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ޖަޖަސް ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދ
 .1ތަޢާރަފް
 .1.1މި ޤަވާއިދަކީ ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ (ބީ.ބީ.އޭ.އެމް) ޖަޖންގެ ކޮމިޓީ ހިންގާ ޤަވާއިދެވެ.
 .1.2މިޤަވާއިދގައި ހިމެނާކަމެއް މާނަ ކރމގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވައިދާއި ިޚިލާފެއްވާނަމަ ،ބރަވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ
ޤަވާއިދގައި ބނާ ގޮތަށެވެ.

 .2ޖަޖންގެ ކޮމިޓީ
 .2.1ޖަޖންގެ ކޮމިޓީގައި ތިބޭނީ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑން އައްޔަންކރާ މެންބަރންނެވެ.
 .2.2ޖަޖން ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނކރާ މެންބަރަކ ވާންވާނީ ،އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކރެވިފައިވާ ޖަޖންގެ ތެރެއިން ޖަޖންނަށެވެ.
 .2.3ކޮމިޓީ މެމްބަރންގެ ޖމްލަ ޢަދަދަކީ ( 5ފަހެއް) ކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ( 1އެކެއް) މެންބަރަކ ވާންވާނީ އެވަގތެއްގައި އޮތް
އެސޯސިއޭޝަން ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށެވެ.
 .2.4ޖަޖންގެ ކޮމިޓީގެ ދައރަކީ ،އެވަގުތަކު އޮންނަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރުގެ މުއްދަތެވެ.

 .3މަޤްސަދތައް
 .3.1ރާއްޖޭގައި ބޮޑީބިލްޑިންގެ ދާއިރާއިން ޖަޖން ތަމްރީން ކރމާއި އފެއްދން.
 .3.2ޖަޖންގެ ފރިހަމަ ރެޖިސްޓްރީ އެއް ތައްޔާރކޮށް ބެލެހެއްޓން.
 .3.3ދިވެހި ޖަޖންނަށް މިދާއިރާއިން ކރިއަށް ދެވޭނެ މަގ ތަނަވަސް ކޮށްދިނން.
 .3.4ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިރާގައި ދިވެހި ޖަޖން ތަމްސީލް ކރެވޭނެ ގޮތް ހެދން.
 .3.5ޖަޖންގެ މެދގައި އެކވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބާރލން އިތރ ކރން.
 .3.6ޖަޖންގެ ސލޫކީ މިންގަޑ ހިފެހެއްޓމަށް މަސައްކަތް ކރން.
 .3.7ޖަޖންނަށް ބޭނންވާ ޤަވާއިދތައް ހެދމާއި ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދތައް މތޯލިޢާކޮށް އިސްލާޙް ކރން.

 .4ކޮމިޓީގެ މެންބަރން އައްޔަނކރން
 .4.1ކޮމިޓީގައި ޢާންމ މެމްބަރަކަށް ވެވޭނީ ޖަޖިންގެ ދާއިރާއިން ކޯހެއް ހަދައި ޖަޖެއްގެ ގޮތގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރެޖިސްޓްރީ
ކރމންނެވެ.
 .4.2ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން ޢައްޔަނ ކރާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރންގެ މަޝަވަރާގެ މަތީންނެވެ.
 .4.3ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކ ވަކިވެއްޖެނަމަ( 30 ،ތިރީސް) ދވަހގެ ތެރޭގައި އެމަޤާމަށް މީހަކ ޢައްޔަނ ކރަންވާނެއެވެ.
 .4.4މިގޮތަށް ޢައްޔަނ ކރެވޭ މެމްބަރން އެމީހންގެ ދައރ ހަމަކރާނީ ހިނގަމންދާ ދައރގެ ބާކީ އޮތް މއްދަތަށެވެ.
 .4.5ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އަކީ ކޮމިޓީ ގައި ހިމެނޭ މެންބަރންގެ ތެރެއިން ފަރާތެކެވެ.
 .4.6ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ،ނެޝަނަލް ނުވަތަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޖަޖަކަށްވން.
.4.7

މި ކޮމިޓީގައި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ އެޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ ތަމްސީލ ކރާ މެންބަރަކީ ،މިޤަވާއިދގައިވާ (ޖަޖާރސް) ލައިސަންސް އަންނަ
ފަރާތަކަށް ވާކަށް ނޖެހޭނެއެވެ.
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 .5ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތތައް
 .5.1ރާއްޖޭގައި ބޮޑީބިލްޑިންގެ ޖަޖން އިތރ ކރމަށް މަސައްކަތްކރން.
 .5.2ބޮޑީބިލްޑިންގ ޖަޖން ތާޒާކޮށް ކރިއަށް ދެވޭނެ އެންމެހައި ގޮތްތައް ހޯދައި ޢަމަލކރން.
 .5.3ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަޖިންގ ކޯސްތަކގައި ޖަޖންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނން.
 .5.4ރާއްޖޭގައި ޖަޖިންގ ކޯސްތައް ރާވައި ހިންގން.
 .5.5ޖަޖންގެ ވާޖިބްތަކާއި ޤަވައިދތައް ތައްޔާރކޮށް ،އިސްލާޙްކޮށް ބެލެހެއްޓން.
 .5.6އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދިނން.
 .5.7އެސޯސިއޭޝަނން ބައްވާ ތަފާތ މބާރާތްތަކާއި އިވެންޓްތަކގައި ޖަޖން ހަމަޖެއްސން.
 .5.8އެސޯސިއޭޝަނާއި ގޅިގެން އަމިއްލަފަރާތްތަކން ހިންގާ އިވެންޓްތަކގައި ޖަޖން ހަމަޖެއްސން.
 .5.9ޖަޖންގެ ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ އެކިއެކި ފރސަތތަކގައި ،ރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްއާމީ ފރސަތތަށް ހަމަހަމަކޮށް ޖަޖންގެ މެދގައި ދިނން.
 .5.10މިކޅިވަރގައި ިޚަރަކާތްތެރިވާ ހރިހާ އެންމެނާއި ޖަޖންނާއި ދެމެދ އޮންނަންޖެހޭ ގޅން ރަނގަޅކޮށް ދެމެހެއްޓން.
 .5.11ޖަޖންގެ ސލޫކީ މިންގަޑ ކަނޑައަޅައި ،އެކަން ދެމަހެއްޓން.
 .5.12ޖަޖންނާއި ބެހޭ އެންމެހައި މަޢލޫމާތތައް އެއްކޮށް ރެޖިސްޓްރީ ހަދައި ބެލެހެއްޓން.
 .5.13ޖަޖިން ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރކރން.
 .5.14އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރކރމަށް އެހީތެރިވމައި އަދި އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރކރމަށް އެހީތެރިވެދިނން.
 .5.15ޖަޖންގެ އޮނިގަނޑ ތައްޔާރކޮށް ބެލެހެއްޓން.
 .5.16އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކަށް އެހީތެރިވެދިނން.

 .6ކޮމިޓީ އވާލން އަދި މެންބަރން ވަކިކރން
 .6.1ކޮމިޓީގެ މެމްބަރކަމން ވަކިވާން އެދި ސަބަބ ބާޔާންކޮން ،ލިޔމން ހށަހެޅމން މެމްބަރ ކަމން ވަކި ވާނެއެވެ.
 .6.2އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ލައިގެން އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖަޖންގެ ރެޖިސްޓްރިއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،މެމްބަރ ކަމން ވަކިވާނެއެވެ.
 .6.3ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކ ،ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ސަލާމް ބނމެއްނެތި އަދި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ޖެހިޖެހިގެން ( 3ތިނެއް)
ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރނވާ މެމްބަރ ކަމން ވަކިވާނެއެވެ.
 .6.4އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ގެއްލިއްޖެނަމަ ،މެމްބަރ ކަމން ވަކިވާނެއެވެ.
 .6.5އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ޖަޖާރސް ކޮމިޓީ ގެ ކޮންމެ މެންބަރަކ ވަކިކރން އަދި ކޮމިޓީ އވާލމގެ
ބާރ ،ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .7ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް
 .7.1ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް މަދވެގެން ދެމަހން ( 1އެކެއް) ފަހަރ ބާއްވަންވާނެއެވެ.
 .7.2ކޮމިޓީގެ މެންބަރން މަދވެގެން އަހަރަކ ( 2ދޭއް) ފަހަރ ،އެސޯސިއޭޝަންގައި ރެޖިސްޓަރީ ކރެވިފައިވާ ޖަޖންނާއި އާންމކޮށް
ބައްދަލކރަންވާނެވެ.
 .7.3ކޮމިޓީ ޖަލްސާ ތަކގެ ކޯރަމް އަކީ  5މެންބަރން ގެ ތެރެއިން  3މެންބަރންނެވެ.
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 .8މބާރާތް ތަކގައި ޖަޖކަން ކރން
 .8.1އެސޯސިއޭޝަނން ނވަތަ އެސޯސިއޭޝަނން ޖަޖކަން ކރމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ މބާރާތް ތަކގައި ،ޖަޖކަން ކރާނީ ޖަޖާރސް
ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ނވަތަ ފަރާތް ތަކެކެވެ.
 .8.2އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ތިބޭ ޖަޖން ފިޔަވައި ،ޖަޖންގެ ގޮތގައި އެސޯސިއޭޝަން ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ޖަޖންނަށް
ފރސަތތަށް ހަމަހަމަކަމާއި އެކ ދޭންވާނެއެވެ.
 .8.3ޖަޖާރސް ކޮމިޓީ އަށް ލިބޭ ފރސަތތަކގެ ތެރެއިން ،ރާއްޖޭން ބޭރގައި އޮންނަ މބާރާތް ތަކަށް ،ޖަޖން ފޮނވނަށް އެސޯސިއޭޝަނން
ހޯދައިދޭ ފރސަތގައި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ތިބޭ އެއްވެސް ޖަޖަކަށް ،ޖަޖާރސް ކޮމިޓީގެ ފރސަތގައި ނދެވޭނެއެވެ.
.8.4

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ނެޝަނަލް ޗެންމްޕިއަންޝިޕް ،އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނވަތަ އިންވިޓޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތަށް
ފިޔަވައި ،ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެހެނިހެން މބާރާތް ތަކގައި ޖަޖކަން ކރމަށްދެވޭ ފރސަތގައި އިސްކަން ދޭންވާނީ އެސޯސިއޭޝަނގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކރެވިފައިވާ ނެޝަނަލް ޖަޖންނަށެވެ.

.8.5

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ނެޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ،އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނވަތަ އިންވިޓޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަދަ
މބާރާތް ތަކގައި ޖަޖކަން ކރމގެ ފރސަތ ލިބޭނީ ،ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބޭއްވިފައިވާ (ޖަޖާރސް
ރިފްރެޝާރ) ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަށް ،ނވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރގައި ބޭއްވިފައިވާ ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
އިން ބައިވެރިވެ ނވަތަ ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ހއްދަލިބިގެން ބައިވެރިވެފައިވާ ،ޗެމްޕިއަންޝިޕެއްގައި
ޖަޖކަން ކރިފަހން (އެކެއް) އަހަރ ހަމަނވާ ،އެޖަޖެއްގެ ޖަޖިން ފޮތގައި ލިޔެފައިވާ ޖަޖންނަށެވެ.

 .9ކޮމިޓީގެ ހިންގން
 .9.1ކޮމިޓީ އެކލަވާލެވމަށްފަހ ،ހޮވނ މެންބަރންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކރާނެ މީހަކ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .މިމީހަކީ
ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.
 .9.2ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި ޢާންމ ޖަލްސާ ތަކގެ ޔައމިއްޔާތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .މިކަން ކރާނީ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އެވެ.
އަދި މިލިޔންތައް ހންނަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރާގައެވެ.
 .9.3ކޮމިޓީގެ ހިންގމަށް ބޭނންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން އެސޯސިއޭޝަނން ލިބޭނެއެވެ.

 .10ވޯޓް ދިނމާއި ކަންކަން ނިންމން
 .10.1ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކގައާއި ޢާންމ ޖަލްސާތަކގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވޯޓްލައިގެން އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.
 .10.2އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައަސްލަހަތ އޮތް ކަމެއްގައި ވޯޓެއް ނަގާނަމަ ،ނަގަންވާނީ ސިއްރ ވޯޓެކެވެ.
 .10.3ވޯޓް ދިނމގައި ދެފަރާތް ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ ،ކާސްޓިންގ ވޯޓެއް ދިނމގެ ބާރ ޖަލްސާގެ ޗެއަރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .10.4ޖަޖންގެ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމމެށް ،ބަދަލކރގެ ފރިހަމަ އިޙްތިޔާރ ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް ލިބިގެން ވާނެއެވެ.

 .11މީޑީއާއަށް މަޢލޫމާތ ދިނން
 .11.1ޖަޖންގެ ކޮމިޓީއާއި ބެހޭގޮތންނާއި އަދި މިކޮމިޓީން ކރާކަންކަމާއި ޙަރަކާތްތަކާއި ބެހޭގޮތން މަޢލޫމާތ ދޭނީ ޗެއަރމަނެވެ .ނަމަވެސް
ވަކިކަމަކާއި ގޅވައިގެން އެހެންމީހަކ މެދވެރިކޮށް މީޑިއާއަށް މަޢލޫމާތ ދިނމަށް ޗެއަރމަނަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
 .11.2އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް އަމިއްލަ އިިޚްތިޔާރގައި ކޮމިޓީއާއި ބެހޭގޮތން ނވަތަ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަކާއި ބެހޭގޮތން މީޑިއަށް މަޢލމާތ
ދިނމގެ ޙައްޤެއް ނޯންނާނެވެ.
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 .11.3އެސޯސިއޭޝަންގެ އސޫލްތަކާއި ހިންގާ ޤަވާއިދާއި ފށއަރާގޮތަށް ނވަތަ ވަކިކަމަކާއި ގޅިގެން އެސޯސިއޭޝަންނން ނިންމާފައިވާ
ގޮތަކާއި ިޚިލާފް ވާގޮތަކަށް މިޑިއާއަށް މަޢލޫމާތ ދިނމގެ ޙައްޤެއް އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ލިބިގެން ނވެއެވެ.
 .11.4ޖަޖާރސް ކޮމިޓީން ރާއްޖޭގެ ނވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރގެ އެއްވެސް ޙަބަރެއް ފަތރާ ވަސީލަތަކަށް ނވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކަށް،
މައލޫމާތެއް ދޭންވާނީ ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަށް އެކަމެއް އެންގމަށް ފަހ ހއްދަ ލިބމންނެވެ.

 .12ކޮމިޓީގެ މެމްބަރންނަށް މަނާ ކަންތައްތައް
 .12.1އެސޯސިއޭޝަނން ހިންގާ މބާރާތްތަކާއި ،ކޯސްތަކާއި އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކގައި ބޭއަދަބީ ހަރަކާތްތައް ހިންގން.
 .12.2ރިޝްވަރގެ ގޮތގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެގން.
 .12.3ކޮމިޓީގެ ހއްދަ ނހޯދައި އިވެންޓްތަކގައި ޖަޖކަން ކރން.
 .12.4އެފަދަ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރި ވމގެ ކރިން ތަފްސީލައެކ ލިޔމން ހއްދައަށް އެދި ހއްދަލިބމން ނޫނީ ޖަޖްކަން ކރން.
 .12.5އެސޯސިއޭޝަން އާއި ކޮމިޓީގެ ސިއްރތައް ކަމގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ހާމަކރން.
 .12.6ކޮމިޓީގެ ނވަތަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށްވެސް ،އަމިއްލަ ނފޫޒން ނވަތަ އަމިއްލަ އަށް މަންފާ އެއް ލިބޭނޭ
އެއްވެސް ކަމެއްކރން.

 .13ޤަވައިދ އިސްލާޙް ކރން
 .13.1މިޤަވައިދަށް އިސްލާޙް ގެނެވޭނީ އެކަން ކޮމިޓީގެ ބޯޑން ފާސް ކރމަށްފަހ ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހށަހަޅައި ހިންގާ
ކޮމިޓީއިން އެކަން ފާސް ކރެވިގެންނެވެ.
 .13.2ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދތަކަށް ގެންނަން ފެންނަބަދަލ ގެނައމގައި އެސޯސިއޭޝަންގައި ރެޖިސްޓްރީ ކރެވިފައިވާ ޖަޖންގެ ިޚިޔާލ
ހޯދަންވާނެއެވެ.
 .13.3އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި ތަޢާރަޒްވާ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދތަކެއް ނހެދޭނެއެވެ.
 .13.4ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކން ގެނެވޭ ބަދަލތަކާއި ގޅިގެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލތައް ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

 .14ޤަވައިދގައި ނހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވން
 .14.1މިޤަވާއިދގައި ނހިމެނޭ ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ލަފައާއިއެކ ،އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ
ކޮމިޓީއިންނެވެ.
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