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 1ގައިޑްލައިން  

 ގައިޑްލައިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔާނެ ގޮތުގެ  

ނަންަބރު: ގެނެވުނު    2008/8  ޤާނޫނު  އަށް  ޤާނޫނު)  ކޮމިޝަނުގެ  ގެނައުމުމުގެ    1(އިލެކްޝަންސް  އިޞްލާޙް  ވަނަ 

ަބޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންަބރުން ދައްކަވާ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި    20-1ޤާނޫނުގެ  

ަބ ލިޔެފައި  އަކުރަށް  އަކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ  ކޮމިޝަން  އްޓަ ލަހަވާހަކަތަކުގެ  އެގޮތުން  ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމަށް  ގެ  ންވާނޭ 

 ޖަލްސާތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ ތިރީގައި ަބޔާންކުރާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށެވެ. 

 އެގެން އޮތުން. ގަޑި ތަނާއި އި ޚާޔަޢުމިއްޔާގައި ޖަލްސާ ޭބއްވި ތާރީ .1.1

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުން އެގެން އޮތުން.   ޔަޢުމިއްޔާގައި .1.2

 ޔަޢުމިއްޔާގައި ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެން އޮތުން.   .1.3

   .ގައި 1.5ގައި، ލައިންސްޕޭސް  12ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔަންވާނީ ފަރުމާ ފޮންޓުން، ފޮންޓް ސައިޒު  .1.4

 ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަންކަން ތަރުތީުބކޮށް، ޔަޢުމިއްޔާ ކުރުން.  .1.5

 މެންަބރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ އޭގެ އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ޔަޢުމިއްޔާގައި ހިމެނުން.  .1.6

ކަންކަމުގެ ޭބރުން (އެޖެންޑާގެ ގައި ނުހިމެނޭ) މެންަބރުން ޖަލްސާގައި ދައްކަ  އަށްޖަލްސާ .1.7 ވާ  އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ 

 ވާހަކަތައް ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާގެ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެމުން.  

ވަކި .1.8 ވާހަކަ  މެންަބރަކު  މެންަބރެއްގެ  އެ  މެންަބރަކު  އެހެން  ދަނިކޮށް  ދައްކަވަމުން  ވާހަކަ  ރެއަށް ތެ  އިގެކަމަކަށް 

 ނުހިމެނުން.  ޔަޢުމިއްޔާގައި ޒު ނުވަތަ ޕޮއިންޓުތައް ކުދި ލަފުކުރާ ކުދި އިތުރުއުނި/

 ތައް ލިޔުމަށްފަހު، ގެ ގޮތުގައި، މަޝްވަރާ  "ނިންމުން"  ތައްކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން  މާ ގުޅިގެންއެޖެންޑާ ކުރެވޭ ކަންކަ .1.9

 ން ލިޔުން.  ޔަޢުމިއްޔާގައި ވަކި

ވަކީން   މަޢުލޫމާތުގެ  ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހުށަހެޅި ގޮތާއި ހުށަހެޅި މެންަބރެއްއައިޓަމާ ގުޅިގެން    އެޖެންޑާ .1.10

 ޔަޢުމިއްޔާގައި އެގެން އޮތުން. 

 ޖެންޑާ އައިޓަމާ ގުޅިގެން، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓުދިން ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޔަޢުމިއްޔާ ގައި ހިމެނުން. އެ .1.11

 ހިމެނުން.  ހާޒިރީ މެންަބރުންގެ ކޮމިޝަންގެ މިއްޔާގައި،ޢުޔަ ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޝަންގެ .1.12
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ކުރެ .1.13 މަޝްވަރާ  ނުވަތަ  ވާހަކަ  ދައްކަވާ  މެންަބރުން  އެ   ވޭއެހެނިހެންގައި  ލިޔުމަށްފަހު،  ވަކިވަކީން  ކަންތައްތައް 

 ކަންކަމާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް "ނިންމުން" ގެ ގޮތުގައި ލިޔުން. 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔަންވާނީ މިހާރުވެސް ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔާ ފޯމެޓުގައި.   .1.14

 ތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔާ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު، ޔަޢުމިއްޔާގައި ހިމެނެއްވާނެ. ޖަލްސާ .1.15

 

ގައިޑްލައިން ގޮތުގެ  ލިޔާނެ  ޔަޢުމިއްޔާ  ޖަލްސާތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ޢާންމު   604ކޮމިޝަނުގެ    އިލެކްޝަންސް  ވަނަ 

 ފާސްކޮށްފީމެވެ.އިން ޖަލްސާ
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