ޕްރޮކްސީ ފޯމް
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާ
ޙިއްޞާދާރުގެ މަޢުލޫމާތު
* ޙިއްޞާދާރުގެ ފުރިހަމަ ނަން

* އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

* ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

* ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު

ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު

އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު

އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ނަންބަރު

ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު
* ސޮއި /ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ

ތާރީޙް

ޖަމިއްޔާއެއްނަމަ ސޮއި އަދި ސީލް
އުމުރުން  18އަހަރު ނުވާ ޙިއްޞާދާރެއްނަމަ ،އެފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާގެ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ
ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
* ފުރިހަމަ ނަން:
* އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

* ސޮއި:

* ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޕނީ ޕލކގެ ޙިއްޞާދާރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން 15 ،ނޮވެމްބަރ  2020ވާ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމް ެ
އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޙާއްޞަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާއަށް އަޅުގަނޑުގެ ބަދަލުގައި
ޙާޒިރުވެ ،ޖަލްސާގައި ފާސްކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ވޯޓުލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތަށް
ހަވާލުކޮށްފީމެވެ.
ޕރޮކްސީ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ް
* ފުރިހަމަ ނަން:

* އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

* ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

*ފޯން ނަންބަރު:

ތާރީޙް:

އީމެއިލް އެޑްރެސް
* ސޮއި:

ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް
ފޯމް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

މަޤާމް:

ސޮއި:

ތާރީޚް އަދި ގަޑި:

 .1މިފޯމުގައި "*" މިގޮތަށް މާކްކޮށްފައިވާ ބައިބަޔަކީ ކޮންމެހެން ފުރުން މަޖުބޫރު ބައިތަކެކެވެ .މިބައިތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިވާނަމަ،
ޕރޮކްސީ ފޯމް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ް
ޕ (ކިޔަން އެނގޭ އަދި
ޕރޮކްސީ ހަވާލްކުރެވޭ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮ ީ
ޕރޮކްސީ ހަވާލުކުރާ ޙިއްޞާދާރު އަދި ް
ް .2
ފޮޓޯ ސާފުކޮށް ފެންނަހުރި) މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޕރޮކްސީ ހަވާލުކުރާ ޙިއްޞާދާރަކީ  18އަހަރު ނުފުރޭ ޙިއްޞާދާރެއްނަމަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔަކު ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ
ް .3
ޕ
ޕރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮ ީ
ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ ބަލަދުވެރިއާގެ އަދި ް
(ކިޔަން އެނގޭ އަދި ފޮޓޯ ސާފުކޮށް ފެންނަހުރި) މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޕރޮކްސީއެވެ.
 .4ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ އެއް ް
ޕރޮކްސީ ހަވާލްކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރެއް ކަމުގައިވުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
ް .5
ޕރޮކްސީ ހަވާލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.
 .6ކުންފުނީގެ ޗެއާރމަން އަދި ބޯޑުގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރއަކަށް ް
ޕރޮކްސީ ހޯލްޑަރަކަށް ޖަލްސާގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ތަމްސީލްކުރެވޭނީ  100ޙިއްޞާދާރުންނެވެ.
 .7ކޮންމެ ް
 .8ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްޘީލްކުރުމަށް ވަކި ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ ،ޢައްޔަންކުރި
ޕ
ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑާއެކު އެކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންއެއް އަދި ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓިފިކެޓްގެ ކޮ ީ
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .ހަމަމިއާއެކު އެފަރާތުގެ ސީލް މިފޯމްގައި ޖަހަންވާނެއެވެ.
ޕރޮކްސީ ފޯމެއް
ޕރޮކްސީ ދީފައިވާނަމަ އެފަރާތުން ދީފައިވާ ހުރިހާ ް
 .9އަދި އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް ހިއްސާދާރަކު ް
ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 .10މިފޯމް

ޖަލްސާ

ފެށުމުގެ

48

ގަޑިއިރު

ކުރީން،

(13

ނޮވެމްބަރ

2020

ވަނަ

ދުވަހުގެ

16:00

ގެ

ކުރިން)

 companysecretary@mtcc.com.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް އެދެމެވެ .އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ޖުމްލަ
އަދަދު ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.
ޕރޮކްސީ ފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިކުންފުނިން ހިއްސާދާރުންނާ ގުޅަމުން ގެންދާނެއެވެ.
ް .11
ޕރޮކްސީ ހޯލްޑަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާކަމުގެ މެސެޖެއް
 .12މިގޮތުން ،ޖަލްސާއަށް ް
ލިބިލައްވާނެއެވެ .އަދި މެސެޖުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.
ޕރޮކްސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ް .13
ޕރޮކްސީ ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި ހަމަވުމުން ،ހުރިހާ ފޯމެއް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އަލުން ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ް .14
ޕރޮކްސީއަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ.
ސިސްޓަމާ ތަޢާރުޟުވާ ފޯމްތައް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ޙިއްޞާދާރަށް އަދި ް
ޕރޮކްސީ ހަވާލްކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާގެ އެކި އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓްލުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
 .15މިފޯމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ް
 .16މިފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ،ޙިއްޞާދާރަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ޖަލްސާއަށް ޚާޒިރުވެވިދާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި
ޕރޮކްސީ ބާތިލްކުރަން އެދޭ ފޯމް"،
ޕރޮކްސީ ބާތިލްކުރުމަށް " ް
ޕރޮކްސީ ބާތިލް ކުރެވޭނީ ް
ޕރޮކްސީ ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ް
މި ް
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  13ނޮވެމްބަރ  2020ވަނަ ދުވަހުގެ  16:00ކުރިން  companysecretary@mtcc.com.mvއަށް
އީމެއިލް ކުރައްވައިގެންނެވެ.
………………………………………………

