
 
 

 

 

 ADM/2018/51‐60:  ނަންބަރ

 

 އިޢުލާން

ފުރުަޞތު  ަތމްޞީލްކުާރނެ ިޑރެކްޓަރު ކަަމށް ނަްނ ހުަށހެޅުުމގެ  ޙިްއޞާާދރުން ަވނަ އަހަުރ ކުންުފނީެގ ޑިރެކްޓަުރްނގެ ބޯުޑގަިއ ާއންުމ  2019-2018

  ހުޅުވާުލން.

 31އަދި ކުންުފނީގެ ހިްނގާ ަޤާވޢިދުގެ ަވނަ މާްއދާއާ އެްއގޮްތާވގޮުތގެަމތީން  54ގެ ) ބެހޭ ޤާޫނނުިދވެިހާރއްޭޖގެ ކުންުފންޏާ ( 96/10 ޤާނޫނު ނަންަބރު

 ަދނީ ުކރެވެުމްނނެވެ. " ބޭްއުވމުެގ ަތއްާޔރީަތްއ ިމހާރު 2017ކުންފުީނެގ "އަަހީރ ޢާްނުމ ޖަލްާސ ވަަނ ާމްއދާަގއި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ގޮުތގެަމތިން، 

 ފުރުޞަތު  ުކރިމަތިެލއްުވުމގެ ިޑރެކްޓަރކަމަށް އިްނތިޚާބުކުރާ ފަރާުތން  ިޙއްާޞދާުރންގެ ްނމުޢާ ބޯޑުަގއި ިޑެރކްޓަރުންގެ  އެސްޓީޯއގެމިނޯޓިްސއާިއއެކު، 

  .ުހޅުވާަލމެވެ ޢާންމުކޮށް 

 ާޢންމު ިޑރެކްޓަރުްނގެ ބޯަޑށް  ނިސްބަަތށް ބަާލއިރު، ެގ ޙިްއޞާ ެބހިފަިއވާނީފަިއވާޮގުތން، ައދި ުކންފު ށް ހިްނާގ ޤަވާިޢުދގަިއ ަބޔާންކޮގެ ކުންފުނީ 

 6 ޢަްއަޔނުކުރެޭވނީ  (ެއކެއް) ޑިރެކްޓަެރެވ. އަިދ ސަރުކާުރ ުނވަތަ މައި ިޙއްާޞދާުރގެ ފަާރތުން 1ޙިއްާޞދާުރންެގ ފަރާތުްނ ިއންތިާޚބުކުރެވޭީނ 

ހުރިާހ ޑިރެްކޓަރުްނނަކީވެސް، ވިޔަާފރިާއއި އަދި އިްނތިޚާބުުކރާ  ކުރާ ޢަްއޔަނު  ޑިރެކްޓަރުްނގެ ޯބޑަށްން، ކުންފުީނގެންެނވެ. ިމޮގތު (ހައެއް) ޑިރެކްަޓރު

  ވެ.  ކަމެކެ ާބރުައޅާ ުވމަކީ ކުންފުިނންވާ ފަާރތްތަކަކަށް ފައި  ތަުޖިރބާ ލިބިހިްނގުުމގެ ދާިއާރއިްނ އެކަީށެގންާވ ތަޢުީލމާއި 

  ިތރީަގިއވާ ަޝރުތުަތއް ުފރިހަަމވާ ަފރާްތތަކަކަށް ވާްނވާެނެއވެ.އެްނމެ މަުދެވެގން މިމަޤާަމށް ކުިރަމތިލަްއވާ ަފރާތްތަަކކީ 

 ކުންފުީނގެ ިޙްއޞާދާރަަކށްުވން  . 1

 ކަމުގަިއުވން  ހި ރަްއޔިތަކުދިވެ  . 2

 ފަިއވުން ވެއަަހރު  21އުމުުރން  . 3

 ދާިއރާަތކާބެހޭގޮުތން ހޭުލންތެިރ ފަާރތަކަްށވުން ކުންފުީނގެ ިވޔަާފރިއާިއ ާޢންުމ ިވޔަފާީރގެ  . 4

 ކުންފުީނގެ ަކންކަމަށާިއ ޑިރެކްޓަުރންެގ ބޯޑުެގ ޖަްލސާތަކަށް އެކަީށެގންާވ ަވުގތު ދެޭވނެ، ކެރި ުކޅަާދަނވެެގްނވާ ަފރާތަަކށްުވން  . 5

(ިތނެއް) ކުންުފީނެގ ޑިރެކްޓަުރންެގ  3ގެްނ ކުންުފނިަތކުގެ ތެރެިއްނ ިގނަވެ ލިސްޓުކުެރިވފައިާވ މޯލްޑިވްްސ ސްޮޓކް އެކްސްޗޭްނޖް ގަިއ  . 6

 ުވން ނުހިެމޭނ ަފރާތަކަށް  ގައި ބޯޑު

ޝަރުުތ  ބަާޔންކޮްށފައިވާ ކޯަޕޭރޓް ގަަވރަނންސް ކޯޑުގައި  މިިނވަން މުސްތަިޤއްލު ަފރާތަކަްށުވން (ެކޕިޓަލް މާެކޓް ޑިެވލޮްޕމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ  . 7

 ން) ފަާރތަކަްށވު ހަމަވާ 



 
 

 

 

ކަުމގެ ަމޤާމު ައދާކުުރމަްށ ޤާނޫނަކުްނ ުނަވަތ ޝަުރޢީ ކޯޓަކުްނ ަމނާކުރެިވފަިއވާ، ުނވަަތ ަޝރުުތ ފުރިހަަމ ުނވާ ކުންފުންެޏއްެގ ިޑރެކްޓަރު . 8

 ފަރާތެްއ ކަުމގަިއ ނުުވން 

. ިމގޮުތން، ކުންފުީނގެ މެޭންޖމަންޓް ހަުރދަނާުކރުމުަގއި އެީހތެިރވެޭވނެ ަފދަ ތަުޖރިބާއާިއ ަނތީޖާ ވިޔަާފރީެގ ާދއިާރގަިއ ޙާސިލްކޮށްަފއިުވން . 9

ިމިއން ާދއިރާއަުކްނ ުވމާއި، ުލވެރި ފަާރތަކަށްޙުދުތަަކށް އަޢި ތަކާއި ޤަވާޤާޫނނު  ގުޅުްނހުރި  ސްޓޮކް މާކެޓް ައދި ކުންުފންޏާ  ކުންފުީނގެ ިވޔަާފރި،

 ފަިއާވ ަފރާތަކަްށވުން ށްތަުޖރިބާ ާޙޞިލްކޮ އި ތަުޢލީމާއެކަށީެގްނވާ 

 ލިިބފައިހުިރ ފަާރތަކަްށވުން  ޤާބިލްކަން  މާލީ ިރޕޯރްޓތަްއ ކިޔައި، ދެަނގަުތުމގެ .10

ފާއިުތވި އެއް ައހަރުެގ ތެޭރގައި ެގ ަސބްސިޑިއަރީ، ޮޖިއންޓް ެވންޗަރ ުނވަތަ އެސޯިސއޭްޓ ކުންފުންެޏއްަގިއ ުނަވތަ ކުންުފނީ ކުންފުީނގައި .11

 ވަޒީފާ ައދާކޮށްފަިއވާ ަފރާތަކަްށ ުނުވން 

 ގެ ޖިާނއީ ކުެށއް ާސބިތުވެަފއިާވ ފަާރަތކަށްނުުވން ައަހރުެގ ތެޭރގަިއ ެއްއވެސް ާބވަެތއް  10ފާއިުތވި  .12

ިދެވހިރާްއޖޭަގިއ ުނަވތަ އެެހންެވސް  ،ުނވުމާއި  އެްއވެްސ ޝަުރީޢ ކޯޓަކުްނ ަކނޑައަޅާފަިއާވ ފަާރތަަކށް ބަނުގރޫޓުވެަފިއާވ ފަާރތެއްަކމުަގއި  .13

 ެޏއް އޮްތ ފަރާެތއް ަކމުަގިއ ުނވުން ސާބިުތ ދަަރން ވާ ޤައުމެްއގަިއ ައާދނުކުރެވި 

 ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ވިަޔފާރިެއއް ނުަވތަ މަސައްަކެތއް ކުުރމުެގ ލަިއސަންސް ުއވާލާަފއިާވ ފަާރތަކަށްުނވުން  .14

ނުަވތަ ޤާޫނާނއި ޚިލާުފވެފަިއވާ ނުަވތަ ެއފަަދ ެއްއވެސް ދަުޢވާެއއް މިހާރު ރަްއުދވާ ަފރާތެްއ ުނވަަތ  ވާދަަރިނވެިރވެފައި  ،ބަނުގރޫޓްވެަފިއވާ .15

ވަޒީާފ / ުނވަަތ  ްއގެ ވަޒީފާ ައދާކުރާށް ނުަވތަ ެމނޭަޖރެބޯުޑ ެމމްބަރަކަށް، ިޙްއޞާދާރަކަ  ކުްނުފންޏެްއގެ  ރަްއުދވާަދޢުާވއެއް  އެފަދަ 

 ފަިއވާ ަފާރތެއްކަުމގަިއ ުނުވން އަދާކޮށް 

ްއ ިހނގާަފިއވާކަމަްށ ކަމާެބހޭ ވައްކަާމއި، މަކަާރއި ޙީަލތް، ިޚާޔާނތް، ުނަވތަ ަފިއސާެގ މުާޢމަލާެތްއގަިއ މަަކރު ހަަދއި އޮުޅވާލުުމެގ ަޢމަލެ .16

ފަާރަތކަށް ނުުވމާއި، ައމާނާްތތެރިަކން ެގއްލިފަިއާވ ުނވަަތ ޑިރެކްޓަރެްއެގ  ރަސްީމ ިއދާާރއަުކން އެްއވެްސ ާބަވތެްއގެ ތަޙްޤީޤެްއ ހިްނގާފަިއވާ

 ފަާރތެއްަކުމގަިއ ުނވުން  ޒިންާމތަްއ ައދާުކރުމަްށ ޭނެދވޭ ައސަރުކޮށްފާނެަކމަްށ ބެލެޭވ ެއއްެވްސ ކުށެްއ ސާބިުތެވފައިވާ 

ކަމަްށ ކުިރަމތިލުމަްށ ގެ ބޯުޑ ޑިރެްކޓަރުޕލކ ހަަމާވ ފަާރްތތަކުން، "ސްޭޓްޓ ޓްރޭިޑންގ ޯއަގނައިޭޒޝަން ފުރިދެްނނެުވނު ޝަުރތުަތއް ީތގަިއ މަ

ުދަވހުެގ  ޯހމަާވ  26މާރިްޗ  2018ފަހު، ފުރިަހމަކުރެްއވުަމށްައދި އެފޯުމގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ެއންމެަހިއ ލިެޔކިއުންަތއް އެިދ ހުަށހަާޅ ފޯްމ" 

 cs@stomaldives.netމައި ޮއފީހަށް ުނވަތަ  ކުންފުީނގެ ، ށް ެއޑްރެސްކުރަްއވާެއންޑް ީލގަލް އެެފއާޒަ ގެ ކުިރން ކޮްމޕެނީ ސެކްެރޓޭރިއަޓް  0061:

         ފެކްްސ ަނންބަަރްށ ފޮނުްއވުްނ އެެދމެވެ. ިއތުުރ މަޢުލޫާމތު ހޯްއެދވުަމްށ  3344533 (960)އަްށ ުނަވތަ  އީމެއިްލ އެޑްެރސް

  ގުުޅްނވުްނ ެއދެެމވެ.  ނަންަބރާ  3344373(960)/3344383 (960)

 އޮފީސް  ައިދ "ރެކޯޑް ަބލާ ފޯމް"  " ހުަށހަާޅ ފޯމުރިމަތިުލމަްށ ެއދިެގ ބޯުޑ ޑިރެކްޓަރކަމަްށ ކުޕލކ "ސްޓޭޓް ޓްރޭިޑްނގ ޯއގަަނއިޒޭަޝން

 www.sto.mv ުކންުފނީެގ ވެްބސައިޓް،ން ލިެބންުހންާނެނއެވެ. ައދި ނު ެގ ަމއި އޮީފހުެގ ރިެސޕްޝަ ކުްނފުނީހުޅުވިަފއި ހުްނަނ ގަިޑތަކުަގއި 

  ދެްނނެީވމެވެ.  މަޢުޫލމާތަށްޓަަކއިއިްނ ޑަުއންލޯޑްކުރެެވން ުހްނނާެނ ވާހަަކވެސް 



 
 

 

 

ނޮިމނޭަޝން ކާއި، ކުްނުފނީގެ "ަފރާތްތަ ަޝރުތުަހަމވާ ަކމަށް ތަކުގެ ެތރެިއން ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުފޯމު  ަފިއވާލިބިހަަމވާިއރު  ސުންގަޑި  ފޯމު ހުަށހެޅުުމގެ 

  ިއން އިންަޓވިއުުކަރއްާވނެެއވެ." ޓީއެންޑް ރެިމއުަނޭރޝަްނ ކޮމި

ނުޑ ކަންކަމަކީ؛ލާ ިއވެލުއޭޓްކުުރމުަގއި ބަ ރިަމތިލާ ަފރާްތތައްޑިރެކްޓަރުްނގެ ޯބޑުގެ މެމްބަރުަކމަްށ ކު   ނެ މަިއގަ

 ުވން ަޝރުތުަތއް ުފރިހަަމވާ ަފރާތަކަށް  ށްފަިއވާ މަށް މަީތގަިއ ަބާޔންކޮބޯޑު ޑިރެކްޓަރުަކމަށް ުކރިމަތިެލްއވު  . 1

 ން ާހމަކޮްށފައިވު ޢުލޫާމތު ަގިއ ހާމަކުަރްނޖެހޭ މަތަކުމަްށ ުހށަހަާޅ ފޯމް ޑިރެކްޓަރުކަމަްށ ކުރިމަިތ ލު . 2

ލާަފއިާވ ފަރާތަކި ސީ.އެްމ.ޑ.◌ީއޭގެ ޯކޕަޭރޓް ަގވަރަނންްސ ކޯޑުަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ "ިއންޑިެޕންޑަންްޓ ރެކްޓަރުކަމަްށ ކުރިމަތިޑި . 3

 ޑައިރެކްޓަރ" ެގ ޝަރުުތތަްއ ފުރިަހމަާވ ފަާރތެއްޯތ ެބލުން 

ުނަވތަ އެަފދަ ިވޔަފާިރއެްއަގއި އެްއވެްސ ިސފައެްއގަިއ ާޝމިުލވާ ުނވަަތ ަވޒީފާ ކުންފުީނގެ ިވޔަާފރިއަކާިއ ތަާޢރުުޒވާ ިވޔަފާިރއެްއ ކުރާ  . 4

 އަދާކުާރ ފަާރތަަކށްޭވތޯ ބެުލން 

  ިޙްއޞާދާެރއްކަްނ ަޔޤީންކުރުން ކުންފުީނގެ . 5

 ްށވޭޯތ ބެުލން ުނވަަތ ައަދބެއް ލިބިަފއިާވ ަފރާތަކަ ސާބިުތެވފައިވާ ެއއްވެްސ ކުށެްއ  ޝަރުޢީ ކޯޓަުކން ޙުކުމެއް ޮކށްފަިއާވ ުނވަތަ  . 6

 ބެލުން  ޑިރެކްޓަރ ކަަމށް ކުރިމަތިލާަފއިާވ ަފރާތް އަދާޮކށްފަިއާވ ވަޒީާފއަކުްނ ވަކިކުރެވިފަިއާވނަަމ ނުަވތަ ދުރުކުެރިވފައިާވނަމަ، އެކަން  . 7

ނޑިޑަީސ ގައިޑްަލއިން"   އިްނ ޑަުއންލޯޑްކުރެެވން ުހްނނާެނެއވެ.  o.mvwww.stކުްނފުނީެގ ވެބްސައިްޓ  "ބޯޑު ޕްރޮަފއިލް އަިދ ކެ

ެގ ޑިރެކްަޓރުން  ަތްއޔާރުކުރާ ިރޕޯޓްއެފަާރތްތަާކިއއެކު ިއންަޓވިއުކުުރމަށްފަހު، ކޮމިޓީިއން  ،ިއވެުލއޭޓްކޮށް ތައް ތްލާަފިއވާ ަފރާ ރެކްޓަރުކަމަށް ުކރިމަތިޑި

ނޑަައޅާ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުން ޅައި، ބޯޑަށް ހުަށހަ ބެހޭ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞދާުރންަނށް ތަކާތްލާަފިއވާ ަފރާރެކްޓަރުކަމަށް ުކރިމަތިޑި ގޮެތއްެގމަީތން  ކަ

ިޙއްާޞާދރުްނގެ ަހރީ ާޢންުމ ޖަްލސާގަިއ ަމޖެހިފަިއަވީނ އަ ހަހޮުވމަްށ  ރެކްަޓރުޑިާޢންުމ ިޙއްާޞދާުރން ތަްމޞީްލކުރުމަްށ ފޯރުކޮށްެދޭވނެެއވެ. 

 .ވެކުންނެ ޯވޓަމެުދގަިއ ަނާގ 

 ޓުދިނުންވޯ

ނަޑނާޅާިހނދު ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލަިއގެްނނެވެ. މިެހން ޯވުޓ  45ކުންފުީނގެ ިހންގާ ޤަވާޢިުދގެ  ވަނަ މަްއާދގައި ާވގޮުތގެަމތީން، ެއެހންޮގތަކަށް ކަ

ތަމްޞީލްުކރާ ެމްމބަރުން އެިދއްެޖަނަމ  10(އެކެއް) ވޯޓެވެ. ކުންުފނީގެ ރައުސުްލމާލުގެ ޙިއްާޞގެ % 1ދޭަނމަ، ކޮްނމެ ެމމްބަރަކަްށވެސް ެދވޭނީ 

ށް ެއއް ޯވޓު ޕޯލްގެ ުއޞޫލުްނ ވޯޓު ެނގިާދނެެއވެ. މިެހން ވޯޓު ަނާގނަމަ ކޮންމެ ެމްމބަރަކަށްވެސް ެއެމމްބަރެްއގެ މިލްުކަގއިވާ ކޮްނމެ ިޙްއޞާއަކަ

 ދެޭވނެެއވެ.

 



 
 

 

 

ްއޔަުތން ޗެއާމަްނ ޭދ ވޯުޓގެ ިއތުރުން، ގޮެތއް ޘި ޖެނަމަ، މެމްބަެރްއގެ ޙައިވަަނ މާްއާދަގއިާވގޮުތން، ެނޭގ ވޯޓު ެއއްަވރުެވއް  46ހަމަ މިަޤވާިޢދުެގ 

އަދި މިފަަދިއން ާފސްކުރެވޭ ޮކންމެ ައއިޓަްމއަަކށް ނެގޭ ވޯުޓގެ ޞައްޙަކަާމއިެމދު ގޮެތްއ  ނިްނމުމަށް ކާސްިޓންގ ވޯޓެއް ޗެާއަމންއަށް ެދވިާދނެެއވެ.

  ަސުތ ބެލެހެްއޓި ަފރާަތށެވެ. ނިްނމުުމގެ ާބރު ލިބިގެްނަވނީ، ެއަޖލްސާގެ ރިޔާ
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