
އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  3102ދިރާގުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ     

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  3102ދިރާގުގެ 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޯޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު 
ގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގައި  0202ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ޤަވާއިދު 
އެޕްރިލް  02ވަނަ އަޯަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ވާނީ  0202ހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކގެ ބަޔާންކުރެވިފައވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެ

 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ.  0202

 

ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުމަށް  3102ދިރާގުގެ 
 ޑުން ކަނޑައެޅުއްވި އަދަދު ބޯ 

މަސް ދުވަހުގެ )އެޕްރިލް އިން ޑިސެމްޯްބަރުގެ ނިޔަލަށް( ފައިދާއަށް ބަލާ   9ވަޯަނަ އަހަރުގެ  0202ދިރާގުގެ 
މިލިއަން  0.70މިލިއަން ރުފިޔާ ) 223ރުފިޔާ )ފަސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި( އަށްވާ ޖުމްލަ  37.2ޙިއްސާއަކަށް 

ނޑައެޅުމަށް، ދިރާގުގެ ޑޮޯަލަރު( ހިއްސާދާރުން  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި  0202ނަށް ބެހުމަށް ކަ
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންވަނީ  0202އެޕްރިލް  01ހިއްސާދާރުން ފާސްކުރެއްވުމަށް 

 ނިންމަވާފައެވެ. 

 

 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ރަޖިސްޓާރ ކުރުން 

ށް ވަޑައިގަންނަވަން އެދިލައްވާ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުން އަދި ޕްރޮކްސީން ޖަލްސާ ފެށުމުގެ އ3102ަ ލްސާންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަކު
ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  3102މެއި  8ކުރިން ރެޖިސްޓަރ ކުރަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ 

ލްސާގައި ރަޖިސްޓާރވެ ވަޑައިގަތުމަށް ހިއްސާދާރުން އަދި ޕްރޮކްސީން ޓްރޭޑަރޒް ހޮޓެލްގައެވެ. ޖަ އަށް  31:21ން އި 03:21ރޭ 
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ހުށަހަޅަން ޖެހިވަޑައިގްނަނަވާނެއެވެ.

 
ޖަލްސާގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލް އަހަރީ ޢާންމު   

 
ރޒް ގައި  31:21ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  3102މެއި  8 އަހަރީ  ހަމަޖެހިފައިވާ މިކުންފުނީގެ ޢާންމު ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުމަށް  ޓްރޭޑަ

ތިރީގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ. އްވޯޓް ދިނުމާއި ބެހޭ އުޞުލާއި މަޢުލޫމާތުތަ ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން  
 

ކޮންމެ މެމްބަރެއް އަދި އައްޔަނު ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކްސީއެއް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ 
 ރަޖިސްޓްރ ކުރަށްވަންވާނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުން ޖަލްސާގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭނެއެވެ.

 



ރުން އަދި އައްޔަނު ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮކްސީ ވޯޓް ދެއްވާނީ އަތް ދިރާގުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން، އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި މެމްބަ
 އުފުލައިގެން ވޯޓް ދޭގޮތަށެވެ. އަދި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ނުވަތަ އައްޔަނު ކުރެވިފައިވަ ޕްރޮކްސީއަކަށް ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ.

 
ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން )ޕޯލް( ވޯޓް ނެގޭނީ މުޅި  ޢާންމު ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅޭ ޤަރާރަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގައި މެމްބަރުން ގަނެފައިވާ

ން ޕޯލްގެ ގޮތުން ވޯޓް ނެގުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި ހިނދެއްގައެކަންޔެވެ. ޕޯލްގެ ގޮތުން ޙިއްޞާވާ މެމްބަރެއް/މެމްބަރު 01ކުންފުނީގެ %
ބަރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ވޯޓް ވޯޓް ދޭ ނަމަ ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް އަދި ޕްރޮކްސީއަކަށް މެމް

 ދެވޭނެއެވެ.

 

ލިބުމުންނެވެ.   ވޯޓު 10ވެ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ %ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޢާންމު ޤަރާރެއް ފާސްވާނީ ހާޟިރު   


