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ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2016ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީއިން ޤާއިމުކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމުގެ އުސޫލު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

މި އުޞޫލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2016ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
އިޖުރާޢަތު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެކެވެ.
މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ އާންމުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ޙައްޤުތަކާއި،
އެ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޖެންޑަރގެ
ތަފާތުކުރުމެއް ނުވަތަ ނަހަމަ ކަމެއް ގެންގުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ފާހަގަވާހިނދު ،މިފަދަ
މައްސަލަތަކުގެ ޝަކުވާ މުވައް ޒަފުންނާއި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި
އެ މައްސަލަތައް ބަލާނެ އިޖުރާޢަތު ކަނޑައެޅުމެވެ.

އުޞޫލު

އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އެޖެންސީއަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް.

ހިނގާނެ .3

ފަރާތްތައް
މި އުޞޫލުގެ ދަށުން .4

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނޫގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މި

ހުށަހެޅޭނެ ޝަކުވާތައް

އުސޫލުގެދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ހ)

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން
ދިނުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދިނުން.

(ށ)

އެއްތަނެއްގައި ،އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން.

(ނ)

އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ،އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ ،މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި،
ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ ،މުސާރައާއި،
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ،ޢިނާޔަތާއި ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން
ޢަމަލުނުކުރުން.

(ރ)

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ،ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ
މަސައްކަތް ފިޔަވައި ،އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު
1

(ބ)

ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން.
ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު،
ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލުމަށް

އަންހެނުންނަށްވެސް

ދަޢުވަތުދޭފަދަ

ގޮތަކަށް

ވަޒީފާގެ

އިޢުލާންތަކާއި

އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން.
(ޅ)
އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި ،އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި
މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން.
(ކ)
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން.
(އ)
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ
ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން.
(ވ)
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ވަކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ތަފާތުކުރުން.
ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމާއި .5

(ހ)

ބަލައިގަތުން

ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ ،މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ" ،ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ،މެދުވެރިކޮށެވެ.

(ށ)

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ،ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި' ،ސިއްރު' ޖަހައި" ،ޖެންޑަރ
އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް
އެޖެންސީގެ ކައުންޓަރަށެވެ .އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ ،އީމެއިލްގެ ސުރުޚީގައި ސިއްރު ޖަހާފައި،
 hrcomplaints@nspa.gov.mvމި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

(ނ)

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ތަފުސީލުކޮށް ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި
ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިއެކިއުމެއްވާނަމަ ،އެލިއުމެއްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،އެ ފޯމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ބާޠިލުކުރެވުނު

ސަބަބު،

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް

ލިޔުމުން

އަންގަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަލުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ޝަކުވާ
ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތު ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމު
ލިބުނުކަން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ

.6

މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ،އެޖެންސީން
އެކުލަވައިލާ ( 5ފަހެއް) މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލަންވާނީ ދެޖިންސުގެ މެންބަރުން
ހިމެނޭގޮތަކަށެވެ.
(ހ)

ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލަންވާނީ އަންނަނިވި މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
 .1ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ވެރިއެއް
2

 .2ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް
 .3އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ .ކޮމެޓީގެ  3މެންބަރުން
(ށ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާދީފިނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ އެ މެންބަރުގެ
ބަދަލުގައި އެހެން މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން އެޖެންސީގެ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވިއްޖެކަން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އެންގުމުން އެ
މެންބަރަކު ކޮމިޓީއިން ވަކިވީއެވެ.

ޝަކުވާ
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ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު
(ހ)

ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ބަލައިން ނިންމައި ،ކޮމެޓީއިން
ނިންމިގޮތް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގައި ،އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ
އިތުރުން ،އެއްވެސް ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުގެ
ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އިތުރަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް
ފެނިއްޖެނަމަ އެ ލިޔެކިއުމެއް ހޯދުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ޝަކުވާ ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ،ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީއަށް
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

(ރ)

ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ މަދުވެގެން  3މެންބަރުންނެވެ.

(ބ)

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފަރާތާއި ،އެ ޝަކުވާއެއްގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ފަރާތަކާ ދެމެދު މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ
ގުޅުމެއްވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނަމަ ،އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުން އެ ފަރާތެއް
އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލުވެ ،އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގައާއިެ ،އ ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި
ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބާކީ ތިބި މެމްބަރުންނާއެކު ކޮމިޓީގެ
ކޯރަމް ހަމަވާގޮތަށް އެ ޝަކުވާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބެލުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ކޮމިޓީން ނިންމާ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ.

(ކ)

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާއި ،ބަލައި ނިންމި
މައްސަލަތަކުގެ

ހިމެނޭގޮތަށް

ތަފާސްހިސާބު

ރިޕޯޓެއް

އެކުލަވައިލައި

ޖެހިގެން

އަންނަ

އަހަރުގެ

ޖަނަވަރީމަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(އ)

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދޭނެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ
3

މުވައްޒަފުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
.8

ޝަކުވާއެއް

(ހ)

ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން،

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުމަކީ މި އުޞޫލުގެ
ދަށުން މަނާކަމެވެ.

އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް
(ށ)

ހެދުން މަނާކުރުން

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި" ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުން" ކަމަށް ބުނެފައި
އެވަނީ ،އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މީހަކު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ކުރާނެކަމަށް
ޝައްކުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކޮށްފާނެތީ ،އެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށެވެ .ނުވަތަ ގެއްލުމެއް
ދޭނެކަމުގެ ބިރު ދެއްކުމަށެވެ.
 .1ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުން؛
 .2ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަފާތުކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގި މީހެއްގެ ނުވަތަ
ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުން؛
 .3ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ އެއްވެސް އިޖުރާޢަތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް
ހެއްކެއް ،މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.

(ނ)

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހަކަށް ،އެފަދަ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގި
ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
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މައްސަލަ

(ހ)

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ ،އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ

ވަޒީފާއާބެހޭ

ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ

ޓްރައިބިއުނަލަށް

ޙައްޤު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި އުސޫލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާނަމަ ،އެ
މައްސަލައެއް

ޓްރައިބިއުނަލްއަށް

ވަޒީފާއާބެހޭ

ހުށަހެޅުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ޝަކުވާ

ހުށަހަޅާ

ފަރާތަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
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(ހ)

އެޖެންސީން

ޝަކުވާ

މުވައްޒަފުންނާއި،

ބަލައިގަތުމުގައާއި،

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުން

އެ

ޝަކުވާ
ޝަކުވާއާ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި
ގުޅޭ

އެންމެހައި

ބައިވެރިވާ
ކަންތައްތަކުގެ

އެންމެހައި
ސިއްރު

ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭ ސިއްރެއް ނުހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ހިނގިގޮތް ބަލައި
އެކަމެއްގައި ޝާމިލުވާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކާގުޅޭ ސިއްރެއް ،ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ނުހިފަހައްޓައިފިނަމަ ،އެ
މެންބަރަކު ކޮމިޓީން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާއާ

ގުޅިގެން .11

ފިޔަވަޅު އެޅުން

(ހ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމިއިރު ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އިހުމާލުވިކަން ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ކޮމިޓީން ކުރި ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އިހުމާލުވި
4

ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނު)އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު)އާއި ،ޤަވާއިދު ނަންބަރު
( 2014/R-311ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދު) އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ނ)

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންމުމުގައި ،އެ މައްސަލައެއް ދިމާވީ ،އޮފީހުގެ
ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ހުރިގޮތުން ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަޒީފާ
ދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މާނަކުރުން

.12

(ހ)

"އެޖެންސީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށެވެ.

(ށ)

"ވަޒީފާދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 89
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

(ނ)

މިއުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ދުވަސް ގުނާފައިވާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައެވެ.

5

ޖަދުވަލު 1

`

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު:
ނަން:

ދރއ ކާޑު ނަންބަރު:

މަޤާމު:

އޮފީސް:

ދާއިމީއެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އީމެއިލް އެޑްރެސް

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު:
ނަން:
މަޤާމު:
އޮފީސް:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ބާވަތް :އެކަށީގެންވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަޖެހުމަށް
1

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި
ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދިނުން

2

އެއްތަނެއްގައި ،އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން

3

އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ،އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ ،މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ،ކުރާ މަސައްކަތަށް
ބަލާއިރު ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ ،މުސާރައާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ،ޢިނާޔަތާއި ،އެލަވަންސް
ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުން

4

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ،ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ މަސައްކަތް ފިޔަވައި ،އެހެން
މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން
ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން

5

ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް
އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން

6

އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި ،އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް
ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން
6

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު ސީދާގޮތުން ނުވަތަ

7

ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ

8

ތަފާތުކުރުން
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ވަކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުން

9

ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނަމަ ،އެލިޔުމުގެ ތަފްސީލު:

ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު:

ސޮއި:

ތާރީޙު:

ގަޑި:

ނޯޓް:
• ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ،ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި' ،ސިއްރު' ޖަހައި" ،ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ
ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ކައުންޓަރަށެވެ .ނުވަތަ އީމެއިލް
މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ ،އީމެއިލްގެ ސުރުޚީގައި ސިއްރު ޖަހާފައި hrcomplaints@nspa.gov.mv ،މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
• ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތު  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމު ލިބުނުކަން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ.
• ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،އެ ފޯމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
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