ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ހިންގާނެ އުސޫލުތައް

މިއ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފއެއް ނަގާނަމަ އެ ނަގާ ފއެއް

.1

ތަޢާރުފް

.2

ކޮމިޓ އެކުލަވާލުން

ދިރާސާކޮށް އަގެއް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓއެކެވެ.
މިކޮމިޓގެ ސިޔާސަތާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި

މެންބަރުން ޢަމަލުކުރާނެ ސުލޫކ ހަމަތަކާއި،

ކޮމިޓ ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެވެ.

މިއ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކުރާ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ކޮމިޝަނަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައިފައިވާ ،ކޮމިޝަންގެ
ދާއިމ ކޮމިޓއެކެވެ .މި ކޮމިޓގެ ނަމަކ 'ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓ' އެވެ .މި ލިޔުމުގައި މގެ
ފަހުން ބަޔާންކުރާނ 'ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓ' ނުވަތަ 'ކޮމިޓ' އެވެ.

ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓގެ ސިޔާސަތާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ސުލޫކ ހަމަތައް
.3

ސިޔާސަތު

.4

މަސްއޫލިއްޔަތު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތުގެ މަތން ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް
ރައްޔިތުންގެ އަތްފޯރާ ފަށުގައި ދެމެހެއްޓުން.

(ހ) ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތަކަށް އެއްވެސް ފއެއް
ނަގާނަމަ އެނަގާ ފ އެއ އެޚިދުމަތަކާއި އެކަށގެންވާ އަގެއްތޯ ބަލާ ދިރާސާކުރުމާއި ޚިދުމަތަށް
ނެގޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގު (ސލިންގް ޕްރައިޒް) އާއި އެންމެ ކުޑަ އަގު (ފްލޯ ޕްރައިޒް)
ކަނޑައެޅުން.
(ށ) ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުން ނެގިދާނެ ފތަކުގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެ
ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުން.

މި ކޮމިޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ސުލޫކ ހަމަތައް ހިފަހައްޓާނަމެވެ.

.5

ސުލޫކ ހަމަތައް

.6

ކޮމިޓ އެކުލެވިގެންވާގޮތް

.7

ރިސޯސް ގްރޫޕް

.8

މުޤައްރިރާއި ނައިބު

ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބް މުޤައްރިރު ކަނޑައަޅާނ ކޮމިޝަނުންނެވެ .ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބް

މުޤައްރިރު ކަނޑައެޅުން

މުޤައްރިރުގެ ދައުރަކ ޢައްޔަންކުރާ ތާރޚުން ފެށިގެން ( 02ދޭއް) އަހަރެވެ .އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހެދި

ހ.

އިންސާފުވެރިކަން

ށ.

ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވުން

ނ.

ހަމަހަމަކަން

ރ.

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުން

ބ.

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ޅ.

މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން

ކޮމިޓ ހިންގާ އުސޫލުތައް
ކޮމިޓ އެކުލެވިގެންވަނ އަންނަނިވި ( 05ފަހެއް) މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
( 02 .1ދޭއް) ކޮމިޝަނަރުން؛
 .2ކޮމިޝަންގެ މާލ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ؛
 .3ކޮމިޝަންގެ ( 02ދޭއް) އިދާރ މުވައްޒަފުން؛
މިއ ކޮމިޓގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފަންނ ލަފާ ހޯދުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުން ބޭފުޅުން ހިމެނޭ
ގޮތަށް އެކުލަވާލާ ރިސޯސް ގްރޫޕެކެވެ.
 .1އިޤްތިޞާދ މާހިރެއް؛
 .2މޯލްޑިވްސް މޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް؛
 .3ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅެއް؛
 .4ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރެއް.

މުޤައްރިރު ނުވަތަ ނައިބް މުޤައްރިރު އިސްތިޢުފާދފިނަމަ ،ގިނަވެގެން ( 05ފަހެއް) މަސައްކަތު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް މހަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.9

ބައްދަލުވުމަށް ދެންނެވުން (ހ)

ކޮމިޓގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަށގެންވާ
މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު ބައްދަލުވުމަކަށް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ރިސޯސް ގްރޫޕް އެކުލެވޭގޮތަށް ކޮމިޓގެ
ބައްދަލުވުން އެކަށގެންވާ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ފަހު ބޭއްވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ކޮމިޓގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓގެ ތިން މެމްބަރުން ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާތާ 03
(ތިނެއް) މަސައްކަތު ދުވަސް ތެރޭގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ޤާނޫނ އަދަދަކ ކޮމިޓގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތެވެ.

.9

ކޯރަމް

.10

މެންބަރުކަމުން ވަކި

މަޤުބޫލު

ކުރުން ،މެންބަރުކަމުން

މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން ،އަލުން މެންބަރަކު އައްޔަން

އިސްތިޢުފާ ދިނުން

ކުރުމަށްޓަކައި ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނަށް އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މެންބަރަކު އޭނާގެ މެންބަރުކަމުން

އުޒުރެއްނެތި

ވިދިވިދިގެން

03

(ތިނެއް)

ބައްދަލުވުމަށް

ޙާޟިރުނުވާ

މެންބަރުން،

އިސްތިޢުފާ ދިނުމުންވެސް ޢަމަލުކުރާނ މި އުސޫލުންނެވެ.

.11

ނިންމުންތައް

.12

އެޖެންޑާކުރުން

.13

ޔައުމިއްޔާ

.14

ސެކްރެޓޭރިއަޓް

.15

މާނަ ކުރުން

ކޮމިޓގެ ނިންމުންތަކުގައި އިއްތިފާޤުން ކަންކަން ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ .އިއްތިފާޤު
ނުވެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކަންކަން ނިންމާނ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

(ހ) މި ކޮމިޓއަށް ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް އެޖެންޑާކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ މެމޯއަކުން ކޮމިޓގެ
ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ) މި ލިޔުމުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އެކުލަވާލާނ
މުޤައްރިރުގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެޓޭރިއެޓެވެ.
(ނ) ކޮމިޓގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މި ކޮމިޓއަށް އެއްވެސް ކަމެއް އެޖެންޑާކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ
އެކަމެއް ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރާ ޙިއްޞާކުރުމަށްފަހު ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރަންވާނެއެވެ.
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރިކަމަށް ބެލެވޭނ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި ދުވަހު ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެންބަރުން ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

ކޮމިޓގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ކަނޑައަޅާނ ސެކްރެޓެރ ޖެނެރަލެވެ .ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނއެވެ.
ހ.

އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުން.

ށ.

ކުރިއަށްއޮތް ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުން.

ނ.

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން.

ރ.

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

ބ.

ޕެނަލްގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ އިދާރ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.

މިކަރުދާހުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މި ބަސް މާނަ ކޮށްފައިވަނ 'ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރބްރޯޑްކާސްޓް'
ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

