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 ޑައިރެކްޓިވް 
 

 179-5/PRIV/2021/2(DIR) : ނަންބަރު 

 ލިސްޓުކޮށްފައިވ  ކުންފުނިތަަކށް  : ލިބެންވ  

 މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމްޕެނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 	 : ކޮޕ 

 (ބުރ ސްފަތި)2021 މ ރިޗު 18 : ތ ރ ޚް

:ޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ހަރުދަނ ކުރުމ  ގުޅޭ ސެކިއުރިޓ ޒް ލިސްޓުކޮށްފައިވ  ކުންފުނިތަކުގެ ކޯ  : މައުޟ  
 

މ އްދ ގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓ ޒް ގަނެ ވަނަ  4ގެ (ދިވެހިރ އްޖޭގެ މ ލ  ސެކިއުރިޓ ޒްއ ބެހޭ ޤ ނ ނު) 2/2006 ނަްނބަރު ޤ ނ ނު

ނޑައެޅުމ އި،   ވިއްކ  ފަރ ތްތަކ އި ގަނެ ވިއްކަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމ ޔަތްކުރުމަށ އި އިލްތިޒ މްތައް ކަ

މަލު ހިނގިޔަ ނުދިނުމަްށ ޢަ މެދު އިތުބ ރު ގެއްލޭފަދަ  އިންވެސްޓަރުންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމ ޔަތްކުރުމ އި، ސެކިއުރިޓ ޒް ބ ޒ ރ 

 21އޮތޯރިޓ ން ރެގިއުލޭޓްކުރ  ފަރ ްތތަކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ތިރ ގައިވ  ކަންކަމަށް 

 .މަލުކުރުމަށް ދަންނަވަެމވެޢަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2021 މ ރިޗު

' ބުކުރެވޭޚ އިންތި'އ ންމު ޖަލްސ އަކުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށްސެކިއުރިޓ ޒް ލިސްޓުކޮށްފައިވ  ކުންފުނިތަކުގެ  ●

 .އްސުންމަޖެގޮތަށް ހަ ވ ދަނުކުރެވޭޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤ މަށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް 

ދ ރުންނަށް ޕްރޮކްސ  އައްޔަންކުރެވޭނެ ގޮތ އި، ޙިއްޞ އަހަރ  އ ންމު ޖަލްސ އަށް ޕްޮރކްސ  އައްޔަންކުރުމުގައި،  ●

ލް އަހަރ  ޞ ގޮތުގެ ތަފް ކުރެވޭނެލްޠިސްޓްރ  ކުރެވޭނެ ގޮތ އި، ވެރިފައިކުރެވޭނެ ގޮތ އި އަދި އެ ޕްރޮކްސ  ބ ޖިރެ

 .ކުރުންއ އެކު އ ންމުއ ންމު ޖަލްސ ގެ ނޯޓިސް

ނަމަ އެފަރ ތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕ އެއް،  ދ ރަކ  ދިވެހިރައްޔިތެއްޞ ޙިއްޕްރޮކްސ  ފޯމ އެކު  ●

ނަމަ ނުވަަތ  އަހަރުން ދަށުެގ ފަރ ެތއް 18ނަމަ އެފަރ ތުގެ ޕ ސްޕޯޓް ކޮޕ އެއް، ހިއްސ ދ ރަކ   ބިދޭސ އެއް

ނަމަ  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ  ދ ފައިވ ، ކޮޕ އެއް ނަމަ ބަލަދުވެރިޔ ގެ އައިޑ  ކ ޑު  ތެއްއެހ އަށް ބޭނުންވ  ފަރ ޞައްޚ 

އައްޔަންކުރިކަމުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  އްނަމަ ޕްރޮކްސ ޝަޚުޞެދ ރަކ  ޤ ނ ނ  ޙިއްޞ އޭގެ ކޮޕ އެއް އަދި 

 .ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ރ ރުގެ ކޮޕ އެއް ހުށަހަޅ ޤަ
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މަގު. އަމ ރް އަޙްމަދު  

 

ދަދު އަހަރ  އ ންމު ަޖލްސ ގެ ނޯޓިސްއ އެކު ޢަނެ މެ ގިނަވެގެން ތަމްސ ލްކުރެވޭކޮންމެ ޕްރޮކްސ  ހޯލްޑަރަކަށް އެން ●

 .ހ މަކުރުން

 .ންޕްރޮކްސ  ހޯލްޑަރުން ހުށަހަޅ  ފޯމްތައް ކުންފުނިތަކުން ވެރިފައިުކރު ●

 .ލްކުރުންޠި ބ  ނަމަ އެ ފޯމްވ ކަމުގައި ނުވ ހުށަހަޅ  ޕްރޮކްސ  ފޯމް ފުރިހަމަ  ●

 

   

 

 

 

މަނިކުމުޙައްމަދު ޙުސައިން 
 ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
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