
 

 

 

  

  IRD/IU/2019/0083-MTCCނަންބަރު:

 

  

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް  2018ގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

 ވަ ަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް  2018މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޮކމްޕެނީ ޕލކ ގެ 

ބޭއްވުމަށް ވަ ަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  2018 ދާރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.ޞާ އްޙިންފުނީގެ އެންމެހާ ކު

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ. ބޯލްރޫމް، ހޮޓަލް ޖެން، ގައި  09:00ދުވަހުގެރޭ ހިރު ވާ ހޮނި  2019 ޖޫން 15 ހަމަޖެހިފައިވަނީ

 

  ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 

  .ން ޖަލްސާ ފެށުން ތު ގެ ބަރަކާނު ކީރިތި ޤުރުއާ .1

 . ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  2017 .2

 .ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުންޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ވަނަ އަހަރުގެ  2018 .3

ހަޅާ ށަވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ހު 2018 .4

 .ރުން ކުފާސް

 .ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާނެ ފައިދާއާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން .5

 .އޮޑިޓަރުން ހޮވާ، އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުންކުންފުނީގެ ވަނަ އަހަރަށް  2019 .6

   .ންރުއައްޔަންކުއަހަރަށް ޑިރެކްޓަރުން ކުރިއަށްއޮތް  .7

 .ރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުންޞާދާއްޙި .8

  .ޖަލްސާ ނިންމުން .9

 

  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނެ ފަރާްތތައް ޖަލްސާގައި ވަ ަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ާއންމު  2018

 ނިޔަލަށް މަދުވަހުގެ ވާ ހޯ 2019ޖޫން  03 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު 2018

  ފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.ށްރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮ ދާޞާ އްކުންފުނީގެ ޙިމި

  

   ޖަލްސާއަށް ރެޖިސްޓަރކުރުން

އަށް  2018އާންމު ޖަލްސާ އަހަރީ މިކުންފުނީގެ " ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޙިއްޞާދާރުން 

ކުރެއްވުމަށް ރެޖިސްޓަރ  ކުރިން ގެ 09:00ދުވަހުގެރޭ  2019 ޖޫން  13 މެދުވެރިކޮށް "ޯފމް ކުރުމަށް އެދޭރަޖިސްޓަރ

 ދަންނަވަމެވެ.

 

 އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ކު ުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން އަދި  ޯފމް" ކުރުމަށް އެދޭއަށް ރެޖިސްޓަރ 2018ހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަ"

އެވެ. މި ޯފމް ފުރުއްވުމަށްފަހު، ވަޑައިގަންނަވާނެބި ލިފަންގިފިލާ)  ވަނަ 07 (އެމްޓީސީސީ މައި އޮފީހުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓުން

companysecretary@mtcc.com.mv  ަނަންބަރަށް ފެކްސްކުރައްވައިގެން  3323221އަށް އީމެއިލްކުރައްވައިގެން ނުވަތ 

 



 

 

  

ލާ) ފަންގިފި  ވަނަ 07 (އެމްޓީސީސީ މައި އޮފީހުގެ  ންޓަށްމަޓްރޑިޕާ ޝަންސް ލޭ އިންވެސްޓަރ ރި ނުވަތަ އެމްޓީސީސީގެ 

 ރައްވާއިރު ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޖިސްޓަރކު ޖަލްސާއަށް ރެ އްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ކުރެ ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރެޖިސްޓަރ

ޖިސްޓަރކުރައްވާ ށް ރެލްސާއަ. ޖަވެމެ ދެ އެގެ އަރިހުންޅުއްވުމަށް ޙިއްސާދާރުންއެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ށްފައިވާކަމުގެ ސްލިޕެއް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މިސްލިޕް ހިއްޕަވައިގެން ޖިސްޓަރކޮ ރެފަރާތްތަކަށް 

  ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   

  

  ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުން 

ޮފނުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޙިއްޞާދާރުން މިކުންފުނީގެ  އްފަރާތެ އެހެން އި ލުގަދަބަށް އަޖަލްސާންމު އާ ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2018

ން ގެ ކުރ09:00ިދުވަހުގެރޭ  2019 ޖޫން 13ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  ،"ޕްރޮކްސީ ފޯމް"

vcompanysecretary@mtcc.com.m ީޑިޕާރޓްމަންޓަށް  އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ގެސީ ސީއަށް ނުވަތަ އެމްޓ 

ނަންބަރަށް ފެކްސްކުރައްވައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  3323221ނުވަތަ ފަންގިފިލާ)  ވަނަ 07 (އެމްޓީސީސީ މައި އޮފީހުގެ

ސްލިޕެއް  އިވާކަމުގެ ފަށްރކޮސްޓަ ފަރާތްތަކަށް ރެޖިވާ ންކުރައްވާފައިމިގޮތުން، ޖަލްސާއަށް ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަ

   ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މިސްލިޕް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

  

 ،"ޯފމް ބާތިލްކުރަން އެދޭސީ ނަމަ މިކުންފުނީގެ "ޕްރޮކް ވާފުޅު ޕްރޮކްސީއެއް ބާތިލްކުރައްވަން ބޭނުން ރައްވާފައިވާޢައްޔަންކު

އަށް  companysecretary@mtcc.com.mvން ގެ ކުރ08:00ިރޭ  ވަނަ ދުވަހުގެ 2019 ޖޫން 15 ހުއްވުމަށްފަ ހަމަކުރެފުރި

 ނުވަތަ އިވާ) ފިލާގަގި ފަން ވަނަ  07 މައި އޮފީހުގެ(އެމްޓީސީސީ  ށްސްޓަރ ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓައިންވެއެމްޓީސީސީގެ ނުވަތަ 

 ނަންބަރަށް ފެކްސްކުރައްވައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.   3323221

   

 ން ޕާރޓްމަންޓުންސް ޑިޝައިންވެސްޓަރ ރިލޭ "ޕްރޮކްސީ ފޯމް" އަދި "ޕްރޮކްސީ ބާތިލްކުރަން އެދޭ ޯފމް" ކުންފުނީގެ 

އިން  www.mtcc.com.mvބްސައިޓް: ސީސީގެ ވެޓީމް އެ އަދިފަންގިފިލާގައިވާ) ވަނަ  07 (އެމްޓީސީސީގެ މައި އޮފީހުގެ

  ނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 

  

  މާކުކުރުން ހާޒިރީޖަލްސާގައި 

 ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މަށްރުކުކުމާޒިރީ ރުންގެ ހާހޯލްޑަ ރޮކްސީރައްވާފައިވާ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ޕްޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ރެޖިސްޓަރކު

ޒިރީ ގައެވެ. ހާ ްބޯލްރޫމް ހޮޓަލް ޖެންގެ ށް އަ 08:45އިން އެރޭގެ  08:00ދުވަހުގެ ރޭ ރާސްފަތި ވާ ބު 2019 ޖޫން 15

ޕޯރޓް ނުވަތަ ޑު، ޕާސްއައިޑީ ކާމުއްދަތު ހަމަނުވާ ޖިސްޓްރޭޝަން ސްލިޕް އަދި އެފަރާތެއްގެ ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރެ ކުމާ

ށް ދަންނަވަމެވެ. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ، މަތީގައި ވަޑައިގެން ދެއްވުމަ ންސް ހިއްޕަވައިގެން ސައިލަންގ ޑްރައިވި

  މާކުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   ހާޒިރީބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

 

 ތުރު މަޢުލޫމާތުއެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކާއި ގުޅޭ އި

 . ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަްލސާގެ އާންމު ރީއަހަ އަހަރުގެ ވަނަ 2017 :2މް އައިޓައެޖެންޑާ 

  ޙިއްޞާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ވާނީ  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ އަހަރުގެ އަ ަހަރީ އާންމު 2017

   ވެ.އެށްފައާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކޮ )2018 އޮގަސްޓް 26(އިޢުލާނުން  MTCC-IRD/IU/2018/0117 :ނަންބަރު



 

 

  

ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ވަނަ  2018 ސެޕްޓެމްބަރ 30 ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވާނީ  އަށް އިސްލާހުޔައުމިއްޔާމި އަދި 

   .އެއް ނުވެއެވެހުށަހަޅުއްވާފަނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް ޙިއްޞާދާރަކު އިސްލާހު 

  

  އަހަރީ ިރޯޕޓް ގެ ވަނަ އަހަރު 2018: 4 ދިއަ 3މް އެޖެންޑާ އައިޓަ

، ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު، ކޯޕޮރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު، ކޮންޓިނިއުއަސް 96/10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު 

މާލީ ނީގެ ފުން ކުގެ ދަށުން ދި ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އަ 2010ޑިސްކްލޯޝަރ ޮއބްލިގޭޝަން އޮފް އިޝުއާރސް ރެގިއުލޭޝަން 

މާލީ ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ އިޢުކުރަންޖެހެއެވެ. ޝާ މަސްހަމަވުމުގެ ކުރިން 04ނިމޭތާ އަހަރި ރިޕޯރޓް މާލީ އަހަރު ބަޔާންތަކާއި 

 ލް ޓަ ކެޕި، މުގެ މުއްދަތުކުރުއިޢުޝާ ރޓްއަހަރި ރިޕޯމާލީ ބަޔާންތަކާއި ކުންފުނީގެ  ،ދިމާވިދަތިތަކާއި ގުޅިގެންންތައް ނިންމުމުގައި ބަޔާ

 މާލީ ވަނަ އަހަރުގެ  2018ގެ . ކުންފުނީ ވާފައެވެދެއް ރުކޮށްއިތު ގެ ނިޔަލަށް 2019މެއި  26ވަނީ ޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން  ޑިވެލޮ މާކެޓް

   ޢުކޮށްފައެވެ. ގައި ޝާއ2019ިމެއި  26ވަނީ ބަޔާންތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯރޓް 

  

ާމ ން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުގުޅޭގޮތުއާއި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަާހނެ ފައިދާ 2018: 5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ންމެދު ގޮތެއް ނިންމު

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހާލަ ަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް  2019ވަނަ އަހަރުގައި ކުންފުންނަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާ ދަށްވެފައިވާތީ އާއި،  2018

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް  2018ޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާ ނުބެހުމަށް ޑިރެކް  އަހަރުގެ ޙިއްޞާ ފައިދާވަނަ  2018

އި މެ 18އިޢުލާނުން ( MTCC-IRD/IU/2019/0079މިކަންވާނީ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި ނަންބަރު: ހުށަހެޅުއްވުމަށް، 

  ކޮށްފައިވާނެއެވެ.) އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން 2019

  

 އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުންއެފަރާތުގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ، ކުންުފނީގެ ވަނަ އަހަރަށް  2019: 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް  ންއާއި ގުޅިގެންފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާ ށްދޭނެވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓްކޮ 2019

 ވެ. އެވަނީއެތިރީގައި

  

  އޮޑިޓް ފާރމް 
    އަގު އްވިހުށަހެޅު

  (ރުފިޔާއިން)

 ފާއިތުވި އަހަރު ުކންފުންޏާއެކު މަސައްކަތެއް

  ކުރައްވާފައިވާނަމަ އެކަން 

  ނެތް  400,262  ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް 

 ޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ންފުނީގެ އެކްސް ކު 418,700  ޖީކޭޕީއެމް

  

އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ނަ ވަ 2019 ންޓްރެކްޓިންގ ޮކމްޕެނީ ޕލކގެ އެންޑް ކޮޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލް

   އެވެ. ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ބޯޑުން ހުށަހަޅާފަރާތަކީ،  ޑިރެކްޓަރުންގެ ހަމަޖެއްސުމަށް 

 

   ން ކުރުޔަންއައް ގެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންޑިރެކްޓަުރންޔަށްއޮްތ އަހަރަށް ކުރި: 7އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

   -:ތަމްސީލްކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތައް ރުއަހަރަށް ސަރުކާކުރިއަށްއޮތް 

 ހިޔާވަހި، ނ.ކުޑަފަރި       (ޗެއަރމަން) މުޙައްމަދު ފަހީމްއަލްފާޟިލް  .1

 ދޫ ބަގީޗާގެ، ސ.މަރަދޫފޭ     ) ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ( ޝާހްޙަސަން އަލްފާޟިލް  .2



 

 

 

  އިހާ، ޅ.ހިންނަވަރު  ) ޑިރެކްޓަރކެޓިވް (އެގްޒެ ޝާހިދު ޙުސައިން މޫސާ ފާޟިލް އަލް .3

  ކ.މާލެ ،ފުރަހަނިއާގެމ.        ޝާޢިރު هللا ޢަބްދު ލްޞި އަލްފާ .4

  ކ.މާލެ ،950ދރ  ނަންބަރުދަފްތަރު           ސިނާން ޢަލީ އަލްފާޟިލް  .5

  

  ޖެހިފައިވާހަމަމަށް ކުރުއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުމު ޙިވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އާން  2018ފުނީގެ ންމިކު

ޢާންމު ގައި ންގެ ބޯޑުރެކްޓަރުއް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، ޑިފަރާތެވެ. މިފަރާތްތަ 04ކުރިމަތިލެއްވީ މަޤާމަށް  02ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ވަނީ ތިރީގައި އެވާ ސްކުރައްވާފައި ފާޓަރުންގެ ބޯޑުން ރެކްޑި، ންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށްހަރީ ޢާއަ  ،ސީލްކުރުމަށްތަމް ޙިއްޞާދާރުން

  ފަރާތެވެ. 04

   

 .މާލެ ހ.ރީދޫކޮކާގެ، ކ    ކު، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މަނި .1

  ، ހއ.ކެލާ ފީރޯޒުގެ      އިސްމާޢީލް، هللا އަލްފާޟިލް ފަތުޙު .2

  ، ކ.މާލ698ެ-95ރު ނަންބަރު ދަފްތަ       ލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު، ފާޟިއަލް .3

 ކ.މާލެ  ،މ.ލައިޓްޝެޑޯރ      ލަޠީފް، އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ ޢަބްދުލް .4

  

ގައި  2019 އިމެ 19އިއުލާނުން   MTCC-IRD/IU/2019/0080ނަންބަރު: ފުނީގެމިކުން ތުފަރާތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާމި

    ކޮށްފައެވެ.އާންމުއްޞާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ޙި

  

  ން ޓްދިނުވޯ އިޖަލްސާގަ

އަތް  އްގައިވެސް ވޯޓް ދޭނީކުންފުނީގެ ޮކންމެ ޢާންމު ޖަލްސާއެމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަނަ  45ގެ ންގާ ޤަވާޢިދު ހިކުންފުނީގެ 

ބަރުން އެދިއްޖެނަމަ، އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ތަމްޞީލްކުރާ މެމް 10ގެ %ޞާ އްޙިއުފުލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ 

   ނެއެވެ. ގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާ ޕޯލް ވޯޓްދޭ، އަކަށް ވޯޓެއްގެ ނިސްބަތުންޞާއްޙި ނިސްބަތުން ޮކންމެ ގެޞާ އްޙިން ގަނެފައިވާ މެމްބަރު

 

 އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓް ދޭއިރު ޙާޟިރުވި ކޮންމެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  46ގެ ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުކުންފުނީ 

  އެއް ވޯޓެވެ. ޙިއްޞާދާރަކަށް ވެސް ދެވޭނީ 

ރު  ނިސްބަތުން ވޯޓުދޭއިމެމްބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެން ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަ 47ގެ ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ކުންފުނީ 

  .ޓެއް ދެވިދާނެއެވެޙާޟިރުވި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އޭނާ ގަނެފައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓު ގެ ގޮތުން ޕޯލް ވޯ 

  

ގެ ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން މަތީން  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 48ގެ  ހިންގާ ޤަވާޢިދު ކުންފުނީގެ

ރަކަށް އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވި ޮކންމެ ޙިއްޞާދާ  ބޯޑަށް މެމްބަރުން

ސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ އާންމު ، އެޖަލްވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްއި ކޮށް ތަމްސީލުކުރެވިފައަދި ޕްރޮކްސީ މެދުވެރި

ރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޮކންމެ ޮގނޑިއަކަށް އެއް ވޯޓް ދެވޭ އުޞޫލުން ވޯޓް ފޮއްޓަށް ވޯޓް ލެވިދާނެއެވެ. ޞާދާރުން ތަމްސީލުކު ޙިއް

ކްސީ މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުގައި ދި ޕްރޮ ގިނައިން ޙިއްޞާދާރަކު އަ ރެވާ ގޮނޑީގެ އަދަދަށްވު ން ވޯޓު ދިނުމުގައި ހުސްވެފައިމިގޮތު

  ދާރެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ވޯޓެއް ބާތިލްވާނެއެވެ. ފައިވާނަމަ އެ ޙިއްޞާވޯޓުލާ ފަރާތުން ވޯޓު ދީ

  



 

 

 

ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި  ންތިޚާބު ކުރުމަށް ނެގޭޑިރެކްޓަރުން އިގޮތުގެ މަތީން ވަނަ މާއްދާގައިވާ  49ގެ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 

ންތިޚާބު ކުރެވޭ މެމްބަރުން ކަނޑައަޅާނީ ކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިވޯޓު ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތައް އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ، ޑިރެ މަތިން  އެންމެ

  ންނެވެ. ލުން ނަގާ ވޯޓެއްގެ ނަތީޖާ އިއެއްވަރަށް ވޯޓު ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި ހިމެނޭގޮތަށް އަ

  

ވަރު ދެފަރާތުގެ ވޯޓް އެއްޖަލްސާ އެއްގައި ވޯޓަށް އެހުމުން، އިވާ ގޮތުގެ މަތީން މާއްދާގަވަނަ  60ގެ ންގާ ޤަވާޢިދު ހި ކުންފުނީގެ 

ޓެއްދޭ އުޞޫލުންކަމަށް ވިޔަސް ވެއްޖެނަމަ، އެ ވޯޓް ނެގުނީ، އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓް ދޭގޮތަށް ކަމަށްވިޔަސް ނުވަތަ ޙިއްޞާއަކަށް ވޯ 

  ވޯޓެއް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. ސްޓިންގ ތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ކާއެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަ

  

ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާއެއްގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  61ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ކުންފުނީގެ

  ވެ. ފަރާތެ އެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނި ފަރާތަކީ އެ ޖަލްސާދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ހަމައެކަޞައްޙަކަމާމެ

  

ބަޔާންކުރެވިފައި ހިންޤާ ޤަވާއިދުގައި ން ގޮތަކަށް އެހެ ވާގޮތުގެ މަތީންވަނަ މާއްދާގައި 62 ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ

ކަށް ޖަލްސާއައާންމު  ގެ ފާސްވާނީ ޙިއްޞާދާރުންޤަރާރެއް  ޚާއްސައްޞާދާރުންގެ ނުވާހާހިނދަކު ބައްދަލުވުމެއްގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޙި

ނަމައެވެ. ލިބިއްޖެ އަޣްލަބިއްޔަތުބަރުންގެ އިކުޅަ ތިންބައި މެމްމެމްބަރުންގެ ހަތަރުބަވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ  ރުވެ،ހާޒި

ޢުލަބިއްޔަތު ށް ނުވަތަ އެ ޤަރާރު އަލަބިއްޔަތަކުން ފާސްވެއްޖެކަމަޙިއްޞާދާރުންގެ ޚާއްސަ ޤަރާރު އިއްތިފާޤުން ނުވަތަ ވަކި އަޣު

އި ޢުލާނުކޮށް، އެކަން ޔައުމިއްޔާގަނަތީޖާ ރިޔާސަތުން އި އަޣުލަބިއްޔަތެއް ނުލިބިގެން ފާސްނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ވޯޓުގެނުވަތަ ވަކި 

އެ ޤަރާރަކާ  ތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސްދު ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެފައި ނެލިޔުމުން، އެ ޤަރާރަކާ އެއްޮކޅަށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓުގެ ޢަދަ 

 ންމި ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ދަލީލަކަށް ފުދޭނެއެވެ.    ބެހޭގޮތުން ނި

 

 ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.ދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޞާއްޙިމެހާ ކަން ކުންފުނީގެ އެންވީމާ، މި
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