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` 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 މާލެ،   

        ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

  

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ގެޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ
 

 ތަފްޞީލު ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: :ފުރިހަމަ ނަން

 އޮފީސް: މަޤާމު:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލު

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: ފުރިހަމަ ނަން:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު މަޤާމު:

 އޮފީސް:

 ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ބާވަތް

 ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައިޒީފާ ވަ  .1

 .އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދިނުން

 

  .ންއެއްތަނެއްގައި، އެއް މަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނު  .2

އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ، މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި، ކުރާ   .3

ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ، މުސާރައާއި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި،  މަސައްކަތަށް

 .ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުންއެލަވަންސް  ޢިނާޔަތާއި،

 

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ، ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ މަސައްކަތް   .4

 ރު ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށްދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިއެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯ ފިޔަވައި،

  .ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން

 

 

 1 ޖަދުވަލު
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ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު، ވަޒީފާއަށް   .5

  .ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން ށްދަ ގޮތަކަފައަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދޭ  ކުރިމަތިލުމަށް

 

 އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި، އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް  .6

 .އި އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުންކަޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަ

 

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު ސީދާގޮތުން  7އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ޖެންޑަރ   .7

 .ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުރުން ނުވަތަ

 

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

 .މީ ތަފާތުކުރުންނިޒާ

 

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

 ލުީޞމައްސަލައިގެ ތަފް ާޅަހަުށހ
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 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ލިޔުމުގެ ތަފްޞީލު
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 ތާރީޚް: ސޮއި: ނަން:

 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް

 ސޮއި: ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު:

 ގަޑި: ތާރީޚު:

 :ނޯޓު

 ީޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީއަށް  ގެމި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، "ސިއްރު ޖަހައި" ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓ

 އަށެވެ.  )genderequality@csc.gov.mv(އެޑްރެސްކޮށް، އެ ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް 

  ުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމު ލިބުނުކަން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން  3ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 .ެޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވ

mailto:genderequality@csc.gov.mv

