ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުދް ޕލކ.
ކުދްފުދީގެ އާދްމު ޖަލްސާ  2012/13އަފް ޕްރޮކްސީ އައްޔަދް ކުރުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 .1ކުދްފުދީގެ އާދްމު ޖަލްސާއަކަފް ހާޟިރުވެ ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެމްބަރަކަފް ޖަލްސާއަފް ހާޟިރު ދުވެވޭދަމަކ މެމްބަރުގެ
ފަރާތުދް ޖަލްސާއަފް ހާޟިރުވެ ވޯޓްލުމަފް ޕްރޮކްސީއެއް އެމެމްބަރަކަފް އައްޔަދް ކުރެވިދާދެއެވެ.
 .2ޕްރޮކްސީ އައްޔަދު ކުރުމުދް ޕްރޮކްސީ އައްޔަދްކުރި މެމްބަރެއްގެ ދުވަތަ މެމްބަރުދްގެ ފަރާތުދް ކުދްފުދީގެ އަހަރީ އާދްމު
ޖަލްސާއަފް ހާޟިރުވެ ވޯޓް ދިދުމުގެ ޙައްޤު އައްޔަދު ކުރެވޭ ޕްރޮކްސީއަފް

ލިބިގެދްވެއެވެ .ޕްރޮކްސީއެއް އައްޔަދުކޮފްފިދަމަ

އަހަރީ އާދްމު ޖަލްސާއަފް ހާޟިރުވެ ޕްރޮކްސީ އައްޔަދުކުރާ މެމްބަރު ވޯޓުދިދުމަކީ މަދާކަމެކެވެ.
 .3އާދްމު ޖަލްސާއަކަފް ޕްރޮކްސީއެއް އައްޔަދްކުރަދް ބޭދުދްވާ މެމްބަރުދްކ "ޕްރޮކްސީ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރުމަފްފަހު ދިރާގު
ހެޑްއޮފީސްކ އަމީދީމަގުކ މާލެއަފް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ .ފުރިހަމަކޮފްފައިވާ ޕްރޮކްސީ ފޯމްތައް އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮފް (ސްކޭދް
ކޮފްފައިވާ ކޮޕީ) ހުފަހަޅާދީ ' 'investor-relations@dhiraagu.com.mvއަފެވެ.
 8 .4އޯގަސްޓް 2013ވަދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  4000ޖެހުމުގެ ކުރިދް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކްސީ ފޯމްތައް ހުފައަޅަދް ޖެހޭދެއެވެ.
އަދި މިގަޑިއަފްފަހު ހުފައެޅޭ ޕްރޮކްސީ ފޯމްތަކެއް ބަލައެއް ދުގަދެވޭދެއެވެ.
 .5ފުރިހަމަކޮފްފައިވާ ކޮދްމެ "ޕްރޮކްސީ ފޯމް" އަކާއެކީ މެމްބަރުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ދުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ
އާއި ޕް ރޮކްސީގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ ދުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ .ފުރިހަމަ ދުކޮފް ހުފަހަޅާ
ޕްރޮކްސީ ފޯމްތަކެއް ބަލައެއް ދުގަދެވޭދެއެވެ.
 .6މެމްބަރުދް އައްޔަދު ކުރުމަފް އެދޭ ޕްރޮކްސީ ވާދްވާދީ އުމުރުދް  18އަހަރު ފުރިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދަކަފެވެ .ޕްރޮކްސީއެއްގެ
ގޮތުގައި ކުދްފުދީގެ މެމްބަރެއް ދޫދް ފަރުދެއްވެސް ޢައްޔަދު ކުރެވިދާދެއެވެ.
 .7ކޮދްމެ މެމްބަރަކަފްވެސް އެމެމްބަރެއް އާދްމު ޖަލްސާއެއްގައި ތަމްސީލް ކުރުމަފް އައްޔަދް ކުރެވޭދީ ( 1އެކެއް) ޕްރޮކްސީ އެވެ.
އަދި ( 1އެކެއް) ޕްރޮކްސީ އަފް އާދްމު ޖަލްސާއެއްގައި ( 1އެކެއް) އަފްވުރެގިދަ މެމްބަރުދް ތަމްސީލް ކުރެވިދާދެއެވެ.
 .8ޕްރޮކްސީ އައްޔަދު ކުރަދް އެދޭ މެމްބަރަކީ ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ ކުދްފުދްޔެއްދަމަ ދުވަތަ މުއައްސަސާއެއްދަމަ ފުރިހަމަ
ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކްސީ ފޯމް (ކުދްފުދީގެ ސިއްކަ/ތަފްގަދޑު ޖެހުމަފްފަހު) ،އައްޔަދު ކުރާ ޕްރޮކްސީގެ ތަފްސީލް ހިމެދޭ ގަރާރެއް
އަދި ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުފަހަޅަދް ޖެހޭދެއެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުދް ޕލކ.

އަހަރީ އާދްމު ޖަލްސާ  2012/13ޕްރޮކްސީ ފޯމް
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...............................................................................
....................................
ދާއިމީ އެޑްރެސް0
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ފޯދް0
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........
އަޅުގަދޑުގެ ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި 12،އޯގަސްޓް 2013ގައި އޮދްދަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުދް ޕލކ ("ދިރާގު") ގެ އަހަރީ އާދްމު
ޖަލްސާ2012/13އަފްކ ތިރީގައި ބަޔާދް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކްސީކ އަޅުގަދޑު ޢައްޔަދު ކުރަމެވެ .މި ޢައްޔަދުކުރުދް ޞައްޙަވާދީ ބުދެވިދިޔަ
ޖަލްސާއަފް އެކަދި އަދި އެޖަލްސާގެ ދިމުމާހަމައަފެވެ.
މަތީގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ޖަލްސާއަފް އަޅުގަދޑުގެ ފަރާތުދް ހާޟިރުވާ ޕްރޮކްސީއަފްކ އަޅުގަދޑުގެ ފަރާތުދް ވާހަކަ ދެއްކުމަފާއި
ކުދްފުދިދް ޖަލްސާއަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ އެޖެދްޑާގައިވާ ކަދްތައްތަކަފްކ އަތް އުފުލައިގެދް ދުވަތަ ޕޮލްގެ އުސޫލުދްކ ވޯޓް ދިދުމުގެ ފުރިހަމަ
ބާރާއި އިޙްތިޔާރު އަޅުގަދޑުގެ ޕްރޮކްސީއަފް ދެމެވެ.
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