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 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ 

 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު:
 ދރއ ކާޑު ނަންބަރު: ނަން:
 އޮފީސް: މަޤާމު:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: ދާއިމީއެޑްރެސް:
 އީމެއިލް އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 
 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު:

  ނަން:
  މަޤާމު:
  އޮފީސް:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 

 ކުވާގެ ބާވަތް: އެކަށީގެންވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޝަހުށަހަޅާ 
މުގައި އްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުވަޒީފާ ދިނުމުގަ 1

 ފުރުޞަތު ނުދިނުން އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ 
 

  ނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން ހެއެއްތަނެއްގައި، އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ އަން 2
އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ، މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި، ކުރާ މަސައްކަތަށް  3

ގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ، މުސާރައާއި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި، ޢިނާޔަތާއި، ބަލާއިރު، އެކަށީ 
 އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުން 

 

މުކުރާ މަސައްކަތް ފިޔަވައި، ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ، ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒި 4
އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

 ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން 

 

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ  5
 އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން 

 

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

 

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

 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ  8ގެ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު  8
 ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން 

 

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

 

 

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނަމަ، އެލިޔުމުގެ ތަފްސީލު:
 
 
 
 

 ތާރީޚު: ސޮއި: ނަން:
 

 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 
 ސޮއި: ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު:

 ގަޑި: ތާރީޙު:
 

 ނޯޓް:

ހަޅާ ޝަކުވާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި، 'ސިއްރު' ޖަހައި، "ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަ •
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކައުންޓަރަށެވެ. ނުވަތަ އީ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެބެލުމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް 

 މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. omplaints@nspa.gov.mvcrhހުށަހަޅާނަމަ، އީމެއިލްގެ ސުރުޚީގައި ސިއްރު ޖަހާފައި، 
 ތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.ކަން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމު ލިބުނު 3ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތު  •
 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އެ ފޯމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. •
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