
 
 

 

 

 

 
 
 

 ކޮމިއުނިޓީ ޖިމް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލް 

ކުރުމަށް  އަމަލު  ޭބނުންކުރުމަށް  ތަން  މެމްަބރުން  ޖިމްގެ  ކޮމިއުނިޓީ  ކުރެވިފައިވާ  ޤާއިމް  ސެންޓަރގައި  ކޮމިއުނިޓީ  މިއީ 

 ކަނޑެޅިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.  

 މެމްބަރޝިޕް  

ކު ފޯމް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  މެމްަބރަކަށްވުމަށް،  ޖިމްގެ  މެމްަބރުންނަށެވެ.  ޖިމްގެ  ބޭނުންކުރެވޭނީ  ޅުދުއްފުށީ ޖިމް 

ޕްރޮސެސް ވުމުން، މެމްަބރޝިޕް ކާރޑެއް   ސިޓީކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ މެމްަބރޝިޕް ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ. މެމްަބރޝިޕް 

ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ޖިމް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މިކާޑު އަތުގައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. މެމްަބރޝިޕް ކާރޑު ބޭނުންކުރަންވާނީ  

ދޫކުރެވި މެމްަބރަކަށް  އެކާޑު  ޖިމްގެ  މެމްަބރެކެވެ.  ޖިމް   16ފައިވާ  ވެވިދާނެއެވެ.  ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ  މަތީގެ  އަހަރުން 

 ރުފިޔާގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީއަކާއެކު ފުރަތަމަ މަހުގެ މެމްަބރޝިޕް ފީ ދައްކަން ވާނެއެވެ.  50މެމްަބރޝިޕް ހުށަހަޅާއިރު 

ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން  މެމްަބރޝިޕް  ވުމުން  ޖިމް  ރެޖިސްޓްރީ  ހުށަހަޅައި  ފޯމް  ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  ފޯމަކުން  އޮންލައިން   

 މެމްަބރޝިޕް ކާރޑު ހަވާލުކުރެވޭނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އާއި މެމްަބރޝިޕް ފީ ދެއްކުމުންނެވެ. 

 މެމްބަރޝިޕް ފީ 

ރުފިޔާއެވެ.    200މެމްަބރޝިޕް ފީ ދެގޮތަކަށް ދެއްކިދާނެއެވެ. މަހުންމަހަށް ފީ ދައްކާނަމަ މެމްަބރޝިޕް ފީ އަކީ މަހަކު   .1

 ރުފިޔާއެވެ.   2000އަދި އަހަރަކަށް ގަނޑުކޮށް ފީދައްކާ ނަމަ ފީ އަކީ އަހަރަކު 

ކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ފީ ދައްކަވަން ވަނަ ދުވަހުގެ    10މަހުން މަހަށް ފީދައްކަވާ މެމްަބރުން ކޮންމެ މަހެއްގެ   .2

  .ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ މެމްަބރޝިޕް ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ 10މަހުގެ ވާނެއެވެ. 

ވުމުން .3 ކެންސަލް  ވެވޭނީ    މެމްަބރޝިޕް  މެމްަބރަކަށް  ރެޖިސްޓްރީ އަލުން  އަލުން  ހުށަހަޅައި  ފޯމް  މެމްަބރޝިޕް 

 އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާއިރު މެމްަބރޝިޕް ފީ އާއެކު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދައްކަވަން ޖެހޭނެއެވެ. ވުމަށްފަހުގައެވެ.

 ރުފިޔާގެ ރިޕްލޭސްމަންޓް ފީ އަކާއިއެކުއެވެ.  50މެމްަބރޝިޕް ކާރޑު ގެއްލިގެން އައު ކުރެވޭނީ  .4

 މެމްަބރޝިޕް ރެޖިސްޓްރޭޝަން މަހުގެ ކޮންމެ ހިސާެބއްގައި ނެގި ނަމަވެސް މުޅި މަހުގެ ފީ ދައްކަވަން ޖެހޭނެއެވެ.  .5



 
 

 

 

 

 
 
 

 ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް  

 އަށެވެ.   2300އިން  ރޭގަނޑު  0530ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ޖިމް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ފަތިހު  .1

ބޭނުންކު .2 މެމްަބރަކަށްވެސް  ޖިމް  ކޮންމެ  އެމްމްަބރަކަށް   1ރެވޭނީ  ބޭނުންކުރެވޭނީ  ޖިމް  ކޮޅަކަށެވެ.  ވަގުތު  ގަޑިއިރުގެ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި އެކަންޏެވެ.  އެމެމްަބރަކު ޚިޔާރު ކުރައްވާ ވަގުތެއް މެމްަބރޝިޕް ފޯމް ހުށަހަޅައި އިރު ފާހަގަ 

ބަދަލު ވަގުތު ސްލޮޓް  ވާނެއެވެ.  ކުރެވިފައިވާ  ކުރައްވަން  ޚާއްސަ  އެކަމަށް  ފަހަރު  އެއް  މަހަކު  ގިނަވެގެން  ކުރެވޭނީ   

 ގެ ޒަރީއާއިންނެވެ. މިގޮތައް ވަގުތު ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެދިލައްވާ ވަގުތުގައި ޖާގަ އޮތްނަމައެވެ. އޮންލައިން ފޯމު

 ޖިމް ބޭނުންކުރުން 

 އްގައެވެ. ޖިމްއަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެދުމެ .1

އައުމަށް   .2 އަށް  ޖިމް  އަރަންވާނީ  ބޫޓަށް  އަދި  ބޫޓެއްގައެވެ.  އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށް  ކަސްރަތު  ބޭނުންކުރާންވާނީ،  ޖިމް 

 ފަހުގައެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން ޖިމްގެ އެތެރެއަށް ވެލިފަދަ ތަކެތި ވަދެ ނުތާހިރުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ވެގެންދާނެއެވެ. 

 ބޭނުންކޮށް ހަޑިވެފައިވާ ބޫޓު ޖިމްގައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.  އައުޓްޑޯރ ގައި .3

ތަކުގައެވެ.  .4 ލޮކަރު  ކުރެވިފައިވާ  ޤާއިމް  އެތެރޭގައި  ޖިމްގެ  ބަހައްޓަންވާނީ  ތަކެތި  ފަދަ  ދަަބސް  ތަކެއްޗާއި،  އަމިއްލަ 

 މްަބރެކެވެ. މިލޮކަރުތަކުގައި ހުއްޓާ، ގެއްލޭ، ނުވަތަ ހަލާކުވާ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާނީ އެމެ

 ލޮކަރު ބޭނުންކުރަންވާނީ ޖިމް ޭބނުންކުރާ ވަގުތު ތަކުގައި އެކަންޏެވެ. .5

ބޭނުންކުރާއިރު އެމެމްަބރެއްގެ އަމިއްލަ ތުވާއްޔާއި ފެންފުޅި ގެންނަންވާނެއެވެ. ރީޔޫޒަބަލް   .6 ކޮންމެ މެމްަބރެއްވެސް ޖިމް 

 ކައުންސިލުން ާބރު އަޅައެވެ.ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ 

ޖިމްގެ އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރާއިރު، އިކުއިންޕްމަންޓްގައި އިށީންނަންވާނީ އެމެމްަބރެއްގެ ތުވާލި އެޅުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި  .7

ޖިމްގައި   ނިމުމަށްފަހު  ބޭނުންކޮށް  ވާނެއެވެ.  ފުހެން  އިކުއިޕްމަންޓް  ފަހުން  ކުރިންނާއި  ބެހެއްޓިފައިވާ  ބޭނުންކުރުމުގެ 

ބޭނުންކުރަން   ކުރަން  ސާފު  ވާނެއެވެ.  ފޮހެލަން  އިކުއިޕްމަންޓްތައް  ބޭނުންކޮށްގެން  ސްޕްރޭ  ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް 

 ބޭނުންކުރަންވާނީ އެމެމްަބރެއްގެ އަމިއްލަ ތުވާލިކޮޅެކެވެ.

 ނުބރާ ލާންވާނެއެވެ.ަބރުފަދަ ތަކެތި ޭބނުންކުރުމަށްފަހު އެތަކެތި ބަހައްޓަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް އަ .8



 
 

 

 

 

 
 
 

ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.   .9 ހެޑްސެޓް  ޖަހަންވާނީ  ލަވަ  ނުވަތަ  ހުރިހާ  މިއުޒިކް  ބޭނުންކުރައްވާ  ޖިމް  އެވަގުތެއްގައި  ނަމަވެސް 

 ޖިމްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ސައުންޑްސިސްޓަމްއަށް ފޯން ގުޅައިގެން ލަވަ ޖެހިދާނެއެވެ.މެމްަބރުންގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްނަމަ  

 ކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރާއިރު ދިމާވާ އަނިޔާއަކަށް ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓަކަށް ޒިންމާވާނީ އެމެމްަބރެކެވެ.ޖިމްގެ އި .10

ފޯމެއް  .11 އޮންލައިން  ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  މައްސަލައެއް  ދިމާވާ  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް  ލިޭބ  އިކުއިޕްމަންޓަކަށް  ޖިމްގެ 

 މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 އްވެސް ާބވަތެއްގެ ކާނާ އެއް ޖިމްތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.އެ .12

ޖިމްގައި އެހެން މެމްަބރުންގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެމެމްަބރަކު   .13

 ޖިމްއިން ބޭން ކުރެވޭނެއެވެ. 

އްސާރަ ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ  ޖިމްގެ ތެރޭގައިވެސް އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ ފުރަ .14

 އެމެމްަބރަކު ޖިމްއިން ބޭން ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޖިމްގައި ފިޓްނަސް އިންސްޓަރަކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.  .15

 ޔަވަޅު އެޅުން ފި 

ކައުންސިލް   .1 މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގާ  އަމަލުތައް  މަނާ  ކުރުން  ޖިމްގައި  ނެގުންފަދަ  ފޮޓޯ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި، 

މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.    1އިދާރާއިން ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅާނެއެވެ. މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގާ ފުރަތަމަ ފަހަރު  

   ކުރާ ފަރާތްތައް ޖިމް އިން ބޭން ކުރެވޭނެއެވެ.އަދި މިފަދަ އަމަލުތައް ތަކުރާރު

 މެމްބަރޝިޕް ކެންސަލްކުރުން 

 ފީދައްކަން  ޤަވާއިދުން  ހުށަނާޅާނަމަ،  ކައުންސިލަށް  ފޯމް  ކަނޑައެޅިފައިވާ   އެކަމަށް  އެދި  ކުރުމަށް  ކެންސަލް  މެމްަބރޝިޕް .1

 . ޖެހޭނެއެވެ

 ފަންޑެއް ނުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މެމްަބރޝިޕް ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ ދައްކާފައިވާ ފީ އެއް ރި .2

މަހެއްގެވެސް   .6 މަހުގެ  10ކޮންމެ  ދައްކަންވާނެއެވެ.  ފީ  މެމްަބރޝިޕް  ކުރިން  ފީ    10ގެ  ކުރިން  ދުވަހުގެ  ވަނަ 

  މެމްަބރޝިޕް ފޯމް ހުށަހަޅައި އަލުން  ވެވޭނީ  އަލުން މެމަްބރަކަށް     .ނުދައްކައިފިނަމަ މެމްަބރޝިޕް ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ

ވުމަށްފަހުގައެވެ. ދައްކަވަން    ރެޖިސްޓްރީ  ފީ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  އާއެކު  ފީ  މެމްަބރޝިޕް  ރަޖިސްޓްރީވާއިރު  އަލަށް 

 ޖެހޭނެއެވެ.
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