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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

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

 .2ތަޢާރަފް:
މި އުސޫލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 18/2016ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނު)ގެ  02ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޓޫރިޒަމް އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިޖުރާޢަތު ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
 .0މަޤްސަދު:
މި އުސޫލުގެ މަޤްސަދަކީ ވަޒީފާދ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް އެދ އާންމުންނަށް ދ ޙިދުމަތްތަކާއި ޙައްޤުތަކާއި ،އެ ތަންތަނުގެ
މުވައްޒިފުންނަށް ފޯރުކޮށްދންޖެހ ޙިދުމަތްތަކާއި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޖެންޑަރގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނުވަތަ ނަހަމަކަމެއް
ގެންގުޅކަމަށް ނުވަތަ ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ފާހަގަވާ ހިނދު ،މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މުވައްޒިފުންނާއި ވަޒީފާއަށް އެދ ފަރާތްތަކުން
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި އެ މައްސަލަތައް ބަލާނެ އިޖުރާޢަތު ކަނޑައެޅުމެވެ.
 .2އުސޫލް ހިންގާނެ ފަރާތް:
(ހ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެންމެހައި މަރުކަޒުތަކާއި ،އެތަނުގެ މުވައްޒިފުންނާއި
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާއި މިނިސްޓްރީއިން ޙިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް.
(ށ) ވަޒީފާދ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާއަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައި،
ވަޒީފާދ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ބނުންވާ
ފަރާތްތައް.
 .4އުސޫލްގެ ދަށުން ހުށަހެޅނެ ޝަކުވާތައް:
(ހ) ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުދިނުން.
(ށ) އެއްތަނެއްގައި ،އެއްމަސައްކަތެއް ކުރާ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން.
މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

(ނ) އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ،އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ ،މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ،ކުރާ
މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ ،މުސާރައާއި ،އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއާއި،
ޢިނާޔަތާއި ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލު ނުކުރުން.
(ރ) ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހ މަސައްކަތަކީ ،ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކޮންމެހެން ކުރުން ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތް ފިޔަވައި،
އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒިފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން
ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން.
(ބ) ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް
އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައި ނުވުން.
(ޅ) އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި ،އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙަޢުލެއް
ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވުން.
(ކ) ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާއިމެދު ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ
ނުސީދާ ގޮތުން ތަފާތުކުރުން.
(އ) ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ
ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން.
(ވ) ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ވަކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުން.
(މ) ޖެންޑާރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ  02ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މިއުސޫލުގެދަށުން ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުދާނެއެވެ.
 .5ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން:
އސޫލުގެ އިތުރުވެނި  2ގައިވާ" ،ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު"
(ހ) ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ ،މި ު
މެދުވެރިކޮށެވެ.
(ށ) ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ،ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް" ،ސިއްރު" ޖަހައި "ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ކައުންޓަރަށެވެ .އަދި އީމެއިލް
މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ " "genderequality@tourism.gov.mvމި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
(ނ) ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ތަފުސީލުކޮށް ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއި ގުޅ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ވާނަމަ ،އެލިޔެކިޔުމުގެ ތަފްސީލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

(ރ) ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތު ( 2ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ފޯމު ލިބުނުކަން
ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ބ) ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ،އެފޯމް ބާތިލްކުރެވނެއެވެ .އަދި ބާތިލްކުރެވުނު ސަބަބު،
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބެގެންވެއެވެ.
 .1ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ:
(ހ) ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ އުފައްދާނީ މިނިސްޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށިން ހިނގާ ތަންތާގައި ވަކި ވަކި ކޮމިތީގެ ގޮތުގައެވެ.
އިސް އަދި އިދާރީ ،ދެ ޖިންސުގެ މުވައްޒިފުން ހިމެނގޮތަށް  5މެންބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ.
(ށ) ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދީފިނަމަ ނުވަތަ ވަކި ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަށް
އައްޔަންކުރެވނެއެވެ .މި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެ.
(ނ) ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދން ބނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ހުށަހަޅައި މެންބަރުކަމުން ވަކި
ކުރެވިއްޖެކަން ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އެންގުމުން އެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީއިން ވަކިވީއެވެ.
.2

ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ކޮމިޓީއިން އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލް:
(ހ) ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާތާ ( 22ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި އެ މައްސަލައެއް ނިންމިގޮތް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ) ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގައި ،އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ،އެއްވެސް
ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަންޖެހނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެއްވެސް
ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ނ) ޝަކުވާ ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ،ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.
(ރ) ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ މަދުވެގެން  2މެންބަރުންނެވެ.
(ބ) ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ،އެ ޝަކުވާއެއްގައި ހިމެނ އެހެނިހެން ފަރާތަކާއި ދެމެދު މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ގުޅުމެއްވާ
އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނނަމަ ،އެޝަކުވާއެއް ބެލުމުން އެފަރާތެއް އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލުވެ ،އެ
ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގައްޔާއި ،އެ ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ހާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބާކީ ތިބި މެންބަރުންނާއެކު ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާގޮތަށް އެ ޝަކުވާއާ ގުޅ މައްސަލަ ބެލުން ކުރިއަށް
ގެންދަންވާނެއެވެ.
މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

(ޅ) ކޮމިޓީއިން ނިންމާ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ރިކޯޑުތައް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ
މުވައްޒިފަކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ކ) ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ އަހަރެއްގެ ތެރގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާއި ،ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް
ހިސާބު ހިމެނގޮތަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލައި ފެށ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  22ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(އ) ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދނެ މުވައްޒިފެއް ނުވަތަ މުވައްޒިފުން،
"ސެކްރަޓަރީ" އެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމުގެ ޢިޙްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ކޮމިޓީއިން މިޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާ
މުވައްޒިފުގެ ނަން ކޮމިޓީ ނަންލިސްޓުގައި ވަކިން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 .8ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ،އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުން މަނާކުރުން:
(ހ) ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުމަކީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން
މަނާކަމެކެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މީހަކު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ކުރާނެ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ކޮށްފާނެތީ ،އެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދނެ ކަމުގެ ބިރު ދެއްކުމަށެވެ.
 )iޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ނުވަތަ
ދަޢުވާކުރުން.
 )iiޖެ ންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަފާތުކުރުމުގެ އަމަލެއް ހިންގި މީހެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ
ރިޕޯޓްކުރުން.
 )iiiޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ އެއްވެސް އިޖުރާޢަތަކާ ގުޅިގެން ހެއްކެއް ،މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ
ލިޔެކިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.
(ނ) ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހަކަށް ،އަފަދަ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޤާނޫނު  22ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
 .9މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަޒީފާއާއި ބެހ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު:
ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނިންމުމެއް ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަބޫލުނުކުރެވނަމަ ،އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޙުން ފެށިގެން 92
(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާއި ބެހ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

 .22ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން:
(ހ) މިނިސްޓްރީއިން ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގައްޔާއި ،ޝަކުވާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައި މުވައްޒިފުންނާއި ،ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުން އެ ޝަކުވާއާއި ގުޅ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ށ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅ ސިއްރު ނުހިފެހިޓެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ހިނގި ގޮތް ބަލާ އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ
މުވައްޒިފު ނުވަތަ މުވައްޒިފުންނާމެދު ކޮމިޓީން އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ) ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއި ގުޅ ސިއްރެއް ،ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ނުހިފެހިޓެއްޖިނަމަ ،އެ މެންބަރަކު
ކޮމިޓީއިން ވަކި ކުރަންވާނެއެވެ.
 .22ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުން:
(ހ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެއްގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިއިރު ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޙުމާލުވިކަން ނުވަތަ
އެކަށީގެންނުވާ އަމަލެއް ހިންގިކަން ކޮމިޓީއިން ކުރި ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އިހުމާލުވި ފަރާތަކާއިމެދު ނުވަތަ އެޢަމަލެއް
ހިންގި ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަޒީފާދ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާއި ބެހ ޤާނޫނު) އާއި،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނު) އާއި( 2014/R-311 ،ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު)
އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ނ ަކ ް
އ ީފ ުހ ެގ ަކ ް
ސ ަލ ެއ ްއ ިދ ާމވީޮ ،
(ށ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއެއްގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމުގައިެ ،އ ަމ ްއ ަ
ނ

ަހ ަމ ެ
ރ
ޖ ިހ ަފ ިއ ުހ ި
ނވާ ެ
ނ ަގ ް
ައ ް
ނ ެއ ެވ.

ގ ުތ ް
ޮ
ނ

ަކ ަމ ް
ށ

ޓ ައ ް
ޮ
ށ
ކ ިމ ީ

ރވ ޭ ަ
ފާ ަހ ަގ ުކ ެ
ނ ަމ

ނ ަކ ް
ެއ ަކ ް
ނ

ރ ަމ ް
ލ ިޙ ުކ ު
ސ ާ
ިޢ ް
ށ

ަވ ިޒފާ ޭ
ދ

ރ ަތ ް
ަފ ާ
ށ

 .20މާނަކުރުން:
"ވަޒީފާ ދ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާއި ބެހ ޤާނޫނު) ގެ  89ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންނެވެ.
 .22ޢަމަލުކުރުން:
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 22 ،ޖެނުއަރީ  0228އިން ފެށިގެންނެވެ .އަދި މި އުސޫލާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.tourism.gov.mvގައި ޝާއިއުކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

"ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީގެ ޤާނޫނު" ނަންބަރު ( ) 18/2016ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި އެކުލަވާލަފައިވާ ޝަކުވާބަލާ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

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

#

މަޤާމް

ނަން

ކޮމިޓީގެ ދަރަޖަ

2

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒަމީލް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ރައީސް

0

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝިފާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މެންބަރު

2

އަލްފާޟިލާ ޝުކުރާނާ މުޙައްމަދު

ލީގަލް އޮފިސަރ

މެންބަރު

4

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އިޔާޒް

ޕްލނިންގ އޮފިސަރ

މެންބަރު

5

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝެނިން

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

މެންބަރު

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

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ލުބްނާ

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ސެކްރެޓަރީ

މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

އިތުރުވެނި 2
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

 .2ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ނަން:

ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

މަޤާމް:

އޮފީސް:

ދާއީމީ އެޑްރެސް:

ގުޅނެ ނަންބަރު:

މިހާރު އުޅ އެޑްރެސް:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 .0ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު:
ނަން:
މަޤާމް:
ދާއީމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅ އެޑްރެސް:
 .2ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު (ބނުންވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަޖަހާ):
2
0

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުން.
އެއްތަނެއްގައި ،އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން.
އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ،އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ ،މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ،ކުރާ

2

މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ ،މުސާރައާއި ،އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާއާއި ،އިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހ މަސައްކަތަކީ ،ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ މަސައްކަތް

4

ފިޔަވައި ،އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި
ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން.

މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

5

1

2

8
9

ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާއިރު ،ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން.
އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި ،އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް
ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން.
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު ސީދާގޮތުން
ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން.
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން
ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން.
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ވަކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުން.

 .4ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފުސީލު:

 .5މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ ލިޔުމުގެ ތަފުސީލު:

މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

 .1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޢިޤްރާރު:
މިފޯމްގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
ނަން:

ތާރިޙު:

ސޮއި:

ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބނުމަށް
ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު:

ސޮއި:

ތާރިޙު:

ގަޑި:

ނޯޓު:


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

އަދި

އީމެއިލް

މެދުވެރިކޮށް

ހުށަހަޅާނަމަ،

އީމެއިލްގެ

ސުރުޚީގައި

ސިއްރު

ޖަހާފައި،

) )genderequality@tourism.gov.mvމި އީމެއިލްގެ އެޑްރެހަށެވެ.


ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތު  2ދުވަހުގެތެރގައި ފޯމު ލިބުނުކަން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން
އަންގާނެއެވެ.



ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،ފޯމު ބާތިލުކުރެވވެއެވެ .އަދި ފޯމު ބާތިލު ކުރިކަމާއި ބާތިލު ކުރަން
ޖެހުނު ސަބަބު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެންގނެއެވެ.

މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

އިތުރުވެނި 0

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ،ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ހިމެނ ރިޕޯޓު
މިއީ ،ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއަށް ،މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2އިން ޑިސެމްބަރު  22ގެ
ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފުސީލު ރިޕޯޓެވެ.
 .2ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:
 ވަކި މުވައްޒަފެއް

 ކޮމިޓީއަކުން

 މުވައްޒަފުން

 .0ޖެންދަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީ /މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު:
ނަން

މަސައްކަތްކުރައްވާ އިދާރާ

މަޤާމު

 .2ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު:
ހުށަހެޅިފައިވާ
ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު

ޝަކުވާގެ ބާވަތް

އަންހެން
ވަޒީފާ
2

ދިނުމުގައްޔާއި،

ތަމްރީންތައް

ވަޒީފާގައި

ދިނުމުގައްޔާއި،

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު

ފިރިހެން

ހުންނައިރު ދ

ވަޒީފާގެ

ކުރިއެރުން

ދިނުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ފުރުޞަތު
ނުދިނުން
އެއްތަނެއްގައި،އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ

0

އަންހެނުންނަށާއި

ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން

މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމ ް ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމ ީ ރު އަ ހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާއ ްޖެ
ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
އީ  -މެ އި ލް genderequality@tourism.gov.mv :ވެ ބް ސަ އި ޓްwww.tourism.gov.m v :

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ،އަންހެނަކާއި

އެއްތަނެއްގައި

ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ ،މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި،
2

ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް
އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ ،މުސާރައާއި ،އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާއާއި ،އިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ
ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުން
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހ މަސައްކަތަކީ ،ވަކި ޖިންސެއްގެ
މީހަކު

4

ކުރުން

ލައްވައި

ލާޒިމުކުރާ

ކޮންމެހެން

މަސައްކަތް ފިޔަވައި ،އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް
މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު
ވަކި

ހަމައެކަނި

ޚާއްޞަކޮށްގެން

ޖިންސަކަށް

ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން
ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ
5

ދާއިރާތަކުގެ

ވަޒީފާގެ

ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލުމަށް

ދަޢުވަތުދފަދަ

ފުރުޞަތު

ގޮތަކަށް

ހުޅުވައިލާއިރު،

އަންހެނުންނަށްވެސް
ވަޒީފާގެ

އިޢުލާންތަކާއި

އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން
އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް
1

ނައްތާލުމަށާއި،

މަސައްކަތްކުރަން

އަންހެނުން

ފަހި

މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ
ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި

2

ވާގޮތަށް ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި

8

ވާގޮތަށް،

ހަމަހަމަކަން

ގެއްލިފައިވާ

ނިޒާމެއްގެ

ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި

9

ވާގޮތަށް،

ވަކި

ކަންކަމުގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް

ތަފާތުކުރުން
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ޓ ެލ ެ ފޯނ ް ،220 2021 ،220 0022 ، 220 0022 :ފ ެ ކް ސް 220 0520
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