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.1

ތަޢާރަފް

ބލިމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކައުވެދާނެ
މިއީ ،ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ަ
އ
ބރުންނާ ި
ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ،ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
ނން
މން ،އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކޮމިޝަ ު
ދރާއަށް ހާޟިރުވާން ހުރަސް އެޅުމުން ނުވަތަ ދަތިވު ު
މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ އި ާ
ބއްވުމާއި ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހަމަތައް
ލވުންތައް ޭ
ބއްދަ ު
ނ ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ަ
ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަ ް
ބއްވުމާއި ނިންމުނަތައް
އ ޭ
ބއްދަލުވުންތަ ް
ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ "ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ަ
ތަންފީޒުކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.
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ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ނިންމުން

ޖނަމަ،
މއް ނިންމަންޖެހިއް ެ
މންޖެހޭ ކަ ެ
ބއްދަލުވުމަކުން ނިން ަ
ނ ަ
ގ ޤާނޫ ީ
ލތުގައި ،ކޮމިޝަނު ެ
ބޔާންކުރާ ހާ ަ
މި އުސޫލުގައި ަ
މނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ.
ބއްވަންޖެހިއްޖެކަން ނިން ާ
ބއްދަލުވުމެއް ާ
ބއްވިދާނެއެވެ .މި ފަދަ ަ
ބއްދަލުވުމެއް ޭ
ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި ަ
ބ ރައީސްއެވެ.
ބއްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮމިޝަނުގެ ނައި ު
ބއްވަން އުޒުވެރިވާ ހާލަތްތަކުގައި ަ
ބއްދަލުވުން ާ
ރައީސްއަށް ަ
ނކް ވަސީލަތެއް (އީމެއިލް،
ބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އެލެކްޓްރޯ ި
ނންމުމާއެކު ސެކްރެޓޭރިއަޓްއިން ަ
ބއްވަން ި
ބއްދަލުވުމެއް ާ
ކުއްލި ަ
ނށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ބރުން ަ
ވައިބަރ ،އެސް.އެމް.އެސް) މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
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ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމްތައް

ޕލެޓްފޯމްއެއް (ވީޑިއޯ،
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އޮންލައިން ް
އޯޑިއޯ ނުވަތަ ޓެކްސްޓް) މެދުވެރިކޮށެވެ .މި ގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ޞައްޙަވާނީ އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަދުވެގެން ކޮމިޝަނުގެ
ޕލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އެޖެންޑާކުރެވޭ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމާ
ޤާނޫނީ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ބައިވެރިވާނަމައެވެ .މި ް
ގޮތުގެ ރެކޯޑިންގ/ލޮގް ސެކްރެޓޭރިއަޓްއިން ސޭވްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ބާއްވާ ކޮމިޝަނުގެ
ބައްދަލުވުމަކަށް ،މި ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާފައިވާ ހުރިހާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

1

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުވުމާއި ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އުޞޫލު
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.4

ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ދައުރު

މި އުސޫލުގެ ސަށުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުމާއި ބައްދަލުވުމުގެ ރެކޯޑިންގ ބެލެހެއްޓުމާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ
ތައްޔާރުކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ބިއުރޯއިންވެ.

.5

ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޭގައި ތިބެގެންނެވެ .އަދި ކޮންމެހެން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ނިކުންނަންޖެހޭ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އޮފީހަށް
ނިކުންނާނީ ،އެއިރެއްގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައެޅާފައި އޮންނަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ،ވީވަރަކުން އެންމެ މަދު މުވައްޒަފުންނެވެ.

.6

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލު ފާސްކޮށް ޝާއިޢުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.
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