަރުން ތިމާގެ ވިޔަފާރީެގ މުދާ

  ލަފާކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންގެ ޢަދަދާ އަދި ކިހާ ފައިދާއެއް ލިބޭނެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

  

ނޑު ކަންތަ ނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މައިގަ   އްތަކަކީ:އަގު ކަ

 ؟ގޮތުގައިތޯ ޚިދުމަތެްއގެ /މުދަލެއް އަގެއްގެ  ެމދުމިންވަރެްއގެ  ނުވަތަ ބޮޑު އަގު  ،ހެޔޮ އަގު މާކެޓްކުރާނީ -
 ؟ދެކޭތޯ އެއްޗެްއކަމުގައި  އެަގއްހުރި ކިހާ  ޚިދުަމތަކީ/މުދާ  ތިމާގެ  ނަޒަރުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ  -
 ؟ހަާދނަންތޯ އަޅުވާ  ޭސލް ދީ ޑިސްކައުންޓް އާދަކޮށް -
ނޑު -  ؟ދޭނަންތޯ ޑިސްކައުންޓް ފަރާތްތަކަށް ނަގާ ކޮށް ގަ
  
 

 ؟ކީއްވެ  މުހިންމުވަނީ  މިކަން
ނޑައަޅާ ވިއްކަން  .ފޯރުވާނެއެވެ  އަސަރެއް ވަރަށްބޮޑު ިމންވަރަށް ނެރެވޭނެ  ފަިއދާ  ވިޔަފާރިއަކުން އެ  ަސބަބުން  އަގުގެ ކަ

ނޑައެޅޭ  އަގުކުރާގޮތަށް އަޅާކިޔާ މުދަލާއި  ތަކުގެިވޔަފާރި ވާދަވެރި  އެހެން  މުދާ  ވިއްކާ  ތިމާ ސަބަބުން އަގުގެ  ކަ

 އަގު .އުކުޅެކެވެ މުހިްއމު  ޭބނުންކުރެވޭނެ  އަގުަކނޑައެޅުމަކީ  ަވނުމަށް އަވަހަށް  މާކެޓަކަށް .އަސަރުފޯރުވައެވެ

ނޑައެޅުުމގައި  އަގު ގޮތަކަށް ތައާރުޒުނުވާ މެސެޖާއި  ދޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް ބައިތަކުން  އެހެން  މާކެޓްކުރުުމގެ ކަ

ނޑަ   .ޖެހޭނެއެވެ  ސަމާލުވަން  އެޅުމަށް ކަ
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 ؟ކިހިނެއް ހޯދާނީ މަޢުލޫމާތު  މިކަމަށް 

 ދިރާސާ ވިޔާަފރިތަކުގެ ވާދަވެރި  -

 ފަރާތުން ސަޕްލަޔަރުންގެ -

 ބައިތަކުން  އެހެނިހެން ޕްލޭންގެ ބިޒިނަސް -

  

  ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް 
  
 ްވަރު ރަގަޅު ހަމަެއއާއެކު އަގުވެސް ހެޔޮއެޗެއްކަމަުގިއ ވިޔަފާރިން ވިއްކާމުދާ ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދޭ ޚުިދމަތަކީ ފެނ

/ޚިދުަމތުގެ ފެންވަރު  ރަގަޅުވެފައި އަިދ  . ސަަބބަކީ މުދާ ބަޔާންކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރުން ޤަބޫލުނުކުރާނެކަމެކެވެ
/ޚިދު  . ައދި ިމކަމުން ދޭަހވާނީ ފެންވަރު ރަގަޅު މުދާ މަތެްއެގ އަގުވެސް ހެޮޔވުމަކީ ނާދިރު ކަމަކަށް ވާނެތީއެވެ

 އަގު ވެއްޓި ަމދުން ވިޔަފާރިާވެނކަމެވެ.
  ގިނަފަހަރަށް ިވޔަފާރި ހިންގުަމށް ދާނެ ޚަރުަދ އަންދާޒާ ކުރެވިފައި އޮއްނަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ. އެހެންކަމުްނ

/ޚިދުަމތަށް ގެންނަންޖެހޭބަދަލުތައް ގެންނަން އޮއްނަނީ ދަތިވެފައެެވ.  ތަކެތި އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަުބން މުދާ
  ޚިދުމަްތ ވާދަެވރި އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށްުވރެ ބޮޑުނަމަ އެއީ ކީއްވެގެންކަްނ/ ތިމާގެ ވިޔަާފރީގެ މުދާ

. މިސާލަކަށް މާުދ/ޚިދުމަތުގެ އައު ކަން، ފެންވަރު ރަގަޅުކަން، ގެރެންޓީ ނުވަަތ  ބަޔާންކޮއްދޭންޖެހޭނެއެވެ
 .  މުދަލާ ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

  ީޚިދަުމތުގެ އަގު ވަާދވެރި އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ ވިޔަފާރިން ފައާިދވާެނ ތިމާގެ ވިޔަފާރ/ ގެ މުދާ
. މިސާލަކަށް އުފެއްދުން އިތުރުކޮއްގެން، މަސައްކަތުގެ އަގު ކުޑަކޮއްގެން، ނުވަތަ  ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

.  އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮއްގެން
 ުޚިދުމަުތގެ އަގު ބޮޑ/ .މުދާ  ކަމުަގއިވިޔަސް އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑުވާެނގޮތް ބަޔާންކުރުން
  

 ؟މައުލޫމާތެއް ކޮން ހިމަނާނީ  ބައިގައި  މި
 ވިއްކާނެ އަގު -
 ؟ތޯ މެދުމިންވަރެއްގެ  ނުވަތަ  ބޮޑު ،ހެޔޮ މިއަގަކާީވދަވެިރންގެ އަގާއަޅާަބލާއިރު -
 ؟ހަާދނަންތޯ އަޅުވާ  ޭސލް ދީ ޑިސްކައުންޓް އާދަކޮށް -
ނޑުކޮ -  ؟ދޭނަންތޯ ޑިސްކައުންޓް ފަރާތްތަކަށް ނަގާ ށް ގަ
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އެތަކެތި ހެއްދުމާ، އިާދރީ ކަންކަމާ ައިދ  ،ީމދޫ ފާރމާރްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވިއްާކ ތަރުކާރީއާ މޭވާމިސާލަކަށް 

ައިދ . އެވެުމ ވާނެއެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށްދާ ޚަރަދު ކެޑުމަށްފަހު ެއދެވޭ ަފއިދާއެއް ލިބަޭވރުގެ އަގެއްކަޑައެޅުން މުޙިއް

ތި ގަންނަ އަގަށްވްެސ މިކަމުގައި އެެހން ދަޑުވެރިން މި ތަކެތި ވިއްކާއަގާ، ރިސޯޓުތަކުން އާއްމުގޮތެއްގައި މި ތަކެ

 ބަލަންވާނެއެވެ.

މާކެޓައް ނެރުނީ  3 ބޭރު ދުނިޔެއަށް ބަލައިލާނަމަ ސޮނީ ކުންފުނިން ޕްލޭސްޓޭޝަން

ނަމަވެސް ިމކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ  ނިސްބަތުން ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގައެެވ.

. މީގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ގިނަ  ޕްލޭސްޓޭޝަންތަކެއް މުޅި ުދނިޔެއަށް ވިކިގެން ދިޔައެވެ

ކަސްޓަމަރުންތަކެއް ޕްލޭސްޓޭޝަން ގޭމް ގަތުމުގެ ސަަބބުން މިކުންފުނީގެ ފަިއާދ 

.   އިތުރުވެގެންދިޔުމެވެ
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 ހިންގުމުގެ ޕްލޭން ވިޔަފާރި: 6 ފިލާވަޅު 

 )ޕްލޭން އޮޕަރޭޝަނަލް ( ޕްޭލން ހިންގުުމގެ  ޔަާފރިވި. 6

 ަސޕްލަަޔުރން  6.1
 އިތުރުން  އަގުގެ  .ނޫނެވެ ބުއްދިވެރިގޮތެއް ެއންމެ އެއީ ބެލުން ތަފާތަށް އަގުގެ  ހަމައެކަނި ޚިޔާރުކުރުމުގައި ސަޕްލަޔަރުން 
 :ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ ބަލަންޖެހޭ

 ބަޔަކަށްވުން  އިތުބާރުހިފޭ  -

 އަވަސިްމން ށްދެވޭ ފޯރުކޮ ތަކެތި -

 ލިބެންހުރުން  ސްޓޮކް ވަގުުތތަކުގައި ބޭނުންވާ -

 ޝަރުތުތައް އެއްބަސްވާ  -

 ޚިދުމަތްތައް އެހެނިހެން ފޯރުކޮށްދޭ  -
 

 ؟ެއއްެޗއް  ކޮން  މިއީ
 ސަޕްލަޔަރުންގެ  .ފަރާތްތަކެވެ ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްަތއް ތަކެއްޗާއި ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް  ވިޔަފާރި ސަޕްލަޔަރުންނަކީ

 .ފާހަގަކުރެވޭެނއެވެ ސަޕްލަޔަރުން  އެކަށޭނަ  އެންމެ ބޭނުންތަކަށް  ވިޔަފާރީގެ  ތިމާގެ  އިން ދިރާސާ

 

އްވެ  މުހިްނމުަވީނ މަުޢލޫމާތު  މި  ؟ކީ
 ފަރާތުން ސަޕްލަޔަރުންގެ މަޢުޫލާމތު މިންވަރުގެ  ލިބެންހުރި އެތަކެތި  އަގުތަކާއި  ފޯރުކޮށްދޭނެ ތަކެތި  ސަޕްލަޔަރުންނަށް

. ުމދާ  ނޑައެޅާުމއި  އަގު  ިވއްކާނެ މަތް ޚިދު/ހޯދޭނެއެވެ  މުހިންމު  ވަރަށް މިއީ އަންދާޒާކުރުމަުގއި ޚަރަދުތައް ކަ

 .މަޢުލޫމާތެކެވެ 
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 ؟ކިހިެނއް  ޯހާދނީ މަުޢލޫމާތު  މިކަމަށް 
 މަރުަކޒުތަކުން  ވިޔަފާރި  -

  ގުޅުން ސަޕްލަޔަރުންނަށް -

 އިންޓަނެޓުން -

 އިްސތިހާރުތަކުން ވިޔަފާރި  -

 

ާނީނ  ؟މަުއލޫމާތެއް  ކޮން  ހިމަ
 ނަން  ޕްލަޔަރުންގެސަ -
 ޝަރުތުތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ -
 ތަކެތި ކުރާ ސަޕްލައި -
 އަގު ލިބޭ ތަކެތި -
  

ނޑު ހައްދަން ބޭނުންވާ މުޑުވައް، ގަސްކާނާ، ހިފާގެންގުޭޅަފަދ " :މިސާލަކަށް މީދޫ ފާރމާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަ

މީގެ އިުތރުން ފާރމިންގ ސަޕްލޔާރސް  ".ޓެޑެވެއިވެޓް ލިމިތަކެތި ގަންނާނެ ފަރަތަކީ ފާރމިންގ ސަޕްލޔާރސް ޕްރަ 

ޯތ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މި ތަކެތި ވިއްކާ އަގު، ފޯރުކޮއްދޭ އަވަސްމިނާ ޝަރުތުތައް އަދި ޤަވައިދުން ތަކެތި ފޯރުކޮއްދޭ

  ފަދަ ަމއުލޫމާުތ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އަރ އަކީ ރާއްޖޭގައި ޢިާމރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލައިލާނަމަ ސޮނީ ހާޑްވެ

ޢިމާރާތްކުރާ ގިނަ ކުންފުނި ތަކަކަށް އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ޢިމާރާތްކުރުމަްށ 

. ޢިމާާރތްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް  ބޭނުންވާ ސާމާނު ަސޕްލައިކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ

ވަގުތަށް ޢިާމާރތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ޮސނީ ހާޑްވެއަރ އިން އިތުބާރާއެުކ 

.   މުދާ ފޯރުކޮްށޭދންޖެހެއެވެ
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ގެ  6.2 ތު  ޕްލޭން  ުއފައްާދެނގޮ

 ؟ެއއްެޗއް  ކޮން  މީ
 ކޮންމެ ތަކާއި މަރުހަލާ  އުފެްއުދމުގެ  ޚިދުމަތް /މުދާ  .ޕްލޭނެވެ ވިއްކާނެގޮތުގެ ތައްޔާރުކޮށް  އުފަްއދާ  ޚުިދމަތް/މުދާ  މިއީ 

 މަރުހަލާތަކުގައި ފެއްދުމުގެ އު .ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ (ރޯމެީޓރިއަލް) ތަކެތި ބޭނުންވާނެ  ުފރިހަމަކުރުމަށްަޓކައި މަރުހަލާއެއް 

  .ފާހަގަކުރަންާވނެއެވެ ކަންތައްތައްވެސް ސަމާުލކަންދޭންޖެހޭ  އެންމެ

މިބައިގައި ހަިމނާނީ ވިއްކާ މުދާ ނުވަތަ ފޯުރކޮއްދޭ ޚިދުމަުތގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތާއި ުމދާ ުނވަތަ ޚިުދމަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް 

. މެީގ އިތުރުން މުދާ އުފައްދާގޮތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭގޮްތވެސް މި ބައިގައި ތަފްޞީުލ  ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ

ކޮއްދޭންވާނެެއެވ. އެގޮތުން ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ތަނެއްގެ ޚަރަދާ، މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ދާނެ 

. އަދި އެއަށްފަހު ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ  ޚަރަދާއި، ވިއްކާނެ މުދާ ގަތުމަށް ދާނެ ޚަރަުދ  ޚަރަދު މިބައިަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ

ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ދާނެޚަރަދު އަިދ ވިޔަފާރިއަށް ލިބުނު ފައިާސ އާއި ޚަރަދުވި 

  ފައިސާ ބަޔާން ކުރަންވާނެއެެވ.

. އެެހންކަމުން ބިޒަނަސް ޕްލޭންގައި އިންވެސްޓަރުން އިންވެސްޓް ކުރާނީ ރަގަޅަށް ދެނެގަނިެވފައިވާ ވިޔަފާ ިރއަކަށެވެ

/ޚިދުމަތް އުފަްއދާގޮްތ ނުވަތަ ހާޯދޮގތް ފެށުނީއްސުރެ ނިޔަލަށް ތަފްޞީލުކޮށް  ތިމާގެ ވިަޔާފރިން ވިއްކާ މުދާ

. އަ ދި ތާިމެގ ކިޔާދޭންވާނެއެވެ. ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮއްދޭ ވިަޔފާރިއެއްނަމަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްއދޭގޮތް ބަޔާންކޮއްދޭނާްވނެއެވެ

ޗެހިޯތ އާއި މާުދ އުފެއްދުމަށްޓަކަިއ އްއަުފއްދާ އެ ޗަކީ ގަންނަ އެއްޗެހިތޯ ނުވަތައްވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ތަކެ 

) ންޚިޔާރުކުރާތަނަކީ އެތަނެއް ހުއްނަ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުންނާއި (ސަޕްލަޔަރުންނާއި، މަސައްކަތުމީހުންއުޅޭ ހިސާބާ ކައިރި

/ޚިދުމަތް އުފެްއދުމުގެ ޚަރުަދަގއި މި ޚަރަުދ  ތޯވެސްއަގުގެގޮތުްނ ރަގަޅު ތަނެއް . އެޮގތުން މުދާ ބަލަންވާނެއެވެ

.   ހިމަނަންވާނެއެވެ

  

އްވެ  މުހިްނމުވަީނ މިކަން   ؟ކީ
 އުފެއްުދުމގެ ،ވްިސނާ ތަކަކަށް  މަރުހަލާ  ހުރަިހއި އުފެްއދުމުގެ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ޕްލޭން  ހިންގުމުގެ  ވިޔަފާރި 

 .ފާހަގަކުރެެވއެވެ ޚަރަދުަތއް ިހނގާނެ ކަންތައްތަކާއި  ންވާނެ ބޭނު މަރުހަލާތަކުގައި 

ނޑައެޅުމަކީ  ގަޑިތައް ކުރާ މަސައްކަތް  އަދި  ،ތަން ހިންގާނެ މަސައްކަތް  ،އަަދދު މީހުންގެ ބޭނުންވާނެ  އެމަސައްކަތަށް   ކަ

 .ބިނާވާނެ ކަންތައްތަކެވެ މައްޗަށް  ޕްލޭނުގެ ހިނާްގނެގޮތުގެ  ވިޔަފާރި 
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 ؟ކިހިެނއް  ޯހާދނީ ތު މަުޢލޫމާ  މިކަމަށް 
 ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވެދޭ މަރުކަޒު  -

 އެގްރިަކލްޗަރ އެންޑް ފިޝެރީޒް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  -

 ފަރާތްތައް ލަފާދޭ  ވިޔަފާރިއަށް  -

  ގަވާއިދުތައް  ސަރުކާރުގެ  ބެހޭ ވިޔަފާރިއާއި  -

 އިންޓަނެޓް -

  

ާނީނ   ؟މަުއލޫމާތެއް  ކޮން  ހިމަ
  ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައް/ގޮތާއި ުމދާ ޚުިދމަތުގެ ޙާލަތު ހުރި/ވިއްކާ މުދާ -
  މުދާ ުއފައްާދޮގތް ނުވަތަ ޚުިދމަތް ފޯރުކޮއްދޭގޮތް -
  ތަނާއި ހަރުމުދަުލގެ (އެސެޓް) ގަތުމުގެ ޚަރަދު ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ  -
  މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ދާނެ ޚަރަދު  -
  ދު ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޚަރަ -
  ވިއްކާނެ މުދާ ގަތުމަށް ދާނެ ޚަރަދު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ދާެނޚަރަދު  -
. /ވާނެފައިސާ އާއި ޚަރަދުވި /ލިބޭނެވިޔަފާރިއަށް ލިބުނު -   ފައިސާ
 

ވަކާ ަގްސކާނާ ފަދަ ތަެކތި މީދޫ ފާރމާރްސ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑުން ދަޑުެހއްދުމުގެ ަމަސއްކަތްކުރުމަށް، މުޑު :މިސާލަކަށް

ނޑު ހެދުމުގެ ުހރިހާ މަސައްަކތާ އަދި ތަރުކާރީއާ މޭވާ ބިެދ ވިއްކުމާހަމަައށް ކުރާ ހުރިހާ  ގަތުމުން ފެށެިގންގޮސް، ދަ

/މަރުޙަލާއަކަށް ދާ އެވެމަސައްކަތްތަކެއް ލިޔަންވާނެ ނެ ޚަރަދެުވްސ . އަދި މިއިން ކޮއްމެ މަސައްކަތަކަށް

 .ބަޔާންކުރަނާްވނެއެވެ

ރިޒޯޓެއް ފަަދ ޚިދުމަތް ޭދ ތަންތަނުގައި ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދޭނޭ 

ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މިބައިގައި ހިމަަނންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް 

ޓޫރިސްޓަކު އެއަރޕޯޓުން ލޯންޗަށް އަރުވައިެގން ރިޒޯޓަށް 

ގެންގޮސް، ކޮޓަރިއާއި ހަމައަްށ ދެވެންދެން ުމވައްޒަފުން ކުރަންޖެޭހ 

.އެންމެހައި ކަންތަ   އްތައް މިބައިގައި ތަފްޞީުލކުރަންވާނެއެވެ
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 ވަޞީލަތްތައް  އިްނާސނީ 6.3

 ؟ެއއްެޗއް  ކޮން  މިއީ
ނޑައަޅައި  މީހުން  ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރީަގއި މިއީ    .ޕްލޭނެވެ ގޮތުގެ ބަހާލެވޭ މަަސއްކަތްތައް ކަ

 

އްވެ  މުހިްނމުަވީނ މަުޢލޫމާތު  މި  ؟ކީ
  ެފަާރތަކުގެ އެހެން  ކުރާ މަސަކަތް ވިޔާފާރީގައި  ދެނެގަނެ  ބައިކަން ކޮ ހުނަރުތަކަކީ  ހުއްނަ  ކިބައިގާ ތިމާގ 

. ޕްލޭނެއް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ  ތަޖުރިބާ ހުނަރާ   ތައްޔާރުކުރެވެއެވެ

  ިހޭދަުކުރމަށް  ވަގުތު  އެގޭނެމަސައްކަތްތަކަށް ކުރަން  އެއްމެރަގަޅަށް  ތިމާ ހޭދަކުރަންލިބޭވަގުތުގައި  މަސައްކަތުގައ 
 .ހޯދާށެވެ  ފަރާތްތައް އެހެން  ސައްކަތްތަކަށްމަ ހުރި  ބާކީ  ފަހު

  ްއަންދާޒާ ޚަރަދުވާގޮތުގެ  ލިބޭގޮތާ  ފައިސާ ޚަރަދުތައް  ދާ  ކަމަށް މި ހޯދާނަމަ  ބަޔަކު އިތުރު ކުރާނެ މަސައްކަތ 
 .ވާނެއެވެ ހިމަނަން ގައި  ހިސާބު 

 

 ؟ކިހިެނތް  ޯހާދނީ ތު މަުޢލޫމާ  މި
 ްތަފާތު ރަދުގެ ޚަ ކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމާއި  އަމިއްލައަށ 

  ެފަރާތްތައް  ލަފާދޭ  ވިޔަފާރީގ 

  ިއަދަދު  މުސާރައިގެ  ވިޔާަފރިތަކުންދޭ ވާދަވެރ 

 

ާނީނ ްނމަުޢލޫމާތެއް  ހިމަ  ؟ކޮ

ު  ަވޒީފާގެ  ވިަޔފާރީގެ   ޕްލޭން  ގެްނގުޅުމުގެ  މުަވއްޒަފުން /ޮއިނގަނޑ
 ްމީުހން މަސައްކަތު ޓައިމް  ފުލ 
 ްީމހުން މަސައްކަތު  ޓައިމް  ޕާރޓ 
  ަމުސާރ 
  ާތައް ޒިންމާ ރޯލްތަކ 
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 ިބަދަލު  އައްނާނެ ވަޞީލަތަކަށް އިންސާނީ މުސްތަޤްބަލުގައ 
 

މީދޫ ފާރމާރސް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑްގެ މިސާލު ނަގާކަމަށް ވާނަމަ، ަދޑުގައި މަސަްއކަތް ކުރާނެ  :ށްކަމިސާކަލަ

ނުން، އިދާރީ މޭވާާޔ ތަރުކާރީ ބި ، ުމޑުވައް އިންދުން، ފެންދިނުމާ ގަސްކާނާއެޅުން( ައދި، މީހުންގެ ަޢދަދު

ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފެންވަރު، ޝަރުތު އަިދ   މަސައްކަތް، ހިާސބުބެލެހެއްޓުން ފަދަ) ކޮއްމެ މަސަްއކަތަކަށް

ައދި ދަޑުވެރިކަން ފުޅާ ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ  އުލޫމާުތ މިބައިގަ ިހމަަނންވާނެއެވެ.މުސާރައާ ެއެހން އިނާޔަތްތަކުގެ މަ

 . ވާނެ ޚަރަދުވެސް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެމީހުން އިތުރުކުރުމުން އިތުރު ،ވާނެތޯއާއިތުރަށް ކިހާ މީހުންންެއ ބޭނުން

 

   



42 ކޯސް ނޯޓް: ބިޒަްނސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން     

  މާލީ ޕްލޭން: 7 ފިލާވަޅު 

 )ޕްލޭން ފައިނޭންޝަލް ( ޕްލޭން މާލީ   .7

  ؟ެއއްެޗއް  ކޮން  މިއީ
ރިއެއްކަން އަންގައިޭދ މި ބައިގައި ަބލާލާނީ ކުރަން ޤަޞްތުކުރާ ނުވަތަ ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާރިއަކީ ފައިދާ ލިޭބނެ ވިޔަފާ

. މީގެ އިުތރުން ވިޔަފާރިއަށް ދިމެާވާދނެ  ހިސާބުތަކާއި މިވިޔަފާރިއަްށ އިވެސްޓްުކރުމުގެ ފަިއާދެގ މައްޗަށެވެ

: . އެގޮތުން މިބައިގާ ހިމަނާނީ   ގޮންޖެހުންތަކާ ނުރައްކާތައް ދެނެގަނެ އެކަންތައްވެސް މިބަިއގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 ެހުންތަކާއި ަދތިތައްވިޔަފާރީގެ ގޮންޖ  
 ްބެލެންސް ޝީޓ  
 ްއާމްދަނީގެ ބަާޔނ 
  ުފައިސާ ލިބޭގޮާތއި ޚަރަދުވާގޮުތގެ ހިސާބ  
  ަވަރު ދާއި ެއއަށް ލިޭބނެ ފައިދާގެ މިންއެދޭ މަލީ އެީހގެ އަދ 

 
ސް، ތައްޔާރުކުރާ ބިޒްނަސް ޕްލޭނަކީ ކުރިމަގުގައި ވިޔަފާިރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލިޔުމެއްކަމުގައިވީނަަމވެ 

ވިޔަފާރިހަިގމުްނ އައްނަގޮތް ދެނެގަތުމަްށޓަކައި ފައިާސ ލިބޭގޮތާއި ޚަރަދުވާގޮތުގެ ހާިސބާއި އާމްދަނީގެ ަބޔަން 

  ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

  ަދތިތައް ވިަޔފާރިައްށ ހުރި ގޮްނޖެހުްނތަކާއި  7.1
އެވެ. މިަކންކަން ދެނެގަނެ ކޮއްމެ ވިޔަާފރިއަކަށްވެސް ގޮންޖެހުްނތަކަކާ ދިމާވެދާނެ ދަތިަތކެއް ހުއްނާނެ

އެކަންބަޔާންކުރުމަކީ ކަްނކަން މެނޭޖްކުރުމުެގ ޤާބިލިއްޔަތުހުރިކަން އިންވެްސޓްކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް 

ފާހަގަކުރިެވގެންދާނެކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިސްނަގާނެކަން ފާހަގަކުރެވިގެންާދނެކަމެކެވެ. އަދި، 

މާވުން އެކަޝީގެންވާ މިފަދަ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާމެދު ިއންވެސްޓަރުންެގ ވިޔަފާރިއަށް ދި 

 .   ހިތުގައި ޝަްއކުއުފެދި ވިަޔފާރިކުރިއެރުވުމަށް ފައިސާ ލިބުުމގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާެނއެވެ

.ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެަވނީ މިގޮތުން ވިޔަފާރިއަށް ދާިމވެދާނެ    ބައެއް ދަތިތަކެވެ
  ްވާދަވެރި ވިަޔާފރިވެރިން އަގުތައް ތިރިކުރުނ  
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 ައް ބާިތލުކުރުން ކާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެްއބަސްވުމެމުޙިއްމު ކްަސޓަމަރ  
 ްސިނާޢަތުގެ ކުރިއެރުން ދަށަށް ދިއުނ  
 ުންއަންދާޒާކުރެުވނުވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް އުފެއްުދމުގެ ަޚރަދު މަތިވެގެްނދިއ  
  ްޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވި މިންވަރަށް ވިޔަފާރި ނުވުނ  
 ްއިޝްތިހާރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުޙިއްމުކަމެއް ރަގަަޅށް ނުހިގުނ  
 ްމުޙިއްމު ތަކެތި ފޯރުކޮއްދެމުްނ އަންނަ ސަޕްލަޔަރަކަށް ވަގުތައް ތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދެވުނ  
 ާޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފް ކުރުން  ވާދަވެރި ވިަޔާފރިވެރިން މުިޅން އ/   ނުވަތަ މާަރގަޅު ުމަދލެއް
 ިދަލުވުންދުމަތާމެދު އާއުްމންގެ ޚިޔާލު ބަވިޔަފާރިން ފޯުރކޮއްދޭ ުމދާ ނުވަތަ ޚ  
  ްވިޔަފާރިއަްށ ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްަޒފުން ނުލިބުނ  
  

ްނތައްތައް    ަސމާލުކަްނ ޭދްނވީ ކަ
  ިނުރައްކާތައް ވީހާވެސް ތެުދވެރިކޮށް ބަޔާންކުރުން.ވިޔަފާރިއަށް ުހރި ދަތިތަކާއ 
  ވިޔަފާރިއަށް ުހރި ދަތަިތކާއި ނުރައްކާތައް ވަކިން ބަޔާންކުރުމުގެބަދަލުގަިއ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގެ (އެ ކަންކަާމ

.  ގުޅުންހުރި) ެއކި ބައިތަކުގައި އެކަންތައްތައް ހިމެނުން
 ްކަމާއި އާގޮތްތައް އީޖާދުކުރުމުްނ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން ގިނަ ސިނާޢަތްތަކުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި އާކަނ

. މިއީ ވިޔަފާރިއަށްހުިރ ނުރައްކަލެއްގެގޮތަުގިއ  އެކަންތައްތައް ކޮޕީކޮށް އެކަމުގެ ފައިދާ ލިބިގަންނަތަން އާދެއްވެ
ކޮއްދޭ ޮގްތ  ބަލާ ތިމާގެމުާދ ނުވަތަ ޚިދުމަތް އެހެންވާދެަވރި ވިޔަފާރިެވރިންގެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތާ ތަފާތު

 .  ދަަމހައްޓާ އެިވޔަފާރިވެރިންނަށްވުރެ ކުރީގައި ތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ
 ްޓަކަިއ ވިޔަފާރިއަްށ ދިމެާވދާނެ ދަތިތަކާ އުދަގޫތަކުގެ ފުރިހަަމ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށ

ފިފައިާވ އަންދާޒާ ކުރުމުެގ ބިޒްނަސްޕްލޭންއެކުލަވާލުމުގަިއއާއި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެ
 . އެއީ އެކަންކަމަކީ ހިކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މިންގަންޑުތަކާއި މެދު ރަނގަޅަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ

.  ނުހިގާނެކަންކަންނަމަ އެއީ ވިޔަފާރިއަށް ދާިމވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެތީއެވެ
  ެންަވރު ރަގަޅު ަފރާތްތަކުގެ ބަދަލުގަިއ މުވައްޒަފުންަނށް އަދަޔާޚިލާފު ބޮޑު މުސާރަދިނުން، އެއްމެ ފ

ރައްޓެހިން މަޤާމުތަކަްށ ޢައްޔަނުކުރުން، ހިގާނެޚަރަދުތައް މާކުޑަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރުން، 
 ވާދަވެިރވިޔަފާިރވެރިންގެމަތިން ހަދާން ނައްތާލުން 

  ކަންތައްތަކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ އާއްމުގޮތެްއގައި ކުދި ވިަޔފާރިތަކުން ސަމާލުކަން ނުދޭ މުޙިއްމު
  

ދަޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ބަލާލާކަމުގައިނަމަ، ބަލިޖެހުން، މުޑުވައް ލިބުން ދަތިވުން ނުވަތަ ގަސްކާާނ  :މިސާލަކަށް

ނޑުވެރިކަން ކުރާ . ގަންނަން ނުލިބުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އާއްމުކޮށް ދަ    ފަރާތަތަކަށް ދިމަވާ ގޮންޖެހުމެވެ
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ްށ ނީކަމުގައިވާނަމަ، އަޑޫ އަތޮޅު ީމދޫގައި ދަޑުވެިރން ހައްދާ ތަެކތި އަމިއްލައަްށ މާކެޓްކުރުމައެހެން މިސާަލކަށް ބަލާލަ

. .އެއީ ކޮއްމެ ދަޑުވެރިައކަށް  އެފަރާތްތަކަށް އޮތީ ދަތިވެފައެވެ އެހެންކަުމން  ވަކިން ހެއްދޭ ތަކެތި މަދުކަމުންނެވެ

މާކެޓްކުރަން  ،އާްދތަކެތި އެއްކޮއްލުމުން ތަކެތީގެ ޢަދަދުގިނަވެކޯޕަރޭޓިވްއެއް އުފެއްދުމަށްަފުހ، ހުރިހާ ދަޑުވެރިން ހަ

. ފަސޭހަވެގެން ދިޔައެވެ.   އަދި މިކަމުގެ ަފއާިދ ދަޑުވެރިންނަށް ލިބިގެން ިދަޔއެވެ

  
  

މް ްސޓޭޓްމަްނޓް (ޢާމްަދނީގެ ަބާޔްނ  7.2  )އިްނކަ
 .ހިސާބެކެވެ ދައްކުަވއިދޭ  ގެއްލުން އާއި އިދާ ފަ  ލިބުނު  ވިޔަފާރިައށް މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ވަކި ބަޔާނަކީ  އާމްދަނީގެ 

 ފަރާތްތަކާއި ލޯނުދޭ .ޚުލާޞާއެވެ ޚަރަދުތަކުގެ  ހިނގާ  އާމްދަނީއާއި ކުންފުނީގެ ުޖްމލަކޮށް  ދައްކުވައިދެނީ  މީގެން

 އަހަރަށްއަނެއް އެއްއަހަރުން  ނިޞްބަތާއި ޢާްމަދނީގެ ކުންފުނީގެ ދެނެގަންނަނީ  ބަޔާނުން  މި ކުރާފަރާތްތަކުން އިންވެސްޓް 

  .އައްނަބަދަލެވެ  ފައިދާއަށް  ވިޔަފާރީގެ 

ލިުބނު  ފައިސާލިބޭގޮާތއި ޚަރަދުވާގޮތުގެ ހިސާބާއި ޢްަމދަނީގެ ބަާޔން ތަފާތުކޮއްެދނީ، ޢާމްދަނެީގ ބަޔާނުގައި އާމްދަނީ

  އިރުގެ ތަފްޞީލު ނުހިމަނާނެއެވެ.ނުއިރާ ޚަރަދުތައް ލިބު

ރާނީ، ފުރަތަމައަހަރުގެ ކޮއެްމ މަހެްއގެ ަމުޢލޫމާތު، ދެވަަނ އަހަރުގައި ޮކއްެމ އާމްދަނީގެ ިހސާބުގައި މަުޢލޫމާތު ބަޔާންކު 

.   ތިންމަހެއްގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ދެންހުރި އަހަުރތަކުގެ މަޢުލާޫމތު މުޅިއަހަރަްށ އެކުވިކޮށެވެ

  

ްނތައްތައް    ަސމާލުކަްނ ޭދްނވީ ކަ
 ،ިބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައްނާނެކަމަށް ފެއްނަނީނަމަ  ވިޔަފާރި ކުރިއަރަމުން އައްނާނެ މިންވަރު އަންދާޒާކުރުމުަގއ

. ިމސާލަކަށް ސިނާޢަތް މި ކުރިއެރުން އައްނާނީ ކޮން ސަބަބުތަކާ ހިެދކަން ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަން  ވާނެއެވެ
ހަލުވިކަމާއެުކ ފުޅާވަމުްނ އައުން، ތިމާގެ ވިޔަފާިރއާ އެއްގޮތް ވިޔަފާރިތަކަށެްވސް މިފަދަ ކުރިއެރުން 

ިއވުން، މާރކެޓް ދިރަސާކުރާފަާރތެއް ނުވަތަ ސިނާޢަތާގުޅުންހުރި ޖިަމއްޔާއެއްފަދަ ފަރާތަކުން އައިސްފަ
 .އަންދާޒާކޮއްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބެލުން

  ްވިޔަފާރި ާވނެ މިންވަރު (ޕްރޮޖެކްޝަންސް) އަންދާޒާކުރުމަުގއި ވިޔަފާިރ ދައުރުވާޮގތްތަކަށ
. އެގޮތުން އެކި ސަ ބަބުތަކަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރުްނ އެއެްމ ގިނައިން ރިއާޔަތްކޮއްފައިހުރުން

 ވިޔަފާރިކުރާނެުދވަސްވަރެއްވާނަމަ، މިކަން ދައްކުވައިދޭންވާނެއެވެ. 
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   ވިޔަފާރި ވާނެ މިންވަރު (ޕްރޮޖެކްޝަންސް) އަންދާޒާކުރުމުަގއި ކުރީގެ ތާރީޚުތަކާއި ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލާޫމުތ
.   ބޭނުން ނުކުރުން

 ިބިފައާިވ ފައިސާ ގެ ބޮޑެތި ޢަދަދު ތަކަކީ ކިހިނެތް ކޮންކަމަކަށް ޚަރަދުވެަފއި ނުވަަތ ޚަރަދުވެަފއި ނުވަތަ ލ
  ލިބިފައިވާ ފަިއސާއެއްކަން ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރުން 

  
  

 ޓު ބެލްެންސ ޝީ 7.3
 އާއި ފައިސާ  ލިބެންހުރި ވިޔަފާރިއަށް .ހުރިގޮތެވެ  ޙާލަތު  ވިޔަފާީރގެ ތާރީޚެއްގައި  ވަކި ދައްކަިއެދނީ ޝީޓުން ބެލެންސް

 ކުރުމުއްދަތުަގއި  އެއްވަރަށް އާއި ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ އަިދ ކުރުމުއްދަތުަގއި  .ޚުލާސާއެވެ  ފައިސާގެ  ޚަރަދުވާންހުރި 

. ފައިސާ   ލިބެންހުރިތޯއެވެ

 ފަރާތްތަކުން އެހެނިެހން މިންވަރާ ފައިސާގެ  އަމިއްލަ  ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާވާ  ވިޔަފާރި  ބަލާނީ  ފަރާތްތަކުން  ދޭ  ލޯނު 

  .ނިޞްބަތެވެ އެއްޗެއްގެ  ނަގާފައިވާ  ގޮތުގައި ލޯނުގެ

އެހެން ހާިސބުތަކާ ޚިލާފަށް ބެލެންސް ޝީޓަކީ ވިޔަފާރީގެ ަފއިދާ ެދނެގަުތމަށްޓަކައި އަހަރަކު އެއްަފހަުރ 

. ބިޒްނަސް ޕްލޭނަކީ އަލަށް ފަަށއިގަންނަ ވިޔަފާރިއަކަށް ަހދާ ޕްލޭނެއްނަމަ، އަމިއްލަ ައތުން ތައްޔާރުކުރާއެއްޗެކެވެ

. އަދި ިމހާރުވެސް ހިނގަމުްނ ާދ  ކޮއްފައިވާ ޭހަދތަކުގެ (ހަރުުމދަލާއި ފަިއާސގެ) ބެލެންސް ޝީޓެއް ިހަމނަންވާނެއެވެ

އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ  ހިސާބުން ފެށިެގން ފާއިތުވި ވިޔަފާރިއެއްނަަމ އެއްމެ ފަުހން ބެލެންސް ޝީޓުތައްޔާރުކުރެވުނު

.ބެލެންސް ޝީޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެ   ވެ

  

ްނތައްތައް    ަސމާލުކަްނ ޭދްނވީ ކަ
   ވިޔަފާރި ވާނެ މިންވަރު (ޕްރޮޖެކްޝަންސް) އަންދާޒާކުރުމުަގއި ކުރީގެ ތާރީޚުތަކާއި ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލާޫމުތ

.   ބޭނުން ނުކުރުން
  ިނުވަަތ ޚަރަދުވެަފއި ނުވަތަ ލިބިފައާިވ ފައިސާ ގެ ބޮޑެތި ޢަދަދު ތަކަކީ ކިހިނެތް ކޮންކަމަކަށް ޚަރަދުވެަފއ

  ލިބިފައިވާ ފަިއސާއެއްކަން ބަޔާންކުރުން 
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ަރުދވާގޮތުގެ  ިލބޭގޮތާއި ފައިސާ  7.4  )ކްޭޝ ފްލޯ ްސޓޭޓްމަްނޓް ( ހާިސބު  ޚަ
 ކުރެވުނު ޕްލޭންގައި ބިޒްނަސް  .ހިސާބެކެވެ ދައްކުވާިއދޭ  ޚަރަދުވާގޮތް  ލިބޭގޮތާއި  މަހުންަމހަށް ަފއިސާ ނަގުދު މިއީ 

 ފައިސާގެ  ވިޔަފާރިއަކީ ތިމާގެ  .ކުރަންޖެހެއެވެ  ތައްޔާރު ހިސާބުތައް މާލީ ތަފްޞީލީ ށްބިނާކޮ  މައްޗަށް އަންދާޒާތަކުގެ

 ކްރެޑިޓަށް ދޫކުރުމަށާއި ތަކެތި ކްރެޑިޓަށް .ވިޔަފާރިއެއްތޯިމ މަޢުލޫމާތުން ދެނެގަނެވެއެވެ  ކުރެވޭނެ ދިާމނުވެ މައްސަލަ 

  .ފަސޭހަވެއެވެ  ރާވަން ނެގުމަށް  ތަކެތި

ން ބަލާފަރާތަކަށް ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްތޯއާ، މި ފައިސާ ބޭނުންވަނީ ކޮން އެގޮތުން ބިޒްނަސް ޕްލޭ

  އިރަކަށް ތޯއާ މިފައިސާ ލިެބންހުރީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އެގޭނެއެވެ. 

ފައިާސ  ފައިސާ ލިޭބޮގތާ ޚަރަދުވާގޮުތގެ ހިސާބަކީ އެ ހިނެދއްގައި ވިޔަފާރީގަިއ ހުރި ފައިސާގެ ޢަަދދާއި، އިތުރަށް

.   ބޭނުންވާނީ ކޮންއިރަކުކަން އަންގައިދޭ ހިާސބެކެވެ

  

ްނތައްތައް     ަސމާލުކަްނ ޭދްނވީ ކަ
 ްފައިސާ ލިބޭގޮާތ ޚަރަދުވާގޮތެުގ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުން ނުވަތަ އެކައުންޓަންޓެއް ލައްވާ ހާިސބުތައް ބެލުނ  
 ެތާރީޚުތަކާއި ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލާޫމުތ   ވިޔަފާރި ވާނެ މިންވަރު (ޕްރޮޖެކްޝަންސް) އަންދާޒާކުރުމުަގއި ކުރީގ

.   ބޭނުން ނުކުރުން
  ޚަރަދުވެަފއި ނުވަތަ ލިބިފައާިވ ފައިސާ ގެ ބޮޑެތި ޢަދަދު ތަކަކީ ކިހިނެތް ކޮންކަމަކަށް ޚަރަދުވެަފއި ނުވަަތ

 ލިބިފައިވާ ފަިއސާއެއްކަން ބަޔާންކުރުން 
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 )ިއުތރު މަޢުޫލމާތު(އެނެކްސް  .8

ޔާލަން ފަޭސހަކޮށް ކުރުކޮށް ލިޔާ ލިޔުމަކަށްވުމުން، ބިޒަނަސް ޕްލޭންގައި ފާަހގަކޮށްފަިއާވ ބިޒްނަސް ޕްލޭނަކީ ކި

. އޭރުން ބިޒްނަސް ޕްލޭންގަިއާވ  ކަންކަމާގުޅޭ ިއތުރު މައުލޫމާތު އެނެކްސްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަކީ އެންމެ ރަގަޅުގޮތެވެ

. މުހިއްމު ކަންަކމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތުތައްވެސް ބަލަން ބޭނު ންވާ މީހަކަށް ފަސޭހައިްނ ފެންނާނެހެން ހިމެނުނީއެވެ

ލަން ޖެހޭނެ ލިޔުންތަކެވެ. އޭގެެތރޭގައި ބިޒްނަްސ ބަމިބައިގާ ިހމަނާނީ ބިޒްނަސް ޕްލޭނުގައި ތަފްޞީލު ބޭނުންނަމަ 

  ހިމެނިދާނެއެެވ. އް ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮއްފައާިވ ަވނަވަރުތަކާއި އެހެނިހެން ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮއްދޭ ަމޢުލޫމާާތއި ލިޔުންތަ

ބޯޑު މެންބަރުންނާ މެނޭޖްމަންޓުގެ ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެފަިއާވ   ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް  ފާރމާރސް މީދޫ  :މިސާލަކަށް

. ،ވަނަވަރު މި ބައިގާ ހިމަނާލެިވދާނެ. ނުވަތަ ފިހާރިައެގ ޕޮޓޯ  އިމާރާތުގެ ކުރެހުންވެސް ހިމެނިދާނެ
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  ތައާރަފް
 ! ނަރުންގެ ގައިޑަށް މަރުހަބާގ ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއި ނިންމުެގ ޓްރެއިބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރު

މީހުންނަށާިއ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަީކ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ހިޔާލުކުރާ މި
 .މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކާއި ހުނަުރ ލިބިގެންދާނެ ޕްރޮގާމެކެވެ

 :ގަިއ ހިމެނޭނީމި ޓްރޭނިން ކިޓް 

 ްޓްރޭނަރުންގެ ގައިޑ 
  ްލެސަން ޕްލޭނ 
 ްކޯސް ނޯޓުތައ 
  ްތަމްރީން ގައިޑ 
  ްސްލައިޑް ތައ 

  ލެސަން ޕްލޭން
އަކީ ޓްރޭނަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. ލެސަން ޕްލޭންއިން ދައްކުވައިދޭނީ ފިލާވަޅުގެ ޕްލޭން ލެސަން

ނޑުދަނޑިތައް، މައުލޫ ކިޔެވުމުެގ ކުރިން އެނގެންޖެހޭ ބައިތައް، ފިލާވަޅު ރޭވިފައިވާ ގޮތް،  ބޭުނންކުރާެނ ޙުލާސާ، އެނގުމުެގ ލަ
ލާޤީމިންގަނޑު، ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތު އަދި ބައިވެރިންެގ ޚުއިތުރުވަސީލަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް، ކުލާހުގެ އަލަތްތައް، ވަޞީ

ނޑުދަނޑިތައް އެނއަދަދެވެ. ކޮންމެ ފިލާވަޅެއްވެްސ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކުރިްނ ެލސަން ޕްލޭންއަްށ ރިއާޔަތްކޮށް   ގުމުެގ ލަ
ޕްރޮގްރާމުގެ ލެސަން ޕްޭލނަކާއި ޕްރޮގުރާމުގެ ކޮްނމެ ފިލާވަޅަކަށް ެލސަން ޕްލޭނެްއ ހަނދާންކޮއްލުން މުހިްއމެވެ. މުިޅ 

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 ކޯސް ނޯޓުތައް
 ކޯސް ނޯޓްތަކަކީ ޓްރޭނަރުންނާއި ޕްރޮގުރާމުގެ ބައިވެރިންވެސް ބޭުނންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ހުރިހާ ފިލާވަޅެއްގެ

ސެޝަންގައި ކޯސް ނޯޓުތަްއ  ތައް ކޯސް ނޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ހުްނނާނެއެވެ. ޕްރޮގުރާމު ފަށާމައިގަނުޑ ނުކުތާ
 ބައިވެރިންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަކީ މުހިއްމުަކމެކެވެ.
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 ތަމްރީން ގައިޑް
ެމ ފިލާވަޅެއްގައި ިހންގިދާނެ ތަމްރީން ގައިޑަީކ ޓްރޭނަރުންގެ ެއހީއަކަށް ހިަމނާފައިވާ ބައެެކވެ. ތަމްރީން ގަިއޑުގައި ކޮން 

 ތަމްރީނެއް އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ. 

 ސްލައިޑް ތައް 
ޓްރޭނަރުންގެ އެހީއަކަްށ ހިމަނާފައިވާ ބައެކެވެ. ކޮްނމެ ިފލާވަޅަކަށް ވަކި ްސލައިޑް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ބައިވެރިންނާިއ މިއީ 

 ސްލައިޑްތައް ހިއްސާކުރުމަީކ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. 

 ރާމް ގެންދާނެގޮތްޕްރޮގު
 ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު ފެށުމުގެ ކުރިްނ ހުރިާހ ބައިވެރިން ތައާރަފުވުން. ކޮންެމ ބައިވެރިއަކު ލައްާވ އެމީހެއްެގ ނަމާިއ އަދާކުރާ ވަޒީފާ 

ހުރިހާ އަދި ޕްރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވި މަޤުސަދުބަޔާންކުރުން ރަނގަޅެވެ. އަދި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ވޮލަންޓިއަރެއް ނަގާ، 
ބައިވެރިންގެވެސް މަޤުސަދުތައް އެންމެނަށް ފެއްނާނެހެން ފްލިްޕ ޗާޓު ކަރުދާހެއްގައި ލިޔެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން 

 ރަގަޅެވެ. 

 އެންމެ ފަހު ފިލާވަުޅ ނިުމމުން ދެންނެވުުނ ކަރުދާހުގައި ލިޔެވިފައިހުރި މަޤްސަދުތައް ހާސިލްވި މިންވަރެއް ބެލުން ރަަގޅެވެ. 

 ވަުޅ ނިުމމުން ޓްރޭނަރުގެ އިވެލުއޭޝަންއެއް ހައްާދށެވެ. އެންމެ ފަހު ފިލާ

 ކިޔަވާދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތައް
މެ ޓްރޭނަރަކުވެސް އެމީހެއްގެ އަމިްއލަ ސްޓައިލްގައި ކިޔަވައިދިނުން އެންމެ ރަގަޅެވެ. ަނމަވެސް، ިހމެނިފައިވާ ސްލައިޑްތަްއ ކޮއް

ނޑިތައް ހާސިލްާވ ގޮތައް ކިޔަވާދިނުްނ މުހިްއމެވެ. ވީހާވެްސ ކޮންމެ ފިލާވަޅެއްެގ އެނ. އަދި ބޭނުންކުރާށެވެ ުގމުގެ ަލނޑުދަ
ގިނައިން މިސާލުބޭނުންކޮށްގެން ފިލާވަުޅ އޮޅުން ފިލުވައިދިުނން މުހިއްމެވެ. ައމިއްލަ ތަޖްރިބާގެ ިމސާލުބޭނުންކުރުްނ 

ނިފައި ހުންނާެނއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތާއި ސުވާލުހުރިަނމަ ބީޑީއެސްީސ އަްށ ބުއްދުވެރިއެވެ. އިތުރުމިސާލުތައް މިގައިޑްގައި ިހމެ
 ގުޅުއްވާށެވެ. 
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 ޕްރޮގުރާމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް މިސާލު

 ބޭުރގަނޑު  ޕްލްޭނގ   ބިޒްަނސް 
ކްްސ ފެ، 3323333މިސާލަކަށް: މީދޫ ާފރމާރްސ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބިޒްަނސް ޕްލޭން، ގުޅޭނެ ނަންަބރަކީ 

    farmers@gmail.com. އީމެއިލް: 3313333ނަންބަރަކީ 

 

 ވަިޝްނ ައދި މަިޝްނ ްސޓޭޓްމަްނޓް  1.4
އަށް، އެސް ީޓ އޯ އަީކ ވަނަ އަހަާރ ހަމަ 2314މިސާލަކަށް ސްޓޭޓް ްޓރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަްނގެ ވިޝަންައކީ 

ކުންފުނިތަކުެގ ެތރެއިްނ ކޮއްެމ ދިވެިހ ަފރުދެއްމެ އެކުންފުނީެގ މައްޗަްށ ފަޚުރުެވރިވާ، ކާމިޔާބު، ދިވެހި ވިޔަފާިރ 
 ވެ. މެހިންގުންތެރި ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ކުންފުންޏަކަްށ ހެދު

އަދި މިޝަންއަކީ އެްސ ޓީ އޯ އަކީ މި ަސރަހައްުދަގއިވާ ބައިނަްލ އަޤްވާމީ ކުންފުނިތަކުގެ ތެެރއިންއެއްެމ 

 ދުންތެރި، އަދި ހިންގުންތެިރ އެްއކުންފުންޏަށް ހެދުެމވެ.އުފެއް

 

 ވިަޔފާރީގ  ތަޢާަރފް  1.4
މެލަންފަދަ ަތކެިތ  ޓް ކެބެޖް، ޓޮމާޓޯ، ލެިޓއުސް، ްސވީރަިއވެްޓ ލިމިޓެޑަީކ ކެރެޓް، މީޫދ ފާރާމރްސ ޕް"މިސާލަކަށް 

ނޑުގައި ހައްާދ އެތަކެިތ ިވއްކުމުެގ ވިޔަާފރިއެ ތަރުކާރީާއ މޭާވއަީކ ބިއުީޓ ޓުއަިރސްޓު ރިސޯޓަްށ ވިއްކަްނ  ފަދަމި ވެ.ކެ ދަ
މި ިރސޯޓަކީ މިފަދަ މޭވަޔާ ތަރުާކރީ ކޮއްމެ ހަފްތާައކުވެސް ގިނަ ޢަދަދަކަްށ އަދި . އްޗެވެއަމާޒުކޮއްގެން ހައްދާ ތަކެ 

  ެކވެ".ބޭނުންވާނެ ރިސޯޓެ

 

ލައިފިނަމަ އެ ކުންފުނިްނ ރޭޑިންގ ވިޔަފާިރއަށް ބަލާ ޓް އިތުރު މިސާެލއްގެ ގޮތުން ސްޓޭްޓ ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަްނގެ

ނުންާވ ގޭެތރެއަްށ ބޭ އާ ކާޑުެގ ބާވަތްތައް، ގެދޮުރ އިާމރާތްުކރުމުގެ ސާމާނު، އިލެްކޓްރޯނިކްސް، ވިއްކާ މުަދލުެގ ތެރޭަގއި
 އެވެ.ސާމާނު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ 

mailto:farmers@gmail.com
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ރިފަރާތް  1.3  (ވިަޔފާރި ންިޞަބތްވާ ފަރާތް )ވިަޔފާރީގ  ވ 
/ އަިދ ައީލ ޚާލިދު / އަޅިވިާލެގ ސ.މީދޫޑަކީ އަްޙމަދު މުޙައްމަދުމީޫދ ފާރމާރްސ ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެ" ،މިސާލަކަށް

ބިޒްނަްސ ޕްލޭްނ ކިާޔ މީހަކަްށ  މި މަޢުލޫމާތު ހިމެނީމަ ކެވެ."ިވޔަފާރިއެ  ހިންގާ ހިއްާސވެގެްނ  ވިލަރެްސގެ ސ.މީދޫ

 .އެވެނިންމާަފރާތް ެއގޭނެ ގަިއ މުޙިއްމު ނިންމުންތައްއްއެވިޔަފާރިއެ 

ކްަޓުރްނ  1.1 ޑަްވއިޒަުރްނގ  ޯބރޑު / ޑިރ   އ 
. ތިބެދާނެއެވެޑުގަިއ ޑިރެކްަޓރުންެގ ބޯ /ވެރިފަރާތްތައް ެވރިފަާރތްލިމިޓެޑްގެ ފާރމާރސް ްޕރައިވެޓް  މީދޫ  ،މިސާލަކަށް

އަިދ . އެވެތަުޖރިބާ ަބޔާންކުރަންވާނެ  ިއ ލިބިފައިާވ ތަޢުީލމާ، ތަމްރީން އަދިއެގޮތުން މެންަބރުންެގ ނަމާ، ވަޒީފާއާ
ޭއރުން ބޯޑުެގ  .ެއވެތްކަްނވެސް ބަޔާްނކުރަންވާނެޙިއްސާުކރާނީ ކިހިނެމިކަންކަްނ ދަޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާިރ ުކރުމުގަިއ 

ޕްލޭްނ ބިޒްނަސް  މެންބަރުންނަކީ ަހރުދަނާ ަބއެއްކަމާިއ މިފަދަ މެންބަރުްނގެ ސަބަބުން ވިޔަާފރި ކާމިޔާުބވެގެންދާނެކަން 
 .އެވެކިޔާމީހުންނަށް އިގޭނެ 

ނޑިއެްއ  މިކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މިސާެލއްގެ ގޮތުން މަޝްހޫުރ އިންެވސްޓަރ ޮވރަން ބަފެޓަށް ކުންފުންޔެއްެގ ބޯޑުން ގޮ
ކަމީ އޭނާއާއި މެދު އިންވެސްޓަރުްނ ކުރާ އިތުބާުރ އުުފލޭއެކުންފުނީގެ ޚިއްޞާގެ ައގު ަވގުތުން  ،ލިބިއްޖެނަމަ

 ދައްކުވައިދޭކަމެކެވެ.

 މ ޭނޖްމަްނޓް  1.5
އަދި ޖެނަރަލް މެނޭަޖރ  އެކައުންޓެންޓް، ފީލްްޑ އޮފިސަރު،މީދޫ ފާރމާސް ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެޑްގެ  ،މިސާލަކަށް

ކޮާބއިކަްނ  ރާތްތަކުެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކީފަ ބިޒްނަްސ ޕްޭލންގައި އެ .މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ
ހުރި މިްނވަރު ބަޔާންުކރުމަީކ ހުނަރާ އަދި ޤާބިލިްއޔަތު އެަފރާތްތަކުގެއަދި މީގެ އިތުރުން . ެއވެބަޔާންކުރަންވާނެ

 . ކަމެކެވެއިންވެސްަޓރުންނާ އަިދ ބިޒްނަސް ޕްލޭްނ ިކޔާ އެހެްނ ފަރާތުެގ އިތުބާުރ ބޮޑުވެގެްނ ދާނެ ކުންފުންޏާއިމެދު 
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 ދިރާސާ  ސިާނައތުގ   ވިަޔފާރި 5.4
ތަރުާކީރއާ މޭާވ ރިސޯޓުތަކަްށ ވިއްކުމަްށ ުހިރ ފުރުޞަތުތަްއ ިމ  ،ލިމިޓެޑް ޕްރަިއވެޓް ފާރާމރސް  މީދޫ  މިސާލަކަށް

 .އެވެުކރެވޭނެ. އަދި ސިނާއަތަށް އައްަނ ަބދަލުތަކަށް ރިއަޔަތްކޮްށ ވިޔަފާިރ ބައްޓަްނ އެވެދިރާސާއިން ހޯދައިގަެނވޭނެ

މިގޮތުން މިހާުރ ރާއްޖޭއަްށ އެއްެމ ގިނައިްނ އެތެރެުކާރ މޭވާ ައކީ ާރއްޖޭގަިއ ރަނގަޅު އަގެްއގައި ހެއްދޭެނ 
ާރއްޖޭގަިއ އެންމެ ފަޭސހައިްނ އެއްޗެއްނަމަ، އެާބވަތެްއ ހައްާދ ވިްއކުމަށް މިކުންފުންޏަްއ ނިންމިދާނެއެވެ. ނުވަތަ، 

 ފުްނޏައް ހައްދާ ވިއްކިދާނެއެވެ. ހެއްދޭ ބާވަެތއްގެ އެޗެތި ކުން

 (މުާދ /ޚިުދމަތް ) ވިަޔފާރި ގްަސތުކުރާ  ކުުރމަށް  5.4
، މީދޫ ފާރމާރސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވިއްކާ މެވާޔާ ތަރުކާީރއަކީ ެކރެޓް، ކެބެޖް، ޓޮމާޓޯ، ލެޓިއުސް ،މިސާލަކަށް

. ިމ ތަކެތި ހައްދަނީ ގްރީްނ އްޗެވެކައްޓަަލ ފަދަ ތަކެ މިރުސް ައދި ެމލަން، ލިބޯ،  ޓްބަށި، ތޮރާ، ކިއުކަންބާ، ސްވީ
ަދޑުތަކުގައި ހައްދާ އެއްިޗއްސައްުވރެ ފެންަވރު ަރގަޅު އަިދ ހުޅުވާލެވިަފއިވާ . އެހެންކަމުން މި ތަެކއްޗަކީ ެއވެހައުސްގަ

 . ތިކަްނ ބަޔާން ކުރެވިދާނެއެވެލައިގަންނާނެ ފެންަވރުުހރި ތަކެރިސޯޓުތަކުން ބަ 

 ފަދަ  އައިޕެޑް އަދި އައިޕޮޑް ފޯނު، ކޮމްޕިއުޓަރ، ައކީ އެޕަލް ދުނިޔޭގެ މައްޫޝރު ަނގާނަމަ އްމިސާލެ އިތުރު

  ކުންފުންޏެެކވެ. ވިއްކާ  ތަކެތި  އިލެކްޓްރޯިނކް

 (މާކ ޓް  ޓާގ ޓް ) ފަރާތް  ައމާޒުކުރާ  5.3
 .ެށވެރިސޯޓުތަކަ ޤަސްތުކުރަނީ ިވއްކަން މޭވާ ތަރުކާީރއާ ަހއްދާ  ލިމިޓެޑުން ޕްަރއިވެޓް ފާރާމރސް މީދޫ" ،މިސާލަކަށް

 ހަފްތާައކު  ކޮއްމެ ރިސޯޓަށް މި .ެށވެޓަރިސޯ ޓުއަރިސްޓް ބިއުޓީ ކަިއރީަގއިވާ އަމާޒުކުރަނީ، ވިޔަފާިރކުރަން އެގޮތުން
ކިއުކަންބާ، ްސވީޓް ެމލަން، ލިބޯ، މިރުްސ އަިދ  ،ޮތރާ ބަށި، ލެޓިއުސް، ޓޮމާޓޯ، ކެބެޖް، ކެރެޓް، ޓަނުގެ  23

  "ބޭނުްނވޭ.ކައްޓަލަ 

 ަލވަ  އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ  ފޯނު  އަދި ޕްލެަޔރ ތްރީ  ޕީ  އެމް ބްރޭންޑްގެ  ވޯކްމަން  ސޮނީގެ  ަބލާލާނަމަ  މިާސލަކަށް އެހެން

 އިސްިތހާރާއި، މިކުންފުނީގެ  އެހެންކަމުން  ީމުހންނަށެވެ. ޢުުމރުފުރަިއގެ ުޒވާން ަޝއުޤުެވރިވާ، އަޑުއަހަން
 ކަމުދާނޭގޮތަށެވެ. ކަސްޓަަމރުންނަށް ފަދަ މި ފަރުމާުކރެވިފައިވަނީ  ޑިސައިންތައްވެސް  ހުންނަ  ލީފްލެޓްތަކުަގއި
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 ދިރާސާ  ވާަދވ ރިކަމުގ   ވިަޔފާރި 5.1
ނޑުވެރިކަން ކުާރ  ،މިސާލަކަށް މީޫދ ފާރމާރްސ ޕްަރއިވެްޓ ލިމިޓެޑްެގ ވާދަެވިރންގެ ތެޭރގައި އެހެްނ ރަށްރަުށގަިއ ދަ

 ިވއްކާގޮތް  ތަކެތި  އެަފރާރަތްތަކުން  ކޮންބައެއްތޯއާ  އެއީ  ނެެއެވ.ރެުކާރ ފަރާތްތަްއ ހިމެނޭާވ އެތެމީހުންނާ، ތަރުާކރީާއ މެ

ުނވަތަ ނުިވްއކާ ރިސޯޓުތަްއ އެގުންފަަދ މީދޫ ފާރމާރސް ޕްަރއިވެްޓ  ތިރާތްތަކުން ނުިވއްކާ އެއްޗެއެފަ  ،އެގުނީމަ
ލިމިޓެޑަށް ުހިރ އެހެްނ ފުރުޞަތުަތްއ ދެނެގަނެވޭނެ. އެހެންަކމުން ވާދަެވިރ ހުިރާހ ފަރާތްތަކެްއެގ މައުލޫމާުތ ީވ ެއއްެމ 

 . ެއވެތަފްޞީލުކޮށް ހިމަނަންވާނެ

 ދިވެހި  ުކރެވޭ  ފާަހގަ އަުތކުރީގަޑިިވއްކުމުގައި  ކުންުފންޏަކީ ރީފްސައިޑް މިާސލުނަގާނަމަ ދާއިރާައކުން ތަފާތު
 ވިޔަފާރިުކރާ  ޚާއްޞަކޮްށގެން ގަޑިއަށް  އަުތކުރީ  ހަަމއެކަނި، ެއއްސިއްަރކީ ގެ ކާމިޔާބީ މިކުންފުނީގެ  ވިޔަފާރިއެެކވެ.

 ހިފުމެވެ. ބޭނުން  އެފުރުޞަތުގެ ފާަހގަކުެރވުުމން، ވެރީންނަށް އެކުންފުނީގެ ނެތްކަމަށް ވިޔަފާރިއެއް 

 އިްސިތހާުރކުުރން  5.5.4
ނޑުން ލިބޭ ތަރުާކރީ އާިއ މޭވާ ވިްއކަން އިސްތިާހރު ުކރާީނ  ،މިސާލަކަށް މީދޫ ފާރމާސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ދަ

 .އެވެޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓުގެ މެނޭަޖރާ ބައްދަުލކޮށް ތަކެތީެގ މައުލޫާމތު ދީ އެއާ ެބހޭ ލީްފލެޓެއް ދީގެްނ ކަމުގަިއ ހެދިދާނެ
އިސްުތހާުރ  ،އަދި އެފަރާތްަތކާ ބައްަދލުކުރަްނ ައހަރުެގ ފަހުކޮުޅ ބަޖެޓު ތައްާޔރުކުާރ ދަޑިވަޅާ ދިމާކުރުމުން 

. މީގެ އިތުރުން ކޮއްމެ އަަހރަކުވެްސ ހަމަ އެއްދުވަްސވަރެްއގައި ތަކެިތ އެވެގައި ަބޔާންކުެރވިދާނެކާމިޔާބުވާނެކަމު
 .އެވެާރ ބައްދަލުުކރާގޮތަްށ ނިންމިދާނެއިސްތިހާރުުކރުމަށްޓަކަިއ ރިސޯުޓގެ މެނޭޖަ

 
ނޑިވަޅުގެ  ިއސްތިހާުރކުރުމަކީ  ޚަބަުރގަޑިތަކުގައި ރޭޑިޯއގެ އަދި ޓީވީ ގޮތުން މިާސލެއްގެ ކުރުމުގެ ރަނގަޅަށް ބޭނުން ދަ

 ބަލަން  ުނވަތަ އަހަން އަޑު ގިނަފަރާތްތަކެއް  ކަސްޓަަމަރކަށްވެދާނެ މިގަޑިތަކަކީ ކުާރކަމެކެވެ. ކުންފުނިތަކަކުން ގިނަ
 ެތރޭގައި  ަވގުތުކޮޅެއްގެ ކުޑަ ވިޔަާފރި ތިމާގެ ީމހުންތަކަކަށް ގިނަ ނަތީޖާައކަށްވަނީ މީގެ ކަމުން ވަގުތު ތިބޭނޭ

 އިސްތިހާރުވުެމވެ.
 

 ތަްނތަްނ ުނަވތަ ގޮތްތައް  ވިއްކާނ   5.5.4
މީދޫ ާފރމާރްސ ޕްަރއިވެްޓ ލިމިޓެޑުން ރިސޯުޓގެ މެނޭޖަާރ ާވހަަކ ދެއްކުމަށްފަުހ އެަފރާތަށް ަތރުާކރީ ާއ  ،މިސާލަކަށް

ނޑައަޅަންޖެހޭނެ ްނޏެްއ ެއގޮުތން ރިސޯޓަށް އެތަކެތި ޯފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދޯ. އެވެމޭވާ ފޯރުޮކއްދޭނެގޮތް ެވސް ކަ
ޮކއްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭގޮތާމެދު ރިސޯޓުމެނޭޖަުރގެ ޚިާޔލު ހޯާދ އަދި މި ތަކެިތ ފޯރު. ކެވެހޯދުމަކީ ކުެރވިދާނެކަމެ

 .އެވެރަގަޅުކުރަން ކަންތައްތަކެްއ ުހރިނަމަ އެކަންތައްަތއް ރަގަޅުކުެރވޭނެ



 : ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ޓްރޭނަރުންގެ ގައިޑް    
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 ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ހިލޭ ގެއާހަމައަށް ޕިއްޒާ ިއތުރުން ޕިއްޒާގެ އެކުންފުނީގެ މަޝްހޫުރވީ ދުނިޔެއަށް ހަޓް ޕިއްޒާ
 ހުޅުވާލުމުން  ކަސްޓަމަރުންނަށް ުފރުޞަތު ކެއުމުގެ ޕިއްޒާ ތިެބގެން ޭގގައި ނުލާ ޚަރަދަކާ  އިތުރު ފެށުމުންނެވެ. ދޭން
 ދިަޔއެވެ. އިތުރުެވގެން މަޤުބޫލުކަން ހަޓްގެ  ޕިއްޒާ
 

 ައގު  ވިއްކާނ   5.5.3
އެތަކެތި ެހއްދުމާ، އިދާރީ ކަންކަމާ އަިދ  ،މިސާލަކަށް މީދޫ ފާރާމރސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވިއްާކ ަތރުކާރީާއ މޭވާ

އަިދ . އެވެއެހެނިހެން ކަންަތއްތަކަށްދާ ަޚރަދު ކެޑުމަށްފަހު އެދެވޭ ފައިާދއެއް ލިޭބވަުރގެ ައގެއްކަޑައެޅުން މުޙިއްމު ވާނެ
ައގަށްވެްސ  މިކަމުގައި އެހެން ދަޑުެވރިން މި ތަކެތި ވިްއކާއަގާ، ިރޯސޓުތަކުން އާއްމުގޮތެްއގައި މި ތަކެތި ގަންނަ

 ބަލަންވާނެ.
 ކުޑަ  ވަރަށް  ނިސްބަތުން ނެރުނީ  ށް މާކެޓަ 3 ްޕލޭސްޭޓޝަން ކުންފުނިން ސޮނީ  ަބލައިލާނަމަ  ދުނިެޔއަށް ބޭރު

 މީގެ  ިދޔައެވެ. ވިކިގެން ދުނިޔެއަށް މުޅި ޕްލޭސްޭޓޝަންތަކެއް ގިނަ ސަބަބުން މިކަުމގެ ނަމަވެސް އަގެއްަގއެވެ.
 ފައިދާ  މިކުންފުނީގެ  ސަބަބުން  ގަތުމުގެ  ގޭމް  ްޕލޭސްޓޭޝަން  ކަސްޓަމަރުންތަކެއް  ގިނަ ނަތީޖާއަކަށްވީ

 އިތުރުވެގެންދިޔުެމވެ.
 

ުރން  1.4  ަސޕްލަަޔ
ނޑު ހައްދަން ބޭނުންާވ މުޑުވައް، ގަސްކާނާ، ހިފާގެންގުޅޭފަަދ " ،މިސާލަކަށް މީދޫ ާފރމާރްސ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްެގ ދަ

މީގެ އިތުރުން ާފރމިންގ ސަްޕލޔާރްސ  ".ވެގ ސަޕްލާޔރސް ްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑެތަކެތި ގަންނާނެ ފަރަތަީކ ފާރމިން
 ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުން ިމ ތަކެތި ވިއްާކ އަގު، ފޯރުޮކއްދޭ ައަވސްމިނާ ޝަރުތުތަްއ އަިދ ޤަވައިދުްނ ތަކެތި ޯފރުކޮއްދޭތޯ 

 އެވެ.ފަދަ މައުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެ 
 އެކި  ތަކަކަށް ކުންފުނި ގިނަ  ޢިމާރާތްުކރާ ައކީ ާހޑްވެއަރ ސޮނީ  ބަަލއިލާނަމަ ދާިއރާއަށް ޢިމާރާތްކުރުުމގެ ރާއްޖޭގައި 

 ވަގުތަށް  ކުންފުނިތަކަށް ޢިމާރާތްކުރާ  ކުންފުންޏެކެވެ. ސަްޕލައިޮކށްދޭ ސާމާނު ބޭނުންވާ ޢިމާރާްތކުރުމަށް ބާވަތުގެ ބާވަތް
 ފޯުރކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. މުދާ ާބާރއެކުއިތު އިން ހާޑްވެައރ ސޮނީ  ނިންމުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްތައް

 

ގ   1.4 ތު ގޮ  ޕްލޭން  ުއފައްާދނ 
މީދޫ ފާރމާރސް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަޑުހެްއދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، މުޑުވަކާ ގަްސކާނާ ފަދަ ތަކެިތ  ،މިސާލަކަށް

ނޑު ހެދުމުެގ ުހރިހާ މަަސއްކަާތ އަދި ަތރުކާީރއާ މޭާވ ބިދެ ިވއްކުމާހަމައަްށ ކުާރ ހުިރާހ  ގަތުމުން ފެށިގެންގޮސް، ދަ
ޮކްއމެ މަސައްކަތަކަށް/މަރުަޙލާއަކަްށ ދާނެ ަޚރަދުވެްސ  . އަިދ މިއިންެއވެމަސައްކަތްތަކެއް ލިޔަންވާނެ

 . ެއވެބަޔާންކުރަންވާނެ



 : ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ޓްރޭނަރުންގެ ގައިޑް    
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 ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިބައިަގއި ތަފްޞީލު  ގޮތުގެ  ޯފރުޮކށްދޭނޭ ޚިދުމަތް ތަންތަނުގައި  ދޭ  ޚިދުމަތް ފަދަ  ރިޒޯޓެއް
 ދެވެންދެން  ހަމައަށް ކޮަޓރިއާއި ،ގެންގޮސް ރިޒޯޓަށް އަރުަވއިގެން  ލޯންޗަށް އެައރޕޯޓުން ޓޫރިސްޓަކު  މިސާލަކަށް
 ަތފްޞީލުކުރަންވާނެެއވެ. މިބައިަގއި ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުން

 

 ަވޞީލަތްތައް  އިްނާސނީ 1.3
 އަދި  ،ޢަދަދު މީހުްނގެ ކުރާނެ  މަަސއްކަތް  ދަޑުގައި ާވނަމަ، ނަގާކަމަށް  މިާސލު  ލިމިޓެޑްގެ ްޕރައިވެޓް  ފާރމާރސް  މީދޫ
 ހިސާބުބެެލހެއްޓުން  މަސައްކަތް، އިދާރީ  ބިނުން، ަތރުކާރީ  މޭވާޔާ  ،ގަްސކާނާއެޅުން ފެންދިނުމާ އިންދުން، މުޑުވައް)

 މަުއލޫމާތު  އިނާޔަތްތަުކގެ އެހެން  މުސާރައާ  އަދި  ޝަރުތު ފެންަވރު، ީމހުންގެ ބޭނުންވާ  މަސަްއކަތަކަށް ކޮއްމެ ފަދަ(
 ،ބޭނުްނވާނެތޯއާ މީހުންނެއް ކިހާ އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ ކުރަން ފުޅާ ދަޑުވެިރކަން އަދި .އެވެހިމަނަންވާނެ މިބައިގަ

 . އެވެމީހުން އިތުރުުކރުމުން އިުތރުވާެނ ޚަރަދުވެްސ ބަޔާންުކރަންވާނެ 
 

ްނތަކާއި ަދތިތައް  1.4 ައްށ ހުރި ޮގްނޖ ހު  ވިަޔފާރި
ގަސްކާާނ ބަލިޖެހުން، މުޑުވަްއ ލިބުްނ ދަތިވުްނ ނުވަަތ ދަޑުެވރިކަމުެގ ވިޔަާފރިއަްށ ބަާލލާކަމުގައިނަމަ، މިސާލަކަށް 

ނޑުވެިރކަން ކުާރ ފަރާތްގަންނަން ނުލިބުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ާއއް  ތަެކވެ.ގޮންޖެހުންބަެއއް ތަކަށް ދިަމވާ މުކޮށް ދަ
 

ްށ ލައަށް މާކެޓްުކރުމައެހެން މިސާލަކަށް ަބލާލަނީކަމުަގއިވާނަމަ، އަޑޫ އަތޮޅު މީދޫގައި ދަޑުވެރިން ަހއްދާ ތަކެތި އަމިއް 
ްނ އެހެންކަމު. ނެވެން ހެއްދޭ ަތކެތި މަދުކަމުންއެއީ ކޮއްމެ ދަޑުވެިރއަަކށް ވަކި އެވެ.އެފަރާތްތަކަށް އޮތީ ދަތިވެފަ 

މާކެޓްުކރަްނ  ،އްކޮއްލުމުްނ ތަކެީތގެ ޢަދަދުގިަނވެެއއް އުފެއްދުމަށްފަހު، ހުިރހާ ދަޑުެވރިްނ ހައްދާަތކެތި އެ ޓިވްކޯޕަރޭ
 ެއވެ.ދާ ދަޑުވެރިންނަްށ ލިބިގެން ދިޔަ. އަިދ މިކަމުގެ ަފއިއެވެފަސޭހަވެގެން ދިޔަ 

 
 

 

 

 

 



 : ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ޓްރޭނަރުންގެ ގައިޑް    
 
12 

 

 

މް ްސޓޭޓްމަްނޓް )ޢާމްަދނީގ  ަބާޔްނ  1.4  (އިްނކަ

 

 39ެގ އަަހރީ ރިޕޯޓް ސ.2313އެސްޓީއޯގެ 

 

 

 

 

 

 



 : ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ޓްރޭނަރުންގެ ގައިޑް    
 
13 

ލ ްންސ ޝީ 1.3 ޓު ބ 

 

 38ެގ އަަހރީ ރިޕޯޓް ސ.2313އެސްޓީއޯގެ 



 : ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ޓްރޭނަރުންގެ ގައިޑް    
 
14 

 

 (ކްޭޝ ފްލޯ ްސޓޭޓްމަްނޓް ) ހާިސބު  ަޚަރުދވާގޮތުގ   ިލބޭގޮތާއި ފައިސާ  1.1

 

 39ެގ އަަހރީ ރިޕޯޓް ސ.2313އެސްޓީއޯގެ 
 

 (އިތުރު މަޢުޫލމާތު)އެނެކްސް  .8 

ވަަނވަރު މި ބަިއާގ  ތަފްޞީލުކޮށް ިލޔެފައިވާ ބޯޑު މެންބަރުންނާ މެނޭޖްމަންޓުގެ ކުންފުނީގެމިސާލަކަށް 
 .އެވެއިމާރާތުެގ ކުެރުހންވެސް ހިމެނިދާނެ ،ުނވަތަ ފިާހރައިެގ ޕޮޓޯ .އެވެހިމަނާލެވިދާނެ

 



  

 

ިބޒްަންސ ޕްލްޭނ  :201
 ަތްއާޔުރުކުރން 

 ްނ ޕްލޭން ލެސަ 

 

      



Course Name 
  

  1 
 

   

 

  ނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުންްޒްބި:201

 

ސީ އެސް ޑީ ބީ  

 ފޯން:

 އީމޭލް:

   

 ލާސާޚު

   ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެވެ. މިބައިގައި ކިޔަވައިދޭނީ 

 ގުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައްއެނ

މިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު ތިރީގައި ބަރާން ކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހަސިލް ކުރެވެން 

 ޖެހޭނެއެވެ. 

 އެނގުންް ކަންކޮބައި  ކުރުމަކީ ޕްލޭން ބިޒްނަސް -

 އެނގުންް ކީއްވެކަން ބޭނުންވަނީ ޕްލޭނެއް ބިޒްނަސް -

 އެނގުން ކަން ކިހިނެއް ފަށައިގަންނާނީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ޕްލޭން ބިޒްނަސް -

 ލިޔަން އެނގުން ޕްލޭން ބިޒްނަސް -

 ގެންޖެހޭ ބައިތައްވުމުގެ ކުރިން އެނކިޔެ މިމައުލޫ

" ޓްރޭނިން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އެހެން ތަމްރީނެއް ފެށުން ވިޔަފާރިއެއް" -

 .ލިބިފައިިވުން

 ރޭވިފައިވާ ގޮތް ޕްރޮގްރާމް

 ގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ:ފިލާވަޅެއް 8ރޭވިފައިވަނީ  ޕްރޮގްރާމްމި

 ތަޢާރަފްް ގެންޕްލޭ ބިޒްނަސް: 2 ފިލާވަޅު -

 ފިހުރިސްތު/ ލާސާޚުު /ގަނޑުބޭރު/ ލިޔުން ޕްލޭން ބިޒްނަސް: 1 ފިލާވަޅު -

 މައުލޫމާތު ކުރާފަރާތުގެ ވިޔަފާރި: 3 ފިލާވަޅު -

 ވަނަ ބައި 2 –މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން : 4 ފިލާވަޅު -

 ވަނަ ބައި 1 –މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން : 5 ފިލާވަޅު -

 ހިންގުމުގެ ޕްލޭން ވިޔަފާރި: 6 ފިލާވަޅު -

 މާލީ ޕްލޭން: 7 ފިލާވަޅު -

 ނިންމުން: 8 ފިލާވަޅު -

 

 ބޭނުންކުރާނެ ވަސީލަތްތައް

 ކޯހުގެ ޕަވަރ ޕޮއިންޓް

 ، ސްލައިޑްެތައް

، ޕްރޮޖެކްޓަރ، ތަމްރީނު ގައިޑްް

 ފްލިޕްޗާޓް، މާކަރު.

 

 އިތުރު ވަސީލަތްތައް

ޓްސީ ވެބްސައި އެސް ޑީ ބީ  

 

ލާގީ މިންގަނޑުއަޚުކުލާހުގެ   

 ގަޑިއަށް އައުން، މޯބައިލް ފޯނު ނިއްވާލުން 

 

ވަގުތު ގެޕްރޮގްރާމު  

ގަޑިއިރު 61  

 

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބައިވެރިން 52  

 

 



Course Name 
  

  1 
 

   

 : ބިޒްނަސް ޕްލޭގެ ތަޢާރަފ1ްްފިލާވަޅު 
  ބިސްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން

 

ސީ އެސް ޑީ ބީ  

 ފޯން:

 އީމޭލް:

   

 ލާސާޚު

ފެށުމުގެ ކުރިން އެނގެން ޖެހޭ  ންބިސްނަސް ޕްލޭނެއް ހަދަމިބައިގައި ކިޔަވައިދޭނީ 

  މައުލޫމާތެވެ. 

 ގުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައްއެނ

ން ކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހަސިލް ކުރެވެން ފިލާވަޅު ނިމޭއިރު ތިރީގައި ބަޔާމި

 ޖެހޭނެއެވެ. 

 ދެނެގަތުން ކޮބާކަން  ކުރުމަކީ ޕްލޭން ބިޒްނަސް -

 ދެނެގަތުން ކީއްވެކަން ބޭނުންވަނީ ޕްލޭނެއް ބިޒްނަސް -

 ދެނެގަތުން ކަން ކިހިނެއް ފަށައިގަންނާނީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ޕްލޭން ބިޒްނަސް -

 ގެންޖެހޭ ބައިތައްވުމުގެ ކުރިން އެނކިޔެ މިމައުލޫ

" ޓްރޭނިން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އެހެން ތަމްރީނެއް ފެށުން ވިޔަފާރިއެއް" -

 .ލިބިފައިިވުން

 ފިލާވަޅު ރޭވިފައިވާ ގޮތް

 މައުލޫއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 3ރޭވިފައިވަނީ މިފިލާވަޅު 

 ؟ކޮބާ  ކުރުމަކީ ޕްލޭން ބިޒްނަސް .1

 ؟ކީއްވެ ބޭނުންވަނީ ޕްލޭނެއް ބިޒްނަސް .2

 ؟ކިހިނެއް ފަށައިގަންނާނީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ޕްލޭން ބިޒްނަސް .3

 

 

ނެ ވަސީލަތްތައްބޭނުންކުރާ  

ކޯހުގެ ޕަވަރ ޕޮއިންޓް 

، ސްލައިޑްެތައް، ޕްރޮޖެކްޓަރ

 ފްލިޕްޗާޓް، މާކަރު.

 

 އިތުރު ވަސީލަތްތައް

ޓްސީ ވެބްސައި އެސް ޑީ ބީ  

 

ލާގީ މިންގަނޑުކުލާހުގެ އަޚު  

 ގަޑިއަށް އައުން، މޯބައިލް ފޯނު ނިއްވާލުން 

 

 ފިލާވަޅުގެ ވަގުތު

ގަޑިއިރު 2  

 

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބައިވެރިން 22  

 

 



Course Name 
  

  1 
 

   

/ ލިޔުން ޕްލޭން ޒްނަސްބި: 2ފިލާވަޅު 

 / ފިހުރިސްތުލާސާޚުގަނޑު/ ބޭރު
  ބިސްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން

 

ސީ އެސް ޑީ ބީ  

 ފޯން:

 އީމޭލް:

   

 ލާސާޚު

އަދި  . ޕްލޭނެއްގައި ހިމަނާނެ ބައިތަކުގެ ތައާރަފެކެވެސްނަސް ބިމިބައިގައި ކިޔަވައިދޭނީ 

 ގަނޑާއި ހުލާސާ ލިޔަން ކިޔަވައިދޭނެއެވެ. ބޭރު

 ގުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައްއެނ

 ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ.  ރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހަސިލުން ކުފިލާވަޅު ނިމޭއިރު ތިރީގައި ބަޔާމި

 ބޭރުގަނޑުގައިއަދި  ލިޔުމެއްތޯ ކޮންކަހަލަ އެއީ ބޭރުގަނޑުން ޕްލޭންގެ ބިޒްނަސް -

 ދެނެގަތުން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާނެ

 ކީއްވެތޯ މުހިއްމުވަނީ ދެނެގަތުން އެއްޗެއްތޯ ކޮން ޚުލާސާއަކީ ޕްލޭންގެ ބިޒްނަސް -

 ދެނެގަތުން މައުލޫމާތު ހިމަނާނެ ހޯދާނެގޮތާއިި ލިއުމަށްމަޢުލޫމާތުމިބައި  އާއި

  ދެނެގަތުން މައުލޫމާތު ހިމަނާނެ ގައިފިހުރިސްތު -

 ތައްސްޓޭޓްމަންޓް މިސްޓޭޓްމަންޓް އަކީ ކޮބާކަމާއި މިޝަން  އަދި ވިޝަން -

 އޮތުމުގެބޭނުން އަދި ލިއުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުން

 ގެންޖެހޭ ބައިތައްކިޔެވުމުގެ ކުރިން އެނ މިމައުލޫ

އެފެންވަރުގެ އެހެން ތަމްރީނެއް " ޓްރޭނިން ނުވަތަ ފެށުން ވިޔަފާރިއެއް" -

 .ލިބިފައިިވުން

 ނިއްމާފައިވުން.  1"ބިސްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން" ގެ ފިލާވަޅު  -

 ފިލާވަޅު ރޭވިފައިވާ ގޮތް

 މައުލޫއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 5ރޭވިފައިވަނީ މިފިލާވަޅު  -

 ދެނެގަތުން ލިޔާނެގޮތް ޕްލޭން ބިޒްނަސް .1

 ބޭރުގަނޑު ޕްލޭންގެ ޒްނަސްބި .2

 ލާސާޚު ޕްލޭންގެ ޒްނަސްބި .3

 ފިހުރިސްތު .4

 މިޝަން އަދި ވިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް .5

 

ނެ ވަސީލަތްތައްބޭނުންކުރާ  

ކޯހުގެ ޕަވަރ ޕޮއިންޓް 

، ސްލައިޑްެތައް، ޕްރޮޖެކްޓަރ

 ފްލިޕްޗާޓް، މާކަރު.

 

 އިތުރު ވަސީލަތްތައް

ޓްސީ ވެބްސައި އެސް ޑީ ބީ  

 

ލާގީ މިންގަނޑުޚުކުލާހުގެ އަ  

 ގަޑިއަށް އައުން، މޯބައިލް ފޯނު ނިއްވާލުން 

 

 ފިލާވަޅުގެ ވަގުތު

ގަޑިއިރު 2  

 

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބައިވެރިން 22  

 



Course Name 
  

  1 
 

   

 ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު: 3ފިލާވަޅު 
  ނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުންބިޒް

 

ސީ އެސް ޑީ ބީ  

 ފޯން:

 އީމޭލް:

   

 ލާސާޚު

ޒްނަސް ޕްލޭންގައި ހިމަނަން ބި މައުލޫމާތުތަކުގެތެރެއިންކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި  މިބައިގައި ކިޔަވައިދޭނީ

  ތަކެވެ. މުހިއްމު ބައި

 އެނގުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

 ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ.  ރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހަސިލުން ކުމިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު ތިރީގައި ބަޔާ

 ދެނެގަތުން ލޫމާތުހޭ މައުކޮބާކަމާއި މިބައިގައި ހިމަނަންޖެ ކީވިޔަފާރީގެ ތަޢާރަފަ -

 ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި މިބައި ހިމެނުމުގެ މުހިއްމުކަން ދެނެގަތުން -

އެޑްވައިޒަރުންގެ ބޯޑަކީ ކޮބާކަމާއި މިބައިގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި / ޑިރެކްޓަރުން  -

 މިބައި ލިއުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުން

 ދެނެގަތުން ގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތުކޮބާކަމާއި މިބައިމެނޭޖްމަންޓަކީ  -

 ހިމަނަންޖެހޭ މިބައިގައި ކޮބާކަމާއި ތަކަކީތްޚިދުމަ އެހެން ބޭނުންވާނެ ވިޔަފާރިއަށް -

 ދެނެގަތުންް ކަންކަން ސަމާލުވާންޖެހޭ ލިއުމުގައި މިބައި މައުލޫމާތާއި

 ގެންޖެހޭ ބައިތައްއެނވުމުގެ ކުރިން ކިޔެ މިމައުލޫ

 .ފެށުން" ޓްރޭނިން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އެހެން ތަމްރީނެއް ލިބިފައިިވުން އްވިޔަފާރިއެ" -

 ނިއްމާފައިވުން.  2އަދި  1ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން" ގެ ފިލާވަޅު  "ބިސްނަސް -

 ފިލާވަޅު ރޭވިފައިވާ ގޮތް

 މައުލޫއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 6ރޭވިފައިވަނީ މިފިލާވަޅު  -

 ތަޢާރަފް ވިޔަފާރީގެ .1

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނާނެ .2

 (ފަރާތް ނިޞްބަތްވާ ވިޔަފާރި) ވެރިފަރާތް ވިޔަފާރީގެ .3

 ބޯރޑު އެޑްވައިޒަރުންގެ/  ޑިރެކްޓަރުން .4

 މެނޭޖްމަންޓް .5

 ޚިދުމަތައް އެހެން ބޭނުންވާނެ ވިޔަފާރިއަށް .6

 

ނެ ވަސީލަތްތައްބޭނުންކުރާ  

ކޯހުގެ ޕަވަރ ޕޮއިންޓް 

ސްލައިޑްެތައް، 

، ޕްރޮޖެކްޓަރ

 މާކަރު.ފްލިޕްޗާޓް، 

 

 އިތުރު ވަސީލަތްތައް

ޓްސީ ވެބްސައި އެސް ޑީ ބީ  

ލާގީ މިންގަނޑުޚުކުލާހުގެ އަ  

ގަޑިއަށް އައުން، މޯބައިލް ފޯނު 

 ނިއްވާލުން 

 ފިލާވަޅުގެ ވަގުތު

ގަޑިއިރު 2  

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބައިވެރިން 22  

 



Course Name 
  

  1 
 

   

ވަނަ  1 – : މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން 4ފިލާވަޅު 

 ބައި
  ނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުންބިޒް

 

ސީ އެސް ޑީ ބީ  

 ފޯން:

 އީމޭލް:

   

 ލާސާޚު

ކުގެ ހުލާސާއަކާއި ވިޔަފާރި ތަހިމަނަން މުހިއްމު ބައި މާކެޓްކުރާނެ ޕްލޭންްގައި  މިބައިގައި ކިޔަވައިދޭނީ

ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި  އާއިބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރި ގަސްތުކުރާ ކުރުމަށްލިޔާނެ ގޮތާއި  ސިނާއަތުގެ ދިރާސާ

  . ލިޔާނެގޮތެވެ

 ގުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައްއެނ

 ލް ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ. ން ކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހަސިމިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު ތިރީގައި ބަޔާ

 ދެނެގަތުން ހިމަނާނެބައިތައް ކޮބައިކަމާއި ޕްލޭނަނީ މާކެޓިން -

 މިބައި މައުލޫމާތާއި ހިމަނަންޖެހޭ މިބައިގައި ކޮބާކަމާއި އަކީ ދިރާސާ ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރި -

 ދެނެގަތުން ހޯދާނެގޮތް މައުލޫމާތު ލިއުމައް

 ހިމަނާނެ މިބައިގައި މުހިއްމުކަމާއި، މުގެޔުލި ބެހޭގޮތުންއާ ވިޔަފާރި ގަސްތުކުރާ ކުރުމަށް -

 ދެނެގަތުން ހޯދާނެގޮތް އެމައުލޫމާތު މައުލޫމާތާއި

 ވުމުގެ ކުރިން އެނގެންޖެހޭ ބައިތައްކިޔެ މިމައުލޫ

 .ފެށުން" ޓްރޭނިން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އެހެން ތަމްރީނެއް ލިބިފައިިވުން އްވިޔަފާރިއެ" -

 ނިއްމާފައިވުން.  3އަދި  2، 1ތައްޔާރުކުރުން" ގެ ފިލާވަޅު ޕްލޭން  "ބިސްނަސް -

 ފިލާވަޅު ރޭވިފައިވާ ގޮތް

 މައުލޫއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 2ރޭވިފައިވަނީ މިފިލާވަޅު 

 ދިރާސާ ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރި .1

 (މުދާ/ޚިދުމަތް) ވިޔަފާރި ގަސްތުކުރާ ކުރުމަށް .2

 

ނެ ވަސީލަތްތައްބޭނުންކުރާ  

ޕޮއިންޓް ކޯހުގެ ޕަވަރ 

ސްލައިޑްެތައް، 

، ޕްރޮޖެކްޓަރ

 ފްލިޕްޗާޓް، މާކަރު.

 

 އިތުރު ވަސީލަތްތައް

ޓްސީ ވެބްސައި އެސް ޑީ ބީ  

ލާގީ މިންގަނޑުޚުކުލާހުގެ އަ  

ގަޑިއަށް އައުން، މޯބައިލް ފޯނު 

 ނިއްވާލުން 

 ފިލާވަޅުގެ ވަގުތު

ގަޑިއިރު 2  

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބައިވެރިން 22  

 



Course Name 
  

  1 
 

   

ވަނަ  2 – : މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން 5ފިލާވަޅު 

 ބައި
  ނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުންބިޒް

 

ސީ އެސް ޑީ ބީ  

 ފޯން:

 އީމޭލް:

   

 ލާސާޚު

އަަމާޒުކުރާފަރާތުގެ މައުލޫމާތާއި، ވިޔަފާރި ވާދަވެރިންގެ ދިރާސާއާއި އަދި މާކެޓް  މިބައިގައި ކިޔަވައިދޭނީ

  . ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި ލިޔާނެގޮތެވެ ކުރާނެގޮތް

 ގުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައްއެނ

 ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ.  ރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހަސިލުން ކުމިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު ތިރީގައި ބަޔާ

 މައުލޫމާތާއި، ހިމަނާނެ މުހިއްމުކަމާއި، ލިމުމުގެ މިބައި ކަމާއިކޮބައި ފަރާތަކީ އަމާޒުކުރާ -

 ދެނެގަތުން ހޯދާނެގޮތް އެމައުލޫމާތު

 ހިމަނާނެ މުހިއްމުކަމާއި، ލިމުމުގެ މިބައި ކަމާއިކޮބައި ދިރާސާއަކީ ވާދަވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި -

 ދެނެގަތުން ހޯދާނެގޮތް އެމައުލޫމާތު މައުލޫމާތާއި،

 މައުލޫމާތާއި، ހިމަނާނެ މުހިއްމުކަމާއި، ލިމުމުގެ މިބައި ކޮބާކަމާއި ހާރުކުރުމަކީއިސްތި -

 ދެނެގަތުން ހޯދާނެގޮތް އެމައުލޫމާތު

 ހިމަނާނެ މުހިއްމުކަމާއި، ލިމުމުގެ މިބައި ކޮބާކަމާއި ގޮތްތަކަކީ ނުވަތަ ތަންތަން ވިއްކާނެ -

 ދެނެގަތުން ހޯދާނެގޮތް އެމައުލޫމާތު މައުލޫމާތާއި،

 މައުލޫމާތާއި، ހިމަނާނެ މުހިއްމުކަމާއި، ލިމުމުގެ މިބައި ކޮބާކަމާއި އަގަކީ ވިއްކާނެ -

 ދެނެގަތުންް ކަންތައްތައް ދޭންވީ ސަމާލުކަން ލިއުމުގައި މިބައި ހޯދާނެގޮތާއި، އެމައުލޫމާތު

 ވުމުގެ ކުރިން އެނގެންޖެހޭ ބައިތައްކިޔެ މިމައުލޫ

 .އެފެންވަރުގެ އެހެން ތަމްރީނެއް ލިބިފައިިވުންފެށުން" ޓްރޭނިން ނުވަތަ  އްވިޔަފާރިއެ" -

 ނިއްމާފައިވުން.  4އަދި  3، 2، 1ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން" ގެ ފިލާވަޅު  "ބިސްނަސް -

 ފިލާވަޅު ރޭވިފައިވާ ގޮތް

 މައުލޫއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 3ރޭވިފައިވަނީ މިފިލާވަޅު 

 (މާކެޓް ޓާގެޓް) ފަރާތް އަމާޒުކުރާ .1

 ދިރާސާ ވާދަވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި .2

 ގޮތް މާކެޓްކުރާނެ .3

 

ނެ ވަސީލަތްތައްބޭނުންކުރާ  

ކޯހުގެ ޕަވަރ ޕޮއިންޓް 

ސްލައިޑްެތައް، 

، ޕްރޮޖެކްޓަރ

 ފްލިޕްޗާޓް، މާކަރު.

 

 އިތުރު ވަސީލަތްތައް

ޓްސީ ވެބްސައި އެސް ޑީ ބީ  

ލާގީ މިންގަނޑުޚުކުލާހުގެ އަ  

ގަޑިއަށް އައުން، މޯބައިލް ފޯނު 

 ނިއްވާލުން 

 ފިލާވަޅުގެ ވަގުތު

ގަޑިއިރު 2  

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބައިވެރިން 22  

 



Course Name 
  

  1 
 

   

 ޕްލޭން ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރި : 6ފިލާވަޅު 
  ނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުންބިޒް

 

ސީ އެސް ޑީ ބީ  

 ފޯން:

 އީމޭލް:

   

 ލާސާޚު

  . ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި ލިޔާނެގޮތެވެ ގުމުގެ ޕްލޭންވިޔަފާރި ހިން މިބައިގައި ކިޔަވައިދޭނީ

 އެނގުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

 ން ކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހަސިލް ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ. ފިލާވަޅު ނިމޭއިރު ތިރީގައި ބަޔާމި

 މައުލޫމާތާއި، ހިމަނާނެ މުހިއްމުކަމާއި، މުގެއުލި މިބައި ކަމާއިކޮބައި ސަޕްލަޔަރުންނަކީ -

 ދެނެގަތުން ހޯދާނެގޮތް އެމައުލޫމާތު

 މައުލޫމާތާއި، ހިމަނާނެ މުހިއްމުކަމާއި، ލިމުމުގެ މިބައި ކޮބާކަމާއި ޕްލޭނަކީ އުފައްދާނެގޮތުގެ -

 ދެނެގަތުން ހޯދާނެގޮތް އެމައުލޫމާތު

 މައުލޫމާތާއި، ހިމަނާނެ މުހިއްމުކަމާއި، ލިމުމުގެ މިބައި ކޮބާކަމާއި ވަޞީލަތްތަކަކީ އިންސާނީ -

 ދެނެގަތުންްް ނެގޮތްހޯދާ އެމައުލޫމާތު

 ގެންޖެހޭ ބައިތައްކިޔެވުމުގެ ކުރިން އެނ މިމައުލޫ

 .ފެށުން" ޓްރޭނިން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އެހެން ތަމްރީނެއް ލިބިފައިިވުން އްވިޔަފާރިއެ" -

 ނިއްމާފައިވުން.  5އަދި  4، 3، 2، 1ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން" ގެ ފިލާވަޅު  "ބިސްނަސް -

 ފިލާވަޅު ރޭވިފައިވާ ގޮތް

 މައުލޫއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 3ރޭވިފައިވަނީ މިފިލާވަޅު 

 ސަޕްލަޔަރުން .1

 ޕްލޭން އުފައްދާނެގޮތުގެ .2

 ވަޞީލަތްތައް އިންސާނީ .3

 

ނެ ވަސީލަތްތައްބޭނުންކުރާ  

ކޯހުގެ ޕަވަރ ޕޮއިންޓް 

ސްލައިޑްެތައް، 

، ޕްރޮޖެކްޓަރ

 ފްލިޕްޗާޓް، މާކަރު.

 

 އިތުރު ވަސީލަތްތައް

ޓްވެބްސައިސީ  އެސް ޑީ ބީ  

ލާގީ މިންގަނޑުޚްކުލާހުގެ އަ  

ގަޑިއަށް އައުން، މޯބައިލް ފޯނު 

 ނިއްވާލުން 

 ފިލާވަޅުގެ ވަގުތު

ގަޑިއިރު 2  

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބައިވެރިން 22  

 



Course Name 
  

  1 
 

   

 ޕްލޭން މާލީ : 7ފިލާވަޅު 
  ނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުންބިޒް

 

ސީ އެސް ޑީ ބީ  

 ފޯން:

 އީމޭލް:

   

 ލާސާޚު

  . ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި ލިޔާނެގޮތެވެ ޕްލޭން މާލީ މިބައިގައި ކިޔަވައިދޭނީ

 ލަނޑުދަނޑިތައް އެނގުމުގެ

 ން ކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހަސިލް ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ. ޔާމިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު ތިރީގައި ބަ

 ދެނެގަތުން ތައް ހިމަނާނެބައި ކޮބައިކަމާއި ޕްލޭނަކީ މާލީ -

 ސަމާލުކަން ލިއުމުގައި މިބައި ދެނެގަތުމާއި ދަތިތައް ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރި ވިޔަފާރިއަށް -

 ދެނެގަތުން ކަންތައްތައް ދޭންވީ

 ދޭންވީ ސަމާލުކަން ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިބައި ދެނެގަތުމާއި ކޮބައިކަން ބަޔާނަކީ ޢާމްދަނީގެ -

 ދެނެގަތުން ކަންތައްތައް

 ދޭންވީ ސަމާލުކަން ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިބައި ދެނެގަތުމާއި ކޮބައިކަން ޓަކީޝީ ބެލެންސް -

 ދެނެގަތުން ކަންތައްތައް

 ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިބައި ދެނެގަތުމާއި ކޮބައިކަން ހިސާބަކީ ޚަރަދުވާގޮތުގެ ލިބޭގޮތާއި ފައިސާ -

 ދެނެގަތުންްްް ކަންތައްތައް ދޭންވީ ސަމާލުކަން

 ދެނެގަތުން މުހިއްމުކަން ހިމެނުމުގެ އެނެކްސް -

 ގެންޖެހޭ ބައިތައްކިޔެވުމުގެ ކުރިން އެނ މިމައުލޫ

 .ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އެހެން ތަމްރީނެއް ލިބިފައިިވުންފެށުން" ޓްރޭނިން  އްވިޔަފާރިއެ" -

 ނިއްމާފައިވުން.  6އަދި  5، 4، 3، 2، 1ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން" ގެ ފިލާވަޅު  "ބިސްނަސް -

 ފިލާވަޅު ރޭވިފައިވާ ގޮތް

 މައުލޫއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 5ރޭވިފައިވަނީ މިފިލާވަޅު 

 ދަތިތައް ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރި ވިޔަފާރިއަށް .1

 (ސްޓޭޓްމަންޓް އިންކަމް) ބަޔާން ޢާމްދަނީގެ .2

 ޓުޝީ ބެލެންސް .3

 (ސްޓޭޓްމަންޓް ފްލޯ ކޭޝް) ހިސާބު ޚަރަދުވާގޮތުގެ ލިބޭގޮތާއި ފައިސާ .4

 (މަޢުލޫމާތު އިތުރު) އެނެކްސް .5

 

ނެ ވަސީލަތްތައްބޭނުންކުރާ  

ކޯހުގެ ޕަވަރ ޕޮއިންޓް 

ސްލައިޑްެތައް، 

، ޕްރޮޖެކްޓަރ

 ފްލިޕްޗާޓް، މާކަރު.

 

 އިތުރު ވަސީލަތްތައް

ޓްސީ ވެބްސައި އެސް ޑީ ބީ  

ލާގީ މިންގަނޑުޚުކުލާހުގެ އަ  

ގަޑިއަށް އައުން، މޯބައިލް ފޯނު 

 ނިއްވާލުން 

 ފިލާވަޅުގެ ވަގުތު

ގަޑިއިރު 2  

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބައިވެރިން 22  

 



Course Name 
  

  1 
 

   

 މުންނިންް: 8ފިލާވަޅު 
  ނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުންބިޒް

 

ސީ އެސް ޑީ ބީ  

 ފޯން:

 އީމޭލް:

   

 ލާސާޚު

  . އަށް މުތާލިޔާ ކުރާނީއެވެ 7- 1ފިލާވަޅު މިބައިގައި 

 އެނގުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

 ން ކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހަސިލް ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ. މިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު ތިރީގައި ބަޔާ

 އެނގުންް ކޮބާކަން  ކުރުމަކީ ޕްލޭން ބިޒްނަސް -

 އެނގުންް ކީއްވެކަން ބޭނުންވަނީ ޕްލޭނެއް ބިޒްނަސް -

 އެނގުން ކަން ކިހިނެއް ފަށައިގަންނާނީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ޕްލޭން ބިޒްނަސް -

 ލިޔަން އެނގުން ޕްލޭން ބިޒްނަސް -

 ގެންޖެހޭ ބައިތައްކިޔެވުމުގެ ކުރިން އެނ މިމައުލޫ

 .ފެށުން" ޓްރޭނިން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އެހެން ތަމްރީނެއް ލިބިފައިިވުން އްވިޔަފާރިއެ" -

 7އަދި   5،6، 4، 3، 2، 1ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން" ގެ ފިލާވަޅު  "ބިސްނަސް -

 ނިއްމާފައިވުން. 

 ފިލާވަޅު ރޭވިފައިވާ ގޮތް

 ގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ:މައުލޫއު 1ރޭވިފައިވަނީ މިފިލާވަޅު 

 މުތާލިޔާ .1

 

ނެ ވަސީލަތްތައްބޭނުންކުރާ  

ކޯހުގެ ޕަވަރ ޕޮއިންޓް 

ސްލައިޑްެތައް، 

، ޕްރޮޖެކްޓަރ

 ފްލިޕްޗާޓް، މާކަރު.

 

 އިތުރު ވަސީލަތްތައް

ޓްސީ ވެބްސައި އެސް ޑީ ބީ  

މިންގަނޑުލާގީ ޚުކުލާހުގެ އަ  

ގަޑިއަށް އައުން، މޯބައިލް ފޯނު 

 ނިއްވާލުން 

 ފިލާވަޅުގެ ވަގުތު

ގަޑިއިރު 2  

 ބައިވެރިންގެ އަދަދު

ބައިވެރިން 22  

 



 

  

ިބޒްަންސ ޕްލްޭނ  :201
 ަތްއާޔުރުކުރން 
 ތަމްީރްނ ގައިޑް 

 

      



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   1

 

 ތަމްރީނު ގައިޑް

 ވިޔަފާރިއެއް ފެށުން: 101

  



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   2

 

 ފިހުރިސްތު

 

 3 ........................................................................................................ ގޮތް  ހިންގާނ   ތަމްރީނު - އިރުޝާދު

 4 ...................................................................................................... ތަޢާރަފް ޕްލޭގ  ބިޒްނަސް : 1 ފިލާވަޅު

 4 ...................................... މިޝަން/ ވިޝަން/ ފިުހރިސްތު/ ލާސާޚު/ ގަނޑު ބޭރު/ ލިޔުން ޕްލޭން ބިޒްނަސް : 2 ފިލާވަޅު

 4 ............................................................................................... މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގ   ވިޔަފާރިކުރާ: 3 ފިލާވަޅު

 5 ....................................................................................... ބައި  ވަނަ 1 – ޕްލޭން މާކ ޓްކުރުމުގ  : 4 ފިލާވަޅު

 6 ....................................................................................... ބައި  ވަނަ 2 – ޕްލޭން މާކ ޓްކުރުމުގ  : 5 ފިލާވަޅު

 8 ..................................................................................................... ޕްލޭން  ހިންގުމުގ   ވިޔަފާރި: 6 ފިލާވަޅު

 9 ...................................................................................................................... ޕްލޭން  މާލީ : 7 ފިލާވަޅު

 11 ....................................................................................................................... ނިްނމުން : 8 ފިލާވަޅު

 

 

  



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   3

 

 ތަމްރީނު ހިންގާނެ ގޮތް -އިރުޝާދު 

 

 ންގ  ުގރޫޕް ތަކަކަްށ ބަހާލާ.މީހު 5ނުވަތަ  4ކުލާސް  .1

އ ހ ނިހ ންގޮތްގޮތުްނ ތަފާތު މީހުްނ ހިމ ނުމަށް  ފ ންވަުރގ އާޢުލީީމ ތައ ކި ގުރޫޕުތަކުަގއި އ ިކ ފަންތީގ  އަދި  .2
 ސަމާލުވޭ.

 ކޮންމ  ފިލާވަޅަކާިއ ގުޅޭ ތަމްރީުނ ހައްދާ. .3

 މިނ ޓު.  31-25ކޮންމ  ތަމްރީނަކަށް ދޭނީ  .4

 ހުށައަޅުވާ. ރޫޕަކުްނ ހ ދި ތަްމރީނު ުކލާހަށްކޮންމ  ގު .5

 މިނ ޓުދީ. 11-5ައކަށް ކޮންމ  ގުރޫްޕ ޕްރ ސ ންޓޭޝަނަ .6

 ޔާުލ ހޯދާ.ޚިރ ސ ންޓޭޝަން ނިމުމުން އ ހ ްނ ބައިވ ރިންގ  ޕް .7

 މިނ ޓް. 11-5ހިޔާލުހޯދުމާިއ މަޝްަވރާކުރުމަްށ  .8

 

 

 

 
  



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   4

 

 ބިޒްނަސް ޕްލޭގެ ތަޢާރަފް: 1ފިލާވަޅު 

 ކަންތައްތައްުކރޭ.ކޮންމ  ގުރޫޕަކުްނވ ސް ުކރާނ  ިވޔަފާރިއ އް ނިންމާ އަިދ އަްނނަނިވި 

 ހޯދާ މަޢުލޫމާތު ދ ނ ގަނ  މާހައުލު  ވިޔަފާރި  .1

 ދިރާސާކުރޭ  ހޯދާ މަޢުލޫމާތު ބ ހޭ ސިނާއަތާއި ވިޔަފާރީގ   .2

 މަޝްވަރާކުރޭ  ހިޔާުލކޮށް  ގޮތާއިމ ދު ބައްޓަންކުރާނ   ވިޔަފާރި  .3

 

/ ލާސާ/ ފިހުރިސްތުޚުގަނޑު/  ބޭރުބިޒްނަސް ޕްލޭން ލިޔުން/ : 2ފިލާވަޅު 

 ވިޝަން/ މިޝަން

ނޑުގައި ނިންމުނު ވިޔަފާިރއަށް  1ފިލާވަޅު   :ތައްޔާުރ ކުރޭ އަިދ ހިމަނާނ  ބާއިަތކާއި މ ުދ މަޝްވަރާުކރޭ އަދި  ބޭުރގަ

  ތައްޔާުރކުރ ވުުނ ސްޓޭޓްމަންޓްގ  މާނައާިއ އ އިންޭދހަކޮއްޭދ އ އްޗ ްއ  –ވިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓ ްއ ތައްާޔރުކުޭރ
 ލުކޮްށ ބަޔާންކުރޭ ިޚޔާރުުކރ ވުނު ސަބަުބ ތަފްޞީއަދި އ  

  ްތައްާޔރުކުރ ވުނު ސްޓޭޓްމަންޓްގ  މާނައާިއ އ އިންޭދހަކޮއްދޭ އ އްޗ ްއ  – ޔާރުުކރޭމިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓ އް ތައ
 ލުކޮްށ ބަޔާންކުރޭ ިޚޔާރުުކރ ވުނު ސަބަުބ ތަފްޞީއަދި އ  

 

 މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ : ވިޔަފާރިކުރ3ާފިލާވަޅު 

 .ގައި ނިންމުނު ވިޔަފާިރއަށް ބަާލ ތިީރގައިާވ ބައިަތއް ލިޔޭ 1ފިލާވަޅު 

 ހިމަނާނީ: –ވިޔަފާރީގ  ކުުރ ތަޢާރަފ ްއ  .1

  ްވިޔަފާރީގ  ބާވަތ 

  ްވިޔަފާރި އުފ ދުނު/ރަޖިސްޓްީރ ކުިރ ތާރީޙ 

  ިޤާނޫނީގޮތުން ވިޔަފާިރ ފ ތޭ ގިންތ 

 ައް ހިއްސާވާ ަފރާތްތ 



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   5

 

  ްއ ޑްވައިޒަރުނ 

 ްބޭންކަރުނ 

  ްވިޔަފާރީގ  ޤާނޫނީ ވަީކލުނ 

 ުމުދާ/ިޚދުމަތް އަމާޒުކުރަީނ ކޮންފަރާތްތަަކކަށްތޯ؟ ދައިދ ީނ ކޮްނ ކޮްނ ބޭނުމ އްތޯ؟ އްވިޔަފާރިްނ ފ
 މުދާ/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭނީ ިކހިނ ތްތޯ؟

 ( މިސާލަކަށް، ވިޔަފާރިުކރިއ ުރވުމަށް އ ހީތ ރިވުމަށްޓަަކއި ބޭނުންކުރާީނ ކޮންކަހަލަ ނިޒާމުތަކ އްތޯ؟
 (ތޯޕްރޮމޯޝަންގ  އ ީހގައި، ކަސްޓަމަރުން ނަށް ރަގަޅު ޚިދުމަތ ްއ ފޯރުކޮއްީދގ ން، އިސްިތހާރުކޮއްީދގ ން

 ވިޔަފާރީގ  ވ ރިަފރާތް  .2

  ޭވިޔަފާރީގ  ވ ރިަފރާތުގ  ކުުރ ތައާރަފަާކއި ހިއްސާާވ ނިސްބަްތ ބަޔާންކުރ 

ރޑު / ޑިރ ކްޓަރުން  .3  އ ޑްވައިަޒރުންގ  ބޯ

  .ާނަމާއި،  ިޑރ ކްޓަރ އްގ މ  މިބަިއާގ ހިމަނާނީ ކޮއްޑިރ ކްޓަރުންގ  ބޯޑުގ  ުކރު ތަާއރަފ އް ައރުވ
ނަމަ، ހޮވާނީ ކިތަްއ ޤާބިލުކަްނ އަދި ތަުޖރިބާ ަވކިވަކިން. ބޯަޑށް މީހުންހޮވާފަިއ ނުވާ ޢުލީމާ ތަ ،ހުނަރާއި

އަިދ  ލީާމ ޤާބިލުކަމާ އުތަ ހުނަރަކާ  ހޭނީ ކޮން ކަހަލަހުންނަން ޖ ކިބަިއގާ އ މީހުްނގ   މީހުންތޯއާ
  ތަޖުރިބާއ އްތޯ ބަޔާންުކރޭ

 ލު ޞީމ ނޭޖްމަންޓް ޓީމުގ  ތަފު .4

   ޤާބިލުކަން އަދި ތަޖުރިބާ  ތަރުލީމާ،،  މު، ުހނަރާޤާނަން، މަމ ނޭޖްމަންޓް ޓީމުގ  ކޮއްމ  މ ނބަރ އްގ 

ބޭނުން ވާނ  މަގާމުތަކާިއ މީހުން ނަމަ، މީހަކު/ބަޔަުކ ހޮވާފައި ނ ތް ބަޔާންކުރޭ. މަގާމަކަށް/މަޤާމުތަކަކަށް
 ޤާިބލުކަން އަިދ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރޭ އ ފަރާތްތަކުގަިއ ުހރުން މުހިއްުމ ތަުރލީމާއި 

 

 ވަނަ ބައި 1 –: މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން 4ފިލާވަޅު 

 ގައި ނިންމުނު ވިޔަފާިރއަށް ބަާލ ތިީރގައިާވ ބައިަތއް ލިޔޭ. 1ފިލާވަޅު 

 ދިރާސާ  ސިނާއަތުގ   ވިޔަފާރި  .1



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   6

 

 ިބަދަލުތައް/ ތިމާވ ށީގ   /އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުތައް  )އިޖްތިމާއީ  :ބަދަލުތައް  އަންނަމުންދާ މާހައުލަށް  ޔަފާރީގ  ވ 
 ބަދަލުތައް( ބަދަލުތައް/ ިސޔާސީ  ބަދަލުތައް/ ޓ ކްޮނލޮޖީގ  

 ްބަދަލުތައް )ސިނާއަތުގ  މިާހރުގ  ާޙލަތު އޮތްގޮާތއި، މުސްތަޤުބަލުަގއި  އަންނަމުންދާ  ސިނާއަތަށ
 ލިބ ންހުިރ ފުރުޞަތުތަްއ ބަޔާންކުރޭ( 

 (މުދާ/ތްޚިދުމަ) ވިޔަފާރި  ގަސްތުކުރާ  ކުރުމަށް .2
 ާސިފަތައް ޚާއްސަވާ ޚިދުމަތް/މުދާ  ވިއްކާ  ތިމ 
 ްސިފަތައް ގ ނ ސްދޭ ފުރިހަމަކަމ އް އިތުރު  ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ މުދަލަށ 
 ްހިތްހަމަޖ ހުން ފައިދާއާއި  ލިބިދ ވޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  މިސިފަތަކުނ 
 ާނޑު އަޅާކިޔޭ ޚިދުމަތާއި/މުދާ ވިޔަފާރިަތކުގ   ވާދަވ ރި  އ ހ ން  ޚިދުމަތް/މުދ  މިންގަ
  ްކަންތައްތައް  ކުރާ  ވިޔަފާރިން  ތިމާގ  ތަފާތުކޮށް ވިޔަފާރިަތކާއި  ވާދަވ ރި  އ ހ ނ 
 ާގޮތް އަންނަ  ދ ކ މުން މިހާތަނަށް ކަސްޓަމަރުން  މ ދު ޚިދުމަތާއި/މުދާ  ވިއްކާ  ތިމ 

 

 ވަނަ ބައި 2 –: މާކެޓްކުރުމުގެ ޕްލޭން 5ފިލާވަޅު 

 ތިީރގައިާވ ބައިަތއް ލިޔޭ. ގައި ނިންމުނު ވިޔަފާިރއަށް ބަލާ  1ފިލާވަޅު 

 ( މާކ ޓް ޓާގ ޓް) ފަރާތް އަމާޒުކުރާ  .1
   އާބާދީ  ކަސްޓަމަރުންގ 
  ާއުމުރުފުރ 
  މިންވަރު އާމްދަނީގ 
 ޭސަރަހައްދު  ދިރިއުޅ 
  ްއަދަދު ޚަރަދުކުރާ  ތަކ ތިގަތުމަށް އާއްމުކޮށ 
  ްދޭތ ރ ދުރުމިން ތަކ ތިގަންނަ އާއްމުކޮށ 
   ވައްޓަފާޅި  ކަސްޓަމަރުންގ 
  ވައްޓަފާޅި ދިރިއުޅުމުގ 
 ާބޭނުން ކަސްޓަމަރުންގ   ފުރިހަމަކޮށްދޭ  ޚިދުމަތުން /މުދ 
  ްކަންތައްތައް/ފަރާތްތައް  އަސަރުފޯުރވާ  ނިންމުންތަކަށް ތަކ ތިގަތުމުގ   ކަސްޓަމަރުނ 

 
 ދިރާސާ  ވާދަވ ިރކަމުގ   ވިޔަފާރި  .2

ނޑު ކޮންމ  ވާދަވ ިރ ވިޔަާފރިއ ްއގ  މައުލޫމާތު ހިމަނާ  ތިރީގައިާވ ގޮތަށް   މައިގަ



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   7

 

  ްވާދަވ ިރ ވިޔަފާީރގ  ނަނ 
  ާތަފްޞީލް ޚިދުމަތުގ /މުދާ ވިއްކ 
 ާސިފަތައް  ތަފާތުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް/މުދ 
   މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމަރުންގ 
  ާނޑައ ޅުމުމަށް ގ ންގުޅޭ  އަގު އަގާއި  ވިއްކ  އުކުޅުތައް ކަ
  ިހަރަކާތްތައް  ރުކުރުމުގ  އިސްތިހާ  މާކ ޓްކުރުމާއ 
  ިސިފަތައް އުނި ސިފަތަކާއި  ހަރުދަނާ  ވިޔަފާރިތަކުގ   ވާދަވ ރ 
  ަދަތިތައް ދިމާވ ދާނ  ފުރުޞަތުތަކާއި  ހުރި  އަށް ވިޔަފާރި  މިވާދަވ ރި ވިޔަފާީރގ  ސަބަބުން އަމިއްލ 

 
 

 ކުރާނ  ގޮތް މާކ ޓް .3
 އިސްތިހާރުުކރުން  3.1
  ައިސްތިހާރުކުމަްށ ކުރާނ  ހޭދ 
  ާސިފަތައް މާކ ޓުގ  އަމާޒުކުރ 
  ުސަރަަހއްދު  ކަވަުރކުރާ  އަދަދު އަިދ ިއސްތިހާރު  ފަރާތްތަކުގ   އަޑުއިވޭނ  /ފ ންނާނ   އިސްތިހާރ 
  ްދޭތ ރ ދުރުމިން ބޭނުންވާ އިސްތިހާރުުކރަނ 
  ުޔ ލޯ  ،ޑައިރ ކްޓްރީ  ފޯނު ،އިންޓަނ ޓް ،މަޖައްލާ ޓީވީ، ނޫސް  ،ވަސީލަތްތައް )ރޭޑިއޯ ކުރާނ  އިސްތިހާރ 

 ،ސިޓީ ،ސްޕޮންސަރުކރުން، ފޯން ހަރަކާތްަތއް  ލީފްލ ޓް، އ ިކއ ކި  ،ބިލްބޯޑް ،ޕޭޖަސް، ޕޯސްޓަރ
 އީމ އިލް(

 ނުވަތަ ގޮތްަތއް  ތަންތަން ވިއްކާނ   3.2
 ާތަންތަން ސަރަަހއްުދތަކާއި ރަގަޅު އ ންމ  ބަހައްޓަން  ވިއްކުމަށް  ޚިދުމަތް/މުދ 
  ިސީލުތަފް ރަދުތަކުގ  ޚަ ކުރަންޖ ހޭނ  ވިއްކުމަށްޓަކައި  އ ތަންތާގައ 
 ާސަބަބުތައް މުހިންމުވާ ތަންތަން އިޚުތިޔާރުުކރި  ބ ހ އްޓުމަށް  ވިއްކަން  ޚިދުމަތް/މުދ 
 ާމިންވަރު  އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި  ފުރުސަތު  ފުޅާކުރުމުގ  ވިޔަފާރި  ގައި ތަންތާ އިޚުތިޔާރުުކރާ  ވިއްކަން  މުދ 
 ާމިންވަރު  އަސަރުކުރާނ   ކަންކަމަށް ތިރީަގއިވާ  ސަބަބުން ތަންތަނުގ  ކަޑައ ޅި ވިއްކުމަށް  ޚިދުމަތް/މުދ: 
   އަދަދު ވިއްކޭނ 
   ޚަރަދު  ގޮތާއި  އިސްތިހާރުުކރާނ 

 އަގު  ވިއްކާނ   3.3
  ު؟ތޯއަގ އްމ ދުމިންވަރ އްގ   ނުވަތަ ބޮޑު  ،ހ ޔޮ މިއަގަކީވާދަވ ރިންގ  އަގާއަޅާބަާލއިރ 

 ް؟ހަދާނަންތޯ އަޅުވާ ސޭލް ދީ ޑިސްކައުންޓް އާދަކޮށ 

 ްނޑުކޮށ  ؟ދޭނަންތޯ ޑިސްކައުންޓް ފަރާތްތަކަށް ނަގާ  ގަ



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   8

 

 

 : ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޕްލޭނ6ްފިލާވަޅު 

 ގައި ނިންމުނު ވިޔަފާިރއަށް ބަާލ ތިީރގައިާވ ބައިަތއް ލިޔޭ. 1ފިލާވަޅު 

 ސަޕްލަޔަރުން  .1

   ނަން ސަޕްލަޔަރުންގ 

   ޝަރުތުތައް  ސަޕްލައިކުރުުމގ 

  ިތަކ ތި ކުރާ  ސަޕްލައ 

 ިއަގު ލިބޭ ތަކ ތ 

 ޕްލޭން  އުފައްދާނ ގޮތުގ   .2

  ްވިއްކާ މުދާ/ޚިދުމަތުގ  ޙާލަތު ހުިރގޮތާއި މުދާ/ޚިދުމަތް ުފރިހަަމކުރުމަށް ާރވާފައިާވ ކަންތައ 

  ްމުދާ އުފައްދާގޮތް ުނވަތަ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮއްދޭގޮތ 

 ޚަރަދު ގާނ  ހިނ .3

 އަންދާޒާކުރާ އަގު  ތަފްސީލު 

  ްާއލާތްތައް  ތަނާއި އ ހ ނިހ ނ  

  ާރަދު މުއައްޒަފުންނަށް ހިނގާނ  ޚަސީދ  

   ރަދު ޚަވިޔަފާރި ހިންގުމުގ  

  ުވިއްކާނ  މުދާ ގަތުމަށް ދާނ  ަޚރަދ  

  ުޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކ ިތ ގަތުމަށް ދާނ ަޚރަދ  

  ރަދު ޖުމްލަ ޚަ 

 
 ވަޞީލަތްތައް  އިންސާނީ .4

  ަމުވައްޒަފުންގ  މަގާމުތަކާިއ އަދަދު އަދި މުސާރ 
  ިބަދަލު  އައްނާނ   ށް ވަޞީލަތަ އިންސާނީ  މުސްތަޤްބަލުގައ 



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   9

 

 

 : މާލީ ޕްލޭނ7ްފިލާވަޅު 

 ގައި ނިންމުނު ވިޔަފާިރއަށް ބަާލ ތިީރގައިާވ ބައިަތއް ލިޔޭ. 1ފިލާވަޅު 

 ވިޔަފާރިއަްށ ހުިރ ގޮންޖ ހުންތަާކއި ދަތިތައް  .1
 )އ ަސމްޝަންތައް(ހިސާބުތައް އަންދާޒާުކރުމުގަިއ ގ ންގުޅުނު މިންގަޑުތަްއ  .2
  އާމްދަނީގ  ބަޔާން .3

 

       

 5އަހަރު  4އަހަރު  3އަހަރު  2އަހަރު  1 އަހަރު  އާމްދަނީ 

  ރަދު:ޚަ

     

       ކ ތި ގަތުމަށް ވިއްކާނ  ތަ -

  އި އ ލަވަންސް މުސާރަ އާ -
     

       ކުލި  -

        ފ ނާއި ކަރަންޓު  -

       އިންޓަނ ޓް އަދި ފޯނު ފ ކްސް  -

       އިސްތިހާރު  -

       ކ ނޑި ބަލަށް -

       އޯޑިޓްފީ -

       އ ހ ނިހ ން  -

  ރަދު ޚަމްލަ ޖު

     

 ޖުމްލަ ފައިދާ 
 

     

 

  



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   11

 

  ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގ  ހިސާބުގ  ބަޔާން  .4
 

 5އަހަރު  4އަހަރު  3އަހަރު  2އަހަރު  1 އަހަރު  

       ފ ށުނުއިރު ހުރި އަދަދު 

       ފައިސާ:ލިބުނު 

       އ އްޗ ތި ވިއްކައިގ ން  -

       އ ހ ނިހ ން ގޮތްގޮތުން  -

       ޖުމްލަ ލިބުނު ފައިސާ 

       

 ޙަރަދުވި ފައިސާ
      

       ކ ތި ގަތުމަށް ވިއްކާނ  ތަ -

       ކުލި  -

       އިސްތިހާރު  -

       ހަރުމުދާ ގަތުމަށް  -

       ޖުމްލަ ޙަރަދު 

ލިބުނު  )ފ ށުނުއިރު ހުރިއަދަށް  ބާކީ ފައިސާ 
އ އްކުރުމުން އައްނަ ޖުމްލައިން ފައިސާ 

 (ކަނޑާ  ޙަރަދުވި ފައިސާ 

      

 

 

 ނިންމުން: 8ފިލާވަޅު 
ލާސާގަިއ ޚު ތައްޔާުރކުރޭ.  ޚުލާސާ ޕްލޭންގ  ބިޒްނަސްކުރީ ފިާލވަޅު ތަކުަގއި ިލޔ ވުނު ަބއިތަކަށް ރިއާޔަށްކޮްށ  .1

 ހިމަނަންޖ ހޭ ބައިތައް:
 

 ތަޢާރަފު ވިޔަފާރީގ   ގަސްތުކުރާ  ކުރަން  .1
 އަލިތައް  އުސް  ޕްލޭންގ   މާކ ޓްކުރުމުގ   .2

  ްސިފަތައް ޚާއްސަ  ޚިދުމަތުގ /މުދާ ހުށަހަޅާ ވިއްކަނ 
 ާޚުލާސާ ކަސްޓަމަރުންނާއިބ ހޭ  އަމާޒުކުރާ  ވިއްކުމަށް  ޚިދުމަތް/މުދ 
  ިދިރާސާ  ވިޔަފާރިަތކުގ   އ ހ ން ވާދަވ ރ 
  ްއުކުޅުތައް  މުހިންމު ބޭނުންކުރާނ  މާކ ޓްކުރަނ 

 ޚުލާސާ ޕްލޭންގ  ހިންގުމުގ   ވިޔަފާރި  .3



 ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ތަމްރީން ގައިޑް:   11

 

 ްކަންތައްތައް  މުިހންމު ގުޅުންހުރި  ވިޔަފާިރއާއި  ސަމާލުކަންދޭންޖ ހޭ  ޤާނޫނީގޮތުނ 
  ިޚުލާސާ  މަޢުލޫމާތުގ   ބ ހޭ ސަޕްލަޔަރުންނާއ 
  ިމަޢުލޫމާތު )ފަންނުވ ިރކަން( ބ ހޭ ޓީމާއި ހަރަކާތްތ ިރވާ  ވިޔަފާރީަގއ 

 ޚުލާސާ ޕްލޭންގ  މާލީ .4
  ްޚުލާސާ  ޚަރަދުތަކުގ   އަދި  އާމްދަނީ ލަފާކުރާ  ލިބޭނ ކަމަށް ،ފައިސާ ބޭނުންވާނ  ވިޔަފާރިއަށ 
   މިންވަރު ހިއްސާކުރާނ   މާލީގޮތުން  ބައިވ ރިން  ވިޔަފާރީގ 

 

 ތައްާޔރުކުރޭ.ފިހުރިސްތު  ޕްލޭންގ  ބިޒްނަސްކުރީ ފިާލވަޅު ތަކުަގއި ިލޔ ވުނު ަބއިތަކަށް ރިއާޔަށްކޮްށ  .2
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