
 

 

 ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ، ހިޔުމަންރިސޯސް ޕެނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
 
 

ބެލެހެއްޓުމަށް ކަން ކަން  މުހިންމުގުޅޭ  އްޒަފުންނާއިމުވަމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މިއީ 

ގެ ކޮމިޓީ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ސިޔާސަތާއި،އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ

 .ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެވެހިންގާނެ އުސޫލުތައް  އި، ކޮމިޓީ ހަމަތަކާޢަމަލުކުރާނެ ސުލޫކީ  މެންބަރުން

 .1 ފް ތަޢާރު 

   

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  22ޤަވާޢިދުގެ  ޝަންގެ ހިންގާމިއީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި

 'ޕެނަލް ހިޔުމަންރިސޯސް' ނަމަކީ ކޮމިޓީގެ . މި ކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެކެވެފައިވާ، އެކުލަވާލައި

 .އެވެނުވަތަ 'ޕެނަލް' ' ޕެނަލް އާރް  އެޗް'ވެ. މި ލިޔުމުގައި މީގެ ފަހުން ބަޔާންކުރާނީ އެ

 .2 އެކުލަވާލުން  ކޮމިޓީ 

 

 ހަމަތައް އެޗް.އާރް ޕެނަލްގެ ސިޔާސަތާއި، މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ސުލޫކީ 
 

ތައް ބިނާކޮށް ތަރައްޤީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފަންނުވެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތް'

 .' މިއެވެފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުން ދުޅަހެޔޮ، މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ  ކުރުމާއި

 .3 ސިޔާސަތު 

 

 .4 މަސްއޫލިއްޔަތު  އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމަށެވެ.އެޗް.އާރް ޕެނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 

ކޮމިޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން 

 ން.ވަކިކުރު

  ހ.

މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރި ކަމާއި ފަންނުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 'ޓްރެއިނިންގ    ށ.



އެސެސްމެންޓް' އެކުލަވާ ލުމުގައާއި އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކާއި ތަމްރީންތައް ނީޑްސް 

 ހޯދުމުގައި ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލަށް ލަފާ ދިނުން.

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ އޮނިގަނޑެއް 

ނޑު ޤާއިމުކޮށް، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބަޖެޓަށް ރިޢާޔަ ތް ކުރުމާއެކު އޮނިގަ

 ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން. 

  ނ.

އެޕްރެއިޒަލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ރިޕޯޓް  ޕަރފޯމަންސްމުވައްޒަފުންގެ 

 އިވެލުއޭޓްކުރުން.

  ރ.

  ބ. މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން.

ގެ މައްސަލަތައް މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ލަށްލާފްވެގެން ޕެނަންގާ ޤަވާއިދާ ޚި ކޮމިޝަންގެ ހި

 ބެލުން. 

  ޅ.

ކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޕެނަލްގެ 

 ލަފާ ދިނުން. ކަމުގެނެރަލް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ޖެ ލަފަޔަކަށް ސެކްރެޓެރީ

  ކ.

 

 .5 ހަމަތައް  ސުލޫކީ  ހިފަހައްޓާނަމެވެ. ހަމަތައް ސުލޫކީ އަންނަނިވި އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު  ޕެނަލްގެ

  ހ. އިންސާފުވެރިކަން 
  ށ. ބުރަނުވުން  ފަރާތަކަށް  ވަކި

  ނ. ހަމަހަމަކަން 
  ރ. އެއްކިބާވުން  ނުފޫޒުން
  ބ. ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރު

  ޅ. ދުރުހެލިވުން މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން 
 

 އުސޫލުތައް  ހިންގާ  ޕެނަލް 
 

 ޖެނެރަލާއި، ސެކްރެޓެރީ އެއީ. މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ އް(ފަހެ) 05 އެކުލެވިގެންވަނީ ޕެނަލް

ޕެނަލަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރާނީ ސެކްރެޓެރީ   )ހަތަރެއް( މުވައްޒަފުންނެވެ. 04ކޮމިޝަންގެ 

 ޖެނެރަލެވެ.

 .6 އެކުލެވިގެންވާގޮތް ޕެނަލް 

 



 ނައިބް. ނެވެޕެނަލުން ކަނޑައަޅާނީ މުޤައްރިރު ނައިބް މުޤައްރިރަކީ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެވެ. ޕެނަލްގެ

 އެއްވެސް . ވެ)ދޭއް( އަހަރެ  02 ޢައްޔަންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންމަޤާމަށް ދައުރަކީ  މުޤައްރިރުގެ 

 މީހަކުލަސްނުކޮށް   މަޤާމަށް އެޕެނަލުން  އިސްތިޢުފާދީފިނަމަ، މުޤައްރިރު ނައިބް ސަބަބަކާހެދި 

                                       ވާނެއެވެ.ކުރަން  އައްޔަން

      

ނައިބް މުޤައްރިރާއި 

 މުޤައްރިރު ކަނޑައެޅުން 

7. 

ނަމަވެސް ޕެނަލްއަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އިތުރު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

 މުޤައްރިރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .8 ބައްދަލުވުން 

 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ، މެންބަރުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ)ތިނެއް(  03އްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އެދި ޕެނަލްގެ ބަ

މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް  )ތިނެއް( 03ގިނަވެގެން  މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ،

 ބާއްވަން ވާނެއެވެ.

 .9 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 

 .10 ކޯރަމް  ލަބިއްޔަތެވެ.ޣުޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ޕެނަލްގެ މެންބަރުންގެ އަ

 

 

ޕެނަލްގެ ނިންމުންތަކުގައި އިއްތިފާޤުން ކަންކަން ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އިއްތިފާޤު 

 ނުވެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 .11 ނިންމުންތައް 

 

ނޑައަޅައިގެންނެވެ. ޕެނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެޖެންޑާ ކަ

ރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެޖެންޑާ ކު ހިމެނޭ ކަންކަންގެ ތެރޭގައި ދާއިރާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. އެޖެންޑާއަށް ކަންކަން ހުށަހަޅާނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 .12 އެޖެންޑާ 

 

ޕެނަލްގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި ދުވަހު ބައްދަލުވުމުގައި 

 .13 ޔައުމިއްޔާ 



 ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެންބަރުން ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

 

ނޑައަޅާނީ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެވެ. ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ޕެނަލްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ކަ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 .14 ސެކްރެޓޭރިއަޓް 

    ހ. އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުން.
    ށ. ކުރިއަށްއޮތް ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުން.

    ނ. ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން. ޔައުމިއްޔާ
    ރ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

    ބ. ޕެނަލްގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
 

 


