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( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 18/2016"ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނު" ނަންބަރު )
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ      

 

ޤާއިމުކުރާ ޝަކުވާ ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި  (18/2016)ނަންބަރު  "ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީގެ ޤާނޫނު"

 އުސޫލް  ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމުގެ 

 

 :ތަޢާރަފް  .2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދަށުން )ކ( ގެ  ގެމާއްދާ ވަނަ  02ރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނު(ގެ )ޖެންޑަ 18/2016މި އުސޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޓޫރިޒަމް އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިޖުރާޢަތު ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ. 

 މަޤްސަދު:  .0

ތަންތަނުގެ އާންމުންނަށް ދ  ޙިދުމަތްތަކާއި ޙައްޤުތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް އެދ   ދ  ސަދަކީ ވަޒީފާމި އުސޫލުގެ މަޤް
ކަމެއް ގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނުވަތަ ނަހަމަ މުވައްޒިފުންނަށް ފޯރުކޮށްދ ންޖެހ  ޙިދުމަތްތަކާއި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޖެންޑަރ

ތަކުން މުވައްޒިފުންނާއި ވަޒީފާއަށް އެދ  ފަރާތް ވާ ހިނދު، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައިކަމަށް ފާހަގަ ޅ ކަމަށް ނުވަތަ ގެންގުޅެފައިވާ ގެންގު
ނޑައެޅުމެވެ. ޝަކުވާ   ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި އެ މައްސަލަތައް ބަލާނެ އިޖުރާޢަތު ކަ

 އުސޫލް ހިންގާނެ ފަރާތް: .2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެންމެހައި މަރުކަޒުތަކާއި، އެތަނުގެ މުވައްޒިފުންނާއި )ހ( 
 ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާއި މިނިސްޓްރީއިން ޙިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް.ވަޒީފާއަށް 

ތެރެއިން އެ އިދާރާއަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައި،  ވަޒީފާދ  އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ)ށ( 
އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ބ ނުންވާ  ކުގެ ތެރެއިންހަމަނުޖެހ  ފަރާތްތަބަލާފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތް އްސަލަވަޒީފާދ  ފަރާތުން މަ

 ފަރާތްތައް.

 އުސޫލްގެ ދަށުން ހުށަހެޅ ނެ ޝަކުވާތައް: .4

)ހ( ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދ  ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި 
 .ސަތު ނުދިނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުއަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުން

 .ކުރާ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން( އެއްތަނެއްގައި، އެއްމަސައްކަތެއް )ށ
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)ނ( އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ، މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި، ކުރާ 
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ، މުސާރައާއި، އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާއި، މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، 

 ސޫލުން ޢަމަލު ނުކުރުން.އުމަހަމަ ޢިނާޔަތާއި، އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަ

ފިޔަވައި،  ރުން ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތް ކޮންމެހެން ކު  ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި )ރ( ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތަކީ،
އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒިފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން 

 .ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން

ގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް )ބ( ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކު
 .އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދ  ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައި ނުވުން

ރަން ފަހި މާޙަޢުލެއް ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި، އަންހެނުން މަސައްކަތްކު  ން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި )ޅ( އަންހެނު
 .ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވުން

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާއިމެދު ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ  2)ކ( ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ 
 .ނުސީދާ ގޮތުން ތަފާތުކުރުން

ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއް 8އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ )އ( ޖެންޑަރ 
 .ތަފާތުކުރުން ނިޒާމީ

 .ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ވަކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުން 9)ވ( ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ 

އުސޫލުގެދަށުން ޝަކުވާ މިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން  02ޤާނޫނުގެ  )މ( ޖެންޑާރ އީކުއާލިޓީ
 ހުށަހެޅުދާނެއެވެ. 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން: .5

ފޯމު" ގައިވާ، "ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ  2ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ުއސޫލުގެ އިތުރުވެނި )ހ( 
 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް، "ސިއްރު" ޖަހައި "ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ )ށ( 
 އީމެއިލް ކައުންޓަރަށެވެ. އަދި  ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.  "genderequality@tourism.gov.mvމެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ "

)ނ( ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ތަފުސީލުކޮށް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއި ގުޅ  
 ސީލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ވާނަމަ، އެލިޔެކިޔުމުގެ ތަފް
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)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ފޯމު ލިބުނުކަން  2)ރ( ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތު 
 ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ރެވުނު ސަބަބު، ނުވާނަމަ، އެފޯމް ބާތިލްކުރެވ ނެއެވެ. އަދި ބާތިލްކު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ )ބ( 
 ލުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަޝަކުވާ ހުށަހަޅާ 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބެގެންވެއެވެ.

 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ:  .1

ބަލާ ކޮމިޓީ އުފައްދާނީ މިނިސްޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށިން ހިނގާ ތަންތާގައި ވަކި ވަކި ކޮމިތީގެ ގޮތުގައެވެ. ޝަކުވާ)ހ( 
 މެންބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ. 5ހިމެނ ގޮތަށް  އިސް އަދި އިދާރީ، ދެ ޖިންސުގެ މުވައްޒިފުން

ޖެނަމަ އެ މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ ނުވަތަ ވަކި ކުރެވިއް)ށ( 
 އައްޔަންކުރެވ ނެއެވެ. މި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެ. 

ހުށަހަޅައި މެންބަރުކަމުން ވަކި  )ނ( ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދ ން ބ ނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް
 ކުރެވިއްޖެކަން ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އެންގުމުން އެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީއިން ވަކިވީއެވެ.

 ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ކޮމިޓީއިން އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލް:  .2

ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ވާ ހުށަހެޅިމިގޮތް ޝަކު)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެ މައްސަލައެއް ނިން 22)ހ( ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާތާ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން، އެއްވެސް  ލުމުގައި، އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި)ށ( ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ބެ
 ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަންޖެހ ނަމަ، އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް 

 ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މެންބަރުންގެ  ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާ ޝަކުވާ ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި، ޝަކުވާއެއް ބަލައި  )ނ(
 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 މެންބަރުންނެވެ. 2)ރ( ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ މަދުވެގެން 

ން ފަރާތަކާއި ދެމެދު މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ގުޅުމެއްވާ )ބ( ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި، އެ ޝަކުވާއެއްގައި ހިމެނ  އެހެނިހެ 
އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނ ނަމަ، އެޝަކުވާއެއް ބެލުމުން އެފަރާތެއް އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލުވެ، އެ 

ވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތެއް ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގައްޔާއި، އެ ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެ 
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ބާކީ ތިބި މެންބަރުންނާއެކު ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާގޮތަށް އެ ޝަކުވާއާ ގުޅ  މައްސަލަ ބެލުން ކުރިއަށް 

 ގެންދަންވާނެއެވެ. 
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ނޑައަޅާ ގެ ޑިޕާޓްމަންޓަ ޔައުމިއްޔާއާއި ރިކޯޑުތައް މިނިސްޓްރީ ނިންމާ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ )ޅ( ކޮމިޓީއިން ކުން ނުވަތަ ކަ
 ލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މުވައްޒިފަކު ބަ 

)ކ( ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ އަހަރެއްގެ ތެރ ގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާއި، ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް 
އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ގެ ކުރިން 22ހިސާބު ހިމެނ ގޮތަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލައި ފެށ  އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވައްޒިފެއް ނުވަތަ މުވައްޒިފުން، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދ ނެ މު ގެ)އ( ކޮމިޓީ 
ވެ. އަދި ކޮމިޓީއިން މިޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާ "ސެކްރަޓަރީ" އެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމުގެ ޢިޙްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެ 

 މުވައްޒިފުގެ ނަން ކޮމިޓީ ނަންލިސްޓުގައި ވަކިން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ޝިކާރައަކަށް ހެދުން މަނާކުރުން: ގެ ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން، އަނިޔާ  އެއް ޝަކުވާ  .8

ކާރައަކަށް ހެދުމަކީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގުޅިގެން، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އަނިޔާގެ ޝި އިހުށަހެޅުމާ އެއް)ހ( ޝަކުވާ
 މަނާކަމެކެވެ. 

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 
ރެވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކު ކަމަށް ޝައްކު ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ކުރާނެ މެއް މީހަކު ންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަ އަ

 ގެއްލުމެއް ދ ނެ ކަމުގެ ބިރު ދެއްކުމަށެވެ.  ތަ ކޮށްފާނެތީ، އެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ނުވަ

i)  ަޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ނުވަތ
 ދަޢުވާކުރުން.

ii) ެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަފާތުކުރުމުގެ އަމަލެއް ހިންގި މީހެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ޖ
 ރިޕޯޓްކުރުން.

iii) ްކެއް، މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ވެސް އިޖުރާޢަތަކާ ގުޅިގެން ހެއްޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ އެއ
 ފޯރުކޮށްދިނުން. ކިޔުމެއްލިޔެ

މީހަކަށް، އަފަދަ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް  ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ހުށަހެޅުމާއި )ނ( ޝަކުވާ
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.  22ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނު 

 ށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު:ބެހ  ޓްރައިބިއުނަލަ ޒީފާއާއި މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަ  .9

 92ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަބޫލުނުކުރެވ ނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޙުން ފެށިގެން  ،ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނިންމުމެއް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު )ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާއި ބެހ  ޓްރައިބިއުނަލް އަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން: .22

)ހ( މިނިސްޓްރީއިން ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގައްޔާއި، ޝަކުވާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައި މުވައްޒިފުންނާއި، ކޮމިޓީގެ 
 ޓަންވާނެއެވެ.މެންބަރުން އެ ޝަކުވާއާއި ގުޅ  އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައް

)ށ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅ  ސިއްރު ނުހިފެހިޓެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ހިނގި ގޮތް ބަލާ އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ 
 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.ޒިފު ނުވަތަ މުވައްޒިފުންނާމެދު ކޮމިޓީން މުވައް

ނަމަ، އެ މެންބަރަކު ޓީގެ މެންބަރަކަށް ނުހިފެހިޓެއްޖި އް، ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމި)ނ( ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއި ގުޅ  ސިއްރެ
 ކޮމިޓީއިން ވަކި ކުރަންވާނެއެވެ.

 ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުން: .22

 މާލުވިކަން ނުވަތަ މިއިރު، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޙު)ހ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެއްގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިން
ޢަމަލެއް އެއަމަލެއް ހިންގިކަން ކޮމިޓީއިން ކުރި ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އިހުމާލުވި ފަރާތަކާއިމެދު ނުވަތަ  އެކަށީގެންނުވާ

 ހިންގި ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަޒީފާދ  ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

)ވަޒީފާއާއި ބެހ  ޤާނޫނު( އާއި،  2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ،
)ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު(  R-311/2014ވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި، )ދިވެހި ސި 5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ެއ ަމްއަސަލެއްއ ިދާމވީ، ޮއީފުހެގ ަކްނަކްނ ، އި ނިންމުމުގައިމި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަ)ށ( 

ަހަމެޖިހަފިއ ުހިރ ޮގުތްނ ަކަމްށ ޮކިމީޓައްށ ފަާހަގުކެރވަޭނަމ ެއަކްނަކްނ ިޢްސާލިޙުކުރަމްށ ަވިޒފޭާދ ަފާރަތްށ 

 . ައްނަގްނވެާނެއވެ 

 މާނަކުރުން: .20

ވަނަ މާއްދާގައި  89)ވަޒީފާއާއި ބެހ  ޤާނޫނު( ގެ  2/2008"ވަޒީފާ ދ  ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

 ޢަމަލުކުރުން: .22

 އަދި މި އުސޫލާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް ފެށިގެންނެވެ.  އިން 0228ޖެނުއަރީ  22މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، 
 ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.ޝާއިއުގައި  www.tourism.gov.mvމިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 

  

http://www.tourism.gov.mv/
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 ޝަކުވާބަލާ  ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި އެކުލަވާލަފައިވާ 18/2016"ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީގެ ޤާނޫނު" ނަންބަރު )
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ގެދަށުން  02)ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނު(ގެ  18/2016ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިޖުރާޢަތު ކުރުމަށް އެކުލަވާލަފައިވާ ކޮމިޓީއެވެ. 

 

 # ނަން  މަޤާމް  ކޮމިޓީގެ ދަރަޖަ 
 2 އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަމީލް  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ރައީސް
ބަރުމެން  0 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝިފާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 
ބަރުމެން  2 އަލްފާޟިލާ ޝުކުރާނާ މުޙައްމަދު  ލީގަލް އޮފިސަރ 
ބަރުމެން އިޔާޒް هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ޕްލ ނިންގ އޮފިސަރ   4 
ބަރުމެން  5 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝެނިން  ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ކޮމިޓީއިން "ސެކްރެޓަރީ" މަގާމަށް އައްޔަން ކޮފައިވާ ފަރާތެވެ. 2ވަނީ މިއުސޫލުގެ ތިރީގައި މި 

އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްރެޓަރީ  މަރިޔަމް ލުބްނާ  އަލްފާޟިލާ   2 
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  2އިތުރުވެނި 

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:ޝަކުވާ  .2

 ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު: ނަން:
 އޮފީސް: މަޤާމް:

 ގުޅ ނެ ނަންބަރު: ދާއީމީ އެޑްރެސް:
 އީމެއިލް އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅ  އެޑްރެސް:

 :ތަފުސީލު  ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ  .0

 ނަން:
 މަޤާމް:

 ދާއީމީ އެޑްރެސް:
 މިހާރު އުޅ  އެޑްރެސް:

 (:ހާ ފާހަގަޖަ  ނުންވާ ގޮޅީގައި )ބ   ސީލު ޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފް ހުށަހެ  .2

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދ  ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި  2
 އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުން.

 

  އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން. އެއްތަނެއްގައި، 0

2 
އަގަށާއި، ކުރާ އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ، މަސައްކަތުގެ 

މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ، މުސާރައާއި، އިތުރުގަޑީގެ 
 ފައިސާއާއި، އިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުން.

 

4 
ސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ މަސައްކަތް ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހ   މަސައްކަތަކީ، ވަކި ޖިން

ފިޔަވައި، އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި 
 ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން.
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މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ  5
 ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި  އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން.

 

ނައްތާލުމަށާއި، އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް  1
 ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން.

 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު ސީދާގޮތުން  2ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  2
 ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން.ނުވަތަ 

 

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

 

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

 :ތަފުސީލު އިތުރު ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ  .4

 

 

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ލިޔުމުގެ ތަފުސީލު: .5
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޢިޤްރާރު: .1

ނޑު   އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.މިފޯމްގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަ
 ތާރިޙު: ސޮއި: ނަން:
   

 

 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބ ނުމަށް 
 ސޮއި: ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު:

 ގަޑި: ތާރިޙު:
 

 ނޯޓު:

 ީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި، 'ސިއްރު' ޖަހައި، " ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ  މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، ސިޓ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުރިޒަމްގެ 

ގައި ސިއްރު ޖަހާފައި، ކައުންޓަރަށެވެ. އަދި  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ، އީމެއިލްގެ ސުރުޚީ
)genderequality@tourism.gov.mv) .ެމި އީމެއިލްގެ އެޑްރެހަށެވ 

  ުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދުވަހުގެތެރ ގައި ފޯމު ލިބުނުކަން ފޯމު ހު 2ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތ
 ނެއެވެ.އަންގާ

 ްއަދި ފޯމު ބާތިލު ކުރިކަމާއި ބާތިލު ކުރަން  ފުރިހަމަނުވާނަމަ، ފޯމު ބާތިލުކުރެވ ވެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއ
 ޖެހުނު ސަބަބު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެންގ ނެއެވެ.
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  0އިތުރުވެނި 
 

 ހިމެނ  ރިޕޯޓު ސީލު ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި، ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފް 

ގެ  22އިން ޑިސެމްބަރު  2މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ މްއަށް، މިއީ، ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަ 
 ވެ.ޝަކުވާތަކުގެ ތަފުސީލު ރިޕޯޓެ  ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

 ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅ  މައްސަލަ  .2

  ްކޮމިޓީއަކުނ   ްވަކި މުވައްޒަފެއ    ްމުވައްޒަފުނ 

 ލޫމާތު:މަޢު  ންގެ ފައިވާ ކޮމިޓީ/ މުވައްޒަފު ޖެންދަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅ  މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ  .0

 މަސައްކަތްކުރައްވާ އިދާރާ  މަޤާމު ނަން

   

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު:ޅިފައިވާ ހުށަހެ  .2

 ބާވަތް  ގެ ޝަކުވާ 

ހުށަހެޅިފައިވާ 
 ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު  ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު 

 ފިރިހެން  އަންހެން 

2 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދ  
ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި 
 ނުދިނުން 

   

0 
އެއްތަނެއްގައި،އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި 

 ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން
   



  

  

 މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު 5، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ވެލާނާގެ
 220 0520ފެކްސް ، 220 2021، 220 0022، 220 0022ޓެލެފޯން: 

www.tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް:   genderequality@tourism.gov.mv ީމެއިލް:-އ  

2 

އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، އަންހެނަކާއި 
އަގަށާއި، ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ، މަސައްކަތުގެ 

ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް 
އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ، މުސާރައާއި، އިތުރުގަޑީގެ 
ފައިސާއާއި، އިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ 

 ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުން 

   

4 

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

 ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން 

   

5 

މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ  ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ
ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާއިރު، 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނުންނަށްވެސް 
ދަޢުވަތުދ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި  

 އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން 

   

1 

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

 ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން 

   

2 

ވަނަ މާއްދާގައި  2ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ 
ވާގޮތަށް، ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު 

 ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން ސީދާގޮތުން 

   

8 

ވަނަ މާއްދާގައި  8ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ 
ވާގޮތަށް، ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ 

 ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން 

   

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

 ތަފާތުކުރުން 
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