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`

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2016ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ އުސޫލު

ތަޢާރަފު

1

މަޤްޞަދު

2

)ހ( މި އުސޫލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2016ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު( ގެ  20ވަނަ
މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ،އެ ޤާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޝަކުވާ
ހުށަހެޅޭނެ

ނިޒާމެއް،

ވސް
މޯލްޑި ް

ޕޯޓްސް

ލިމިޓެޑުގައި

ޤާއިމްކުރުމަށް

ޓަކައި

އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
ގ ދަށުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
)ށ( މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު ެ
ލިމިޓެޑަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ އުސޫލު" އެވެ.
މި އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.
ގ
ނނު ެ
)ހ( ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ،އެ ޤާ ޫ
ޓކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން؛
 29ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށް ަ
)ށ( ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލުން؛
ށ
ފތުކުރުމެއް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަ ް
ދ ތަ ާ
ދށުން މަނާކުރާ ފަ ަ
ގ ަ
)ނ( ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު ެ
ވ
އެފަދަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތާއި ،އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެކަށީގެން ާ
ހަރުދަނާ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން؛ އަދި
3
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ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ށން މަނާކުރާ ފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން
)ރ( ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ،ވީހައިވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ،މިނިވަން މާޙައުލެއްގައި ބަލައި،
އެ

އިދާރީގޮތުން

މައްސަލައެއްގައި

އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅު

އަޅަންޖެހޭ

ހާލަތެއްގައި

ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ޤާއިމްކުރުން.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ

3

ކވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަ ު

ފަރާތްތައް

)ހ( މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް؛
)ށ( މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުން؛
)ނ( މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް.
އ
ހުށަހެޅޭނެ ޝަކުވާތަ ް

4

)ހ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
) (1ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައްޔާއި،
މ
ނނަށް ހަމަހަ ަ
ނށާއި ފިރިހެނު ް
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަންހެނުން ަ
ފުރުޞަތު ނުދިނުން؛
މ
މހަ ަ
ނންނަށް ހަ ަ
ނށާއި ފިރިހެ ު
) (2އެއް ތަނެއްގައި އެއް މަސައްކަތެއް ކުރާ އަންހެނުން ަ
އުޖޫރަ ނުދިނުން؛
) (3އެއް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ،އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ،
ށ
ވ މިންވަރަކަ ް
މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ،ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެން ާ
އެއްގޮތް މަސައްކަތެއް ނަމަ ،މުސާރައާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ޢިނާޔަތާއި
އެލަވަންސް ދިނުމުގައި އެ ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުން؛
) (4ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެހެން ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށްވުން ލާޒިމްކުރާ
މަސައްކަތް ފިޔަވައި ،ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނުކޮށް އިސްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި
ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެފަދަ ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން؛
ޒފާގެ ފުރުޞަތު
މދުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަ ީ
ނން ަ
ށ ވުރެ އަންހެ ު
) (5ފިރިހެނުންނަ ް
ދ
ޢވަތު ދޭ ފަ ަ
ށ ވެސް ދަ ު
ނންނަ ް
ހުޅުވައިލާއިރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެ ު
ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާނުތަކާއި އިސްތިހާރުތައް ނުކުރުން؛
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނށް މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށާއި،
) (6އަންހެނުން ަ
އ
ނށް މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކަ ި
އަންހެނުން ަ
އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅު ނޭޅުން؛
ނ
) (7ޖިންސަށް ބަލައިގެން އެއްވެސް މީހަކާމެދު ،ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތު ް
ތަފާތުކުރުން؛
ވކި ބާވަތްތަކުގެ މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަކުރުމުގެ
) (8ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ަ
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް
އުފެދިފައިވާ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ
ތަފާތުކުރުން؛
ދ
)ށ( ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަންހެނަކާމެ ު
ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންވިޔަސް ތަފާތުކުރުން؛
ނވަތަ ދަރިމައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން؛
ނށް ދަރިމައިވުމުން ު
) (1އަންހެނުން ަ
ރޞަތު އޮތުމުން؛
) (2ވިހެއުމުން ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ފު ު
މން.
ތން ކިރުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތު ު
ގ ު
) (3ގާތުން ކިރުދިނުމުން ނުވަތަ ާ
ނކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެއްވެސް
)ނ( ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ ް
މީހަކާ މެދުގައި ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ތަފާތުކުރުން؛
) (1ޖިންސު؛
) (2ކައިވެނީގެ ހާލަތު؛
) (3އާއިލީ ޒިންމާ؛
) (4އާންމުގޮތެއްގައި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކުރާ ސިފަތައް ނުވަތަ އާންމުގޮތެއްގައި
އެ ޖިންސަށް ނިސްބަތް ނުކުރާ ސިފަތައް؛
ތ
ޖންސުގެ މީހަކަށްވީ ީ
) (5އާންމުގޮތެއްގައި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ،ނުވަތަ އެ ި
އެ މީހަކު އަދާކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ދައުރު ނުވަތަ އެ ޖިންސުގެ މީހަކަށްވީތީ
އެ މީހަކު އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދައުރު؛

5

ވޮލި ުއމް49 :

އަދަދު13 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ށ
ތގެންދާ ގޮތަ ް
ދމެދު އޮންނަ ހަމަހަމަކަން ނެ ި
ހނުންނާ ެ
) (6އަންހެނުންނާއި ފިރި ެ
ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް؛
ށ ޢަމަލުކުރެވޭ
ތ ް
ލބޭ ގޮ ަ
) (7ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ި
އުސޫލުތައް؛
ތ
ޖންސެއްގެ ބައެއްގެ މައްޗަށް އިސްވާކަމަށް ނުވަ ަ
) (8ވަކި ޖިންސެއްގެ ބަޔަކު އަނެއް ި
ގތުން
އިޖުތިމާޢީ ޮ

ދަށްވެގެންވާކަމަށް

ނުވަތަ

ނ
ގތު ް
ޘަޤާފީ ޮ

ޤަބޫލުކުރެވޭ

ޤަބޫލުކުރުންތައް؛
)ރ( ތިރީގައިވާ ގޮތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް އެއްވެސް މީހަކާ މެދުގައި ސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން؛
ނ
) (1މުއައްސަސާއަކުން ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ އުސޫލެއްގައި ،ނުވަތަ އެނޫ ް
އެފަދަ އެހެން ކަމެއްގައި ،ޙައްޤުތައް ލިބިގަތުމާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި
ފިރިހެނުންގެ

އަންހެނުންނާއި

މެދުގައި

ކަނޑައެޅިގެން

ނނަން
ފެ ް

ނ
އޮން ަ

ނ؛
ތަފާތުކުރުމެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވު ް
) (2ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ދަށުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ސިފައެއް މީހެއްގެ
ކިބައިގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ޝަޚްޞީ
ސިފައެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަކާމެދު ފަހިކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ނުވަތަ
ޢަމަލުކުރަން އުޅުން؛
ށ
ސލަކީ ،ފެންނަ ފެނުމަ ް
)ބ( ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވަކި ގަވާއިދަކީ ،ނުވަތަ ސިޔާސަތަކީ ،ނުވަތަ އު ޫ
ތ
މގައި ވިޔަސް ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެ ގަވާއިދެއް ،ނުވަ ަ
ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރާ ކަމެއްކަ ު
ނ
ސިޔާސަތެއް ،ނުވަތަ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލެވުމުގެ ކުރިން ހުރި ބޭއިންސާފު ކަންކަ ް
އ ނުވުމުގެ ސަބަބުން،
ވ މިންވަރަށް ސަމާލުކަން ދެވިފަ ި
ގން ާ
ނައްތައިލުމަށް ޓަކައި އެކަށީ ެ
ނތީޖާތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކުރުން.
ވަކި ޖިންސަކަށް ހަމަހަމަނޫން ަ
)ޅ( ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠެއްގެ
ދ
މށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފައެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ އެފަ ަ
ހންނަންޖެހޭކަ ަ
ސަބަބުން ނުވަތަ ު
ގ
އ ކަމަކީ ނުވަތަ އޭ ެ
ބބުން ެ
ކަމެއް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތެއްގެ ސަ ަ
ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި

ނަތީޖާއަކީ ޤާނޫނުގެ

މީހަކަށް

އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި ދެރަކަމެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކުރުން.
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އަދަދު13 :

ވޮލި ުއމް49 :
ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް

5

ޝަކުވާފޯމު

6

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

)ހ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ ،މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގެ ގޮތުގައި
ބރު
ނން ަ
ހިމަނައިފައިވާ " ޤާނޫނު ަ

ގ
) 18/2016ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު( ެ

ވ
ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެ ެ
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާނީ،
ފއި" ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ
ސިޓީއުރަޔަކަށް ލައި ބަންދުކޮށް ަ
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް ،އޮފީހުގެ ކައުންޓަރަށް ،ނުވަތަ އީމެއިލް
ވސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ
މެދުވެރިކޮށް equality@port.mv ،އަށެވެ .މި ފޯމު ،މޯލްޑި ް
ވެބްސައިޓް  www.port.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު
ވީހައިވެސް ތަފުސީލުކޮށް ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް
ބ
ލިޔެކިޔުމެއް އޮތް ނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ކޮޕީއާއި ،ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ކިތާ ީ
ހެކި ހުރި ނަމަ ،އެ ހެއްކެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ރ( ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ނަމަ ،އެ ފަދަ ފޯމުތައް
ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ބާޠިލު ކުރި ސަބަބު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން
ރަސްމީ ) 5ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.
)ބ( މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބާޠިލުކުރާ ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފަހު،
ގންވެއެވެ.
އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބި ެ
ލބޭތާ،
ށހަޅާ ފޯމު ި
އފީހަށް ހަ ަ
ގތުގެމަތިން ޮ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގަ ި

ބަލައިގަތުމަށްފަހު

ގ ތެރޭގައި ،ފޯމު ލިބުނުކަން ،ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،ލިޔުމުން
މަސައްކަތު ) 3ތިނެއް( ދުވަހު ެ

އެންގުން

އަންގަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ

7

ކއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
)ހ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަ ަ
އޮފިސަރުގެ މަޝްވަރާޔާއެކު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން
ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ

"ޖިންސީ

އ
ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގަ ި

ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލައިފައި ވާނެއެވެ.
ގ
ނބަރުން ެ
ކރާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ) 5ފަހެއް( މެ ް
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ު
ނބަރުން ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ތނެއް( މެ ް
މައްޗަށެވެ .މި ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން އަންހެން ި ) 3

7

އަދަދު13 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރާއި
ޓވް އޮފިސަރަށެވެ.
ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޗީފް އެގްޒެކެ ި
ކޮމިޓީން މެންބަރުން

8

ވަކިވުން

ބނުންވެއްޖެ ނަމަ،
ތޢުފާދޭން ޭ
ދ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސް ި
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އުފައް ާ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ )ސީއީއޯ( އަށް އެކަން ހުށަހަޅައި ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
)ސީއީއޯ( އެ މެންބަރަކު ،މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވިއްޖެކަން އެންގުމުން ،އެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީން
ވަކިވީއެވެ.

ޝަކުވާ ބެލުން

9

ވ
ދށުން ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓު ާ
)ހ( މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ގ
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ) 30ތިރީސް( ދުވަހު ެ
ގޅޭގޮތުން ނިންމިގޮތް،
ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޓީން ބަލައި ،އެ މައްސަލައަކާ ު
އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ގ
ނ އަންނިނިވި ގޮތު ެ
ބލުމުގައި ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާ ީ
)ށ( ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ެ
މަތީންނެވެ.
) (1ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފައިވާ ނަމަ ،އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށް ޓަކައި ޖިންސީ
ފުރައްސާރަކުރުމާއި

ގޯނާކުރުން

ހުއްޓުވާ

ޖެންޑަރ

އީކުއަލިޓީ

ކޮމިޓީން

ނއެވެ .އެގޮތުން،
މންވާ ެ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާއި ،އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިން ަ
މައްސަލައެއްގައި

ގޮތެއް

ކޮމިޓީގެ

ކަނޑައަޅަންވާނީ

ގ
މެންބަރުން ެ

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
ނބަރުންނެވެ.
) (2ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ ،މަދުވެގެން ) 3ތިނެއް( މެ ް
) (3ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެ ޝަކުވާއެއްގައި ހިމެނޭ އެނޫންވެސް ފަރާތަކާ
މަޞްލަޙަތު

ފުށުއަރާ

ފަދަ

ގުޅުމެއް

އޮތް

އެއްވެސް

ފަރާތެއް

ޖިންސީ

ނ
ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީގައި ހިމެ ޭ
ނަމަ،

އެ ފަރާތެއް

އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުން

ނންމުމުގައި
އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ގޮތެއް ި

އަމިއްލައަށް ތަނާޛުލުވެ،

އެ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެގެން

ނުވާނެއެވެ.
ނ
ކންކަމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ރިކޯޑުތައް ކޮމިޓީ ް
މ އެންމެހައި ަ
) (4ކޮމިޓީން ނިން ާ
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ

8

އަދަދު13 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

) (5ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ،އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް
ބަލައި،

ނިންމި

މައްސަލަތަކުގެ

ތަފާސްހިސާބު

ހިމެނޭގޮތަށް

ރިޕޯޓެއް

ގ
އެކުލަވައިލައި ،ފެށޭ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،ދައުލަތު ެ
ވނެއެވެ.
ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަށް ހުށަހަޅަން ާ
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް

10

އެހީތެރިކަން ދިނުން

ކ
ތ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުމަ ީ
)ހ( ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުން"
ކމެއް މީހަކު ކުރުމުގެ
ނނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ަ
ވނީ ،އަ ް
ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
މށް ޝައްކުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ކޮށްފާނެތީ،
ސަބަބުން ،ނުވަތަ ކުރާނެ ކަ ަ
ބރުދެއްކުމަށެވެ.
އެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށެވެ .ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދޭނެކަމުގެ ި
ށން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ މީހެއްގެ
ދ ު
) (1ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ަ
ވތަ ދަޢުވާކުރުން؛
މައްޗަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ނު ަ
ގ
ހންގި މީހެއް ެ
ފތުކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ި
ދށުން ތަ ާ
) (2ޖެންޑަރ އިކުއަލޓީ ޤާނޫނުގެ ަ
ތ
ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުން؛ ނުވަ ަ
) (3ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ އެއްވެސް އިޖުރާއަތަކާ ގުޅިގެން
އެއްވެސް ހެއްކެއް ،ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.
)ނ( ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހަކަށް ،އެފަދަ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް
ނނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ
ޤ ޫ
ބދަލު ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެ ާ
ހިންގި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ަ
ށ އެދި ދަޢުވާކުރުމުގެ
ތއްގެ ޢަމަލު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަ ް
ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުނު ފަރާ ެ
ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ ބެލުމަށް

11

ޤބޫލު ނުކުރެވޭ ނަމަ،
ނންމުމެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ަ
ި
)ހ( ކޮމިޓީން ނިންމާ

ޓްރައިބިއުނަލަށް

ގ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ
ދހަ( ދުވަހު ެ
އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 90ނުވަ ި

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

ލބިގެންވެއެވެ.
ހށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ި
ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި އުސޫލުގެ

 9ވަނަ

ފއިވާ ގޮތަށް އެ ޝަކުވާއެއް ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ތެރޭގައި ނިންމައިފައި ނުވާ ނަމަ ،އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު،
ގންވެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބި ެ

9

ވޮލި ުއމް49 :
ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން

އަދަދު13 :

12

ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

)ހ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދިމާވާ މައްސަލައެއްގައި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމާއިރު،
އިހުމާލުވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ކޮމިޓީގެ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ސާބިތުވެއްޖެ
ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ )ސީއީއޯ( އަށް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ނބަރު
ތން މުވައްޒަފަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
) 2/2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ
އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ނ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލައިފައި ،އެ ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް
ށ
ފއި ހުރިގޮތުން ކަމަ ް
ދމާވީ ،އޮފީހުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހި ަ
ނިންމުމުގައި ،އެ މައްސަލައެއް ި
ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނަމަ ،އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
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އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން
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މާނަކުރުން

15

)ހ( ޝަކުވާ

ބަލައިގަތުމުގައްޔާއި

ޝަކުވާ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި

ބއިވެރިވާ
ަ

އެންމެހައި

ބރުން ،އެ މައްސަލައިގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމެޓީގެ މެން ަ
)ށ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ މައްސަލައެއް
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމެއް ބަލައި ،އެ ކަމެއްގައި ޝާމިލުވާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ( ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވީ އެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ
ފަރާތުން ކަމުގައި ވާ ނަމަ ،ކޮމެޓީން އެ މެންބަރަކު ވަކިކޮށް ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ
އވެ.
ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެ ެ
ފށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ފެށިގެންނެވެ.
ވނީ ،މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ،ފައިސާއިން،
)ހ( "އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ނ ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން
ނުވަތަ އަގުހުރި އެހެން އެއްޗަކު ް

އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ

މުސާރައާއި ،އިތުރު މަންފާތަކާއި ،އެލަވަންސްތަކާއި ،ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް
ދޭ އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތަކަށެވެ.
)ށ( "ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން އުފައްދާ ،ޖިންސީ
ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީއަށެވެ.
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އަދަދު13 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އ އެ ވަނީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ.
)ނ( "ޓްރައިބިއުނަލް" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ތ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް
ނފައި އެ ވަނީ ،ސިޓީއަކުން ނުވަ ަ
)ރ( "ލިޔުމުން އެންގުން" ކަމަށް ބު ެ
ނނެވެ.
ނގުން ހިމެނޭގޮތު ް
ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެ ް
)ބ( "އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށެވެ.
ނބަރު ) 18/2016ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ
ނ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ބނެފައި އެ ވަ ީ
)ޅ( ޤާނޫނު" ކަމަށް ު
ޤާނޫނު( އަށެވެ.
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އަދަދު13 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޖަދުވަލު 1
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2016ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

 .1ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު:
ނަން:

ދ.ރ.އ .ކާޑުގެ ނަންބަރު:

މަޤާމު:

އޮފީސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 .2ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު:
ނަން:
މަޤާމު:
އޮފީސް:
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 .3ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ބާވަތް) :އެކަށީގެންވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަޖެހުމަށް(
.1

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
ނން.
ނނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދި ު
ނށާއި ފިރިހެނު ް
އަންހެނުން ަ

ނން.
ދ ު
ހނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނު ި
 .2އެއް ތަނެއްގައި އެއް މަސައްކަތެއް ކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރި ެ
ކ ކުރާ މަސައްކަތަކީ ،މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި،
އެއް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ،އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަ ު
ތ މަސައްކަތެއް ނަމަ ،މުސާރައާއި ،އިތުރުގަޑީގެ
 .3ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮ ް
ފައިސާއާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި އެ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލު ނުކުރުން.
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ވޮލި ުއމް49 :

އަދަދު13 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ،ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކުރުވުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ މަސައްކަތް
ށ އިޢުލާނުކޮށް އިސްތިހާރު ކުރާއިރު ހަމައެކަނި
 .4ފިޔަވައި ،އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަ ް
ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން.
ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާއިރު ،ވަޒީފާއަށް
ވސް ދަޢުވަތު ދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާނުތަކާއި އިސްތިހާރުތައް ކޮށްފައި
ނނަށް ެ
 .5ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނު ް
ނުވުން.
.6

.7

.8

އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށާއި ،އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް
ނހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި ނުވުން.
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެޅެ ް
ވސް މީހަކާމެދު
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތަށް ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައިގެން އެއް ެ
ނ ތަފާތުކުރުން.
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތު ް
ނ
ޒމެއްގެ ސަބަބު ް
ގ  8ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ،ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނި ާ
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު ެ
ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން.

ފތުކުރުން.
 .9ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ،ވަކި ކަންކަމުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ތަ ާ

 .4ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު )ތިރީގައި ދީފައިވާ ހުސްތަން ފުރިއްޖެ ނަމަ ،އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔެ މި ފޯމާއެކު
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ(.

 .5މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ނަމަ ،އެ ލިޔުމުގެ ތަފުސީލު:
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އަދަދު13 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އިޤްރާރު:
މި ފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ .އަދި މި ޝަކުވާއާމެދު
ތއް
މ ެ
އތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މަޢުލޫ ާ
ނ ކަމުގައި ގަބޫލުކޮށްި ،
ބނުންވެދާ ޭ
މޢުލޫމާތު ޭ
އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އިތުރު ަ
ބސްވަމެވެ.
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެއް ަ
ސޮއި:

ނަން:

ތާރީޚު:

ނޯޓު:
 .1މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ފޯމު ފޮނުވާނީ ސިޓީއުރައަކަށް ލައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު ،ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ސިއްރު" މިހެން
ޤނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ
ޖަހައި" ،ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ާ
މދުވެރިކޮށް  equality@port.mvއަށެވެ.
ކައުންޓަރަށް ،ނުވަތަ އީމެއިލް ެ
 .2މި ފޯމުގައި އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ނަމަ ،އެ ފަދަ ފޯމުތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ބާޠިލު ކުރި ސަބަބު،
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.
 .3މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު ވީހައިވެސް ތަފުސީލުކޮށް ހިމަނަން ވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް
ލިޔެކިޔުމެއް އޮތް ނަމަ ،އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމަށާއި ،ޝަކުވާއާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ކިތާބީ ހެކި ހުރި ނަމަ ،އެ ހެތްކެއް
ނއެވެ.
ހުށަހެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާ ެ
ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް )ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ތަފުސީލު(
ނަން:

ތާރީޚު:

މަޤާމު:

ސޮއި:

__________________________________________________________________
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