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ޖަލްސާއަށް  ޢާްނމުވަ ަަނ ައަހުރެގ އަހަީރ  2018ޓް އެންްޑ ޮކންޓްރެކްިޓންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ެގ ރޕޯމޯލްޑިްވސް ޓްާރްނސް

ބޭްއވުމަށް ޖަލްސާ  ޢާންމުވަ ަަނ އަހުަރގެ އަަހރީ  2018 ާދުރންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަެމެވ.ޞާއް ޙިކުންުފނީގެ އެންެމހާ 
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  ފަރާްތތައް  ނެޖަްލސާގަިއ ބައިެވރިެވވޭ  ާޢންމުވަ ަނަ އަހަުރގެ އަހަީރ  2018

 ށް ނިޔަލަ އާދިއްތަުދވަުހގެާވ  2019ޖޫްނ  30 ނެޭވނީ ޖަލްސާަގއި ބައިެވރިވެވަޑަިއގަ ާޢންމު ަވަނ އަަހރުެގ ައހަރީ  2018

  ކަށެވެ. ފައިާވ ފަރާތްތަށްަރޖިްސޓްރީކޮދަފްތަރުގަިއ ރުްނގެ ދާ ޞާއް މިކުންުފނީގެ ޙި

  

   ުކުރން ިޖސްޓަރީޖަލްާސއަށް ރަ

އަށް  2018ޖަްލާސ  ޢާްނމުައހަރީ މިުކންުފނީެގ " ބޭުނންފުޅުވާ ޙިްއޞާާދުރން ންޖަްލސާއަށް ހާިޒރުވާ އަހީަރ ޢާންމު 

ްނ ކުރު ޖިސްަޓރީ ރަ ކުރިްނ  ގެ  09:00ދުވަުހގޭެރ ާވ ޮހނިހިރު  2019 ުޖލައި 06 ށްެމދުވެރިކޮ ފޯްމ" ކުރުމަށް އެދޭރަޖިސްޓަރީ

  އެދެމެެވ.

 

ކު ުްނފުނީެގ ވެްބަސއިޓުން ައދި އިްނވެސްަޓރ ިރލޭަޝްންސ  ޯފމް" ކުުރމަށް އެދޭ ަޓރީިޖސްައށް ރަ 2018ަޖލްސާ  ޢާންމުއަަހރީ "

ިމ ފޯްމ  ހުްނާނނެއެވެ. ން ފަްނގިިފލާ) ލިބެ ވަނަ  07 (އެްމޓީީސީސ މަިއ އޮފީހުގެ  ޑިޕާރޓްަމންުޓން 

companysecretary@mtcc.com.mv ްިއންެވސްޓަރ ިރލޭަޝްނސް  ނުވަަތ އެމްީޓީސސީގެ  ުކރައްވަިއގެން،އަށް ީއމެއިލ 

  .ރަިޖސްޓަރީ ކުެރވިދާނެެއވެ  ހުށަހަޅުއްވަިއގެން، ލާ)ފަްނގިފި  ވަނަ  07 (ެއމްީޓީސސީ މައި އޮީފހުގެ  ޑިޕާރޓްަމންޓަށް 



 

 

  

  

 ދާރުންގެ ައިރހުންޞާޙިއް ަމށްޅު  އެންެމހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މަށް ޯފމާއެކު ހުށަހެޅު އިރުުކރާޖިްސޓަރީޖަލާްސއަށް ރަ 

ކުރެވޭނެެއވެ. ޖަލްާސއަށް ށްފައިވާކަމުގެ ސްލިޕެއް ހަާވލު ކޮޖިްސޓަރީ ކުރައްާވ ފަރާތްތަކަށް ރަިޖސްަޓރީ އެދެމެެވ. ޖަްލސާއަށް ރަ

  ަދްނނަވަމެެވ.    ގަތުމަށްވަޑައިގަންނަވާިއރު މިސްލިްޕ ހިއްަޕވައިގެން ވަޑައި 
  

  ޕްރޮްކސީ ުހށަެހުޅން 

ޮފނުއްވަްނ ބޭުންނފުޅުާވ ޙިއްޞާދާރުްނ މިކުންުފީނެގ  އެެހން ފަރާތެއް  ށް ބަަދލުގައި އަަޖލްސާ ޢާްނމު ަވނަ ައަހރުެގ އަަހރީ  2018

ްށ އަ agmproxy@mtcc.com.mvން ރިގެ ކު 09:00ދުަވހުގެރޭ ވާ ޮހިނހިުރ  2019 ޖުލައި 06 ،""ޕްރޮކްީސ ފޯމް 

ޖަްލސާއަށް އަހަީރ ޢާންމު ހުށަހެޅުްއވުްނ އެދެެމވެ.  އަށްަފންިގފިލާ ވަނަ  03 މައި ޮއފީުހގެ ގެ ނުވަތަ ެއމްީޓީސސީއީމެއިލްިއން 

ސްލިޕެްއ ހަާވލުކުރެވޭނެއެެވ. އިވާކަމުގެ ށްފަކޮސްޓަރީޖި ންކުރައްާވފައިވާ ަފރާތްތަކަށް ރައްޔަޢަރޮކްސީ ހޯލްޑަުރްނގެ ގޮތުގަިއ ޕް

   ދްަނނަަވމެެވ.    ގަތުަމށްޖަލާްސއަށް ވަޑަިއގަްނނަވާިއުރ ިމސްލިްޕ ހިއްޕަވަިއގެްނ ވަޑައި 
  

 ުޖލައި  08 ،ލްކުރަްނ އެޭދ ޯފމް"ޠިނަަމ މިުކންުފނީެގ "ްޕރޮކްސީ ބާ ވާފުޅު ުނންބޭ  ންލްކުރަ ޠިޕްރޮްކސީއެއް ބާ  ށްފައިވާ ޢައްޔަންކޮ

މަިއ  ގެއެމްޓީީސސީއީމެިއލްިއްނ ނުވަތަ އަށް  agmproxy@mtcc.com.mvން ރި ެގ ކ08:00ުރޭ  ދުަވހުގެ  ާވ ހޯމަ  2019

 ހުށަހެޅުއްުވްނ އެދެމެެވ.   އަށް ަފންިގފިލާ ަވނަ  03 އޮފީުހގެ
   

 ިއންެވސްަޓރ ިރލޭޝަންްސ ޑިާޕރޓްމަންުޓން  ލްކުަރން އެދޭ ފޯމް" ކުންުފނީގެ ޠި "ޕްރޮކްސީ ޯފމް" އަދި "ޕްރޮކްސީ ބާ

ން އިްނ ލިބެ  www.mtcc.com.mvއިަދ އެްމީޓސީީސެގ ވެްބސައިޓް:  ފަންިގފިާލގައިާވ) ވަނަ  07 (އެމްީޓީސސީެގ މަިއ އޮީފހުގެ 

   ހުްނާނނެއެެވ. 
  

  ާމކުކުުރން  ޒިރީޚާޖަލްާސގައި 

 ކުކުރުމަށް ހަމަެޖިހފައިަވނީމާ ޒިީރ ޚާރޮކްސީ ހޯލްަޑުރންގެ ޙިއްޞާާދރުްނނާިއ ޕްށްފައިވާ ކޮިޖްސޓަރީޖަލާްސަގއި ބައިވެިރވުމަށް ރަ

ކުުރމަށް ކުމާޒިީރ ޚާޖެްނެގ ބޯްލރޫމް ްަގއެވެ.  ޮހޓަލް  އަށް 08:45 އިްނ ެއރޭގެ  08:00ދަުވުހގެ ރޭ  ހޯމަ ވާ  2019 ުޖލައި  08

އައިީޑ ކާޑު، ޕާސްޯޕރްޓ ނުވަަތ ްޑރައިިވންގ ުމއްަދތު ަހމަުނާވ ސްްޓޭރޝަްނ ސްލިްޕ ައިދ އެފަރާތެއްެގ ޖި ވަޑައިގަންނަވާިއރު، ރަ

ބައިެވރިެވވަޑައިގެްނނެޭވީނ، މަތީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ްންސ ހިއްޕަވައިގެްނ ަވޑަިއގެން ދެްއވުމަްށ ދަންނަަވމެެވ. ަޖލްސާަގިއ ލައިސަ 

  މާކުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   ހާޒިރީވަގުތު ަހމަވުމުެގ ކުރިްނ 
 

 އެެޖްނޑާ އައިޓަމްތަކާއި ުގޅޭ އިުތރު މަޢުލޫމާތު 

 ފާްސކުުރން  ޔައުިމްއޔާ ޖަްލސާގެ ާޢްނމު  އަހަރީ އަހަުރގެ  ވަނަ 2017 :2އެެޖްނޑާ އައިޓަމް 

  ޙިއްޞާދުާރންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކަިއ ވާީނ  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ާޢންމުނަ ައހުަރގެ އަަ ހަީރ ވަ  2017

   ކޮށް އަންާގ އިުޢލާންކޮށްފަެއެވ.ޢާްނމު )2018 ޮއގްަސޓް 26(އިޢުލާުނން  MTCC-IRD/IU/2018/0117 :ނަންބަރު 
  

ދުަވުހގެ ނިަޔލަށް ހުުޅާވާލފައެވެ. ަވނަ  2018ޓެމްަބރ ސެޕް 30ފުރުސަތު ާވީނ  ހުށަހެޅުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް ިއސްާލހު އަދި ިމ 

   ުނވެއެެވ. ފައެއް ނަމަެވސް ެއ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ޔައުމިއްޔާއަށް އެއެްވްސ ޙިއާްޞދާަރކު އިްސލާުހ ހުށަހަޅާ 

  

  



 

 

  

  ޓް އަހަރީ ިރޕޯ ވަނަ އަހަުރެގ  2018: 4އަދި  3އެެޖްނޑާ އައިޓަމް 

، ކުްނުފނީގެ ިހންގާ ޤަވާިޢދު، ޯކޕޮރޭްޓ ގަަވރަންންސ ކޯޑު، ޮކްނޓިނިއުައްސ 96/10ނު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ުކްނފުްނޏާިއ ެބޭހ ޤާނޫ 

މާީލ ުކންުފނީެގ ގެ ދަުށން އަިދ ިލސްިޓންގ ރޫްލސް 2010ޑިސްކްލޯޝަރ އޮްބލިގޭަޝން އޮްފ ިއޝުއާރްސ ރެިގއުލަޭޝްނ 

ނަމަެވްސ ކުްނުފނެީގ ާމީލ ޝާއިޢުކުަރންެޖހެއެެވ.  މަސްހަަމވުމުެގ ކުިރން  04ައަހިރ ރިޕޯްޓ މާީލ އަހަރު ިނމޭާތ ބަޔާންތަކާއި 

ކެޕިޓަްލ ބަޔާންތައް ިނންުމމުގައި ދިމާިވދަތިތަކާއި ގުޅިގެްނ، ކުންުފނީެގ މީާލ ބަޔާންތަކާއި އަަހރި ރިޕޯްޓ ޝާިއުޢކުރުމުގެ މުއްދަތު، 

ަވނަ އަަހރުެގ މާީލ  2018އެެވ. ކުްނފުީނެގ އިތުރުކޮށްދެއްާވފަ ގެ ނިޔަލަށް 2019މެއި  26ވަނީ މާކެޓް ޑިެވލޮޕްމަްނޓް އޮޯތރިޓީން 

   ގަިއ ޝާއިޢުކޮށްފަެއވެ. 2019މެިއ  26ބަޔާންތަކާއި ައހަީރ ރިޕޯރޓް ވަީނ 

  

ިޙްއޞާދާުރްނނަށް ބަާހެނ ފަިއާދއާިއ ުގޅޭގޮުތްނ ިޑރެްކޓަުރންެގ ބޯުޑން ހުށަހަޅާފަިއާވ ހުށަހެުޅާމ  2018: 5އެެޖްނޑާ އައިޓަމް 

 ެމދު ޮގެތއް ިންނުމން 

ޔަތްކޮށް ޢާަވނަ ައހުަރެގ މާލީ ހާލަ ަތަށް ރި 2019ވަަނ އަަހރުގައި ކުްނުފްނނަށް ލިިބފައިާވ ފަިއދާ ދަށްވެފަިއވާތީ އާއި،  2018

ޖަލްސާއަްށ  ޢާްނމު ަވަނ އަަހރުގެ ައހަީރ  2018 ،ަވަނ ައަހރުެގ ޙިްއާޞ ފަިއދާ ނުެބހުަމށް ިޑރެކްޓުަރންެގ ބޯުޑން ިނންަމވާ 2018

   MTCC-IRD/IU/2019/0079ޓަކައި ަނންބަރު: ށްޫލމާތަޢުާދރުްނގެ މަ ޞާއް ޙިމިކަްނ  ވަީނ ިނންާމފައެެވ. ހުށަހެޅުއްުވމަށް

  ވެ. ކޮށް އަންާގ އިޢުާލންކޮށްފައެ ޢާންމުާވީނ އިުޢލާުންނ ) 2019ިއ މެ 18(

  

ުފީނެގ ވަނަ އަހަރަށް  2019: 6އެެޖްނޑާ އައިޓަމް   އެުޅން އުޖޫރަ ކަނޑަެއފަރާުތގެ އޮޑިޓަުރްނ ހޮާވ، ުކން

ފަރާތެްއ ހޯދުމަްށ ކުިރ އިުޢލާްނއާިއ ގުޅިެގްނ ކިުރމަތިެލއްވި ަފރާތްތަކުގެ ތަްފސީްލ  ށްދޭނެ ވަަނ ައަހުރ ކުްނފުިނ އޮޑިޓްކޮ 2019

 ތިރީގައިއެވަނީއެެވ. 
  

  ޮއޑިޓް ފާރމް 
ހުށަހެޅުްއވި އަގު    

  (ރުފިޔާއިްނ)

 ފާއިތުިވ އަހަރު ުކންފުްނޏާެއކު މަސައްކަެތއް

  ނަމަ ެއކަން ކުރަްއވާފައިވާ 

  ނެތް  400,262  ޕްރައިސްޯވޓަރހައުސްކޫޕާރސް 

 ކުންުފނެީގ އެކްްސޓަރަނލް އޮިޑަޓރުން  418,700  ކޭޕީއެމްޖީ

  

ނަ ައަހރުެގ ެއކްސްޓަރަނލް ޮއޑިަޓރުްނގެ ވަ  2019 ޓް އެންޑް ކޮންްޓރެކްިޓންގ ޮކމްޕެީނ ޕލކގެރޑިްވސް ޓްާރްނސްޕޯމޯލް

  ެއވެ.  ްޕރައިސްވޯަޓރހަުއސްކޫޕާރސް  ބޯޑުްނ ހުށަހަާޅފަރާތަކީ، ންގެ ޑިރެކްަޓރު ގޮތުގައި ހަމަޖެްއސުމަށް 

 

   އައްޔަްނުކުރން ެގ ބޯޑަށް ިޑރެްކޓަުރން ކުިރޔަށްއޮތް އަހަރަށް ިޑރެކްޓަުރން : 7އެެޖްނޑާ އައިޓަމް 

   - :ތްތައްަތމްީސލްކުރައްވާ ިޑރެކްޓުަރންެގ ގޮުތގައި ކަނޑައަޅުއްާވފައާިވ ފަރާ ކުރިއަށްއޮތް ައހަރަށް ަސރުކާރު 

 ހިޔާވަހި، ނ.ކުޑަަފރި       (ޗެއަރަމްނ) ުމޙައްމަުދ ފަހީމް އަލްފާޟިލް  . 1

 ބަގީޗާގެ، ސ.ަމރަޫދފޭދޫ     ) ޗީްފ އެގްޒެކެޓިވް އޮިފަސރ( ަޙަސން ާޝހް އަލްފާޟިލް  . 2

  އިހާ، ޅ.ިހންަނވަރު   (އެގްޒެެކޓިްވ ޑިރެްކޓަރ) ާޝހިުދ ޙުސައިްނ ޫމސާ އަލްފާޟިލް  . 3

  ކ.މާލެ  ،ފުަރހަނިއާގެ މ.        ޝާިޢރު هللا ަޢބްދު  ލްޟި އަލްފާ . 4

  ކ.މާލެ  ،950ދރ  ނަްނބަރު ދަފްތުަރ           ިސނާން ަޢލީ އަލްފާޟިލް  . 5



 

 

  
  

  ެޖިހފައިވާހަމަކުރުމަށް ޙިއްޞާދުާރންެގ ފަރާތުްނ ިއްނތިޚާބު ޢާްނމު ޖަލްސާގަިއ  ާޢންމު ަވނަ ައަހރުެގ އަަހރީ  2018މިކުންުފނީެގ 

ންެގ ބޯޑުގަިއ ޢާްނމު ރާތެެވ. ިމފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަްށފަހު، ޑިރެްކޓަރު ފަ 04ުކިރމަތިލެއްވީ ަމޤާމަށް  02ޑިރެކްަޓރުންެގ 

ަވނީ ތިީރގައި އެވާ ާފސްުކރައްާވފައިޑިރެކްޓަުރންެގ ބޯޑުްނ ޙިއްޞާާދރުްނ ތަމްީސލްކުރުމަށް، ައހަރީ ޢާންުމ ޖްަލސާއަށް ހުށަހެުޅަމށް، 

 ަފރާތެވެ.  04

   

 .މާެލ ހ.ީރދޫކޮކާގެ، ކ    ، އަލްފާިޟލާ ާޢއިޝަތު ުޙސައިްނ ަމނިކު . 1

  ފީރޯުޒގެ، ހއ.ކެލާ       ިއސްމާޢީލް، هللا އަލްފާިޟލް ފަތުޙު . 2

  ، ކ.ާމލ698ެ- 95ދަފްތަުރ ނަްނބުަރ       ފާިޟލް އަްޙމަދު އަބޫބަުކރު، އަލް . 3

 މ.ަލއިްޓޝެޑޯރ، ކ.ާމލެ       އަލްފާިޟލާ ނާޝިާމ ޢަބްދުލްލަީޠފް،  . 4

  

    MTCC-IRD/IU/2019/0080ަނންބަރު:ޓަކައި ށްލޫމާތަ ޢުމަ ާދުރންގެ ޞާއްޙި ،ފަރާތްތަކާއި ެބހޭ މަުޢލޫމާތު މި

  ވެ.ާޢންމުކޮށް އަންާގ އިޢުލާންކޮށްފައެ ާވނީ ިއޢުލާނުން  )2019 އި މެ 19(
  

  ްނ ޯވޓްިދނު  އިޖަލްާސގަ

 ޭދނީ އަްތ ކުންުފނީެގ ކޮންެމ ޢާްނމު ަޖލްާސއެްއގައިވެްސ ވޯޓް ވަނަ މާއްދާގައިާވ ގޮތުެގ މަތީްނ  45ގެ ކުންުފނީގެ ިހްނގާ ޤަވާޢިދު 

އަށްުވެރ މަުދޫންނ އަދަދެއް ތަމްޞީލްުކާރ މެމްބަރުްނ އެދިްއޖެަނމަ،  10ެގ %ޞާއްޙި އުފުލަިއގެްނނެެވ. ަނމަވެްސ ކުްނުފނީގެ 

   ގޮަތށް ހަމަޖައްަސނާްވނެއެެވ. ޕޯްލ ވޯްޓދޭ، އަކަށް ޯވޓެއްެގ ިނސްބަުތން ޞާއްޙިެގ ނިސްބަތުން ކޮްނމެ ޞާއްޙިމެމްބުަރން ަގނެފަިއވާ 
 

އަްތ އުފުލައެިގން ވޯްޓ ދޭއުިރ ޙާޟިރުވި ޮކންެމ ވަަނ ާމއްދާގައިާވ ގޮތުެގ ަމތީން  46ެގ ންުފނެީގ ިހންގާ ޤަވާޢިދުކު

 ޙިއްޞާާދރަކަށް ެވްސ ދެޭވީނ އެއް ވޯެޓެވ. 
  

ވޯުޓދޭިއރު މެްމބުަރން ަގެނފައިވާ ޙިއާްޞގެ ިނސްބަތުްނ ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުެގ މަީތން  47ގެ ކުންުފނީގެ ިހންގާ ޤަވާޢިދު 

  .ޙާޟިރުިވ ކޮންެމ މެމްބަރަކަށްެވސް ޭއނާ ގަެނފައިވާ ކޮްނމެ ިޙއްޞާއަކަށް އެއް ޯވުޓ ެގ ޮގތުްނ ޕޯްލ ޯވޓެއް ދެވިދާނެއެވެ 
  

ކުންފުނީގެ ޢާންުމ ޖަްލސާަގއި ކުންުފނީގެ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީން  48ގެ ކުންުފނީގެ ިހްނގާ ޤަވާޢިދު 

ަބުރން އިންތިާޚބު ކުުރމުގައި އަތް އުުފލައެިގްނ ވޯްޓދިުނމުގެ ބަދަލުގަިއ ަޖލާްސއަށް ހާިޟރުވި ކޮންމެ ޙިއްާޞދާރަކަްށ ބޯޑަށް މެމް

 ޢާންމު އަދި ޕްރޮްކސީ ެމދުެވރިކޮށް ތަމްީސލުކުރެިވފައިާވ ޮކްނމެ ޙިްއޞާާދރަކަށް، އެޖަލްސާގަިއ ޑިރެްކޓަުރންެގ ޯބޑުން ހުސްވެަފއިވާ 

ސީލުކުރާ ޑިރެްކޓުަރންގެ ޮކންމެ ޮގނޑިއަކަށް އެްއ ވޯޓް ދެވޭ އުޞޫުލން ވޯޓް ޮފްއޓަށް ވޯޓް ލެިވދާނެއެވެ. ޙިއްޞާާދރުްނ ތަމް

މޮިގތުްނ ޯވޓު ދިނުމުގަިއ ުހސްެވފައާިވ ޮގނޑީެގ އަަދދަށްވެުރ ިގަނއިްނ ޙިއާްޞދާރަުކ އަިދ ޕްރޮްކީސ މެދެުވރިކޮށް ބަދަލަުގިއ 

  ޙިްއޞާާދރެއެްގ ުނވަތަ ޕްރޮްކސީ ވޯޓެްއ ބާތިްލވާނެެއެވ.  ޯވޓުާލ ފަރާތުން ވޯުޓ ދީފައިާވނަަމ އެ
 

ޑިރެކްަޓުރން އިންތިޚާުބ ކުރުމަްށ ނެޭގ ވޯުޓގެ ނަތީޖާގަިއ ވަަނ މާއްާދގައިާވ ގޮތުގެ މަީތްނ  49ގެ ކުންުފނީގެ ިހްނގާ ޤަވާިޢދު

ޑަށް ިއންތިޚާުބ ކުެރވޭ މެމްަބުރން ކަނޑަައާޅީނ އެންމެ މަތިން ވޯޓު ހޯާދފައިާވ ފަރާތްތައް އެއަްވރުވެއްެޖ ަނމަ، ޑިެރކްޓުަރންގެ ބޯ

 އެއްވަރަްށ ވޯުޓ ހޯާދފައިވާ ަފާރތްަތކުން އެަކނި ހިމެނޭގޮތަށް ައުލން ނަާގ ވޯެޓއްެގ ނަތީާޖ ިއންެނެވ. 

 

 



 

 

 

 

ވޯޓް އެއްވަުރ  ަޖލްާސ އެްއގަިއ ވޯޓަށް އެހުުމްނ، ެދފަރާތުގެ ަވަނ މާއްާދގައިާވ ގޮތުގެ މަީތްނ  60ެގ ކުންުފނީގެ ހިންާގ ޤަވާިޢދު

ވެއްޖެަނމަ، އެ ޯވްޓ ނެގުނީ، އަްތ އުފުލައިގެްނ ވޯްޓ ދޭގޮތަށް ކަމަށްިވޔަްސ ުނވަތަ ިޙއްޞާއަކަްށ ޯވޓެްއދޭ އުޫޞލުންކަމަްށ ވިަޔސް 

  އެ ޖަލްސާެއއްެގ ރިާޔސަތު ަބލަހައްޓާ ަފރާތަށް ކާްސޓިްނގ ޯވޓެްއ ިދނުމެުގ ޙަްއޤު ލިބިެގންވެެއވެ. 

  

ކުްނފުީނގެ ޙިްއޞާާދުރންގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ދެވޭ ވޯޓެްއގެ ަވނަ ާމއްދާގައިާވ ގޮތުެގ މަީތްނ  61ެގ ވާޢިދުކުންުފނީގެ ިހންާގ ޤަ 

  ޞައްޙަކަމާމެުދ ޮގތެްއ ިނންުމމުެގ ހަމަެއކަނި ފަރާތަކީ އެ ޖަްލސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަަލހައްާޓ ފަރާތެެވ.

  

ބަޔާންކެުރވިަފިއ ިހންާޤ ޤަވާއިދުގަިއ ެއހެްނ ގޮތަކަށް  ތީންަވނަ މާއްދާަގއިވާގޮތުގެ މަ 62 ކުންުފނީގެ ިހްނގާ ޤަވާއިުދގެ

ކަށް ޖަލްާސއަ ާޢންމު ަޤރާރެްއ ފާސްވާީނ ޙިްއޞާދާރުންގެ  ާޚއްސަނުާވހާިހނދަުކ ބައަްދލުވުމެއްަގއި ޯވޓަށް ހުަށހަޅާ ޙިއްޞާދާުރންެގ 

ލިބިއްެޖނަމައެވެ.  އަްޣލަބިއްޔަތުަބއި މެމްަބުރންެގ މެމްބަުރންެގ ހަތަރުަބިއކުޅަ ތިންވޯުޓ ދިނުމުެގ ޙަްއުޤ ލިބިެގނާްވ  ހާޒިރުވެ،

ޙިއްޞާާދރުްނގެ ޚާްއސަ ަޤރުާރ އިއްތިފާުޤން ނުވަތަ ވަކި އަުޣލަިބއްޔަތަކުން ފާސްވެްއޖެކަމަށް ުނވަތަ އެ ަޤރާުރ އަޢަުލބިއްޔަތު 

ާޔސަތުްނ ިއޢުލާނުކޮށް، އެކަްނ ޔަުއމިއްޔާގަިއ ނުވަަތ ވަިކ އަޣުލަބިއްޔަތެްއ ނުލިިބގެްނ ފާސްނުވާކަމަްށ ބަާޔންކޮށް ޯވޓުެގ ނަތީާޖ ރި

ކާ ލިޔުމުން، ެއ ަޤާރރަކާ އެއްޮކޅަްށ ނުވަތަ ދެޮކޅަށް ިދްނ ވޯޓުގެ ޢަދަުދ ޔައުމިއްޔާގަިއ ލިެޔފައި ނެތްކަމުަގއިވީ ނަމަވެްސ ެއ ަޤރާރަ

 ބެހޮޭގތުްނ ިންނިމ ިނންމުުމގެ ުފިރހަމަ ދަީލލަކަށް ުފދޭނެއެެވ.    

 

 ާދުރންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެްނނެވީމެެވ.ޞާއްޙިފުނީގެ ެއންެމާހ ވީމާ، މިަކްނ ކުން 
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