
 
 

 

 

 /ADM/2019-5060 ނަންބަރ:                                                                                       

ކުރާނެ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލު ސީ ދާރުން ތަމް އްސާ ހި ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އާންމު  2019-2020
 ހުޅުވާލުން.

ދުގެ ވާއިޤަކުންފުނީގެ ހިްނގާ  ،ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އަދި 54)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  96/10 ރު ޤާނޫނު ނަންބަ
" ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 2018ންމު ޖަލްސާ އާން، ކުންފުނީގެ "އަަހރީ ގޮތުގެމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާ ވަނަ 31
ދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ހިއްސާންމު އާއެކު، އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އާނޯޓިސްމި 

  ހުޅުވާލަމެެވ.ންމުކޮށްއާފުރުޞަތު 

ންުމ އާބެހިފައިވާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އްސާހިކުްނފުނީގެ ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން އަދިވާއިދުޤަކުންފުނީގެ ހިންގާ 
ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ   ދާރުގެ ފަރާތުންއްސާހިސަރުކާރު ނުވަތަ މައި  ،)އެކެއް( ޑިރެކްޓަރެވެ. އަދި 01ދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރެވޭނީ އްސާހި
އިންތިޚާބުކުރާ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަކީވެސް،  ،)ހައެއް( ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. މިގޮތުން، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަނުކުރާ އަދި 6

 ކަކަށް ވުަމކީ ކުންފުނިން ބާރުއަޅާކަމެކެވެ. ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަ

 ވާންވާނެއެވެ. ކެއް ކަމުގައިވާ ފަރާތްތަވެަފއިޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ދެންެނވިފައިވާ މަދުވެގެން ތިރީގައި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކީ މި

 .ދާރަކަށްވުންއްސާހިކުންފުނީގެ  .1

 .ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން .2

 .އަހަރު ވެފައިވުން)އެކާވީސް(  21މުރުން ޢު .3

ލޯ ފަދަ ދާއިރާއަކުން( މަދުވެގެން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ  ،ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން )ނުވަތަ ފައިޭނންސް، މެނޭްޖމަންޓް އަދި .4
 )ދިހައެއް( އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 10ސަނަދެއް ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ދާިއރާއިން މަދުވެގެން 

 އްސާދާރަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިާވ ރިޒޮލިއުޝަނަކުން ރުހުން ދީފަިއވާހި .5
 ފަރާތަކަށްވުން.

 .ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކާބެހޭގޮތުން ހޭުލންތެިރ ފަރާތަކަށްވުން .6

 .ކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވޭނެ، ކެރި ުކޅަދާނަވެގެންވާ ފަރާތަކަށްވުންޑިރެ ،ކުންފުނީގެ ކަންކަމަށާއި .7

ކުންފުންޏެއްގެ ޯބޑު  ްނޏަށްވުރެ އިތުރުއް( ުކންފުދޭ) 2ކުންފުިނަތކުގެ ތެރެއިން  ލިސްޓުކޮށްފައިވާމޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި  .8
 .ނުވުންޑިރެކްޓަރަކަށް 



 
 

 

 

ން މުސްތަޤިއްލު ފަރާތަަކށްވުން )ކެޕިޓަލް މާެކޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިނިވަ .9
 (.ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތަކަށްވުން 

ފުރިހަމަ  ތުވަތަ ޝަރުން މަނާުކރެވިފައިވާ ނުކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނަުކން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކު  .10
 .ނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން

 ،ކުންފުންޏެއްގައި ނުަވތަ  އެފަދަ ،ނުވަތަ ތަޢާރުޟުވާ ވިަޔފާރިއަކާއި ކުންުފނީގެ ،ނުވަތަ އިޑިރެކްޓަރުންގެ ނަޒަރުގައި ކުންުފންޏާ .11
 ފަރާތަކަށް ނުވުން. އަދާކުރާ ވަޒީފާ ،ނުވަތަ ޝާމިލުވާ ސިފައެއްގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގައި

 .މާލީ ރިޕޯޓްތައް ކިޔައި، ދެނަގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިިބފައިހުރި ފަރާތަކަށްވުން .12

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިާއ  ،ނުވަތައެސޯސިއޭޓް ކުންފުންޏެއްގައި  ،ނުވަތަ ރީ، ޖޮއިންޓް ވެންޗަރޑަުކންފުނީގެ ސަބްސި ،ކުންފުނީގައި ނުވަތަ .13
 )އެެކއް( 01 ފާއިތުވި ،ކޮމްޕެިޓަޓރ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަާދކުރާ ނުވަތަ ،ފުންޏެއްގައި ނުވަތަފުށުއަރާ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ ުކން

 .ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުންގެ އަހަރު

 .ނުވުން  ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ފަާރތަކަށްޢީއަހަރުެގ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖިނާ)ދިހައެއް(  10ފާއިތުވި  .14

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެންެވސް  ،ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުމާއި .15
 .ންއަދާނުުކރެވިވާ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވު ސާބިތު އަދާކުރަމުންނުދާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމާއިޤައުމެއްގައި 

 ން.ނުވު މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އުވާލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ .16

އެފަދަ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް މިހާރު ރައްދުވާ ފަރާތެއް  ،ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެަފއިވާ ނުވަތަ ،ދަރަނިވެރިވެަފއިވާ ނުވަތަ ،ބަނގުރޫޓްވެފައިވާ .17
މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ / ނުވަތަ  ،ދާރަކަށް ނުވަތައްސާހިބަރަކަށް، ންއެފަދަ ދަޢުވާއެއް ރައްދުވާ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑު މެ ،ނުވަތަ

 .ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން

އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ކަމާެބޭހ ފައިސާގެ މުޢާމަލާެތއްގައި މަކަރު ހަދައި  ،ލަތް، ޚިޔާނާތް ނުވަތަހީވައްކަމާއި، މަކަރާއި  .18
ަފރާތަކަށް ނުވުމާއި، އަމާނާތްތެރިަކން ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ޤީޤެއް ހިންގާފައިވާއަކުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަޙުރަސްމީ އިދާރާ

 .ށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުންޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެއްެވސް ކު

ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، "ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަްށ ޠުމަތީގައި ދެންނެވުނު ޝަރު
 ބުދަ ވާ  27މާރިޗް  2019  ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު،ންތައްޔުފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކި އެ ،އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް" އަދި

 cs@stomaldives.net ،ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހަށް ނުވަތަވާ، އެޑްރެސްކުރައްސެކްރެޓޭރިއަޓަށް  ކޮމްޕެނީގެ ކުރިން  16:00 ދުވަހުގެ
 (960)އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ފެކްސް ނަންބަރަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. 3344533 (960) ،ށް ނުވަތަރެހައީމެއިލް އެޑް

 ނަންބަރާ ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.   3344373(960)/3344383

mailto:cs@stomaldives.net


 
 

 

 

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންަނ  ،ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ ފޯމު""ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު
އިން  www.sto.mvކުންފުނީެގ ވެބްސައިޓް،  ،ހުންނާނެއެވެ. އަދި ގަޑިތަކުގައި ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން

 ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެ ވާަހކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންެނވީމެވެ. 

"ބޯޑު ކެނޑިޑަސީ ، ހަމަވާ ފަރާތްތައްޠުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަަމވާއިރު ލިބިފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ަޝރުފޯމު ހު
 އިންޓަވިއުކުރައްވާނެއެވެ. އިވޭލުއޭްޓކޮށް، ންކުންފުނީގެ ނޮމިނޭޝަން ެއންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއާ އެއްގޮތަށް  ގައިޑްލައިން"

 އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.sto.mvނޑިޑަސީ ގައިޑްލައިން" ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް "ބޯޑު ކެ

ޓް އެފަރާތްތަކާއެކު އިންޓަވިއުކުރުަމށްފަހު، ކޮމިީޓން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯ ،ލުއޭޓްކޮށްވޭޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް އި
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަާކބެހޭ ަމޢުލޫމާުތ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި،

ންމު ޖަލްސާގައި އާޑިރެކްޓަރު ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަހަރީ  ރާކުލުދާރުން ތަމްޞީއްސާހިންމު ޢާދާރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭެނއެވެ. އްސާހި
 ދާރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.އްސާހި

 ވޯޓުދިނުން 

ވަނަ މައްދާގައި ވާގޮތުގެމަތީން، އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހިނދު ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. މިހެން  45ދުގެ ވާއިޤަކުންފުނީގެ ހިންގާ 
ބަރުން ން ކުރާ މެލުތަމްޞީ 10%ގެ ްއސާހި )އެކެއް( ވޯޓެެވ. ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުގެ 01ބަރަކަްށވެސް ދެވޭނީ ންދޭނަމަ، ކޮންމެ މެ ވޯޓު 

ބަރެއްގެ މިލްކުގައިވާ ކޮންމެ ންމެ ބަރަކަށްެވސް އެންއެދިއްޖެނަމަ ޕޯލްގެ އުޞޫލުން ވޯޓު ނެގިދާނެއެވެ. މިހެން ޯވުޓ ނަގާނަމަ ކޮންމެ މެ
 ވޯޓު ދެވޭނެއެވެ. )އެކެއް( 01އަކަށް އްސާހި

މަން ދޭ ވޯޓުގެ އިތުރުން، ރއްޔަތުން ޗެއާހައިސިބަރެއްގެ ންވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން، ނެގޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، މެ 46 ވާއިދުގެޤަ ހަމަ މި
ފާސްކުރެވޭ ކޮންމެ އައިޓަމްއަކަށް ނެގޭ ވޯޓުގެ ފަދައިން  މި ،މަންއަށް ދެވިދާނެއެވެ. އަދިރގޮތެއް ނިންމުމަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ޗެއާ

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތަށެވެ.  ޞައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަީނ، އެ

 

 1440ޖުމާދަލްއާޚިރް  28
 05މާރިޗް  2019

http://www.sto.mv/
http://www.sto.mv/

