
 

 

 

  އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި 

ރީ ޟިޙާޖިސްޓަރކުރުން، ޑީރަ ން، ރަޖިސްޓަރކުރުމާއިޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރުމާއި ބަލައިގަތު

  ޤަވާޢިދު ބެހޭއިވޯޓު ދިނުމާއި ގުނުމާ ން އަދިމާކުކުރު

  

  .ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރުމާއި ބަލައިގަތުން .1

  ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރެވޭ ޙާލަތު .1.1

ބަދަލުގައި ޖަލްސާއަށް  ޙިއްޞާދާރެއްގެއިގަނެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެވަޑަ ޙިއްޞާދާރަކަށްކުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް 

. އެގޮތުން ކޮންމެ  ޙާޟިރުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ ހައްޤު ކުންފުނީގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ

. 1ބަރަކަށްވެސް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ މްމެ   (އެކެއް) ޕްރޮކްސީއެވެ

.ލާޒިމްއެއް ކޮންމެހެން ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވުން  އެހެންނަމަވެސް،  ނުކުރެއެވެ

.ފުރިފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންވާއަހަރު  18ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކީ  އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަން އަދި ބޯޑުގެ އެހެން  ނެއެވެ

.   ޑިރެކްޓަރއަކަށް އެއްވެސް ޙިއްޞާދާރެއްގެ ޕްރޮކްސީ ތަމްޘީލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

މިކުންފުނީގެ  ނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތަކީ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތެއްނަމައަހަރު ނުފުރޭ 18ޙިއްޞާދާރަށް 

ބެލެނިވެރިޔާގެ އަދި ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ޙިއްޞާދާރުގެ، ޙިއްޞާދާރުގެ މާއެކު،ޕްރޮކްސީ ފޯ

 .   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކުންފުނީގެ މިކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްޘީލްކުރުމަށް ވަކި ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ، 

 .   ޕްރޮކްސީ ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އޭގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  



 

 

  ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަގުތު .1.2

ގަޑިއިރު  24ޢާންމު ޖަލްސާ ފެށުމުގެ  ނީގެ ޕްރޮކްސީ ފޯމް މެދުވެރިކޮށްބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ކުންފުސީއާއިޢައްޔަންކުރާ ޕްރޮކް ޙިއްޞާދާރުން

ގަޑިއިރު  48ފެށުމުގެ  އެހެންނަމަވެސް އިދާރީ ކަންކަމަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާކުރިން ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

.  ކުރިން މިފޯމް   ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކުންފުނީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ

  ރުވުންޟިޖަލްސާއަށް ޙާޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު  .1.3

. އެމީހެއްގެ  ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވޭނީ ހަމައެކަނި ކުންފުނިން އަންގާފައިވާ ބާޠިލްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

.   ގޮތެއްގެ މަތީން، ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްނުކޮށް އެޙިއްޞާދާރަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ

  ން ނުވަތަ ކެންސަލްކުރުންޕްރޮކްސީ ރިވޮކޭޝަ .1.4

ބާޠިލްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމްގެ ޛަރީޢާއިން ށްފަހު އެޕްރޮކްސީ ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރުމަ

. ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރަން އެދޭ ޙާލަތެއްގައި ޖަލްސާ ފެށުމުގެ  އިރު ކުރިން އެކަން (އެކެއް) ގަޑި 1ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ

.  ކުންފުނިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކަށް ކުންފުންޏަށް   އަންގަންވާނެއެވެ

  ޕްރޮކްސީގެ ޢަދަދު .1.5

. ޙިއްޞާދާރުން 100ކޮންމެ ވަކި މީހަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ޢައްޔަންކުރެވޭނީ    ގެ ޕްރޮކްސީއެވެ

  ރިވޮކޭޝަން ފޯމްޕްރޮކްސީ ޕްރޮކްސީ ފޯމް އަދި  .1.6

. މި ދެފޯމްގައި އެކު ޕްރޮކްސީ ފޯމް އަދި ޕްރޮކްސީ ރިވޮކޭޝަން ފޯމް ޢާންމު އިއަކަށް ދޭ ނޯޓިސްއާޢާންމު ޖަލްސާ ކުރެވޭނެއެވެ

 . ހަމަމިއާއެކު، ހުށަހެޅޭ ކޮންމެހެން ބަޔާންކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަަ އެފޯމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

ކުންފުނިން ނަންބަރަށް ފޯން ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ންކުރުމަށް ޤީށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތަކެއްކަން ޔަދާރުންގެ ފަރާތުން ހުފޯމްތަކަކީ ޙިއްޞާ

.ޠިބާ ވެސްފޯމްއެޔަޤީންކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ،  މްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުންގުޅުމުން، އެކަން ފޯ   ލްކުރެވޭނެއެވެ

  



 

 

  ޕްރޮކްސީ ފޯމް ބަލައިގަތުން .1.7

ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ އެސްޓީއޯ ޕލކގެ  24ޕްރޮކްސީ ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނީ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ 

އީމެއިލް   cs@stomaldives.netފެކްސް ނަންބަރަށް ނުވަތަ އެސްޓީއޯގެ 3344533އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަންއަށް ނުވަތަ  ހެޑް

.އެޑްރެހަ ގަޑިއިރު  48އެހެންނަމަވެސް، ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އިދާރީ ކަންކަމަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާ ފެށުމުގެ  ށެވެ

.  ކުރިން މި ފޯމްތައް ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކުންފުނީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ

. ކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅޭ ވަގުތަށްފަހު  ޕްރޮކްސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ   ފޯމްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

. އަދި އެސްޓީއޯގެ މައި އޮފީހަށް  ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް، ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ޗެކްކުރުމަށްފަހު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

. އީމެއިލް އަދި ފެކްސްއިން  ބަލައިގަނެވުނު ފޯމްތަކާއި ބަލައި ނުގަނެވޭ ފޯމްތަކުގެ ލިސްޓެއް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ

 .   ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުން ގުޅައިގެން މިމަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ

. ރަފޯމް ބަލައިގަންނަ ވަގުތު، ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރވެސް ކުރެ މިޤަވާޢިދުގެ ބެހޭގޮތުން އިޖިސްޓަރކުރުމާވޭނެއެވެ

. ރި ވަނަ މާއްދާއަށް 2  ޢާޔަތްކުރައްވާށެވެ

ަ، ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސާފު ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމ

 .  ނުވަތަ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް ޕްރޮކްސީ ދީފައިވާނަމަ އެފަރާތުން ދީފައިވާ ޕްރޮކްސީ ފޯމް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ

. އަދި  ވަގުތުހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮކްސީ ހުށަ ފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ހަމަވުމުން، ހުރިހާ ފޯމެއް އަލުން ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ

. ނަމަ، އެފޯމް ތަޢާރުޟުވާޙިއްޞާދާރުންގެ ރަޖިސްޓަރއާއި    ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ޙިއްޞާދާރަށް އަދި ޕްރޮކްސީއަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ

  

  

  

 



 

 

  ޖިސްޓަރކުރުންރަ .2

  ޖިސްޓަރކުރުންރަ .2.1

. ކޮންމެ ގައެއޮފީހު ހެޑްއެސްޓީއޯގެ ރޭގައި ތެ ގެކުންފުނިން އިޢުލާންކުރާ މުއްދަތެއްޖިސްޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނީ، ރަ ވެ

ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓް، ، ކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އެބޭފުޅެއްގެ ، ޖިސްޓަރކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވަންވާނީރަޙިއްޞާދާރަކުވެސް 

. ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް  ޖިސްޓަރކޮށް ނިންމުމަކީ ކޮންމެ ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ރަރެޖިސްޓްރޭޝަންއަހިއްޕަވައިގެންނެވެ

.   މެމްބަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ

  ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރކުރަން ފޮނުވުން .2.2

 ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުދިވެހިޖިސްޓަރކުރުމަށްޓަކައި ޙިއްޞާދާރަށް ވަޑައިގެންނެވެން ނެތްނަމަ، ޙިއްޞާދާރުގެ ސިޓީއަކާއި ރަ

. ބަދަލުގައި އެކު އާއޮރިޖިނަލްގެ ޕާސްޕޯރޓް، ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ

މީހަކު ފޮނުއްވާއިރު އެމީހާގެ އަތުގައި ފޮނުއްވާ ސިޓީގައި ޙިއްޞާދާރަށް ވަޑައިގަނެވެން ނެތުމުން ބަދަލުގައި އަންނަ މިގޮތަށް 

 އޮރިޖިނަލްގެ ޕާސްޕޯރޓް، ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުދިވެހިޙިއްޞާދާރުގެ އެކު އިމިހާއާ

. ޙިއްޞާދާރު ސޮއިކުރައްވަން ވާލުގައި ޙިއްޞާދާރު ރަޖިސްޓަރކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ލިޔެ،ހަވާކަމަށާއި އޭނާގެ އްފޮނު ވާނެއެވެ

. ނަންބަރެއް ސިޓީގައި ބަޔާންކުރައްވަ ހަމަމިއާއެކު، ޙިއްޞާދާރަށް ގުޅޭނެ   ންވާނެއެވެ

ންބަރަށް ކުންފުނިން ގުޅާ، މަޢުލޫމާތު މިގޮތަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތައް ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ޙިއްޞާދާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ނަ

 .   ސާފުކުރެވޭނެއެވެ

  ރަޖިސްޓަރކުރާނެ ގޮތް .2.3

އެކު، އިލިބުމާ އޮރިޖިނަލްގެ ޕާސްޕޯރޓް، ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުދިވެހިޙިއްޞާދާރުގެ 

. ޙިއްޞާދާރު ޖަލްސާއަށް ވަޑަ ޙިއްޞާދާރު ، އިގަންނަވާނެކަމަށް ރަޖިސްޓަރކުރެއްވުމަށްފަހުޙިއްޞާދާރު ރަޖިސްޓަރކުރެވޭނެއެވެ

 .   ތަމްޘީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދާއި ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދު ޔަޤީންކުރެވޭނެއެވެ



 

 

. އިޢުތިރާޒެއް  ރަޖިސްޓަރކުރެވުނުއެއަށްފަހު،  މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓް ޕްރިންޓްކޮށް، ޙިއްޞާދާރުގެ އިޢުތިރާޒެއްވޭތޯ ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ

. ނު   ވާނަމަ، އެ ރިޕޯޓްގައި ޙިއްޞާދާރު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ސްތައް ޕްރިންޓްކުރުމަށްފަހު އޭގައިވާ މަޢުލޫމާތު މިރިޕޯޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޔަޤީންވުމުން، ވޯޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓް ކަރުދާ

. އަދި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި މައްސަ ޔަޤީންކުރުމަށް ޙިއްޞާދާރަށް ރުގައި ސިޓީ ޛިޙިއްޞާދާރުގެ ޙާލައެއް ނުވާނަމަ، ހުށަހެޅޭނެއެވެ

.ބަންދު ކުއުރައަކަށްލާ  . ރެވޭނެއެވެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައިވާ  އަދި ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ޙިއްޞާދާރު ސޮއިކުރައްވަންވާނެއެވެ

. ވަގުތުން މަޢުލޫމާތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ، އެކަން   ޙައްލުކުރަންވާނެއެވެ

. އަދި މިބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރަތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނީ އެސް  ތައްސިޓީއުރަ ޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ

. ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުންނެހަވާލްކުރެވޭނީ  ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރާއި ޙިއްޞާދާރާއި  ވެ

  ކުރުންރީ މާކުޙާޟި .3

ރީ ޙާޟި އަށްއްވާ ފަރާތްތަކުން ޖަލްސާޙާޞިރުވުމަށް ރަޖިސްޓަރކުރެއްވި ޙިއްޞާދާރުންނާއި ޕްރޮކްސީ ތަމްޘީލްކުރަޖަލްސާއަށް 

. ތަނަކަށް ވަޑައިގެން،  ކުންފުނިން އަންގާވަގުތުގެ ތެރޭގައި، އިޢުލާންކުރާ މާކުރުމަށް ކުންފުނިން  އެކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

ޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް، އެއީ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ ލަހުން ޖަލްސާއަށް ވަރީ މާތުން، ޖަލްސާގެ ޙާޟިއެގޮ

. އަދި އެފަރާތް ބެލެވޭީނ ޖަލްސާއަށް  ކަށްޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަވެސް، އެފަރާތަރަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ

.   ޙާޞިރު ނުވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ

  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮސެސްމާކުރީ ޙާޟި .3.1

ޕާސްޕޯރޓް، ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ  ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުދިވެހިއެފަރާތެއްގެ  އިރުވަޑައިގަންނަވާރީ މާކުކުރުމަށް ޙާޟި

. އަދި ހިއްޕަވައިގެން އޮރިޖިނަލްގެ ލައިސަންސް އްވަންވާނީ ޖަލްސާ ކުރަމާކު ރީޙާޟި ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ

 .   ބާއްވާ ތަނުގައި އެކަމަށް ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ މޭޒަށް ވަޑައިގެންނެވެ

  



 

 

  ވަގުތުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރީ މާކުޙާޟި .3.2

 ރީވަޑައިގެން ޙާޟިތަނަކަށް  ކުންފުނިން އަންގާގައި، ވަގުތުގެ ތެރޭ އިޢުލާންކުރާ، ނޑައަޅާކުންފުނިން ކަރީ މާކުކުރުމަށް ޙާޟި

. މާކުކުރުމަކީ ޙިއްޞާދާރު އަދި ޕްރޮކްސީ ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަން   ނަވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

  ހަވާލުކުރުން ޓު ކަރުދާސް ހިމެނޭ ސިޓީއުރަވޯ .3.3

ވޯޓު ށް ކުރުމަށްފަހު، ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން، ޙިއްޞާދާރުންނާއި ޕްރޮކްސީ ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަރީ މާކުޙާޟި

. ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް  ވާ ވޯޓުސިޓީ އުރައިގައިއަދި ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން  ކަރުދާސް ހިމެނޭ ސިޓީ އުރަތައް ހަވާލްކުރެވޭނެއެވެ

. އަދި  . އްވަންއެވަގުތު، ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ހައްލުކުރަ އެމައްސަލައެއްމައްސަލައެއްވޭތޯ ސުވާލުކުރެވޭނެއެވެ   ވާނެއެވެ

  ޖިސްޓަރކުރުންރަ-ޑީ .3.4

ރާތަކުން ޖަލްސާ ދޫކޮށް ވައިގެން ވަޑައިގެން އިންނެވި ފަޖަލްސާ ހިންގަމުންދާ ވަގުތު، ޙިއްޞާދަރެއް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ހިއްޕަ

. ޑީރަ-ހާލަތުގައި، އެފަރާތުން ޑީންނަވަން ޖެހިއްޖެ ގަވަޑައި ޖަލްސާގައި ޖިސްޓަރކުރުމަށްފަހު އަލުން އެނބުރި ރަ-ޖިސްޓަރ ވާންވާނެއެވެ

. ޢަދަދު  ފަރާތްތަކުގެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ނުމަކީ އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވޯޓުޖިސްޓަރކުރުމުގެ ބޭރަ-ޑީ ބައިވެރިއެއްނުވެވޭނެއެވެ

 ޖިސްޓަރވާ ވަގުތު، އެފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާސްތައް އަނބުރާ ރެޖިސްޓްރޭޝަންރަ-ހަމަމިއާއެކު، ޑީޔަޤީންކުރުމެވެ. 

. އަދި ވޯޓް ކަރުދާސްތައް ހަމަތޯ ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތެއް މޭޒަަ -ޑީމިޤަވާޢިދުގައި ވާގޮތުގެމަތީން ށް ހަވާލްކުރަންވާނެއެވެ

. ރަ   ޖިސްޓަރކުރެވޭނެއެވެ

  ވޯޓު ދިނުން .4

  ޙައްޤު ދިނުމުގެ ވޯޓު .4.1

. ޙިއްޞާދާރުންފުނީގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ ޤަރާރެއްވެސް ފާސްކުރާނީ ކު   ންގެ ވޯޓަށް އަހައިގެންނެވެ

. މިހެން ވޯޓުދޭނަމަ، ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ   1އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ

. ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ޙިއްޞާގެ % ން ވޯޓު ރުން އެދިއްޖެނަމަ، ޕޯލް އުޞޫލުޙިއްޞާދާތަމްޘީލްކުރާ  10(އެކެއް) ވޯޓެވެ



 

 

. މިހެން ވޯޓު ނަގާނަމަ، ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އެ މެމްބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް  (އެކެއް) ވޯޓު  1ނެގިދާނެއެވެ

 .   ދެވޭނެއެވެ

 .   ޕްރޮކްސީ ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މިހައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ

  އިވާ ގޮތްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަވޯޓު  .4.2

. މި އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވޯޓު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަ ރުދާހެއް މެދުވެރިކަޮށެވެ

އެކަރުދާހުގައިވާ ، ޖިސްޓަރކުރާ ވަގުތުގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުން ރަވޯޓު ކަރުދާސްތަކަކީ ޙިއްޞާދާރު ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ ހިއްޕަވައި

 އި ބެހެއްޓިވައިވާ ވޯޓުއުރަތަކުގަ ބަންދުކުރެވޭ ސިޓީ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވުނު، 2ޢުލޫމާތު ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު، މަ

. ކަރުދާސްތަކެ   ވެ

. މިކަ ރުދާހުގައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރައްވަންވާނީ އެއައިޓަމަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކަރުދާސް ކޮޅެވެ

މީގެ އައިޓަމްގެ ނަން، އެފަރާތަކުން ތަމްޘީލްކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު އަދި ތަމްޘީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

.  ވެސްސީގެ މަޢުލޫމާތުކްތެރޭގައި އެފަރާތަކުން ތަމްޘީލްކުރާ ޕްރޮ ހަމަމިއާއެކު، ކޮންމެ ކަރުދާސްކޮޅެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 . . މިއީ، ޙިއްޞާދާރު އެއައިޓަމެއް ފާހަގަކުރަން ފަސޭހައަކަށެވެ   ޕްރިންޓްކުރެވިފައިވާނީ ތަފާތު ކުލައަކުންނެވެ

 ޢައްޔަންކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކަރުދާސް ދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ހޮވާ ޑިރެކްޓަރޙިއްޞާ ޕަބްލިކްއެހެންނަމަވެސް، 

. މިވޯޓު ކަރުދާ ވަތަ ޕްރޮކްސީ ގެންނަ ޙިއްޞާދާރު ނުޖަލްސާއަށް ޙާޞިރުވުމަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުވެސް، ހުތަފާތުވާނެއެވެ

. ޖިސްޓަރކުރާ ވަގުތު، ފަރާތުން ރަ  ޕަބްލިކްމިކަރުދާސް ބޭނުންކުރާނީ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ސިޓީ އުރައަށްލާ ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ

މިއައިޓަމަށް ވޯޓު ދޭއިރު ޖުމްލަ ޢަދަދުން ވޯޓު ދޭން ބޭނުންވާނަމަ އެ ކަނޑައަޅާ ވަގުތުއެވެ.  ޑިރެކްޓަރރުންގެ ފަރާތުން ހޮވާ ޙިއްޞާދާ

. މިހެން ހެޔޮ ފާހަގައެއް  ދިމާލުގައިކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއި  ޖަހާއިރު އެއް ގޮޅިއަށް ވުރެ އިތުރު ނުވަތަ ޖުމްލަ ޢަދަދު ޖެހިދާނެއެވެ

.ގޮޅީގައި ފާ ޕްރޮކްސީ ތަމްޘީލްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓު ދޭއިރު އެފަރާތްތަކުން ތަމްޘީލް  ހަގަ ޖަހާފައިވާނަމަ ވޯޓު ކަރުދާސް ބާޠިލްވާނެއެވެ

. މިހެން ވ ޯޓު ކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދު، ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެން ވޯޓު ދެވިދާނެއެވެ

. ދޭން ބޭ   ނުންވާނަމަ، ވޯޓު ކަރުދާހުގައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ޖަހަންވާނީ، ދޭން ބޭނުންވާ ވޯޓުގެ ޢަދަދެވެ



 

 

ދީފިނަމަ އެވޯޓު ކުރާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދުން ވޯޓު ށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް ތަމްޘީލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދުން ވޯޓު ދިނުމަތަމްޘީލު

. ހަަމަ އެފަދައިން ޙިއްޞާގެ ޢަދަދުން ވޯޓު ދިނުމަކަރުދާސް ބާޠިލް ކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢަދަދުން ށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް ތަމްޘީލްވާނެެވެ

 .   ވޯޓު ދީފައިވާނަމަ، އެކަރުދާސްވެސް ބާޠިލްވާނެއެވެ

ފައިވާނަމަ، އެކަރުދާސްވެސް މީގެ އިތުރުން، އެއައިޓަމަަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް ނޫން ކަރުދާހެއް ވޯޓުލާން ބޭނުންކޮށް

  ބާޠިލްވާނެއެވެ. 

އެއައިޓަމަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކަރުދާސްކޮޅު، އެސްޓީއޯގެ އޮފިޝަލުންނާއި ކޮންމެ އައިޓަމްއަކަށްވެސް ވޯޓަށް އެހުމުން 

. ވޯޓު ދޭން ބޭނުން ނުވާނަމަ، އެކަރުދާސްކޮޅު ސިޓީ އުރައިގާ  .ބާއްވަވަންވާނެހަވާލްކުރައްވަންވާނެއެވެ ވާ ވޯޓު ޓީ އުރައިގައިސި އެވެ

ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމައެކަނި ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ ޑިިރެކްޓަރ ހޮވުމަށް  ފާހަގައެއް ޖައްސަވަންކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން 

. އެހެން އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓު ދެއްވާއިރު އެއައިޓަމަކަށް ޚާއްހަމަޖެހިފައިވާ  ޞަކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު އައިޓަމްގައި އެކަންޏެވެ

 .   އޮފިޝަލާއި ހަވާލްކުރުމުން ވޯޓު ދެވުނީއެވެ

  ވޯޓު ގުނުން .4.3

. ވޯޓު ކަރުދާސްތައް އެއްކުރުމަށްފަހު އޮފިޝަލުން އެކަރުދާސްތައް  ވޯޓު ގުނާނީ، ވޯޓު ގުނުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މޭޒަކުންނެވެ

.ހަރަކާތްތެރިވާނީ ކުންފުހަވާލްކުރާނީ ވޯޓު ގުނާ މޭޒަށެވެ. މިމޭޒުގައި  ވޯޓު ގުނާއިރު، ކޮންމެ  ނީގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންނެވެ

. މާކެއް ކަރުދާހެއްގައި  . މިއީ ވޯޓް ލެއްވި ފަރާތްތައް ޔަޤީންކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ   ޖެހޭނެއެވެ

. ފަހު އަލުން ޗެކްކޮށް ސޮއިކުރާނެއެވެވޯޓު ގުނުމަށްފަހު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ބަޔާންކުރާ ޝީޓްގައި ނަތީޖާ ބަޔާންކުރުމަށްމިމުވައްޒަފުން، 

.އެޝީޓް އިޢުލާންކުރުމަށް  އެއަށްފަހު ޗެއާމަންގެ އަރިހަށް ނަތީޖާ   ހުށަހެޅޭނެއެވެ

  

  

  



 

 

  ވޯޓު އެއްވަރުވުން .4.4

ގުޅިގެން ނަގާ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، މެމްބަރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ޗެއާމަން ނުވަތަ  އިޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި އެއްވެސް ކަމަކާ

 .   ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތުން ދޭ ވޯޓުގެ އިތުރުން، ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓެއްވެސް އެފަރާތަށް ދެވިދާނެއެވެ

  ވޯޓުގެ ޞައްޙަކަން .4.5

. އިނެގޭ ވޯޓުގެ ޞައްޙަކަމާ   މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތަށެވެ

އެގޮތުން ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓަށް އަހާފައިވާ މައްސަލައެއް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ ފާސްނުވާކަމަށް އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ، އެއީ އެމައްސަލަ ނިމިފައިވާ ގޮތްކަމުގައި ބެލެހެއްޓި ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް، އެ ޖަލް

.   އިތުރު ހެއްކެއް ހޯދުމަކާއި ނުލާ ސާބިތުވާނެއެވެ

  ޖަލްސާ ނިމުމުން ވޯޓު ކަރުދާސްތައް އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލްކުރުން .5

ނަވާ ވަގުތު، ވޯޓުލާ ކަރުދާސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެރުވިފައިވާ ޖަލްސާ ނިމުނުކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރުމުން، ޖަލްސާއިން ނިކުން

. މިގޮތަށް ހަވާލުކުރުމަށް ދަންނަވަނީ،  ސިޓީ އުރަތައް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓޭބަލްގައި ތިއްބަވާ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލްކުރައްވަންވާނެއެވެ

. ޓުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ވެރިފައިކުރުމަށް ފަސޭހައަކަށެވޯ   ވެ

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން .6

މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ބެހޭ އެއްވެސް ކަމަކާއި ގުޅިގެން، އިމިޤަވާޢިދު ނުވަތަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއާ

. ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން، ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވާ،  3344395ނުވަތަ  3344383   އެކަން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ
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