ބރުMTCC-CS/IU/2022/0145 :
ނަން ަ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
ބއްވުމަށް
މިކުންފުނީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ޭ
ބގަންވިލާ މާލަމުގައެވެ .މިޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް
ބ މޯލްޑިވްސްގެ ޯ
ބރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ  20:30ގައި ކުރުނ ާ
ހަމަޖެހިފައިވަނީ  19މެއި  2022ވާ ު
ބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ބ އެޕްލިކޭޝަން "ފަހިވޯޓް" މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ަ
ޑިޕޮސިޓަރީގެ އޮންލައިން ވެ ް

 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަނެވޭނީ  18އޭޕްރީލް  2022ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
މިޖަލްސާގައި ަ
ބރު MTCC-CS/IU/2022/093 :އިޢުލާނުން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.
މިކަން ވާނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  05އޭޕްރީލް  2022ގައި ނަން ަ

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
ބރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން
 .1ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ަ
 2020 .2ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 2021 .3ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން
ބ ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން
ބލެންސް ޝީޓާއި ،ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާ ު
 2021 .4ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ެ
ބޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ފާސްކުރުން
ބހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
 2021 .5ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ެ
 2022 .6ވަނަ އަހަރަށް ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ ،އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން
ބ ކުރުން
 .7ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާ ު
ބ ކުރުން
 .8ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާ ު
ބ ދެއްވުން
ބޑުން ޖަވާ ު
 .9ޙިއްޞާދާރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
.10ޖަލްސާ ނިންމުން

ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން

ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން
ބނުންފުޅުވާ އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުން  17މެއި  2022ވަނަ ދުވަހުގެ  20:30ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
ބއިވެރިވާން ޭ
ކުންފުނީގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ަ
ބނުންފުޅުވާ ޙިއްޞާދާރުން މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީގެ އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް ) (www.infinity.mvމެދުވެރިކޮށް ،ނުވަތަ
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭ
މިޖަލްސާގައި ަ
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

" 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް"  shareholders@mtcc.com.mv ,އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ

ކުރެއްވިދާނެއެވެ.

ބސައިޓުގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއާއި ގުޅޭ ފޯމުތައް
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް މިކުންފުނީގެ ވެ ް
ބސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ވެ ް
ލިންކުhttps://mtcc.mv/annual-general-meeting/year/2021 :

ބ އެޕްލިކޭޝަނެވެ .އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލްއަށް ލޮގިން ނުވަތަ ސައިން-އަޕް ކުރެއްވޭނީ އެމްއެސްޑީ
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަކީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވެ ް
އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާ ޙިއްޞާދާރުންނަށެވެ .އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިނުވާނަމަ ،އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ކުރުމަށް އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލްއިން އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުއްވުން
އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް:
ބސައިޓް ލިންކް ) (www.infinity.mvއަށް ވަންނަވާ
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލްގެ ވެ ް
ބއިލް ނަމްބަރ އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ޖައްސަވާ
” “Create Infinity IDސިލެކްޓް ކުރައްވައި އެފަރާތެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ ،މޯ ަ
ބރުގައި އެމްއެސްޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިނުވާނަމަ ” “Open an Accountސިލެކްޓް ކުރައްވާ
އެންޓަރ ކުރެއްވި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަން ަ
ސްކްރީންގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ
ބޔާން ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ
ފޯމުގައި ަ
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ފާހަގަ ޖެއްސެވުމަށް ފަހު ” “Continueސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ސްކްރީންގައިވާ އިޤުރާރުތައް ވިދާޅުވެ ކަމަށް ފާހަގަ ޖެއްސެވުމަށް ފަހު ” “Continueސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ބވަޑައިންނަވާނެ)
ބމިޓް ކުރެއްވުމުން އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދާންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ލި ި
އެޕްލިކޭޝަން ” “Submitކުރައްވާ (އެޕްލިކޭޝަން ސަ ް
އެކައުންޓް ހުޅުވުމުން ،އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއަށް ސައިން-އަޕް ކުރައްވާ
ބމިޓް ކުރައްވާ
ބފައިވާ ” “Security Tokenޖެއްސެވުމަށްފަހު ސަ ް
އެސް.އެމް.އެސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލި ި
ޚިޔާރު ކުރައްވާ ” “Usernameއަދި ” “Passwordޖެއްސެވުމުން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ކުރެވިގެން ދާނެ

އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް:
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް ) (www.infinity.mvއަށް ލޮގިން ކުރައްވާ
ބ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ސްކްރީންގެ ވާތް ފަރާތުގައިވާ ” “FahiVoteޓެ ް
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ސްކްރީނުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އަދި ޖަލްސާއަށް ޕްރީ-ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ
ބމިޓް ކުރައްވާ
ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ” “Self-Registration / Pre-Registrationއަދި ” “In-personނުވަތަ ” “Onlineގައި ފާހަގަލުމަށްފަހު ސަ ް
ބއިވެރިވާނަމަ ވެކްސިން ކާޑު އެޓޭޗްކުރައްވަން ވާނެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ހާޒިރުވެ ަ
ބން ޙިއްޞާދާރު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާދާރު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުން ޖަލްސާއަށް އެފަރާތުން ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުން ވަގުތީ
މިހިސާ ު
ބނުންފުޅުވާނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެންސަލް ކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮކްސީ ދެވިދާނެއެވެ.
ބންދު ކުރެވޭނެއެވެ .ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް ޕްރޮކްސީ ދޭން ޭ
ގޮތުން ަ
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނީ  17މެއި  2022ވަނަ ދުވަހުގެ  20:30ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން
ބއިވެރިވުމަށް މިކުންފުނީގެ " 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރެވޭ ޙިއްޞާދާރުން ޖަލްސާގައި ަ
ބޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  17މެއި  2022ވަނަ ދުވަހުގެ  20:30ގެ ކުރިން shareholders@mtcc.com.mv ،އަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް
ފޯމް" އަދި ފޯމުގައި ަ
ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ސީ ހުށަހެޅުން

އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ޕްރޮކްސީ އައްޔަނު ކުރުން
ބއިވެރިވާނަމަ ،އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީއެއް އައްޔަނު ކުރުމަށް:
ބދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ޖަލްސާގައި ަ
ޙިއްޞާދާރުގެ ަ
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް ) (www.infinity.mvއަށް ލޮގިން ކުރައްވާ
ބ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ސްކްރީންގެ ވާތް ފަރާތުގައިވާ ” “FahiVoteޓެ ް
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ސްކްރީނުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އަދި ޖަލްސާއަށް ޕްރީ-ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ
ބމިޓް ކުރައްވާ
” “Proxy Registration / On my Behalfއަދި ” “In-personނުވަތަ ” “Onlineގައި ފާހަގަލުމަށްފަހު ސަ ް
ބއިވެރިވާނަމަ ވެކްސިން ކާޑު އެޓޭޗްކުރައްވަން ވާނެ
ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ހާޒިރުވެ ަ
ސްކްރީންގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ،އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓް އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ
” “Submit Proxyސިލެކްޓް ކުރައްވާ
ބންދު ކުރެވޭނެއެވެ.
ބން ޙިއްޞާދާރުގެ ޕްރޮކްސީ ،ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ަ
މިހިސާ ު
ބނުންފުޅުވާނަމަ ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.
ބއިވެރިވާން ޭ
ޖަލްސާއަށް އަމިއްލަ ހައިޞިއްޔަތުން ަ
އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވޭނީ  17މެއި  2022ވަނަ ދުވަހުގެ  20:30ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޖަލްސާއަށް ޕްރޮކްސީ އައްޔަނު ކުރުން
އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ނުކުރެވޭ ޙިއްޞާދާރުން ،ޕްރޮކްސީ އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށް " 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް އެދޭ
ބޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  17މެއި  2022ވަނަ ދުވަހުގެ 20:30
ފޯމް" އަދި ފޯމުގައި ަ

ގެ ކުރިންshareholders@mtcc.com.mv ،

އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން

ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕްރޮކްސީ ބާޠިލް ކުރުން
ބނުންވާ ޙިއްޞާދާރުން 17 ،މެއި  2022ވަނަ ދުވަހުގެ  20:30ގެ ކުރިން އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ،ނުވަތަ ކުންފުނީގެ " 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ
ބޠިލްކުރަން ޭ
ޕްރޮކްސީ ާ
ބޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ބޠިލްކުރަން އެދޭ ފޯމް" އަދި ފޯމުގައި ަ
ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޕްރޮކްސީ ާ
ބޠިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ާ

shareholders@mtcc.com.mv

އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ޕްރޮކްސީ

ޕްރޮކްސީ ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުޞޫލު
ހ .އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ އައްޔަނު ކުރެވޭނީ ޙިއްޞާދާރުގެ އިންފިނިޓީ ލޮގިން މެދުވެރިކޮށެވެ.
ބލައިގަނެވުނު ކަމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.
ށ .ޕްރޮކްސީ ފޯމު އެމްޓީސީސީއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުން ފޯމު ަ
ނ .ކޮންމެ ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރަކަށް ޖަލްސާގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ތަމްޞީލުކުރެވޭނީ  100ޙިއްޞާދާރުންނެވެ.
ބލުމަށްފަހު ތަޢާރުޒުވާ މަޢުލޫމާތު އަދި
ބލައި އަދި މަޢުލޫމާތު ވެރިފައިކުރުމަށްޓަކައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ގުޅާނެއެވެ .މިގޮތަށް ެ
ރ .ހުށަހެޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ަ
ބޠިލްވާނެކަމަށް ފޯމްގައި
ބޠިލްކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ާ
ވެރިފައިނުކުރެވޭ މަޢުލުމާތު ހިމެނޭނަމަ ،ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް ޕްރޮކްސީ ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެފޯމްތައް ާ
ބގެންވެއެވެ.
ބޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުންފުންޏަށް ލި ި
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ފޯމްތައް ާ
ަ
ބއެކު) ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން/އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.
ބ ާ
ބޠިލްކުރެވުނު ފޯމުތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު (ސަ ަ
ބ .ޞައްޙަ ފޯމުތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު އަދި ާ
ޅ .ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮންފަރމޭޝަން އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރަށް އެންގޭނެއެވެ .މި އެސް.އެމް.އެސްގައި ޖަލްސާގެ ތަފްޞީލް
ބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ަ

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން
ބއިވެރިކުރުމުގެ
ބރިޑްކޮށް (އޮންލައިން އަދި ހާޒިރުވެގެން) އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ،މިޖަލްސާގައި ވީހާވެސް ގިނަ ޙިއްޞާދާރުން ަ
އެމްޓީސީސީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ހައި ް
ބނުންވާގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދީފައިވާނެއެވެ.
ބއިވެރިވާން ޭ
މަޤްޞަދުގައެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖަލްސާގައި ަ

ބއިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،މިޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ަ
ބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.
ބންނެވެ .އަދި މިއަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ރަޖިސްޓަރވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާގައި އޮންލައިންކޮށް ަ
އެރުވޭނީ ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރވާ ތަރުތީ ު
ބއިވެރިވެވޭނެ ގޮތް އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އަންގާނެއެވެ.
މިގޮތުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި ޕްރޮކްސީ ތަމްޞީލު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާގައި ަ

ބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް ސްމާރޓް ފޯނު
މިޖަލްސާގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްކަމުގައިވާތީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ަ
ބނުންކުރެވޭނެ ވަޞީލަތަކާއެކު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބލެޓް ފަދަ" ،ފަހިވޯޓް" ޭ
 /ޓެ ް

ބއިވެރިވުމަށް
ބނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  17މެއި  2022ވަނަ ދުވަހުގެ  20:30ގެ ކުރިން އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ަ
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭ
ޖަލްސާގައި ަ
ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.
ބނުންވާ އިރުޝާދުތައް އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އަންގާނެއެވެ.
ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި ޕްރޮކްސީ ތަމްޞީލު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާގައި ވޯޓުލުމަށް ޭ

އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2020 :02ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
ބރުMTCC-CS/IU/2022/129 -:
ކުންފުނީގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވާނީ  17އޭޕްރީލް  2022ގައި ނަން ަ
އިޢުލާނުން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ .މިޔައުމިއްޔާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ  24އޭޕްރީލް  2022ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2021 :03ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން
ބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.
ކުންފުނީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ވާނީ  29އޭޕްރީލް  2022ވަނަ ދުވަހު މިކުންފުނީގެ ވެ ް

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2021 :04ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން
ބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.
ބތައް ވާނީ  29އޭޕްރީލް  2022ވަނަ ދުވަހު މިކުންފުނީގެ ވެ ް
ކުންފުނީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާ ު

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2021 :05ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ފާސްކުރުން
ބހާގޮތަށް
މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި މޫނުމަތީ އަގު ( 05/-ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ޙިއްޞާއަކަށް ( 3/50ތިން ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި) ަ
ބޑުން ނިންމަވައި ،މިކަން ވާނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  21އޭޕްރީލް  2022ގައި
 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ބރު MTCC-CS/IU/2022/134 :އިޢުލާނުން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.
ނަން ަ

ބވަޑައިގަންނަވާނީ  18އޭޕްރީލް  2022ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި05 ،
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ ލި ި
ބރު MTCC-CS/IU/2022/093 :އިޢުލާނުން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.
އޭޕްރީލް  2022ގައި ވާނީ ނަން ަ

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2022 :06ވަނަ އަހަރަށް ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ ،އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން
 2022ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮޑިޓް ފާރމްތަކުން އަގު ހޯދައި ،ތިރީގައިވަނީ އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏާއެކު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތް

ހުށަހެޅުއްވި އަގު (ރުފިޔާ)

އޮޑިޓް ފާރމް

ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން

478,590/-

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް

ނެތް

487,600/-

ކޭޕީއެމްޖީ

ބޑުން ހުށަހަޅާފަރާތަކީ،
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް އެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  :07ކުރިއަށްއޮތް ދައުރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން
ބކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  05ޑިރެކްޓަރުންއެވެ .އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
މިކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިންތިޚާ ު
ބކުރުމަށް
ބޑުން އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިންތިޚާ ު
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯ
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިމިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހީމް  /ހިޔާވަހި ،ނ.ކުޑަފަރި (ޗެއަރޕަރސަން)
 .2އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް  /މ.ސީނުކަރަންކާގެ ،ކ.މާލެ (އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)
 .3އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޙުސައިން މޫސާ  /އިހާ ،ޅ.ހިންނަވަރު (އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)
ބރު ދރ  ،950ކ.މާލެ (ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)
 .4އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަލީ  /ދަފްތަރު ނަން ަ
 .5އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފަރީދު  /ރޭވަވިލާ ،ފ.ފީއަލި (ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  :07ކުރިއަށްއޮތް ދައުރަށް ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން
ބފުޅުންނެވެ .އަދި މިފަރާތްތައް
ބކުރާ  02ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ޭ 04
މިކުންފުނީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާ ު
ބޑުން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ ތިރީގައިމިވާ
ބޑުގައި ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލުކުރުމަށްޓަކައި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ފަރާތްތަކެވެ.
 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢިމްރާން ޢަދްނާން  /މ.މެއިންޒް ،ކ.މާލެ
 .2އަލްފާޟިލް ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު  /ހެޕީނައިޓް ،ގއ .ވިލިނގިލި
ބދުﷲ ސަޢީދު  /ވ.ޝެހެނާޒް މަންޒިލް ،ކ .މާލެ
 .3އަލްފާޟިލް އަ ް

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  :09ޙިއްޞާދާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޖަވާބު ދެއްވުން
ބނުންފުޅުވާ
ބނުންފުޅުވާ ސުވާލުތައް ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވަން ޭ
ބޑާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ކުރައްވަން ޭ
 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ޙިއްޞާދާރުން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ޚިޔާލުތައް 11 ،މެއި  2022ވަނަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން  companysecretary@mtcc.com.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ ސުވާލު ނުވަތަ
ބރު އީމެއިލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޚިޔާލުތަކާއެކު ޙިއްޞާދާރުގެ ނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަން ަ
ބލައި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.
ބރު އީމެއިލްގައި ހިމަނާފައިނުވާނަމަ އެސުވާލާއި ޚިޔާލު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ަ
ނަމަވެސް ނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަން ަ

ސ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަނަވަރު

ަަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ވަނަވަރު

ސ

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލުކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ވަނަވަރު

 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢިމްރާން ޢަދްނާން
ދާއިމީ އެޑްރެސް :މ.މެއިންޒް ،ކ.މާލެ
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :މ.މެއިންޒް ،ކ.މާލެ

•

ބދް (އިންފޯމަރ)
ފައިނޭންސިންގ ސްކިލްސް ފޯރދަ ޯ

ޕްރޮޖެކްޓްސް /ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް

•

ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަނަޓް (ރޯލާ އެކަޑަމީ)

ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

•

ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓްރެޓެޖީ – އެސެންޝިއަލް،

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު:
•

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވިތް
މާސްޓަރސް އިން ި

•

ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން އިން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

•

ބލްޑިންގ (އައި.ޓީ.ޖޭ
ޑިޕްލޮމާ އިން އާރކިޓެކްޗަރ އެންޑް ި

•

މެނޭޖްމަންޓް (އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ)
•

އެގްޒެކެޓިވް ސަރޓިފިކޭޓް އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް
(ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ ،ސިންޖަޕޯރ)

•

ބއީ)
ބޑް (އިންފޯމާ ،ދު ާ
ފައިނޭންޝަލް ސްކިލްސް ފޮރ ދަ ޯ

•

ޑިރެކްޓާރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ވިލާ ކޮލެޖް ،މާލެ)

ބޖެޓިންގ އެންޑް ކޮސްޓް
މާސްޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ަ

ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާއި ތަޢާރުޒްވާ މެޓީރިއަލް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ޑައިރެކްޓަރޝިޕް:
•

މެލޭޝިއާ)
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސަރޓިފިކޭޓް އިން ސަޕްލައި ޗެއިން

ބ އެމިރޭޓްސް)
ޔުނައިޓެޑް އެރެ ް

•

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ،ޑެޓް ރިކަވަރީ (މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް

ކޮންޓްރޯލް (މާރކަސް އިވަންސް)

(ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ސަދަން ކުއީންސްލެންޑް،
އޮސްޓްރޭލިއާ)

(ސްޓްރެޓެޖިކް ފައިނޭންޝިއަލް ސްކިލްސް ގްލޯމެކްސް،

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާތަނާއި ވަޒީފާ:

•

މުޢާމަލާތެއް ،ތަނެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ

ބޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް
ޯ

އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އަދި ސަރވިސް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ)

ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަން:

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ،ޑެޓް ރިކަވަރީ /ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،

އެފަދަކަމެއް ނެތް

ސަޕްލައި އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް /ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ،
އިންޖިނިއަރިންގ /އިންޖިނިއަރިންގ މެނޭޖަރ /ޕްލޭނިންގ

އެމްޓީސީސީގައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު:

އެންޑް ޑިޒައިން މެނޭޖަރ /އެސިސްޓަންޓް ޕްލޭނިން އެންޑް

 60ޙިއްޞާ

ޑިޒައިން މެނޭޖަރ /އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ،

 .2އަލްފާޟިލް ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު
ދާއިމީ އެޑްރެސް :ހެޕީނައިޓް ،ގއ .ވިލިނގިލި
ބއި ،ކ.މާލެ
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ހ .ހިޔަލީގެ ހުޅަނގު ަ

•
•

•

(ވިކްޓޯރިއާ ޔުނިވަރސިޓީ ،އޮސްޓްރޭލިއާ)
•
•

ބޒްނަސް ،ޑިޕްލޮމާ އޮފް
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ި

•

•

ބޒްނަސް ،މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މާރކެޓިންގ
ޑިޕްލޮމާ އޮފް ި

•

•

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ ،ސިންގަޕޯރ)

ބ އަދި ޑިރެކްޓަރޝިޕް
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
▪

ބޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް
ޯ
ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ)

ސަރޓިފިކެޓް އިން ފައިނޭންސް ފޯ ނޮން-ފައިނޭންސް ފޯ

އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާއި ތަޢާރުޒްވާ މެޓީރިއަލް

ބ
ބޑް މެމްބަރސް (ނާދިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް ،ޔުނައިޓެޑް އެރެ ް
ޯ

މުޢާމަލާތެއް ،ތަނެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ

އެމިރޭޓްސް)

އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އަދި ސަރވިސް

ބޑް
ބލްޑިންގ ހައި ޕާރފޯމެންސް ޯ
ސަރޓިފިކެޓް އިން ި

ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަން:

ބޑް ފޯރ ސްޓްރެޓެޖިކް
ޑިވެލޮޕިންގ އޭން އެފެކްޓިވް ޯ

އެފަދަކަމެއް ނެތް

ޕްލޭނިންގ އެންޑް ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް (ގްލޯމްކްސް،

އޮސްޓްރޭލިއާ)
•

ލޓޑ)

ބ އެމިރޭޓްސް)
ޔުނައިޓެޑް އެރެ ް

ބޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،
(ޕާރތް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ި
އެގްޒެކެޓިވް ސެޓްފިކެޓް އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް (ސިންގަޕޯރ

ސަރޓިފިކެޓް އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް
ބޑް ޑިރެކްޓަރސް (ނާދިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް،
ސްކިލްސް ފޯ ޯ

ބޒްނަސް އެންޑް
ބޒްނަސް (ޕާރތް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ި
ި
ޓެކްނޮލޮޖީ ،އޮސްޓްރޭލިއާ)

ސެޓްފިކެޓް އިން ނިޔު ޓެކްނޮލޮޖީޒް އެންޑް ޗޭންޖިންގް
(ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އޮކްސްފޯޑް ،ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް)

ބޒްނަސް – މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް
ބޗެލާރސް އޮފް ި
ެ
މަރކެޓިންގ (އެޑިޓްކަވާން ޔުނިވަރސިޓީ ،އޮސްޓްރޭލިއާ)

(ދަ ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން ޔުނިވަރސިޓީ ،އެމެރިކާ)

•

މެނޭޖަރ (އެލައިޑް އިންސޫރަންސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ

ބލް ޗެލެންޖެސް އިން ޓްރާންސްޕޯޓް
ބހޭވިޔާޒް :ގްލޯ ަ
ި

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު:
ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މާރސްޓާސް އޮފް ި

ބސްޓް ޕްރެކްޓިސް
ސެޓްފިކެޓް އިން ކޯޕަރޭޓް ގަވާރނަންސް ެ

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާތަނާއި ވަޒީފާ:

•

ބ އެމިރޭޓްސް)
ޔުނައިޓެޑް އެރެ ް

އެމްޓީސީސީގައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު:

ބލިކް ކޮމްޕެނީސް
ފައިނޭންޝަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ފޯ ޕަ ް
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(އައި.އެމް.ޓީ.ސީ ،މެލޭޝިއާ)

 .3އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
ދާއިމީ އެޑްރެސް :ވ.ޝެހެނާޒް މަންޒިލް ،ކ .މާލެ
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ވ.ޝެހެނާޒް މަންޒިލް ،ކ .މާލެ

•

ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ (ކްޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

•

•

ބލިކް ކޮމްޕެނީސް
ފައިނޭންޝަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ފޯ ޕަ ް

ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މާރސްޓާސް އޮފް ި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ ،މެލޭޝިޔާ)

•

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް)

ބޗެލާރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން (މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް
ެ

•

ބޑު ޑިރެކްޓަރ ( މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
ޯ
ކޯރޕަރޭޝަން)

•

(އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހާރޑްވެއަރ ޓެކްނޮލޮޖީ)
•

މެނޭޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ސެންޓަރ ފޯރ

•

ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިސް ސްޓަޑީސް ،އޮސްޓްރޭލިއާ)
ބ ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ކަސްޓަމްސް
ސަ ް

•

އޮފިޝިއަލްސް އޮން ޓެކްނިކަލް އެސްޕެކްޓްސް އޮފް ދަ
ކެމިކަލް ވެޕަންސް ކޮންވެންޝަން ޓްރާންސްފަރސް ރެޖިމެ
(ރޯޔަލް މެލޭޝިއަން ކަސްޓަމްސް އެކަޑެމީ)

ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ – ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން
ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޓީމް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް)

•

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ،ދިވެހިރާއްޖެ)
•

•

(އައި.އެމް.ޓީ.ސީ ،މެލޭޝިއާ)
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ޑައިރެކްޓަރޝިޕް:

"ސިސްކޯ" ސަރޓިފައިޑް ނެޓްވޯރކް އެސޯސިއޭޓް

(މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް)

އޮތޯރިޓީ)

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު:
•

•

ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ – ޕެސެންޖަރ ކްލިއަރެންސް

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  – 2ފައިނޭންސް އެންޑް
އެކައުންޓްސް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް)

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި ވަޒީފާ:
ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް)

ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރރަރ  -އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާއި ތަޢާރުޒްވާ މެޓީރިއަލް

(މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ)

މުޢާމަލާތެއް ،ތަނެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ

ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރަރ – ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަންސް

އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އަދި ސަރވިސް

(އެވިޑް ކޮލެޖް)

ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަން:

ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ – ސީ ކާގޯ އެގްޒަމިނޭޝަން

އެފަދަކަމެއް ނެތް

(މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް)
•

ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ – ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން

އެމްޓީސީސީގައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު:

(މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް)
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ޖަލްސާގައި ވޯޓްދިނުން
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  43ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޢާންމު ޖަލްސާ އެއްގައިވެސް ވޯޓްދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ 10%
ބތުން ،ޕޯލް ވޯޓްދޭގޮތަށް
ބތުން ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް ވޯޓެއްގެ ނިސް ަ
ބރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސް ަ
ބރުން އެދިއްޖެނަމަ މެމް ަ
އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ތަމްޞީލުކުރާ މެމް ަ
ބޑުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ،އަދި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާގައި
ބޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަދި ޯ
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެޯ .
ޙިއްޞާދާރުން ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއެއް ޤާއިމުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބއިވެރިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ.
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓް ދޭއިރު ޖަލްސާގައި ަ
ބރަކަށްވެސް އޭނާ ގަނެފައިވާ
ބއިވެރިވާ ކޮންމެ މެމް ަ
ބތުން ވޯޓުދޭއިރު ޖަލްސާގައި ަ
ބރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސް ަ
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  45ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މެމް ަ
ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއް ވޯޓުގެ ގޮތުން ޕޯލް ވޯޓެއް ދެވިދާނެއެވެ.
ބ ކުރުމުގައި އަތް އުފުލައިގެން
ބޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާ ު
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ބޑުން
ބއިވެރިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް އަދި ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ތަމްޞީލުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް ،އެޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ބދަލުގައި ޖަލްސާގައި ަ
ވޯޓްދިނުމުގެ ަ
ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްޞީލުކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކޮންމެ ގޮނޑިއަކަށް އެއް ވޯޓް ދެވޭ އުޞޫލުން ،ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ވޯޓް ލެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ވޯޓު ދިނުމުގައި
ބޠިލްވާނެއެވެ.
ބދަލުގައި ވޯޓުލާ ފަރާތުން ވޯޓު ދީފައިވާނަމަ އެޙިއްޞާދާރެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ވޯޓެއް ާ
ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑީގެ އަދަދަށްވުރެ ގިނައިން ޙިއްޞާދާރަކު އަދި ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ަ
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  58ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓަށް އެހުމުން ،ދެފަރާތުގެ ވޯޓް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ،އެ ވޯޓް ނެގުނީ ،އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓް ދޭގޮތަށް
ބގެންވެއެވެ.
ބލަހައްޓާ ފަރާތަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
ކަމަށްވިޔަސް ނުވަތަ ޕޯލް ވޯޓަކުން ޙިއްޞާއަކަށް ވޯޓެއްދޭ އުޞޫލުންކަމަށް ވިޔަސް އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާޞަތު ަ
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  59ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޖަލްސާއެއްގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ
ބލަހައްޓާ ފަރާތެވެ.
އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާޞަތު ަ

ބއްދަލުވުމެއްގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޙިއްޞާދާރުންގެ
ބޔާންކުރެވިފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ަ
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  60.2ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެހެން ގޮތަކަށް މިގަވާއިދުގައި ަ
ބރުންގެ
ބއި މެމް ަ
ބއިކުޅަ ތިން ަ
ބރުންގެ ހަތަރު ަ
ބގެންވާ މެމް ަ
ބއިވެރިވެ ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާސްވާނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ަ
ބއްޖެނަމައެވެ.
ބއްޔަތު ލި ި
އަޣުލަ ި
ބއްޔަތަކުން ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ
ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  60.3ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާންމު ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޤަރާރު އިއްތިފާޤުން ނުވަތަ ވަކި އަޣުލަ ި
ބޔާންކޮށް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކޮށް ،އެކަން ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔުމުން ،އެޤަރާރަކާ އެއްކޮޅަށް
ބގެން ފާސްނުވާކަމަށް ަ
ބއްޔަތެއް ނުލި ި
ބއްޔަތު ނުވަތަ ވަކި އަޣުލަ ި
އެޤަރާރު އަޣުލަ ި
ބހޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ދަލީލަކަށް ފުދޭނެއެވެ.
ނުވަތަ ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓުގެ އަދަދު ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެފައި ނެތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެޤަރާރަކާ ެ
ބއްޔަތުންނެވެ .ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ
ބނުންކުރާ ފަހިވޯޓު ސިސްޓަމްގައި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ގުނޭނީ ޖަލްސާއަށް ލޮގިންކޮށް ވޯޓު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަޣްލަ ި
ޖަލްސާގައި ވޯޓުލުމަށް ޭ
ބސްޓެއިންޑް" ކަމުގައި ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި ރިކޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.
ބއިވެރި ނުވާ ކަމުގައި ނުވަތަ "އެ ް
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ނުދެއްވާ ފަރާތްތައް ވޯޓުގައި ަ

