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 ނޯޓް
) 09:00ރޭ ދުވަހުގެ  ހުކުރުވާ  3ޖުން  2016(ން ރު ކުރިއިގަޑި 24ޖަލްސާ ފެށުމުގެ  .1 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ އެސްޓީއޯ ޕލކގެ މައި އޮފީހުގެ  ،ގެ ކުރިން

އިދާރީ ކަންކަމަށް   .އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް މިފޯމް ފޮނުއްވައިދެއްވަންވާނެއެވެ cs@stomaldives.net ފެކްސް ނަންބަރަށް ނުވަތަ އެސްޓީއޯގެ  3344533ރިސެޕްޝަންއަށް ނުވަތަ 

 ގަޑިއިރު ކުރިން މިފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.  48ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާ ފެށުމުގެ 

 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށްވާންވާނެއެވެ.  18ޕްރޮކްސީ ޙަވާލުވާ ފަރާތަކީ  .2

. މިފޯމާއެކު ޕްރޮކްސީ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ  .3  ލައިސަންސްގެ ސާފު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އަދި ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ  ގެބެލެނިވެރިޔާ ޙިއްޞާދާރުގެ،ފަރާތެއްނަމަ ދަށުގައިވާ  އްގެ ބެލުމުގެޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔެއެފަރާތަކީ ނުވަތަ  ނަމައަހަރު ނުފުރޭ 18 ށްއްޞާދާރަޙި .4

ޕްރޮކްސީ ޙަވާލްކުރިކަމަށް ޙިއްޞާދާރުގެ  ހަމަމިއާއެކު،ވާނެއެވެ. ންހުށަހަޅަޕާސްޕޯރޓް، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ސާފު ކޮޕީއެއް ފަރާތުގެ 

 ސޮއިކުރައްވަންވާނެއެވެ. ބެލެނިވެރިޔާ އިޤްރާރުވެ، ޙިއްޞާދާރުގެ ފަރާތުން 

ކާއެކު އެކުންފުންޏެއްގެ ައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްޘީލްކުރުމަށް ވަކި ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ، ޢައްޔަންކުރި ފަރާތުގެ އ ޏަކުންކުންފުން .5

ވާނެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު އެފަރާތުގެ ޅަންޓްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓިފިކެނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރިޒޮލިއުޝަންއެއް އަދި ކުންފުނީގެ  ން ފާސްކޮށްފައިވާބޯޑުނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ 

.  ތައްގަނޑު  މިފޯމްގައި ޖަހަންވާނެއެވެ

 ކަށްވެސް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ އެއް ޕްރޮކްސީއެވެ. ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަ .6

 ޙިއްޞާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީއެވެ.  100ފަރާތަކަށް ޖަލްސާގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ތަމްޘީލްކުރެވޭނީ  ވަކި ކޮންމެ .7

 ވާލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. ޙައަދި ބޯޑުގެ އެއްވެސް އެހެން ޑިރެކްޓަރއަކަށް ޕްރޮކްސީ  އަކަށްްކުންފުނީގެ ޗެއާމަން .8

.ޙަރޮކްސީ ޕް .9  ވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރެއް ކަމުގައިވާކަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ

.ޚްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާގެ އެކި އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓްލުމުގެ އިކޮށްވާލުޙައިން ޕްރޮކްސީ ޛަރީޢާމިފޯމްގެ  .10  ތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ

އިންސައްތަ  10މާލުގެ ހެން ވޯޓުދޭނަމަ، ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ. ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ރައުސްމިގޮތުން ވޯޓް ދެވޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. މި

ގެ ޢަދަދަށް ވޯޓު ެ މިލްކުގައިވާ ޙިއްޞާޙިއްޞާދާރުން އެދިއްޖެނަމަ، ޕޯލްގެ އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ވޯޓު ނަގާނަމަ، ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށްވެސް އެޙިއްޞާދާރެއްގ

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރުމާއި ބަލައިގަތުން، ރަޖިސްޓަރކުރުމާއި ލުމާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ " ދެވޭނެއެވެ. ވޯޓު

ފައިވާނެއެވެ. މިޤަވާޢިދު ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަންއިން ށްބަޔާންކޮ"ގައި ޑީރަޖިސްޓަރކުރުން، ޙާޟިރީ މާކުކުރުން އަދި ވޯޓު ދިނުމާއި ގުނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

. ހަމަމިއާއެކު  .  .sto.mvwwwލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ   ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ

ރު ކުރިން ޑިއިގަ 1ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެއްވި ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރަން އެދޭނަމަ،  ރުވެވޭގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަޙާޟިށް ޖަލްސާއަށް މިފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، ޙިއްޞާދާރަ .11

. މިފޯމް ކުންފުނީގެ ޕްރޮކްސީ ރިވޮކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު .  .sto.mvwww ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ  ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ

  

. ތަކަބައި މިގޮތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާމިފޯމުގައި " * "  . މިބައިތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިވާނަމަ، ފޯމް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ   ކީ ކޮންމެހެން ފުރުން މަޖުބޫރު ބައިތަކެކެވެ

"އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރުމާއި ބަލައިގަތުން، ރަޖިސްޓަރކުރުމާއި ޑީރަޖިސްޓަރކުރުން، ޙާޟިރީ މާކުކުރުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޕްރޮކްސީ ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ 

. މިޤަވާޢިދު ކުންފުއަދި ވޯޓު ދިނުމާއި ގުނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު ނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަންއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު " ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ
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