
ވަޒީފާދޭ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން )ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން،  2016/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ބަޔާންކުރާ އުސޫލު 

 ތަޢާރަފު -1

ެގ ދަށުން ވަޒީފާދޭ އެންމެހައި ވަނަ މާއްދާ 20)ޖެންޑަ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/18މި އުސޫލަކީ ޤާނޫން ނަންބަރު: 

ނޑައަޅައި،  ނޑުތައް ކަ ފަރާތްތަކުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމުތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަށްެޖހޭ މިންގަ

އެކުލަވައިލައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ަދށުން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 42ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ 

  ލެކެވެ. އާންމުކުރާ އުސޫ

 ން ކުވާ ހުށަހެޅު ޝަ  -2

 ޝަކުވާ  ގޮތުން މި އިދާރާއަށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ 20ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ )ހ( 

ދަށުން  ކޮމިޓީގެ ޑީ އެޗްއާރު އެމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިފަދަ ޝަކުވާތައް ބަލާނީ މި އިދާރާއިން އެކުލަވާލައިފައިވާ މ. މުލީ

ގައި  1މިގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފުސީލު އިތުރުވެނި  އުފައްދާފައިވާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލްއަށެވެ.

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ޝަުކވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ މި . ހަޅާނީ ިމ އިާދރާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެޝަކުވާ ހުށަ)ށ( 

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 2އުސޫލުގެ އިތުރުވެނި 

)ނ( ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޭޅ މައްސަލައަކީ ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫގެ ދަށުން ކޮމިޓީން ެބލޭނެ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ 

 ަވތަ އަުޣލަބިއްޔަތުންނެވެ.ނޫންކަން ނިންާމނީ ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނު

އެ ހުށަހެިޅ މައްސަލައަކީ ކޮމިޓީން ބެލޭނެ ، )ަހތެއް(  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 7)ރ( މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ 

 މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ އަންގަންވާނެއެވެ.

ންވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޗިޓް ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި ހެކިދޭފަރާތަްށ )ބ( ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ބޭނު

ފަހަރަށް ހާޟިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައި ހާޟިރު   3މިނިޓްކުރިން ކޮމިޓީއަށް އަންގަްނވާނެއެވެ. 30ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ 

 ނުވާނަމަ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ނިންމިދާނެއެވެ.

ފަރާތަކީ ދިވެހިބަސް ނުދަންނަ ފަާރތްތެއްނަމަ އެ ހާލަތުގައި އިނގިރޭސި ބަހުންވެސް މައްސަލަ )ޅ( މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 



 ޢަމަލުކުރުން -3

 މި އުސޫލު މި އިދާރާގައި ޢާއްމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .3

 1އިތުރުވެނި 

 ތައް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެ ޝަކުވާ 

 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީނުތަްއ ދިނުމުގައާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި  -1

 އަންހެނުންނާިއ، ފިރިހެނުން ަތާފތުކުރުން

 އެއް ތަނެއްގައި އެއް މަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެުނން އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން -2

އެއް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އަންހެނުންނާިއ، ފިރިހެުނން ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތުގެ އަގަށްބަލާއިރު ،  -3

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް މުސާރަޔާއި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި، ޢިނާޔާތާއި 

 ތަފާތުކުރުން  އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެފަރާތުގެ މެދުގައި

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެެހން ވަކި ޖިންސެއްގެ މަސައްކަތަކަށްވުން ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތް ފިޔަވައި، ވަޒީފާއަށް  -4

 އިޢުލާންކޮށް އިސްތިހާރުކުރާއިރު ހަމަ އެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

ައންހެުނން މަދުން ކުރިމަތިލާފަދަ ދާއިރާތަުކގެ ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ފިރިހެނުންނަށްވުރެ  -5

 ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނުްނނަށްވެްސ ދަޢުވަތުދެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީާފގެ އިޢުލާންތަކާ އިސްތިހާރުތައް ނުލިޔުން 

އްާތލުމަށާއި، އަދި ައންހެނުްނ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަިހ އަންހެނުންަނށް މަސައްކަތަށް ުނކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތަްށ ނަ -6

 ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުންއުލެއް ޙަމާ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2އިތުރުވެނި 

 

 

 

 
 

 ގެ އިދާރާ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް 
 މ. މުލި،
 ދިވެހިރާއްޖެ

 ޑާ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް ން ޖެ
 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫާމތު

 :ފުރިހަމަ ނަން )ޢާންމު ނަމާއެކު( 

 :އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު  

 :ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ ނަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 މަގު:  އަތޮޅު / ސިޓީ: 

 ރަށް / އަވަށް:  ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

 :ޤައުމު 

 :ނަން  ގޭގެ ނަން / ޢިމާރާތުގެ  

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 މަގު:  އަތޮޅު / ސިޓީ: 

 ރަށް / އަވަށް:  ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

 :ޤައުމު 

 ފޯނު ނަންބަރު:  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 

 މަޤާމު: 
 

  ޝަކުވާހުށަހަޅާ 

h 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެކި/ ޤަރީނާ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޤްރާރުއި

 ވެ.މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ މި މައްސަލާގައި ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެ 

 ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން:  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ސޮއި: 

 ހައިޘިއްޔަތު   ތާރީޚް  
 

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި
  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު / ޕާސްޕޯޓް / ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ކާޑުގެ ކޮޕީ ޝަކުވާ

  މިފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި.
 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

 ފޯމް ނަންބަރު:  ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް: 

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން: 

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:  ސޮއި: 
 

 



 

 


