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 ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު .1

ވަތު ޢުދާރުންނަށް ދަހިއްސާު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ންމއާއަހަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ގެ ޕލކސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން 

 ،ދަރުބާރުގެގައި  22:00 ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތިވާ  2019 މޭ 16ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ންމު އާއަހަރީ ކުންފުނީގެ އަރުވަމެވެ. 

 އެވެ.މާލަމުގަ ރަންނަބަނޑޭރި

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ .2

 .ންފެށުކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ  .1

  ހުށަހެޅުން. ރިޕޯޓް ފޯމަންސްާގެ ޕކުންފުނީ  ފާއިތުވި އަހަރު .2

 އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން؛ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  .3

 ޔައުމިއްޔާ.ންމު ޖަލްސާގެ އާވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2017ކުންފުނީގެ މި ިބޭއްވ ވީ ބުދަ ދުވަހު 2018 މޭ 30 .3.1

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް. 2018 .3.2

 .ތައްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިސާބުވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2018 .3.3

 ދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ.ހިއްސާޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  .3.4

 އެފަރާތުގެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން. ހޮވާ،ްކުރާ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓަރުން އްޔަނޢަވަނަ އަހަރަށް  2019 .3.5

 .އްޔަންކުރުންޢަޑިރެކްޓަރުން  ބޯޑަށްކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ  .4

 .ދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުންސާއްހި .5

 ޖަލްސާ ނިންމުން. .6

 ާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައްޖަލްސ .3

ދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހިއްސާކުންފުނީގެ ލަށް ގެ ނިޔަދުވަހުވީ ބުރާސްފަތި  2019އޭޕްރިލް  25ނެވޭނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަ ޖަލްސާގައި

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 



 
 

 
 

 ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް"ީއަށް ރަޖިސްޓަރ 8201ންމު ޖަލްސާ އާަރީ "އަހ .4

ކުރުމަށް ީރައަށް ރަޖިސްޓ 2018ންމު ޖަލްސާ އާ"އަހަރީ  ،މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށްނުވަތަ ޕްރޮކްސީ  ރުވެހާޒިންމު ޖަލްސާއަށް އާއަހަރީ 

އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ  މައިކުންފުނީގެ  މިފޯމު. ކުރެއްވުން އެދެމެވެރީަރަޖިސްޓމެދުވެރިކޮށް  "އެދޭ ފޯމު

 ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އިން www.sto.mv  ވެބްސައިޓް

 ކުރުންީރޖިސްޓަޖަލްސާއަށް ރަ .5

ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ރީަކުރިން ރަޖިސްޓގެ  12:00ދުވަހުގެ ރޭ  އަންގާރަވާ  2019 މޭ 14 ދާރުންހިއްސާ ވާފުޅުބޭނުންުވާން ހާޒިރޖަލްސާއަށް 

ންމު އާކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް ޕޭޖުއޮންލައިން ވާ ގައި ޖަލްސާއަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި www.sto.mv  ްވެބްސައިޓކުންފުނީގެ 

ނުވަތަ  ކުރައްވައިގެން އަށް އީމެއިލް cs@stomaldives.net ،ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"ީއަށް ރަޖިސްޓަރ 8201ންމު ޖަލްސާ އާ"އަހަރީ  ކޮށްފައިވާ

ކުރެވިދާނެއެވެ.  ީރހުށަހަޅުއްވައިގެން ރަޖިސްޓަ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ފޯމުފެކްސް ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ  ްނަންބަރަށ 3344533

ކުރައްވާ ފަރާތްތަަކަށް  ީރަޖިސްޓަރހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. ކުރައްވާއިރު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ކާޑެއްއެޑްމިޝަން 

 ންކޮށްފައިވާނެއެވެ.ޔާަބތަފްޞީލްކޮށް ގައި  "2018ް ލޫމާތު ފޮތޢުމަ ދާރުންގެހިއްސާ"ލޫމާތު ޢުއިތުރު މަރީ ކުރުމާގުޅޭ ރަޖިސްޓަ ންމު ޖަލްސާ އަދިއާއަހަރީ 

 

 ީ ހުށަހެޅުންޕްރޮކްސ. 6 

" ުމަށް އެދޭ ފޯމުީކއަށް ރަޖިސްޓަރ 2018ންމު ޖަލްސާ އާ"އަހަރީ ، މަނަފޮނުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޖަލްސާއަށް އެހެން ފަރާތެއްބަދަލުގައި  ދާރެއްގެހިއްސާ

 . ވެއެދެމެ ކުރެއްވުންީރރަޖިސްޓަގެ ކުރިން  12:00ރޭ  ދުވަހުގެ އަންގާރަ ވާ 2019 މޭ 14 މެދުވެރިކޮށް

ންމު އާކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި  މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޕޭޖުފައިވާ އޮންލައިން އަށް ޚާއްޞަކޮށްގައި ޖަލްސާ www.sto.mv  ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް

އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ  cs@stomaldives.netކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ީއަށް ރަޖިސްޓަރ 8201ންމު ޖަލްސާ އާ"އަހަރީ  ކޮށްފައިވާ

ރީ ރަޖިސްޓަޕްރޮކްސީ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިގެން ފެކްސް ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ  ނަންބަރަށް 3344533

ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ީކުރައްވާއިރު ފޯމާއެކުރރަޖިސްޓަ ވިދާނެއެވެ.އްކުރެ

 ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ކާޑެއްއެޑްމިޝަން  ވެސްޢައްޔަންކުރާ ފަރާތައް

ޕްރޮކްސީ ޤަބޫލްކުރެވޭނީ ކޮންމެ ވަކި ފަރާތަކަށް ގިނަވެގެން  )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން،ވަނަ މާއްދާގެ  44ދުގެ ގަވާއިކުންފުނީގެ ހިންގާ 

 "2018 ގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތްދާރުންހިިއްސާ"އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިކުންފުނީގެ އްޔަނުކުރުމާގުޅޭ ޢަޕްރޮކްސީ )ސަތޭކަ( މެމްބަރުންގެ ޕްރޮކްސީއެވެ.  100

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

http://www.sto.mv/
http://www.sto.mv/
http://www.sto.mv/
mailto:cs@stomaldives.net
http://www.sto.mv/
mailto:cs@stomaldives.net


 
 

 
 

 ިލްކުރުން ޕްރޮކްސީ ބާޠ .6

ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރަން އެދޭ " ގެ ކުރިން 21:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2019 މޭ 16ދާރުން ސާއްހިޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ 

   ވާނެއެވެ. އަންގަވަންއީމެއިލް އެޑްރެހަށް  cs@stomaldives.netމެދުވެރިކޮށް  "ފޯމު

 ރީ މާކުކުރުންހާޒި .7

 21:00 ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވާ 2019 މޭ 16ހަމަޖެހިފައިވަނީ ީ މާކުކުރުމަށް ރހާޒީފަރާތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ީރރަޖިސްޓަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް

ިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އެބޭފުޅެއްގެ ދިވެހއެޑްމިޝަން ކާޑު އަދި  ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރުރީ މާކުހާޒިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައަށް  21:45 އިން

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެވޭނީޖަލްސާގައި ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. ޕާސްޕޯޓް  ނުވަތަ

 ރީކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ަރަޖިސްޓޖަލްސާއަށް  ކުރިން ތަކުގެގަޑިބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުން މިއިޢުލާންގައި

 2018 ފޮތް ދާރުންގެ މަޢުލޫމާތުހިއްސާ .8

އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން  www.sto.mv ން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް ހެޑް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުކުންފުނީގެ  މިފޮތް

 ވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.  އްދާރަކުވެސް ކިޔުހިއްސާކޮންމެ  ފޮތްހުންނާނެއެވެ. މި

 ންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއާހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ އަ 7201 .9

  ތު ޞަހުށަހެޅުމުގެ ފުރު ޙުލާސްްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިނއާވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2017ކުންފުނީގެ މި ބޭއްވިުވަހު ބުދަ ދވީ  2018 މޭ 30

މުގެ ހުށަހެޅު ޙުއިސްލާލާނުން ވާނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ޢުއި ADM/2019/86-60މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު ކުރި ދުވަހު  ބުދަވީ  2019 އޭޕްރީލް 10

  ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.  16:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ާވ 2019 މޭ 09 މުއްދަތު

ށް އެޑްރެސްކުރައްވާ ލިޔުމަކުން ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ަޓޭކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 

 އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  cs@stomaldives.netނަންބަރު ފެކްސްއަށް ނުވަތަ  3344533ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ 

 އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 8201 .10

ކުންފުނީގެ މި ،ދުވަހު އަންގާރަވީ  2019އޭޕްރީލް  30 ތައް،އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުއަދި  އަހަރީ ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2018ކުންފުނީގެ 

  ކުރެވިފައެވެ.ޢުޝާއިވާނީ ވެބްސައިޓްގައި 

mailto:cs@stomaldives.net
http://www.sto.mv/
http://www.sto.mv/
mailto:cs@stomaldives.net


 
 

 
 

 ދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހަޅާ ޢަދަދުހިއްސާވަނަ އަހަރު  8201ކުންފުނީގެ ފައިދާއިން  .11

ރ 58އަކަށް ޙިއްޞާ ،ައިވަނީޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފ ،ދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހެޅުމަށްހިއްސާވަނަ އަހަރު  2018ކުންފުނީގެ ފައިދާއިން 

ްޓަރީގައި ހިމެނޭ ދާރުންގެ ރަޖިސހިއްސާގެ ނިޔަލަށް  2019އޭޕްރީލް  25މިފައިދާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ރުފިޔާ އެވެ.  )ފަންސާސް އަށް(

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 9201 .12

ފަރމްތަކުން އަގު ހޯދިފައިވެއެވެ. މިފަރާތްތަކުން ރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮޑިޓް ހަވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި  2019

 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ؛

ހުށަހެޅުއްވި އަގު  އޮޑިޓް ފާރމް

 ޔޫއެސް ޑޮލަރުން 

 ފާއިތުވި އަހަރު ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިވާނަމަ އެކަން

 ކުންފުނީގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން  އަހަރު 5ފާއިތުވި  49,820.00 ކޭޕީއެމްޖީ

 - 56,922.00 ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް

 - 57,240.00 އަރނެސްޓް އެންޑް ޔަންގު

 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަކީ ކޭޕީއެމްޖީއެވެ.  2019މިފަރާތްތަކުގެ ތެެރެއިން 

 ކުރުންުބޚާއަދި އިންތި ޢައްޔަންކުރުން ޑިރެކްޓަރުން ދައުރަށްކުރިޔަށް އޮތް  .13

އަދި ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. ގެ ނަންތައް ކުންފުންޏަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންބޯޑަށް ގެ ކުންފުނީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ދައުރަށްއޮތް ކުރިޔަށް 

 ކީ؛ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަކާރު ތަމްސީލުސަރުއެކު، މިވަގުތު ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި ވުމާ

 މުޙައްމަދު ރަޝާދު / ގ. ހައްދުންމަތީ ދެކުނުގެ ރޫއަމްޙުސެއިން އަލްފާޟިލް  .1

 މުޙައްމަދު މިހާދު / ފިނޮޅު، ހއ. ކެލާއަލްފާޟިލް  .2

 މަނަސްލް ޢާމިރު މަންޞޫރު / މއ. އަލްފާޟި .3

 ތަރަފު ހ./  މަރިޔަމް ޒާހިޔާއަލްފާޟިލާ  .4



 
 

 
 

 އެވެ.އިވެފަާހުށަހަޅނަން ފަރާތަކުން  6ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ބުކުރާ ޚާގެ ބޯޑަށް އިންތިކުންފުނީ ދާރުންގެ ފަރާތުންހިއްސާ ންމުއާ ދައުރަށް،ކުރިޔަށް އޮތް 

ބޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިން އިންޓަވިއުކޮށް ތަމްސީލުކުރާ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތައް  ދާރުންހިއްސާންމު އާ

މަށް ހުށަހެޅުއަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް  ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ދައުރަށްއިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، ކުރިޔަށް އޮތް 

 ތަކަކީ؛ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތް

 ގދ.ގައްދޫ ،ބިލަތްމާގެ / އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ .1

 ހ. މޮސްކޯގެއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރުޝްމާ /  .2

 ކޮތަންމާގެ، ސ.ހިތަދޫއަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު /  .3

 މއ.މަލުވިލާއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްތިޝާލް އަޙްމަދު /  .4

 ޝާއިޢުކުރެވިފައިގައި ުައިޓއަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. " 2018 ލޫމާތު ފޮތްދާރުންގެ މަޢުސާއްހި"ވަނަވަރު،  މިފަރާތްތަކުގެ

 .އެވެވާނެ

 ވޯޓު ދިނުންންމު ޖަލްސާގައި އާއަހަރީ  .14

 ކަނޑަނާޅާހާ ގޮތަކަށް އެހެން .އަހައިގެންނެވެ ވޯޓަށް މެންބަރުންގެ ފާސްކުރާނީ ރާރެއްވެސްގަ ކޮންމެ ފާސްކުރާ ޖަލްސާއެއްގައި އާންމު ކުންފުނީގެ

( އިންސައްތަ ދިހައެއް) 10% ގެޙިއްޞާ ރައުސްމާލުގެ ކުންފުނީގެ. ވޯޓެވެ( އެކެއް) 1 ދެވޭނީ މެންބަރަކަށް ކޮންމެ ބައިވެރިވާ ޖަލްސާގައި ހިނދަކު،

 މެންބަރެއްގެ އެ މެންބަރަކަށްވެސް ކޮންމެ ަ،ނަގާނަމ ވޯޓު މިހެން. ނެގިދާނެއެވެ ވޯޓު ލުންއުސޫ ޕޯލްގެ އެދިއްޖެނަމަ، މެންބަރުން ލުކުރާތަމްސީ

ވޯޓު އެއްވަރު ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން،  46ދުގެ ގަވާއިކުންފުނީގެ ހިންގާ  .ދެވޭނެއެވެ ވޯޓު(  އެކެއް) 1 އަކަށްޙިއްޞާ ކޮންމެ މިލްކުގައިވާ

ި ހިންގަ އަދ ށް ދެވިދާނެއެވެ.ަމަށް ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ޗެއާމަނގޮތެއް ނިންމު ،އްޔަތުން ޗެއާމަން ދޭ ވޯޓުގެ އިތުރުންސިއިހަބަރެއްގެ މެން ،ވެއްޖެނަމަ

 ،މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީއިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުގެމަތިން މިފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި ނެގޭ ވޯޓުގެ ޞައްޙަކަމާ 45 ގަވާއިދުގެ

ގައި  "2018 ދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތްސާއްހި" ،ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތުވޯޓު ދިނުމާއެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތަށެވެ. 

 ދެންނެވީމެވެ. ވެސްވާހަކަ ވޯޓާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެއަދި ރެވިފައިވާނެއެވެ. ބަޔާންކު

 2019 އޭޕްރީލް 30


