ކޮމްޕްލެއިންސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ހިންގާނެ އުސޫލުތައް

.1

ތަޢާރުފް

.2

ކޮމިޓގެ ދައުރު

.3

ކޮމިޓ އެކުލަވާލުން

.4

ސިޔާސަތު

މިއ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އަދި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް
އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ސިޔާސަތާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކޮމިޓގެ
މެންބަރުން ޢަމަލުކުރާނެ ސުލޫކ ހަމަތަކާއި ،ކޮމިޓ ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެވެ.

ކޮމްޕްލެއިންސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓ (މގެ ފަހުން މިލިޔުމުގައި "ސ.އޭ.ސ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ)
އަކ ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމް އަދި މޮނިޓަރ
ކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ
ދާއިމ ކޮމިޓ އެކެވެ.

މިއ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އެކުލަވާލައިފައިވާ،

ކޮމިޝަންގެ

ދާއިމ

ކޮމިޓއެކެވެ.

މި

ކޮމިޓގެ

ނަމަކ

"ކޮމްޕްލެއިންސް

އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓ" އެވެ .މި ލިޔުމުގައި މގެ ފަހުން ބަޔާންކުރާނ 'ސ.އޭ.ސ' އެވެ.

ސ.އޭ.ސގެ ސިޔާސަތާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ސުލޫކ ހަމަތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އޮފް
1

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ޕްރެކްޓިސްއަށް

އަމަލުކުރަމުންދާ

މިންވަރު

ދެނެގަނެ

އެފަރާތްތައް

ޒިންމާދާރުކުރުވުމެވެ.

.5

މަސްއޫލިއްޔަތު

.6

ސުލޫކ ހަމަތައް

.7

ސ.އޭ.ސ

ސ.އޭ.ސގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނ އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމަށެވެ.
(ހ)

ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމް އަދި މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ
ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓް
ތައްޔާރުކުރުން.

(ށ)

ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމް އަދި މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ
އެހެނިހެން

މައްސަލަތަކުގެ

ތެރެއިން

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަނަށް

ހައްލުކުރުމަށް

ދަތިވާ

މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.
(ނ)

ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތާއި ޝަކުވާ
ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުން.

ސ.އޭ.ސގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ސުލޫކ ހަމަތައް ހިފަހައްޓާނަމެވެ.
(ހ)

އިންސާފުވެރިކަން

(ށ)

ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވުން

(ނ)

ހަމަހަމަކަން

(ރ)

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުން

(ބ)

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

(ޅ)

މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން

ސ.އޭ.ސ ހިންގާ އުސޫލުތައް
ސ.އޭ.ސ އެކުލެވިގެންވަނ ( 05ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އެއ -:

އެކުލެވިގެންވާގޮތް
(ހ)

ލީގަލް ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާ އިސްފަރާތެއް.

(ށ)

މޮނިޓަރިންގް އެންޑް އެންޖިނިއަރިންގ ގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާ ވެރިއެއް.
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.8

(ނ)

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ގެ ކަންކަން ޢަމަލގޮތުން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފެއް.

(ރ)

ލައިސަންސިންގގެ ކަންކަން ޢަމަލގޮތުން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފެއް.

(ބ)

އިންވެސްޓިގޭޓިވްގެ ކަންކަން ޢަމަލގޮތުން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފެއް.

މުޤައްރިރާއި ނައިބް

ސ.އޭ.ސގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބް މުޤައްރިރު ކަނޑައަޅާނ ކޮމިޝަނުންނެވެ .ސ.އޭ.ސގެ މުޤައްރިރާއި

މުޤައްރިރު ކަނޑައެޅުން

ނައިބް މުޤައްރިރުގެ ދައުރަކ ޢައްޔަންކުރާ ތާރޚުން ފެށިގެން ( 02ދޭއް) އަހަރެވެ .އެއްވެސް
ސަބަބަކާހެދި މުޤައްރިރު ނުވަތަ ނައިބް މުޤައްރިރު އިސްތިޢުފާދފިނަމަ ،އެ މަޤާމަށް މހަކު އައްޔަން
ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.9

މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުން

.10

ބައްދަލުވުން

.11

ކުއްލި ބައްދަލުވުން

ސ.އޭ.ސއަށް

މެންބަރުން

އައްޔަނުކުރާނ

ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މެންބަރުން

އައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި،

މިލިއުމުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،މެމްބަރުންގެ ނަންތައް ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސ.އޭ.ސގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ހަފްތާއަކު  2ދުވަހު
އެވެ .ނަމަވެސް ސ.އޭ.ސއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އިތުރު
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚުތިޔާރު މުޤައްރިރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އަންނަވި ހާލަތްތަކުގައި
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ:
(ހ)

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން އިން ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން؛

(ށ)

ކޮންމެހެން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރަށް ފެނުން.

ސ.އޭ.ސގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އެދި ( 03ތިނެއް) މެންބަރުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،މަޤުބޫލު
އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވ ،ގިނަވެގެން ( 03ތިނެއް) މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
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ސ.އޭ.ސގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ޤާނޫނ އަދަދަކ ކޮމިޓގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތެވެ.

.12

ކޯރަމް

.13

ނިންމުންތައް

.14

އެޖެންޑާ

ސ.އޭ.ސގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނ އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.

.15

ޔައުމިއްޔާ

ސ.އޭ.ސގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރަންވާނެއެވެ.

.16

ސެކްރެޓޭރިއަޓް

(ހ)

ސ.އޭ.ސގެ ނިންމުންތަކުގައި އިއްތިފާޤުން ކަންކަން ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
އިއްތިފާޤު ނުވެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކަންކަން ނިންމާނ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

(ށ)

ހާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވ ،ސ.އޭ.ސގެ ނިންމުންތައް ގިނަވެގެން  30ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ނިންމައި ،އެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރިކަމަށް ބެލެވޭނ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި ދުވަހު ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެންބަރުން ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

(ހ)

ސ.އޭ.ސގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާނ
ސެކްރެޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ.

(ށ)

ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު ސަލާމް/ޗުއްޓގައި ވާނަމަ މި ޒިންމާ އަދާ
ކުރަންޖެހޭނ ކޮމިޓގައި އިންނަވާ އޮފިސަރ ލެވެލް މުވައްޒަފެކެވެ.

(ނ)

ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނއެވެ.
.1

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކުރުން.

.2

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާ ދުވަހާއި ގަޑި ކޮމިޓގެ މެމްބަރުންނަށް އެއްގުން.

.3

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުން

.4

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

.5

ހާޒިރ ބެލެހެއްޓުން

.6

ކޮމިޓގެ ލިޔެކިޔުމާއި އިދާރ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
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.17

ސިއްރު

ހިފެހެއްޓުމާއި (ހ)

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ސ.އޭ.ސގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަކ ކޮމިޓގެ މެމްބަރުންނަށް
ލާޒިމްކަމެކެވެ.

(ށ)

ސ.އޭ.ސގެ ނިންމުންތައް ހާމަކުރެވޭނ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމުގައި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތންނެވެ.
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