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މިއ ،ދައުލަތުގ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި  10.08ގ (ށ) އަދި ( 10.13ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް ފައިވާ
ގޮތުގމަތިން އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ ޕްރޮކިއުމަންޓުގ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކަމާއކު އއްއުސޫލަކުން
ހަމަހަމަ ގޮތއްގައި ގންގޮސް ނިންމުމަށް އުފައްދާ ބިޑުކޮމިޓގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގންދާނ ގޮތުގ
ތަފްސލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި އކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލކވ.
ދައުލަތުގ މާލިއްޔަތު ބާބުގ  10.13މާއްދާގ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގމަތިން އންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަންގ ބިޑް ކޮމޓ އކުލވިގންވަނ  07މމްބަރުންގ މައްޗަށވ .މި ކޮމިޓ އކުލަވާލާނ ،ކޮމިޝަންގ
ރައސްގ ލަފާގމަތިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އންޑް ޓްރޜަރއވ .އަދި ކޮމިޝަންގ ރައސް
ބިޑްކޮމިޓއަށް ޢައްޔަންކުރައްވަން ނިންމަވާ ނަންތައް ކޮމިޝަންގ އިދާރ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަންގ
އހން މމްބަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނއވ .މިގޮތުން ބިޑް ކޮމިޓއަށް ޢައްޔަން ކުރވޭ ފަރާތްތަކަކ މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދުގ  10.13ގ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ފަރާތްތަކއް ކަމުގައި ވާންވާނއވ.
އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ ބިޑްކޮމިޓއަކ އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގ އިދާރާއާއި ރާއްޖޭގ އކި
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމްކުރވޭ ކޮމިޝަންގ ސަރަޙައްދ އޮފސްތަކުގ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބހޭގޮތުން މިއުޞޫލުގ
 4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރވިފައިވާ ފަރާތވ.

މަސްއޫލިއްޔާތާއި

އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ ބިޑް ކޮމިޓގ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތައް ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައި
އވަނއވ.

ޒިންމާތައް
(ހ)

މަސައްކަތުގ އަގާއި ތަކތގ އަގު  35000/-ރުފިޔާ އިން ފށިގން  2500000/-ރުފިޔާ އާ
ދމދުގ ބިޑްތަކުގ އިވލުއޭޝަން ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބިޑްކޮމިޓން ކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަންކޮށް ފާސްކުރަންޖހޭ ކަން ފާސްކުރުން

(ށ)

ކޮމިޝަންގ މަސައްކަތްތަކުގ ތރއިން ބިޑްކޮމިޓގ ލަފަޔަކަށް ހުށަހޅުމަށް ކޮމިޝަނުންނިންމާ
ކަންތައްތަކާއި ކޮމިޝަންގ ސކްރޓަރ ޖނރަލް ނިންމާ ކަންކަމުގައި ބިޑް ކޮމިޓއަށްފންނަ ލަފައއް
ދިނުން.

(ނ)

ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތއް މުއްދަތަށް ނުނިމިގން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އދި ހުށަހޅޭ
ހުށަހޅުންތަކާ ގުޅިގން އކަންކަން ނިންމުމަށް ފންނަގޮތުގ ލަފާ ދިނުން

ބިޑް ކޮމިޓ
އކުލވިގންވާ ގޮތް
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އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ ބިޑް ކޮމިޓ އކުލވިގންވަނ ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 07ހަތއް)
މމްބަރުންގ މައްޗަށވ.
(ހ)

ލގަލް އންޑް އސޓް ރިކަވަރ ޔުނިޓުން މުވައްޒަފއް

(ށ)

ފައިނޭންސް އންޑް އކައުންޓް ސކްޝަންގ ހޑް

(ނ)

އިންވސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓުން  02މުވައްޒަފުން

(ރ)

މމްބަރުންގ ބިޔުރޯގ ހޑް

(ބ)

އޑިއުކޭޝަން އންޑް އވއާނސް ޔުނިޓުގ މުވައްޒަފއް
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ލ
އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ ބިޑް ކޮމޓ ހިންގުމުގ އުޞޫ ު
(ރ)
ބިޑް ކޮމިޓގ
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ބިޑް ކޮމިޓއަށް

7

ޗއާޕާސަން

ޕްރިވންޝަން އންޑް ރިސާޗް ޔުނިޓުގ މުވައްޒަފއް

ކޮމިޝަންގ ބިޑް ކޮމިޓގ ޗއާޕާސަންގ މަޤާމަށް މހަކު ޢައްޔަނުކުރާނގޮތާއި ވަކިކުރާނގޮތް އަދި އޭނާގ
ޒިންމާތައް ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައި އވަނއވ.
(ހ)

ބިޑް ކޮމިޓގ ޗއާޕާސަންގ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރާނ ފަރާތއް ކަނޑައޅުމާއި ޗއާޕާސަން މަޤާމުން
ވަކިކުރުމަށް ނިންމާނ ކޮމިޝަންގ މމްބަރުންގ ލަފާގމަތިން ކޮމިޝަންގ ރައސް އވ

(ށ)

ޗއާޕާސަންއަކ

ބިޑްކޮމިޓގ

ބައްދަލުވުންތައް

ބާއްވާނ

ދުވަހާއި

ވަގުތު

ކަނޑައޅުމާއި

ބައްދަލުވުންތަކުގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތވ.
(ނ)

ޗއާޕާސަން ނތް ހާލަތއްގައި ވަގުތގޮތުން ޗއާޕާސަންގ ޒިންމާ އަދާކުރާނ ފަރާތއް ބައްދަލުވުމުގ
ބައިވރިންގ ތރއިން ހޮވާނ ބިޑްކޮމިޓގ މމްބަރުންނވ.

ޢައްޔަން ކުރި ކަން

ބިޑް ކޮމިޓއަށް ޢައްޔަން ކުރވޭ ފަރާތްތަކަށް އމހަކު ބިޑް ކޮމިޓއަށް ޢައްޔަން ކުރުމާއކު އކަން ލިއުމަކުން
އަންގާނއވ .އަދި ކޮމިޓގ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އއްގޮތްވާ ގޮތުގމަތިން ކޮމިޝަނުން

އންގުމާއި

ބިޑް ކޮމިޓއާ މަތިކޮށްފައިވާ އންމހާ ޒިންމާތައް ތދުވރިކަމާ އަމާނާތްތރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއކު އަދާކުރުން

މަސްއޫލިއްޔަތު

ބިޑު ކޮމިޓގ ކޮންމ މމްބަރއްގ މައްޗަށްވސް ލާޒިމްވގންވއވ.

އަދާކުރުން
ބިޑް ކޮމިޓގ
މމްބަރުކަމުން

8

ކޮމިޝަނުގ ބިޑްކޮމިޓގ މންބަރަކު ބިޑް ކޮމިޓން ވަކިވއްޖކަމަށް ބަލާނ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައވ .އަދި
ކޮމިޝަންގ ވަޒފާގައި ހުރި ފަރާތއް ބިޑްކޮމިޓން ވަކި ކޮށްފިނަމަ އމހަކަށް އކަން އަންގަންވާނއވ.

ވަކިވުން
(ހ)

ކޮމިޝަންގ ވަޒފާއިން ވަކިވުން

(ށ)

ބިޑް ކޮމިޓއިން ވަކިވުމަށްބޭނުންވގން އަމިއްލައަށް އކަން މިނިސްޓަރަށް އަންގާ ތާރޚުން ފށިގން.
މި ގޮތަށް އަމިއްލަ އަށް ބިޑު ކޮމިޓން ވަކިވުމަށް މިނިސްޓަރަށް އަންގާނަމަ ،އކަން ކޮމިޝަނަށްވސް
އަންގަންވާނއވ.

(ނ)

އމހަކު ބިޑް ކޮމިޓން ވަކިކުރުމަށް އޭސސގ ރައސްގ ލަފާގމަތިން ނިންމާ އކަން މިނިސްޓަރު
އމމްބަރަކަށް އަންގާ ތާރޚުން ފށިގން

ކޮމިޓގ ކޯރަމް

9

ކޮމޓ ސކްރޓޭރިއޭޓު

10

ބލހއްޓުން

ބިޑްކޮމިޓގ ކޯރަމަކ ( 04ހަތަރއް) މމްބަރުންނވ .ކޯރަމް ހަމަވާ ޢަދަދަށް މމްބަރުން ހާޒިރުވ ތިބގންނޫނ
ބިޑް ކޮމިޓގ ބައްދަލުވުމއް ކުރިއަށް ގންގޮސްގން ނުވާނއވ.
ކޮމިޝަންގ ބިޑްކޮމިޓގ ސކްރޓޭރިއޭޓް ބލހއްޓުމުގ ގޮތުން ކުރަންޖހޭ ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތަކާއި އނޫނަސް ބިޑްކޮމިޓއާ ގުޅިގން އިދާރގޮތުން ކުރަންޖހޭ އންމހާ ކަންތައްތައް ކުރާނ
ކޮމިޝަންގ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުންނވ.
(ހ)

ކޮމިޓއަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގ ރައސް ކަނޑައަޅުއްވާ ނަންތައް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް
އންޑް ޓްރޜަރއަށް ފޮނުވާ އފަރާތްތައް ބިޑް ކޮމިޓއަށް ޢައްޔަން ކުރުމުގ ގޮތުން ކުރަންޖހޭ އންމހާ
ކަންތައްތައް ކުރުން

(ށ)

ބިޑް ކޮމިޓން ވަކިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ވަކި ކުރވޭ ފަރާތްތަކާއި ،އަލަށް ޢައްޔަން ކުރވޭ ފަރާތްތަކުގ
މަޢުލޫމާތާއި ތާރޚްތައް ހިމަނައިގން ބިޑް ކޮމިޓގ ރޖިސްޓްރއއް ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށް
ބލހއްޓުން

(ނ)

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގ  10.16ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގ މަތިން ބިޑް އިވލުއޭޝަންގ ގޮތުން
ކުރަންޖހޭ އންމހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

(ރ)

މަޢުލޫމާތު ޝޓުތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި އިޢުލާނުތައް ކުރުމާއި ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމުގ އންމހާ
ކަންކަން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގމަތިން ކުރުން.

(ބ)

ބިޑް ކޮމިޓގ ބައްދަލުވުންތަކުގ އޖންޑާ ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޮމިޓގ މމްބަރުންނަށް ދންނވުމާއި
ހާޒިރ ބލހއްޓުމާއި ޔައުމިއްޔާލިޔ ކޮމިޓގ މމްބަރުން ލައްވާ ސޮއިކުރުވާ އކަންކަމާބހޭ އންމހާ
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ލ
އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ ބިޑް ކޮމޓ ހިންގުމުގ އުޞޫ ު
ރކޯޑުތައް ބލއްޓުން .އަދި ބައްދަލުވުން ނިމޭތޭ ރަސްމ  03ދުވަހުގ ތރޭގައި ޖަލްސާގ ޔައުމިއްޔާ
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގ  10.18ގ (މ) ގައިވާ ބައިތައް ހިމަނާގން ލިޔ ސޮއިކުރުވުން.
(ޅ)

ބިޑްތަކާ ގުޅިގން އކި ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖހޭ ހުއްދަތައް ލިއުމުން ހޯދުމާއި އތަކތގ ރކޯޑްތައް
ބލހއްޓުން

(ކ)

ބިޑްތަކާ ގުޅިގން ކުރަންޖހޭ އހނިހން މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ބިޑްކޮމިޓއަށް ބޭނުންވާ އންމހާ
އިދާރ އހތރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން.

ކޮމޓގ ހުއްދައަށް

11

ކޮމޓގ

12

ހުށަހޅުން

ބިޑް އިވލުއޭޝަންގ ކަމއްގައި ކޮމިޓގ ހުއްދައަށް އދި ހުށަހަޅާއިރު ތިރގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކތި ކޮމިޓއަށް
ހުށަހަޅަންވާނއވ.
(ހ)

ތަކތި ،ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް

(ށ)

ސްޕސިފިކޭޝަން ،މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓްސް އަދި މަޢުލޫމާތު ޝޓް

(ނ)

އިވލުޝަން ކްރޓރިއާ

(ރ)

އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް

(ބ)

އިޢުލާން

(ޅ)

ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ބަޖޓް

(ކ)

ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންދާޒާ ކުރާ އަގު

(އ)

ޕްރބޑް މޓިންގ އަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގ މަޢުލޫމާތު ޝޓް

(ވ)

ބިޑް ހުށަހޅި ފަރާތްތަކުގ މަޢުލޫމާތު ޝޓް

(މ)

ހުށަހޅި ބިޑްތައް

(ފ)

ޓކްނިކަލް އަދި ފައިނޭންޝަން އިވލުއޭޝަން ރިޕޯރޓް

(ދ)

ކޮމޓއަށް ހުށަހޅޭ އހނިހން ކަންކަން ހުށަހަޅާއިރު އހުށަހޅުމަކާއި މދު މަޝްވަރާކޮށް ކޮމޓން
ގޮތއް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ އންމހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނއވ.

(ތ)

ބިޑް ކޮމިޓގ ހުއްދައާއކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް އއްވސް ބަދަލއް ގންނަނަމަ އކަމއް
ބިޑް ކޮމިޓއާ ޙިއްސާކޮށް ހުއްދަ ހޯދަންޖހޭނަމަ ހުއްދަ ހޯދުން

ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުން
ކޮމިޓގ ނިންމުންތައް
ނިންމުން

ބިޑު ކޮމޓގ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނ ކޮމޓއަށް ހުށަހޅޭ ހުށަހޅުންތަކާއި މދު ގޮތއް ނިންމުމަށާއި ،އަލުން
ބަލަންޖހިއްޖ ކަމއް ނަމަ އކަމއް އަލުން ބލުމަށވ .މިގޮތުން ބައްދަލުވުން ބާއްވާނ ދުވަހާއި ވަގުތު އަދި
ތަން ކަނޑައަޅާނ ސކްރޓޭރިއޓްގ ލަފާގ މަތިން ޗއަރޕާސަން އވ.
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ބިޑް ކޮމިޓގ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގމަތިން ޢަމަލު ކުރަންވާނއވ.
(ހ)

ކޮމޓގ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ބަލާނ ވޯޓުގ އަޣްލަބިއްޔަތަށވ .އަދި ވޯޓު ދިނުމުގައި ދފަރާތް
އއްވަރުވއްޖނަމަ ،ގޮތއް ނިންމުމަށްޓަކައި ޗއަރޕާސަން ވޯޓއް ލުމަށްފަހު އބައްދަލުވުމުގ
އަޣްލަބިއްޔަތު ކަނޑައަޅާނއވ .އނޫން ހާލަތްތަކުގ ޗއަރޕާސަންއަށް ވޯޓއް ނުދވޭނއވ.

(ށ)

ކޮމޓއަށް ހުށަހަޅާ ޓންޑަރުތަކާމދު ގޮތއް ނިންމުމުގައި ބަލަންވާނ އޓންޑަރަކާއކު ހުށަހަޅާފައިވާ
އޓންޑަރަކާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާއި ލިޔުންތަކުގ މައްޗަށވ .މިގޮތުން ކޮންމ ނިންމުމއް
ނިންމަންވާނ އހުށަހޅުމއް ފާސްކުރަން ނުވަތަ ފއިލްވިކަމަށވ .ކޮމޓއަށް މިމާއްދާގ (ޅ) ގައިވާ
ފަރާތްތަކުން ހުށަހޅޭ ކޮންމ ހުށަހޅުމއް ޤަބޫލުކުރުމާއި ނުކުރުމާއި ،އަދި އހުށަހޅުމއް އިސްލާޙުކޮށް
އަލުން ހުށަހޅުމަށް އންގުމުގ އިޚްތިޔާރު ކޮމޓއަށް ލިބިގން ވއވ.
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ލ
އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ ބިޑް ކޮމޓ ހިންގުމުގ އުޞޫ ު
(ނ)

ކޮމޓގ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާ އިވލުއޭޝަންތައް ޤަބޫލުނުކޮށް އފަރާތަކަށް
އަނބުރާ ފޮނުވާލާނަމަ ،އަނބުރާ ފޮނުވާލަންޖހުނު ސަބަބު ލިޔުމަކުން އފަރާތަކަށް އަންގަންވާނއވ.
އަދި އކަމއް އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހޅި ދާނއވ.

(ރ)

ކޮމޓއަށް ހުށަހޅިފައިވާ ހުށަހޅުމއްގައި އިސްލާޙުކުރަންޖހޭ ކަމއް ފާހަގަކުރވިއްޖނަމަ ،އކަމއް
އިސްލާހުކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ނިންމުމއް ނިންމިދާނއވ.

(ބ)

ކޮމޓގ މަސައްކަތް ތަކުގައި އހން ފަރާތްތަކުން ލަފާ ހޯދަން ޖހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓއިން
ކަނޑައަޅާ ފަރާތއްގ އހތރިކަން ހޯދިދާނއވ .ނަމަވސް ލަފާދިނުމުގ ގޮތުން ބައިވރިވާ ފަރާތަކަށް
ކޮމޓގ ނިންމުމއްގައި ވޯޓއް ނުދވޭނއވ .އަދި ކޮމޓގ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ލަފާ ދިނުމުގ ގޮތުން
ބައިވރިކުރަންޖހޭ ފަރާތއް ބައިވރިކުރާނ ހަމައކަނި އކަމއްގ ވަގުތުގައި އކަމަކަށް އކަންޏވ.

(ޅ)

ކޮމޓގ ހުއްދައާއކު އޮބްޒަރވަރުންނަށާއި ،އަދި އކަމއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސކްޝަނުގ އމަޢުލޫމާތު
ދވޭވަރުގ އިސްމުވައްޒަފަކު ކޮމޓގ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވރިވވިދާނއވ .ނަމަވސް ވޯޓު ދިނުމުގައި
އފަރާތްތަކުން ބައިވރިއއް ނުވވޭނއވ.

(ކ)

ކޮމޓގ ބައްދަލުވުމއް ބާއްވާ ކޮންމ ފަހަރަކު އބައްދަލުވުމއް ކުރިޔަށް ދިޔަގޮތުގ ޔައުމިއްޔާ ލިޔ
ބަލަހައްޓަންވާނއވ .މިގޮތުން ޔައުމިއްޔާގައި މަދުވގން ތިރގައިމިވާ ބައިތައް ހިމަނަން ވާނއވ.
1

އބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވި އޑްވައިޒަރުންނާއި އަދި އޮބްޒާވަރުން.

2

މމްބަރއްގ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމއްވާނަމަ ،އކަމއްގ މަޢުލޫމާތު.

3

ޖަލްސާއަށް ހުށަހޅިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ،އކަންތައްތައް ނިންމިގޮތުގ ތަފްޞލް

4

ހުށަހޅުމއް ޤަބޫލުނުކުރި ސަބަބާއި ޤަބޫލުކުރުމުގައި ކަމއް ޝަރުޠުކޮށްފައި ވާނަމަ އކަމއް.

5

ކޮންމ ހުށަހޅުމަކާއި ގުޅިގން މަޝްވަރާ ކުރވުނު މުހިއްމު ކަންތައް ،މގތރޭގައި
އކަމަކާގުޅިގން ދވިފައިވާ ލަފަޔާއި މންބަރުންގ މދުގައި އއްބަސްނުވވުނު ކަމއްވާނަމަ
އކަމއް.

(އ)

ކޮމޓގ ބައްދަލުވުމއް ބާއްވާތާ ( 3ތިނއް) ދުވަހުގ ތރޭގައި އ ބައްދަލުވުމުގ ޔައުމިއްޔާ އާއި
އޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް މމްބަރުންގ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭން ވާނއވ .އަދި
ކޮމޓގ ބައްދަލުވުންތަކުގ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރާތާ ( 2ދޭއް) ދުވަސް ތރޭގައި މިނިސްޓްރ އޮފް
ފިނޭންސް އންޑް ޓްރޜަރ އަށް ފޮނުވަންވާނއވ.

(ވ)

ކޮމޓގ ބައްދަލުވުން ބާއްވާތާ ގިނަވގން  5ދުވަސްތރޭގައި އބައްދަލުވުމއްގ ޔައުމިއްޔާ
ފާސްކުރަންވާނއވ.

(މ)

ކުއްލިހާލަތއް ދިމާވގން ކޮންމހން ނިންމަންޖހޭ ކަމއް ނިންމުމަށް އކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސްތައް މންބަރުންނަށް ފޮނުވައިގން އކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މމްބަރުން ދކޭގޮތް
ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި މމްބަރުންގ އަޣްލަބިއްޔަތުން އކަމއް ނިންމިދާނއވ .ނަމަވސް ކޮމޓގ
ޖަލްސާއަކުން އކަމއް ނިންމުމަށް މމްބަރަކު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އކަމއް ނިންމަންވާނ ކޮމޓގ
ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅައިގންނވ.
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ލ
އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ ބިޑް ކޮމޓ ހިންގުމުގ އުޞޫ ު
މަޞްލަޙަތު ގުޅިފައިވާ

14

ކޮމޓގ މންބަރަކަށް ،ނުވަތަ މންބަރަކާ ގާތްތިމާގ މހަކަށް ނުވަތަ މމްބަރަކާއި އއްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ

ކަންތައްތަކުގައި

މހަކަށް ސދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސދާގޮތުން ފައިދާއއްކުރާނ ކަމއް ނިންމުމަށް ކޮމޓގ ޖަލްސާއަކަށް އޖންޑާ

މމްބަރުން ޢަމަލު

ކުރވިފައިވާނަމަ ،ތިރގައިމިވާގޮތުގ މަތިން އމމްބަރަކު ޢަމަލުކުރަންވާނއވ.

ކުރަންޖހޭގޮތް
(ހ)

ކޮމޓގ ޖަލްސާގ އޖންޑާ ލިބުމުން މމްބަރަކާ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ ކަމއް އޖންޑާ
ކުރވިފައިވާނަމަ ،އޖަލްސާއއްގައި އމމްބަރަކު އކަން ހާމަކޮށް އކަމއް ނިންމުމުގައި ބައިވރިނުވުން
އަދި ކޮމޓގ ސަމާލުކަމަށް އފަދަ ކަމއް އަތުވއްޖނަމަ ،އމމްބަރަކު އކަމއް ހާމަކުރުމާއކު،
އކަމއް ނިންމުމުގައި ބައިވރިނުވުން.

(ށ)

މމްބަރަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާ ބހޭގޮތުން ބާއްވާ އއްވސް ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުނުވުން ،ނުވަތަ
ހާޒިރުވިކަމުގައިވިޔަސް ގުޅުންހުރި ކަމއް ނިންމުމުގައި ބައިވރިނުވުން.

(ނ)

އަމިއްލަ މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމއް ޖަލްސާއއްގައި މމްބަރަކު ހާމަކޮށްފިނަމަ ،އޖަލްސާއަކ
މިގަވާއިދުގައި ބުނވިފައިވާ ގޮތަށް މމްބަރއްގ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ކަމއް ހުށަހޅުނު
ބައްދަލުވުމއްކަމަށް ނުވަތަ މމްބަރަކާ މަޞްލަޙަތުހުރި ކަމއް ހިމނޭތ ،މމްބަރަކު އކަން ބަޔާންކޮށް
ވޯޓްދިނުމުގައި

ބައިވރިނުވާ

ބައްދަލުވުމއްކަން

އނގޭގޮތަށް

ޔައުމިއްޔާގައި

އބައްދަލުވުމުގ

ލިޔަންވާނވ.
އުޞޫލު މާނަކުރުން

.15

(ހ)
(ށ)
(ނ)

މިއުޞޫލުގައި "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނ އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އވ.
"ކޮމޓ" ކަމަށް ބުނފައިވަނ އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ ބިޑް ކޮމޓއވ.
"ކޮމިޝަންގ އންމ އިސްވރިޔާ" ކަމަށް ބުނފައިވަނ ،ކޮމިޝަންގ ރައސް ނުވަތަ އވަގުތަކު
ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވ ހުންނަ ކޮމިޝަންގ މމްބަރކވ.

އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން .16
ފށުން

އުޞޫލު
އިސްލާޙްކުރުން

މިއުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނ އންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ މމްބަރުން މިއުޞޫލު ފާސްކުރާ
ދުވަހުން ފށިގންނވ.

.17

ދައުލަތުގ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އއްގޮތްވާގޮތުގ މަތިން މިއުޞޫލަށް
ގންނަންޖހޭ ބަދަލުތައް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގން އަބަދުވސް ގންނަންވާނއވ .މި އުސޫލު
މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ފުށުއަރާ ފަދަ ހާލަތއް މދުވރިވއްޖނަމަ އިސްކަންދޭންވާނ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށވ.

ނޯޓް :މިއުޞޫލު ފާސްކޮށްފައިވަނ  2017ސޕްޓންބަރު  27ވ ބުދަ ދުވަހުގ ބޭއްވި ކޮމިޝަނުގ މމްބަރުންގ ބައްދަލުވުމުންނވ.
 27ސޕްޓމްބަރު 2017
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