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 އަީމރުއަުހމަދު މަގު 

             3333333ފޯން:   
 3333333ފެކްސް: 

 mail@cmda.gov.mvއީެމއިލް:  www.cmda.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ރިޕޯޓް 

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ

“އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް ”  

ބޮންޑް( ގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ކުރިން އިންވެސްޓަރުން ސަމާލުވާންޖެހޭ ، ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގައި ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް )ހިއްސާ

ބަޔާން(  ސެކިއުރިޓީޒް  ( ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  އާންމުކުރާ  ކުންފުނިން  ހާއްސަގޮތެއްގައި  އޭގެތެރެއިން  ހުރެއެވެ.  ކަންތައްތަކެއް 

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދިރާސާކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ހިމެނޭ  ވިޔަފާރީގައި  ވިޔަފާރިއާއި  ކުންފުނީގެ  ތެރޭގައި  މައުލޫމާތުތަކުގެ  މުހިންމު  ދިރާސާކުރަންޖެހޭ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި 

ކުންފުނީގެ ، ފައިދާވަމުން އައިސްފައިވާ މިންވަރާއި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، ރިސްކްތަކާއި

، ހިއްސާ ނުވަތަ ބޮންޑް ދޫކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށް ކުންފުނިން ރާވާފައިވާ ގޮތާއި، މުދަލާއި ދަރަނީގެ މިންވަރާއި

 ކުންފުނީގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓާއި މިފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތުތައް އެކުލެވޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. 

 

ގަވާއިދުތަކާ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްއާބެހޭ  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނީ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސް  ކުންފުނިތަކުގެ  ދޫކުރާ  ބޮންޑް  ނުވަތަ  ހިއްސާ 

މައުލޫމާތު  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ލިބޭނީ  ހުއްދަ  ވިއްކުމުގެ  މާކެޓުގައި  ބޮންޑް  ނުވަތަ  ހިއްސާ  ކުންފުނީގެ  އެއްގޮތަށެވެ. 

 ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

 

ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތު އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި ކުންފުންޏަށް ގުޅާ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ހައްގު 

އޮޕީނިއަންތައް  އެކްސްޕަރޓް  ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  މުސްތަގިއްލު  މީގެ އިތުރުން  އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މައުލޫމާތު  ޒިންމާ ނަގާނީ ކުންފުނިންނެވެ. ކުންފުނީގެ  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ  ދިރާސާކުރަންވާނެއެވެ. 

 ދިރާސާކުރުމުގައި ކަމާގުޅޭ މާހިރެއްގެ ލަފާއާއި އެހީ ހިންވެސްޓަރުންނަށް ހޯދިދާނެއެވެ. 

 

ނޫސް  މިސާލަކަށް  ހޯދަންވާނެއެވެ.  މައުލޫމާތު  މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  އެހެނިހެން  އިތުރުންވެސް  ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގެ 

ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  މިފަދަ  މައުލޫމާތެވެ.  ލިބިދޭ  ބަޔާންތަކުން  ރިޕޯޓްތަކާއި  ނެރޭ  ކުންފުނިތަކުން  މަޖައްލާތަކުންނާއި 

ކޯޕަރޭޓް ’  ، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދިދާނެއެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު މިއޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާއި

ގެ  އުސޫލުތައް ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން ކުންފުނިން އަމަލުކުރާ ސިޔާސަތުތައް އެފަރާތްތަކާ ގުޅާ ނުވަތަ ވެބްސައިޓް ‘ ގަވަނަންސް

 މެދުވެރިކޮށް ހޯދާބެލުމަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބިދޭ ހައްގެކެވެ.  

 



 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮޯތރިޓޯ 
 އޯކިޑް ، ވަނަ ފަންގިފިލާ 3

 އަީމރުއަުހމަދު މަގު 

             3333333ފޯން:   
 3333333ފެކްސް: 

 mail@cmda.gov.mvއީެމއިލް:  www.cmda.gov.mvވެްބސައިޓް: 

މިގޮތުން  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް  ދެނެގަތުން  ހައްގުތައްވެސް  ލިބޭ  ގުޅިގެން  ގަތުމާ  ސެކިއުރިޓީޒް  ކުންފުނީގެ  އިތުރުން  މީގެ 

މުހިންމު ، އެ މިލްކުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި، ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި

ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުގެ ހައްގަކީވެސް ގާނޫނީގޮތުން ، ކުންފުނީގެ ފައިދާ ހައްގުވުމާއި، ނިންމުންތަކުގައި ވޯޓުދިނުމާއި

 އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތަކެކެވެ.

 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ވަގުތައް  ވަގުތުން  މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އިންވެސްޓަރުންނަށް  އިންވެސްޓްކުރުމަށްފަހު  ކުންފުނީގައި 

ހިސާބުތައް  މާލީ  އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ  އަދި  ރިޕޯޓް  އެނުއަލް  އިތުރުން  ހިސާބުތަކުގެ  މާލީ  ރިޕޯޓްތަކާއި  ލީ  ކުއާޓަރ ކުންފުނީގެ 

މަގު  ދިރާސާކުރުމުގެ  ހާލަތު  މާލީ  ކަންތައްތަކާއި  ވިޔަފާރީގެ  ކުންފުނީގެ  މަޤްސަދަކީ  ލާޒިމްކުރުމުގެ  އާންމުކުރުމަށް 

 ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.  ، އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހިކޮށްދީ

 

އަށް ހުށަހެޅުމަކީވެސް އިންވެސްޓައުންނަށް ކުރެވިދާނެ   CMDAއިންވެސްޓަރެއްގެ ހައްގެއް ގެއްލިދާނެ ހާލަތުގައި އެމައްސަލަ  

 ކަމެކެވެ. 

 

ހޯދާ  ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނީ މައުލޫމާތު  އެކިބާވަތުގެ މާލީ  އެކުލެވޭ  އޭގައި  މާކެޓާއި  ކެޕިޓަލް 

ހޭލުންތެރިވުމަކީ  އިންވެސްޓަރުން  ގޮތަމެދު  ހިނގާ  ކަންކަން  މާކެޓުގައި  ހޭލުންތެރިވެގެންނެވެ.  އިންވެސްޓަރުން  ރިސްކުތަކަށް 

 މާރކެޓަށް ލިބިގެންދާނެ އެނެމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެވެ. 

 

މާރކެޓުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ނިންމަންވާނީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެއިންސްޓްމަންޓަކީ ފައިދާކުރަނިވި ، ވީމާ

 ރަނގަޅު އިންވެސްޓަމަންޓެއްކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައިވާނަމެއެވެ. 
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