ނަންބަރުMTCC-CS/IU/2021/0244 :

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
ނނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް
މިކުންފުނީގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރު ް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީގެ އޮންލައިން ވެބް އެޕްލިކޭޝަން "ފަހިވޯޓް" މެދުވެރިކޮށް  20ޖޫން ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  13:00ގައެވެ.

 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް
މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެވޭނީ  19މެއި  2021ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .މިކަން ޙިއްޞާދާރުންގެ
ނކޮށްފައެވެ.
ލ ް
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  06މެއި  2021ގައި ވާނީ ނަންބަރު MTCC-CS/IU/2021/0232 :އިޢުލާނުން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢު ާ

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
ލސާ ފެށުން
 .1ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަ ް
 2019 .2ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 2020 .3ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން
ޝޓާއި ،ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން
ީ
 2020 .4ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް
 2020 .5ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުން
ގ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ ،އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން
 2021 .6ވަނަ އަހަރަށް ކުންފުނީ ެ
 .7ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަނު އަދި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އިޢުލާނު ކުރުން
ނ
 .8ޙިއްޞާދާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޖަވާބު ދެއްވު ް
ނ
 .9ޖަލްސާ ނިންމު ް

ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން
ނފުޅުވާ އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުން  18ޖޫން
އވެރިވާން ބޭނު ް
މގައި ވުމުން ،މިޖަލްސާގައި ބަ ި
އން ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ކަ ު
ނލަ ި
ޢންމު ޖަލްސާ ބާއްވަނީ އޮ ް
ކުންފުނީގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ ާ
 2021ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
ބނުންފުޅުވާ ޙިއްޞާދާރުން މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީގެ އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް )(www.infinity.mv
 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭ
ޝން ފޯމު  companysecretary@mtcc.com.mvއަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވިދާނެއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ،ނުވަތަ އެޕްލިކޭ ަ
ގ
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއާއި ގުޅޭ ފޯމުތައް ކުންފުނީ ެ
ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ.
ލިންކުhttps://mtcc.mv/annual-general-meeting/2020/ :
ޓ ޕޯރޓަލް އަށް ލޮގިން ނުވަތަ ސައިން އަޕް ކުރެއްވޭނީ
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަކީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވެބް އެޕްލިކޭޝަނެވެ .އިންފިނި ީ
އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވާފައިވާ ޙިއްޞާދާރުންނަށެވެ .އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުއްވާފައިނުވާނަމަ އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ކުރުމަށް އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވަން
ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް އިން އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުއްވުން
އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުއްވުމަށް:
ވ
ޓ ލިންކް ) (ww.infinity.mvއަށް ވަންނަ ާ
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލްގެ ވެބްސައި ް
ނމްބަރ އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ޖައްސަވާ
” “Create Infinity IDސިލެކްޓް ކުރައްވައި އެފަރާތެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ ،މޯބައިލް ަ
ސލެކްޓް ކުރައްވާ
އެންޓަރ ކުރެއްވި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރުގައި އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވާފައިނުވާނަމަ ”ި “Open an Account
ސްކްރީންގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ
ފޯމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ
ލމާތެއް ކަމަށް ފާހަގަ ޖެއްސެވުމަށް ފަހު ” “Continueސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢު ޫ
ސްކްރީންގައިވާ އިޤުރާރުތައް ވިދާޅުވި ކަމަށް ފާހަގަ ޖެއްސެވުމަށް ފަހު ” “Continueސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ގ ޒަރިއްޔާއިން ލިބިވަޑައިންނަވާނެ)
އެޕްލިކޭޝަން ” “Submitކުރައްވާ (އެޕްލިކޭޝަން ސަބްމިޓް ކުރެއްވުމުން އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދާންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އީމެއިލް ެ
ނޓީ ޕޯޓަލްއަށް ސައިން އަޕް ކުރައްވާ
އެކައުންޓް ހުޅުއްވުމުން ،އިންފި ި
އެސް.އެމް.އެސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވާ ” “Security Tokenޖެއްސެވުމަށްފަހު ސަބްމިޓް ކުރައްވާ
ގން ކުރެވިގެން ދާނެ
ޚިޔާރު ކުރައްވާ ” “Usernameއަދި ” “Passwordޖެއްސެވުމުން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއަށް ލޮ ި

އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް:
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް ) (www.infinity.mvއަށް ލޮގިން ކުރައްވާ
ކރައްވާ
ސްކްރީންގެ ވާތް ފަރާތުގައިވާ ” “FahiVoteޓެބް ސިލެކްޓް ު
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ނ
ސްކްރީނުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އަދި ޖަލްސާއަށް ޕްރީ-ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ެ
ސބްމިޓް ކުރައްވާ
ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ” “Self-Registration / Pre-Registrationގައި ފާހަގަލުމަށްފަހު ަ
މިހިސާބުން ޙިއްޞާދާރު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާދާރު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުން އެޖަލްސާއަށް އެފަރާތުން ޕްރޮކްސީ
ރޝަން ކެންސަލް ކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮކްސީ ދެވިދާނެއެވެ.
ބންދު ކުރެވޭނެއެވެ .ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް ޕްރޮކްސީ ދޭން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ރަޖިސްޓް ޭ
ހުށަހެޅުން ވަގުތީ ގޮތުން ަ
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވޭނީ  18ޖޫން  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން
ނ
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރެވޭ ޙިއްޞާދާރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް މިކުންފުނީގެ "އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް" އަދި ފޯމުގައި ބަޔާ ް
ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  18ޖޫން  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން companysecretary@mtcc.com.mv ،އަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ
ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުން

އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ޕްރޮކްސީ އައްޔަނު ކުރުން
ނޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީއެއް އައްޔަނު ކުރުމަށް:
ޙިއްޞާދާރުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާނަމަ ،އިންފި ި
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް ) (www.infinity.mvއަށް ލޮގިން ކުރައްވާ
ކރައްވާ
ސްކްރީންގެ ވާތް ފަރާތުގައިވާ ” “FahiVoteޓެބް ސިލެކްޓް ު
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ނ
ސްކްރީނުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އަދި ޖަލްސާއަށް ޕްރީ-ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ެ
” “Proxy Registration / On my Behalfސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ސްކްރީންގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ،އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓް އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ
” “Submit Proxyސިލެކްޓް ކުރައްވާ
މިހިސާބުން ޙިއްޞާދާރުގެ ޕްރޮކްސީ ،ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރެވޭނެއެވެ.
ލސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.
މ ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ޖަ ް
ނންފުޅުވާނަ ަ
ޖަލްސާއަށް އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާން ބޭ ު
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވޭނީ  18ޖޫން  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޖަލްސާއަށް ޕްރޮކްސީ އައްޔަނު ކުރުން
ނ
ލ މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ނުކުރެވޭ ޙިއްޞާދާރުން ،ޕްރޮކްސީ އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް "ޕްރޮކްސީ ފޯމް" އަދި ފޯމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  18ޖޫ ް
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަ ް
އމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.
 2021ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން companysecretary@mtcc.com.mv ،އަށް ީ
މުޢައްސަސާތަކުން ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް

"ޕްރޮކްސީ ފޯމް" އަދި ފޯމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  18ޖޫން 2021

ގ  13:00ގެ ކުރިން،
ވަނަ ދުވަހު ެ

 companysecretary@mtcc.com.mvއަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕްރޮކްސީ ބާޠިލް ކުރުން
ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރަން ބޭނުންވާ ޙިއްޞާދާރުން 18 ،ޖޫން  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ކުރިން އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ،ނުވަތަ ކުންފުނީގެ "ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރަން އެދޭ ފޯމު"
 companysecretary@mtcc.com.mvއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ ބާޠިލް ކުރުމަށް އެދިލެއްވޭނެއެވެ.

ޕްރޮކްސީ ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުޞޫލު
ކށް ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަން ކުރެވޭނީ ޙިއްޞާދާރުގެ އިންފިނިޓީ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށެވެ.
ހ .އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރި ޮ
ށ .ޕްރޮކްސީ ފޯމު އެމްޓީސީސީއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުން ފޯމު ބަލައިގަނެވުނު ކަމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.
ނ .ކޮންމެ ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރަކަށް ޖަލްސާގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ތަމްސީލްކުރެވޭނީ  100ޙިއްޞާދާރުންނެވެ.

ތޢާރުޒުވާ މަޢުލޫމާތު އަދި
ރ .ހުށަހެޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ބަލައި އަދި މަޢުލޫމާތު ވެރިފައިކުރުމަށްޓަކައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ގުޅޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ަ
ށ
ނނަމަ ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް ޕްރޮކްސީ ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެފޯމްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮކްސީ ފޯމެއް ބާޠިލްވާނެކަމަ ް
ވެރިފައިނުކުރެވޭ މަޢުލުމާތު ހިމެ ޭ
ވއެވެ.
އޙްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލިބިގެން ެ
ވސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ފޯމްތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ ި
ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އެއް ެ
ފމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.
ކގެ ޖުމްލަ އަދަދު (ސަބަބާއެކު) ޯ
ބ .ޞައްޙަ ފޯމުތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު އަދި ބާޠިލްކުރެވުނު ފޯމުތަ ު
އސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރަށް އެންގޭނެއެވެ.
ޅ .ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮންފަމޭޝަން ެ

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން
އެމްޓީސީސީގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވޭނީ  18ޖޫން 2021

ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ

މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވ އިރުޝާދުތައް އެސް.އެމް.އެސް އަކުން ފޮނުއްވޭނެއެވެ.
ނން ާ
ޖލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭ ު
ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި ޕްރޮކްސީ ތަމްޞީލު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ަ
އށް ލޮގިން ކުރެއްވުމުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.
ވޓް )ަ (www.fahivote.mv
ލިބިލެއްވި ޔޫޒަރނޭމް އަދި ޕާސްވޯޑް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ފަހި ޯ

އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2019 :02ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
އެމްޓީސީސީގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވާނީ ނަންބަރު MTCC-CS/IU/2021/243 :އިޢުލާނުން ( 14މެއި
ލންކޮށްފައެވެ .މި ޔައުމިއްޔާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ  23މެއި  2021ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
 )2021ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢު ާ

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2020 :03ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން
ޝއިޢުކޮށްފައެވެ.
ާ
ގ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ވާނީ  30އޭޕްރީލް  2021ވަނަ ދުވަހު މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި
ކުންފުނީގެ  2020ވަނަ އަހަރު ެ

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2020 :04ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން
ޓގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.
އ ވާނީ  30އޭޕްރީލް  2021ވަނަ ދުވަހު މިކުންފުނީގެ ވެބްސައި ު
ގ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަ ް
ކުންފުނީގެ  2020ވަނަ އަހަރު ެ

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2020 :05ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުން
މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި މޫނުމަތީ އަގު  05/-ރުފިޔާގެ ޙިއްޞާއަކަށް  03/-ރުފިޔާ ބަހާގޮތަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ
ށޓަކައި  29އޭޕްރީލް  2021ގައި ނަންބަރުMTCC- :
ނ ނިންމަވައި ،މިކަން ވާނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަ ް
ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ް
ފއެވެ.
 CS/IU/2021/227އިޢުލާނުން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކޮށް ަ
ގތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި06 ،
ށ މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޮ
ލބިވަޑައިގަންނަވާނީ  19މެއި  2021ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަ ް
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ ި
ކށް އަންގާ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.
ނބަރު MTCC-CS/IU/2021/0232 :އިޢުލާނުން ވާނީ ޢާންމު ޮ
މެއި  2021ވަނަ ދުވަހުގެ ނަ ް

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2021 :06ވަނަ އަހަރަށް ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ ،އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން
ނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮޑިޓް ފާރމްތަކުން އަގު ހޯދައި ،ތިރީގައިވަނީ އެފަރާތްތަކު ް

ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތެއް

ހުށަހެޅުއްވި އަގު (ރުފިޔާއިން)

އޮޑިޓް ފާރމް

ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން

385,500/-

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް

ތ
ނެ ް

398,000/-

ކޭޕީއެމްޖީ

ތ
ނެ ް

395,500/-

އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް

ކުރައްވާފައިވާނަމަ އެކަން

އ ހަމަޖެއްސުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާފަރާތަކީ،
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގަ ި
ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް އެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  :07ކުރިޔަށްއޮތް ދައުރަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަނު އަދި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އިޢުލާނު ކުރުން
 16މެއި  2021ގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ފާސްކުރެވުނު ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  67.1ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ،ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑަށް އައްޔަނު ނުވަތަ އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމްގެ މުއްދަތަކީ އެ ޑިރެކްޓަރަކު މަޤާމަށް އައްޔަނު ނުވަތަ އިންތިޚާބު ކުރެވޭ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފެށިގެން 2 ،ވަނަ އަށް
ގ
އބެވި ފަރާތްތަކުގެ މަޤާމް ެ
ހ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ދެމިތި ް
ޖލްސާއާ ހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތެވެ .އަދި  16މެއި  2021ވަނަ ދުވަ ު
ރންގެ އަހަރީ ޢާންމު ަ
އަންނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ޙިއްޞާދާ ު
ދގެ  67.2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން:
މުއްދަތު ގުނާގޮތް ހިންގާ ގަވާއި ު

•

ގ
ހިންގާ ގަވާއިދުގައި  67.2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމު ެ
މުއްދަތު ގުނަން ފެށިފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .އަދި އެ ތާރީޚުން
ނނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ޙިއްޞާދާރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ތާރީޚާއި ހަމައަށް އެ ޑިރެކްޓަރުން މަޤާމްގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.
ފެށިގެން 2 ،ވަނަ އަށް އަ ް

•

ޖލްސާގައި އަދި
ބއްވުނު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ަ
ގ މަތިން  2020ވަނަ އަހަރު ޭ
ދގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތު ެ
ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  67.2މާއް ާ
ނ
މއްދަތު ގުނަ ް
ވފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމްގެ ު
ނތިޚާބު ކުރެ ި
މޞީލު ކުރުމަށް އި ް
ސގައި ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަ ް
ޢންމު ޖަލް ާ
ވނު ޚާއްޞަގޮތުން ކުރެވޭ ާ
އެޖަލްސާގެ ފަހުން ބޭއް ު
ގ ޙިއްޞާދާރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވޭ
ށގެން ދެވަނައަށް އަންނަ އަހަރު ެ
ފެށިފައިވަނީ އެ ޑިރެކްޓަރަކު އިންތިޚާބުވި ޖަލްސާގެ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .އަދި އެ ތާރީޚުން ފެ ި
ތާރީޚާއި ހަމައަށް އެ ފަރާތްތަށް މަޤާމްގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ތާރީޚުގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި
ފަދައިންނެވެ.
ސަރުކާރު ތަމްސީލްކުރެއްވުމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން
.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހީމް  /ހިޔާވަހި ،ނ.ކުޑަފަރި (ޗެއަރޕަރސަން)

 .2އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް  /މ.ސީނުކަރަންކާގެ ،ކ.މާލެ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ)
 .3އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޙުސައިން މޫސާ  /އިހާ ،ޅ.ހިންނަވަރު (އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)
މލެ
ފތަރު ނަންބަރު ދރ  ،950ކާ .
 .4އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަލީ  /ދަ ް
ލ
 .5އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފަރީދު  /ރޭވަވިލާ ،ފ.ފީއަ ި
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލު ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން
މލެ
 .6އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢިމްރާން ޢަދުނާން / ،މ .މެއިންޒް ،ކާ .
 .7އަލްފާޟިލް ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު  /ހެޕީނައިޓް ،ގއ.ވިލިނގިލި

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  :08ޙިއްޞާދާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޖަވާބު ދެއްވުން
ނފުޅުވާ
ށހަޅުއްވަން ބޭނު ް
ތ ހު ަ
ނންފުޅުވާ ސުވާލުތައް ނުވަ ަ
ބ ު
ށ ކުރައްވަން ޭ
ޢންމު ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓަ ް
 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ާ
ޚިޔާލުތައް 12 ،ޖޫން  2021ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00ގެ ކުރިން  companysecretary@mtcc.com.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ ސުވާލު ނުވަތަ
ޚިޔާލުތަކާއިއެކު ޙިއްޞާދާރުގެ ނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު އީމެއިލް އާއިއެކު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ،އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

އ ޚިޔާލު ބަލައިގަނެވުނު
އަދި ނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ،އެސުވާލާ ި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަނަވަރު

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލް ކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަނަވަރު

ޖަލްސާގައި ވޯޓްދިނުން
ނފުނީގެ ޙިއްޞާގެ 10%
ލސާ އެއްގައިވެސް ވޯޓްދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ކު ް
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  43ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޢާންމު ޖަ ް
ށ
ގތަ ް
ތން ،ޕޯލް ވޯޓްދޭ ޮ
ކންމެ ޙިއްޞާއަކަށް ވޯޓެއްގެ ނިސްބަ ު
ނފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ޮ
ޖނަމަ މެމްބަރުން ގަ ެ
ތމްޞީލުކުރާ މެމްބަރުން އެދިއް ެ
އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ަ
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ވ ގޮތުގެ މަތިން ،ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާގައި
ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަދި ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ،އަދި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތް ާ

އ އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއެއް ޤާއިމުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޙިއްޞާދާރުން ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކަ ި
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓް ދޭއިރު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ.
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  45ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މެމްބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓުދޭއިރު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އޭނާ ގަނެފައިވާ
ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓުގެ ގޮތުން ޕޯލް ވޯޓެއް ދެވިދާނެއެވެ.
ށ ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި އަތް އުފުލައިގެން
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަ ް
ނ
މ ޙިއްޞާދާރަކަށް ،އެޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ް
ގއި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް އަދި ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ތަމްޞީލުކުރެވިފައިވާ ކޮން ެ
ދލުގައި ޖަލްސާ ަ
ވޯޓްދިނުމުގެ ބަ ަ
ދނުމުގައި
މގޮތުން ވޯޓު ި
ޞދާރުންނަށް ވޯޓް ލެވިދާނެއެވެި .
ޢންމު ޙިއް ާ
ގ ކޮންމެ ގޮނޑިއަކަށް އެއް ވޯޓް ދެވޭ އުޞޫލުންާ ،
ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލުކުރާ ޑިރެކްޓަރުން ެ
އވާނަމަ އެ ޙިއްޞާދާރެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ވޯޓެއް
ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑީގެ ޢަދަދަށްވުރެ ގިނައިން ޙިއްޞާދާރަކު އަދި ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުގައި ވޯޓުލާ ފަރާތުން ވޯޓު ދީފަ ި
ބާޠިލްވާނެއެވެ.
ށ
ފލައިގެން ވޯޓް ދޭގޮތަ ް
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  58ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖަލްާާއެއްގައި ވޯޓަށް އެހުމުން ،ދެފަރާތުގެ ވޯޓް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ،އެ ވޯޓް ނެގުނީ ،އަތް އު ު
ކަމަށްވިޔަސް ނުވަތަ ޕޯލް ވޯޓަކުން ޙިއްޞާއަކަށް ވޯޓެއްދޭ އުޞޫލުންކަމަށް ވިޔަސް އެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  59ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާއެއްގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެ
ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތެވެ.
ހށަހަޅާ ޙިއްޞާދާރުންގެ
ށ ު
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  60.2ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެހެން ގޮތަކަށް މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ބައްދަލުވުމެއްގައި ވޯޓަ ް
މބަރުންގެ
ހތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި މެ ް
ބގެންވާ މެމްބަރުންގެ ަ
ލ ި
ވރިވެ ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ި
ދރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައި ެ
ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާސްވާނީ ޙިއްޞާ ާ
އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމައެވެ.
ފސްވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  60.3ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާންމު ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޤަރާރު އިއްތިފާޤުން ނުވަތަ ވަކި އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ާ
އެ ޤަރާރު އަޣުލަބިއްޔަތު ނުވަތަ ވަކި އަޣުލަބިއްޔަތެއް ނުލިބިގެން ފާސްނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކޮށް ،އެކަން ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔުމުން ،އެ ޤަރާރަކާ އެއްކޮޅަށް
ފރިހަމަ ދަލީލަކަށް ފުދޭނެއެވެ.
ނންމި ނިންމުމުގެ ު
ދދު ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެފައި ނެތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ ޤަރާރަކާ ބެހޭގޮތުން ި
ނުވަތަ ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓުގެ ޢަ ަ
ނކޮށް ވޯޓު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ .ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ
ގ ް
ނންކުރާ ފަހިވޯޓު ސިސްޓަމްގައި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ގުނޭނީ ޖަލްސާއަށް ލޮ ި
ޖަލްސާގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭ ު
އވާ ފަރާތްތައް ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވާ ކަމުގައި ނުވަތަ "އެބްސްޓެއިންޑް" ކަމުގައި ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި ރިކޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ނުދެ ް

