ހ އުޞޫލު
ރންޖެ ޭ
ނފުނިތަކުން ޢަމަލުކު ަ
މމްބަރ ކު ް
މަސީގެ ެ
މަސީގެ

މެމްބަރ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ .މަސީގެ މެންބަރ އެންމެހައި

ބވެ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ލށް ތަ ާ
ކުންފުނިތަކުން މި އުޞޫ ަ
ގމުގައި އެހީތެރިވެދީ އެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރުން
 .1މަސީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މަސީ ހިން ު
ގ ޙަރަކާތްތަކުގައި ވީވަރަކުން
ވމާއި ،މަސީއިން ހިން ާ
މންދޫބުން ފޮނުވުމާއި ،ބައިވެރި ު
 .2މަސީގެ ޢާއްމު ޖަލްސާތަކަށް ަ
ބައިވެރިވެ އެއްބާރުލުން ދިނުން،
ށ
 .3އެކި އެކި ސަރވޭ ތަކަށާއި ،މަޢްލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސީ އިން ފޮނުވާ ސިޓީ ،ސަރކިއުލަރ ނުވަތަ ފޯމްތަކަ ް
ޖަވާބުދާރީވުން،
ޞއްހީ އަދި ސަލާމަތީ
ި
 .4މަސީގެ ފަރާތުން ޢާއްމު ކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ
މިންގަނޑު" ނުވަތަ "އަ ގައިޑް ޓު ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ އެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްސް" ގައި ބަޔާން
ރން،
ކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓްގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޢަމަލުކު ު
ނ
ދ އާއި ފާސް ކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ،ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
 .5ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއް ަ
މަސައްކަތް ކުރުން،
އޙީ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
 .6ސައިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު އަވަށްޓެރީންގެ ސަލާމަތާއި ،ޞި ް
 .7މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ސައިޓެއްގައިވެސް އެ ސައިޓްގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި،

މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި،

ކޮންސަލްޓެންޓާއި ،ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މަޢްލޫމާތާއި ،ވެރިފަރާތާއި ،ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ގުޅާނެ ނަމްބަރުތައް ބަޔާން ކުރާ
އޓުން،
ބޯޑު ބެހެއްޓުމާއެކު ،ސައިޓް ސޭފްޓީގެ އިންޒާރުގެ ބޯޑުތައް ބެހެ ް
މއި ،ދިވެހި ޒުވާނުން މިދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ނެރުމަށް
ގ ވަޒީފާތައް ދިވެހީންނަށް ދިނު ާ
 .8ދިވެހީންނަށް އަދާކުރެވޭ ގިންތީ ެ
މަސައްކަތް ކުރުން،
 .9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކޮށް
ހަމަޖެއްސުން،
 .11މަދިރި އާލާ ނުވާނޭ ފަދައިން ސައިޓްގައި ގެންގުޅޭ ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި ،ސައިޓް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމާއި ،ލިފްޓް
ދން ނުވަތަ ޢިމާރާތް ހިޔާ ކުރެވެންދެން ލިފްޓް ގޮޅި ވެލިއަޅާ ތަޅުމާއި އެއްވަރަށް ފުރާލާފައި ބެހެއްޓުމާއި،
ބެހެއްޓެން ެ
ނ،
އޓާއިރު މަދިރި އާލާ ނުވާނޭ ފަދައިން ބޭސް ޖަހާފައި ބެއްޓު ް
ސްލެބްތަކަށް ފެން އަޅާފައި ބަހަ ް
ށ ޢަމަލު ކުރުމާއެކު،
ނގުޅުމުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަ ް
ގ ް
 .11ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ެ
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން މަސައްކަތުގައި ނުގެންގުޅުން،
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ލ
ކއި އެއްގޮތަށް ޢަމަ ު
އޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާއި ،އެންގުންތަ ާ
ކމާއިބެހޭ އިދާރާ ތަކުން ކަނޑަ ަ
 .12ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ަ
ކުރުން،

ސ ވަމެވެ.
މށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމާއެކު އެކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަ ް
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ ަ
ތާރީޚް:
ސޮއި:
ނަން:
މަޤާމު:
މބަރ ގެ ނަން:
މެމްބަރ ކުންފުނި ނުވަތަ މެ ް
މަސީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:
މަސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް:
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