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 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 

 މާލެ،    

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

    (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް  18/2016ނަންބަރު ޤާނޫނު 

 ގުޅޭ އުސޫލު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާ 

 

ވަނަ  20(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު) ގެ  18/2016ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،ކީމި އުސޫލަ (ހ) 1 ތަޢާރަފު       

ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޝަކުވާ  29އެ ޤާނޫނުގެ  ،މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން

ޓަކައި  މޯލްޑިްވސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ،ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  ،"ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 ލިމިޓެޑަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ އުސޫލު" އެވެ.

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ. ،އެކުލަވައިލުމުގެ ބޭނުމަކީމި އުސޫލު  2 މަޤްޞަދު 

        އެ ޤާޫނނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން 20ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްަޓކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 29

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  20ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލުން ،މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި

 ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުެގ ަދށުން މަނާކުރާ ފަަދ ތަާފތުކުރުމެއް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް  (ނ)  

އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެކަށީގެންާވ  ،އެފަދަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތާއި

 އަދި ؛ހަރުދަނާ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން
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ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން މަނާކުރާ ފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން  (ރ)  

        ،މިނިވަން މާޙައުލެއްގައި ބަލައި ،ހާމަކަން ބޮޑުހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް، ވީހައިވެސް 

އެ މައްސަލައެއްގައި އިދާރީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި 

 ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ޤާއިމްކުރުން.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ  

 އް ރާތްތަފަ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަުކވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،އުސޫލުގެ ދަށުންމި  3

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް (ހ)  

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުން (ށ)  

 ފަރާތްތައް.މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ޚިދުމަތް ހޯދާ  (ނ)  

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން (ހ) 4 ޝަކުވާތައް  ހުށަހެޅޭނެ

 ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި )1(   

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަންހެނުންަނށާއި ފިރިހެނުްނނަށް ހަމަހަަމ 

 ؛ފުރުޞަތު ނުދިނުން

އެއް ތަނެއްގައި އެއް މަސައްކަތެއް ކުރާ އަންހެނުންަނށާއި ފިރިހެުނންނަށް ހަަމހަަމ  )2(   

 ؛އުޖޫރަ ނުދިނުން

 ،އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ ،އެއް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި )3(   

ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންާވ މިންވަރަކަްށ  ،މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި

މުސާރައާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ޢިނާޔަތާއި  ،އެއްގޮތް މަސައްކަތެއް ނަމަ

 ؛ ޢަމަލުނުކުރުންއެލަވަންސް ދިނުމުގައި އެ ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުން

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެހެން ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށްވުން ލާޒިމްކުރާ  )4(   

   ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނުކޮށް އިސްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި  ،މަސައްކަތް ފިޔަވައި

 ؛ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެފަދަ ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން

ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެުނން ަމދުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަީޒފާގެ ފުރުޞަތު  )5(   

ހުޅުވައިލާއިރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެުނންނަްށ ވެސް ދަުޢވަތު ދޭ ފަަދ 

 ؛ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާނުތަކާއި އިސްތިހާރުތައް ނުކުރުން
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 ،ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށާއިއަންހެނުންަނށް މަސައްކަތަށް  )6(   

އަންހެނުންަނށް މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ 

 ؛އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅު ނޭޅުން

ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުްނ  ،ޖިންސަށް ބަލައިގެން އެއްވެސް މީހަކާމެދު )7(   

 ؛ތަފާތުކުރުން

ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ަވކި ބާވަތްތަކުގެ މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަކި  )8(   

ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް  ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

އުފެދިފައިވާ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ 

 ؛ތަފާތުކުރުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަންހެނަކާމެުދ ތިރީގައި  (ށ)  

 ؛ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންވިޔަސް ތަފާތުކުރުން

 ؛އަންހެނުންަނށް ދަރިމައިވުމުން ުނވަތަ ދަރިމައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން )1(   

 ؛އޮތުމުން ވިހެއުމުން ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ފުުރޞަތު )2(   

   ގާތުން ކިރުދިނުމުން ނުވަތަ ާގުތން ކިރުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުުމން. )3(   

އެއްވެސް  ،ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް (ނ)  

 ؛މީހަކާ މެދުގައި ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ތަފާތުކުރުން

 ؛ޖިންސު )1(   

 ؛ކައިވެނީގެ ހާލަތު )2(   

 ؛އާއިލީ ޒިންމާ )3(   

އާންމުގޮތެއްގައި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކުރާ ސިފަތައް ނުވަތަ އާންމުގޮތެއްގައި  )4(   

 ؛އެ ޖިންސަށް ނިސްބަތް ނުކުރާ ސިފަތައް

ނުވަތަ އެ ިޖންސުގެ މީހަކަށްވީީތ  ،އާންމުގޮތެއްގައި ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް )5(   

       އެ މީހަކު އަދާކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ދައުރު ނުވަތަ އެ ޖިންސުގެ މީހަކަށްވީތީ 

 ؛އެ މީހަކު އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދައުރު
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އަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންނާ ެދމެދު އޮންނަ ހަމަހަމަކަން ނެިތގެންދާ ގޮތަްށ  )6(   

 ؛އުސޫލުތައްޢަމަލުކުރެވޭ 

ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ިލބޭ ގޮަތްށ ޢަމަލުކުރެވޭ  )7(   

 ؛އުސޫލުތައް

ވަކި ޖިންސެއްގެ ބަޔަކު އަނެއް ިޖންސެއްގެ ބައެއްގެ މައްޗަށް އިސްވާކަމަށް ނުވަަތ  )8(   

ޤަބޫލުކުރެވޭ ދަށްވެގެންވާކަމަށް އިޖުތިމާޢީޮގތުން ނުވަތަ ޘަޤާފީޮގތުްނ 

 ؛ޤަބޫލުކުރުންތައް

 ؛ތިރީގައިވާ ގޮތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް އެއްވެސް މީހަކާ މެދުގައި ސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން (ރ)  

ނުވަތަ އެނޫްނ  ،މުއައްސަސާއަކުން ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ އުސޫލެއްގައި )1(   

ޙައްޤުތައް ލިބިގަތުމާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި  ،އެފަދަ އެހެން ކަމެއްގައި

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ފެްނނަން އޮންަނ 

 ؛ތަފާތުކުރުމެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވުން 

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ދަށުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ސިފައެއް މީހެއްގެ  )2(   

ސަބަބުން ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ޝަޚްޞީ ކިބައިގައި ހުރުމުގެ 

ސިފައެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަކާމެދު ފަހިކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ނުވަތަ 

 ؛ޢަމަލުކުރަން އުޅުން

ފެންނަ ފެނުމަްށ  ،ނުވަތަ އުޫސލަކީ ،ނުވަތަ ސިޔާސަތަކީ ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވަކި ގަވާއިދަކީ )ބ(  

ނުވަަތ  ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެ ގަވާއިދެއް ،ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރާ ކަމެއްކަުމގައި ވިޔަސް

ނުވަތަ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލެވުމުގެ ކުރިން ހުރި ބޭއިންސާފު ކަންކަްނ  ،ސިޔާސަތެއް

          ،ސަބަބުން ނައްތައިލުމަށް ޓަކައި އެކަށީެގންާވ މިންވަރަށް ސަމާލުކަން ދެވިފަިއ ނުވުމުގެ

 ވަކި ޖިންސަކަށް ހަމަހަމަނޫން ަނތީޖާތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކުރުން.

ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠެއްގެ  (ޅ)  

ނުވަތަ އެފަަދ  ،ސަބަބުން ނުވަތަ ުހންނަންޖެހޭކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފައެއްގެ ސަބަބުން

ކަމެއް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތެއްގެ ސަަބބުން ެއ ކަމަކީ ނުވަތަ އޭެގ 

ނަތީޖާއަކީ ޤާނޫނުގެ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކަށް 

 އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި ދެރަކަމެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކުރުން.
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ގެ ގޮތުގައި  1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ )ހ( 5 ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް 

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫުނ) ެގ  18/2016ހިމަނައިފައިވާ " ޤާނޫނު ަނންަބރު  

 ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެވެ 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާނީމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  )ށ(  

"ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ  ،ސިޓީއުރަޔަކަށް ލައި ބަންދުކޮށްަފއި

ނުވަތަ އީމެއިލް  ،އޮފީހުގެ ކައުންޓަރަށް ،ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް

މޯލްޑިްވސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ  ،އަށެވެ. މި ފޯމު equality@port.mv ،މެދުވެރިކޮށް

 އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ވެސް  ހުންނާނެއެވެ. www.port.mv ވެބްސައިޓް 

ކުވާގެ މަޢުލޫމާތު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ޝަ )ނ(  

ވީހައިވެސް ތަފުސީލުކޮށް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް 

ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ކިތާީބ  ،އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ކޮޕީއާއި، ލިޔެކިޔުމެއް އޮތް ނަމަ

 އެ ހެއްކެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ހެކި ހުރި ނަމަ

އެ ފަދަ ފޯމުތައް ، ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ނަމަޝަކުވާ  )ރ(  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން  ،ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބާޠިލު ކުރި ސަބަބު

 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. 5ރަސްމީ 

 ،ގޮތަށް ބާޠިލުކުރާ ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފަހުމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ބ(  

 އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ޝަކުވާފޯމު 

ބަލައިގަތުމަށްފަހު 

 އެންގުން 

 ،ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ޮއފީހަށް ހަަށހަޅާ ފޯމު ިލބޭތާ 5މި އުސޫލުގެ  6

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

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  )ހ( 7 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ  

"ޖިންސީ     ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީންއޮފިސަރުގެ މަޝްވަރާޔާއެކު މި މާއްދާގައި 

ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގަިއ   ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ 

 ވާނެއެވެ. ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލައިފައި

(ފަހެއް) މެްނބަރުންެގ  5މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންުކރާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ  )ށ(  

 (ިތނެއް) މެްނބަރުން ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 3މި ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން އަންހެން މައްޗަށެވެ. 
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރާއި  )ނ(  

 ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޗީފް އެގްޒެކެިޓވް އޮފިސަރަށެވެ.

ކޮމިޓީން މެންބަރުން 

 ވަކިވުން 

        ،އުސޫލުގެ ދަށުން އުފައްާދ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސްިތޢުފާދޭން ޭބނުންވެއްޖެ ނަމަމި  8

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ  ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ސީއީއޯ) އަށް އެކަން ހުށަހަޅައި

މިޓީން އެ މެންބަރަކު ކޮ ،މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވިއްޖެކަން އެންގުމުން ،(ސީއީއޯ) އެ މެންބަރަކު

 ވަކިވީއެވެ.

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުާވ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 5މި އުސޫލުގެ  )ހ( 9 ޝަކުވާ ބެލުން 

(ތިރީސް) ދުވަހުެގ  30ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 

     ،ކާ ުގޅޭގޮތުން ނިންމިގޮތްއެ މައްސަލައަ ،ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޓީން ބަލައި

 އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ެބލުމުގައި ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާީނ އަންނިނިވި ގޮތުެގ  )ށ(  

 މަތީންނެވެ.

އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށް ޓަކައި ޖިންސީ  ،ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފައިވާ ނަމަ )1(   

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީން 

 ،އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންަމންވާެނއެވެ. އެގޮތުން ،ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާއި

މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ 

 ނެވެ.އަޣުލަބިއްޔަތުން

 (ތިނެއް) މެްނބަރުންނެވެ. 3މަދުވެގެން  ،ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ )2(   

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެ ޝަކުވާއެއްގައި ހިމެނޭ އެނޫންވެސް ފަރާތަކާ  )3(   

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް އެއްވެސް ފަރާތެއް ޖިންސީ 

ންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީގައި ހިމެޭނ ވާ ޖެފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓު

           ،އެ ފަރާތެއް އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުން އަމިއްލައަށް ތަނާޛުލުވެ ،ނަމަ

އެ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެގެން    އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ގޮތެއް ިނންމުމުގައި 

 ނުވާނެއެވެ.

ޔައުމިއްޔާއާއި ރިކޯޑުތައް ކޮމިޓީްނ ކޮމިޓީން ނިންާމ އެންމެހައި ަކންކަމުގެ  )4(   

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

ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް  ،ބަލައި

ދައުލަތުެގ  ،ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 10ފެށޭ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ  ،އެކުލަވައިލައި

 ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަށް ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް 

 އެހީތެރިކަން ދިނުން 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާްތ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުމަީކ  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން )ހ( 10

 މި އުސޫލުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުން"  )ށ(  

އަްނނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ަކމެއް މީހަކު ކުރުމުގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަވނީ

      ،ނުވަތަ ކޮށްފާނެތީ ،ނުވަތަ ކުރާނެ ކަަމށް ޝައްކުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ،ބުންސަބަ

 އެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށެވެ. ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދޭނެކަމުގެ ިބރުދެއްކުމަށެވެ.

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ަދުށން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ މީހެއްގެ  )1(   

 ؛މައްޗަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ނުަވތަ ދަޢުވާކުރުން

ޖެންޑަރ އިކުއަލޓީ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ތަާފތުކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ިހންގި މީހެއްެގ  )2(   

 ނުވަތަ  ؛ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުން

ގުޅިގެން ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ އެއްވެސް އިޖުރާއަތަކާ  )3(   

 މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ނުވަތަ ،އެއްވެސް ހެއްކެއް

އެފަދަ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހަކަށް )ނ(  

ހިންގި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ަބދަލު ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެ ާޤޫނނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ 

ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުނު ފަރާެތއްގެ ޢަމަލު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަްށ އެދި ދަޢުވާކުރުމުގެ 

 ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ ބެލުމަށް 

ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 

         ، ކޮމިޓީން ނިންމާ ިނންމުމެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ަޤބޫލު ނުކުރެވޭ ނަމަ )ހ( 11

(ނުވަިދހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ  90އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ިލބިގެންވެއެވެ. ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

ވަނަ  9  މި އުސޫލުގެ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ށ(  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް އެ ޝަކުވާއެއް 

 ،އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ތެރޭގައި ނިންމައިފައި ނުވާ ނަމަ

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
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ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދިމާވާ މައްސަލައެއްގައި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމާއިރު )ހ( 12

އިހުމާލުވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ކޮމިޓީގެ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ސާބިތުވެއްޖެ 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ސީއީއޯ) އަށް ، އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ،ނަމަ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ފިޔަވަޅު އަޅާނީމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން މުވައްޒަފަކާ މެދު  )ށ(  

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) އާއި  2/2008

 އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އެ ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލައިފައި )ނ(  

އޮފީހުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިަފއި ހުރިގޮތުން ކަމަްށ  ،އެ މައްސަލައެއް ިދމާވީ ،ނިންމުމުގައި

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  ،އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ،ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނަމަ

 އޮފިސަރަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ބަލައިގަތުމުގައްޔާއި ޝަކުވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ަބއިވެރިވާ އެންމެހައި ޝަކުވާ  )ހ( 13 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

 އެ މައްސަލައިގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. ،މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމެޓީގެ މެންަބރުން

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ މައްސަލައެއް  )ށ(  

އެ ކަމެއްގައި ޝާމިލުވާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ  ،އެ ކަމެއް ބަލައި ،ނަމަދިމާވެއްޖެ 

 މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވީ އެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ  )ނ(  

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ  ،ބަރަކު ވަކިކޮށްކޮމެޓީން އެ މެން ،ފަރާތުން ކަމުގައި ވާ ނަމަ

 ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެެއވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ 14 އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

 ،ފައިސާއިން ،މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ،ަވނީ"އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ  )ހ( 15 މާނަކުރުން 

އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ         ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ، ނުވަތަ އަގުހުރި އެހެން އެއްޗަކުން 

ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް  ،އެލަވަންސްތަކާއި ،އިތުރު މަންފާތަކާއި ،މުސާރައާއި

 ދޭ އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތަކަށެެވ.

ޖިންސީ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން އުފައްދާ ،"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )ށ(  

 ންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީއަށެވެ. ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ޖެ
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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ. ،ބުނެފަިއ އެ ވަނީ"ޓްރައިބިއުނަލް" ކަމަށް  )ނ(  

ސިޓީއަކުން ނުވަަތ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް  ،"ލިޔުމުން އެންގުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެ ވަނީ )ރ(  

 ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެްނގުން ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ.

 ލިމިޓެޑަށެވެ.މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ، "އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )ބ(  

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ  18/2016ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ޤާނޫނު" ކަމަށް ުބނެފައި އެ ވަނީ  )ޅ(  

 ޤާނޫނު) އަށެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

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

 

 

 ތަފުސީލު: ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  .1

 ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު: ނަން:

 އޮފީސް: މަޤާމު:

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު: .2

  ނަން:

  މަޤާމު:

  އޮފީސް:

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 

  )އެކަށީގެންވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަޖެހުމަށް  (ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ބާވަތް:  .3

.1 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި 

 އަންހެނުންަނށާއި ފިރިހެނުްނނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދިުނން.

 

  ތަނެއްގައި އެއް މަސައްކަތެއް ކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިެހނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުިދުނން.އެއް  2.

.3 

     އެއް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަުކ ކުރާ މަސައްކަތަކީ، މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި، 

މިންވަރަކަށް އެއްގޮްތ މަސައްކަތެއް ނަމަ، މުސާރައާއި، އިތުރުގަޑީގެ ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ 

 ފައިސާއާއި، ޢިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި އެ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލު ނުކުރުން.
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.4 

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ، ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކުރުވުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ މަސައްކަތް 

       ފިޔަވައި، އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަްށ އިޢުލާނުކޮށް އިސްތިހާރު ކުރާއިރު ހަމައެކަނި 

 އެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން.ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަޒީފާ

 

.5 

ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާއިރު، ވަޒީފާއަށް 

ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނުްނނަށްެވސް ދަޢުވަތު ދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާނުތަކާއި އިސްތިހާރުތައް ކޮށްފައި 

 ނުވުން.

 

.6 

އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް ، އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށާއި

 ޤާއިމު ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެޅެްނހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި ނުވުން.

 

.7 

ޖެންޑަރއަށް ބަލައިގެން އެއްެވސް މީހަކާމެދު ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތަށް،  7ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ 

 ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުްނ ތަފާތުކުރުން.

 

.8 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަްށ، ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިާޒމެއްގެ ސަބަބުްނ  8ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުެގ 

 ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން.

 

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

 

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

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.)

 

 

 

 

 

 އެ ލިޔުމުގެ ތަފުސީލު: ،ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ނަމަމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް  .5
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 އިޤްރާރު:

މި ފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. އަދި މި ޝަކުވާއާމެދު 

އް އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އިތުރު ަމޢުލޫމާތު ޭބނުންވެދާޭނ ކަމުގައި ގަބޫލުކޮށް، ިއތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަަމ، އެ މަޢުލޫާމތެ 

  އަޅުގަނޑު އެއްަބސްވަމެވެ. ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ތާރީޚު: ސޮއި: ނަން:

 

 ނޯޓު:

ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ސިއްރު" މިހެން  ،ފޯމު ފޮނުވާނީ ސިޓީއުރައަކަށް ލައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު، މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު .1

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ، ޖަހައި، "ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް

 އަށެވެ. equality@port.mvނުވަތަ އީމެއިލް ެމދުވެރިކޮށް  ،ކައުންޓަރަށް

 ، ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ނަމަ، އެ ފަދަ ފޯމުތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބާޠިލު ކުރި ސަބަބުމި ފޯމުގައި އެއްވެސް ބައެއް .2

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.

އްވެސް މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު ވީހައިވެސް ތަފުސީލުކޮށް ހިމަނަން ވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެ .3

އެ ހެތްކެއް ، ލިޔެކިޔުމެއް އޮތް ނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމަށާއި، ޝަކުވާއާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ކިތާބީ ހެކި ހުރި ނަމަ

 ހުށަހެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާެނއެވެ.

 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް (ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ތަފުސީލު)

 ތާރީޚު:  ނަން:

 ސޮއި: މަޤާމު:

 

__________________________________________________________________ 


