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 ޝަކުވާ އޮފީހަފް ޖެދެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ދަފުދް ޤާދޫދުގެ އިކުއަލިޓީގެ ޖެދްޑަރ

 އުޞޫލު ހުފަހެޅުމުގެ
 

)ޖެންޑަރ ިއކުައލިޓީގެ ޤާނޫނު( ެގ  2016/18 :މި އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
ނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ވަ 29ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން އެޤާނޫނުގެ  20

މަޤްސަދަށްޓަކައި ޝަކުވާ ުހށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި އޮފީހުގައި ާޤއިމް ކުރުމަ  ށާއި، އެނިޒާމާުގޅޭ ތަފްޞީލުތައް ކަ
 އެކުަލވާފަިއވާ އުޞޫލެެކވެ.

 ތަޢާރުފާއި ނަން   .1 )ހ(

ގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޕްރޮސިކިއުޓަރ މިއުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޝަކުވާ ުހށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ.

 

   )ށ(

ނޑު މަޤްޞަދުތައް ތިރީަގއި ެއވަނީެއވެ.  މަޤްޞަދުތައް   .2 މި އުޞޫލުގެ މަިއގަ

ވަނަ މާއްާދެގ  29ގެ ދަށުން އެޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 20ޤާނޫނުގެ 
 ؛ވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުންމަޤްޞަދަށްޓަކައި ޝަކު 

   )ހ(

ކުރެވޭ ިނޒާމުގެ ތެރެއިން މައްސަަލ މުވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޤާއި 20ޤާނޫނުގެ 
 ؛ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ކޮމިޓީެއއް އުފެއްދުންިކއުބެލުމަށްޓަކައި ޕްރޮސި

   )ށ(

ތްތަކަްށ ދަށުން މަނާ ކުރާ ފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ރައްދުވާ ފަރާ ޤާނޫނުގެ
އެފަރާތްތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެްއޓެނިވި ގޮެތްއގައި އެފަދަ ޝަުކވާ ހުށަހެޅި ބެލޭެނ 

ނޑަެއޅުންއިޖުރާއަތެއް ހަރުދަނާ   އަދި  ؛ކަ

   )ނ(

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާ ކުރާ ފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ 
ޙައުލެްއގައި ބަަލިއ ޝަކުވާަތއް ވީާހވެސް ހާމަކަންބޮޑު އަދި މިނިވަން މާ

އެމައްސަަލއެްއގައި އިދާރީ ޮގތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަަޅންޖެހޭ ޙާލަތެއްގަިއ 
ުތ އައިޖުރާ  ފިަޔވަޅުަތއް ެއޅުމުގެ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެިރކަމާއެކު

   )ރ(
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 އެކުަލވާލުން.
 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ   .3 .މިއުޞޫލުގެ ދަށުން އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 ފަރާތްތައް 

   )ހ( .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް

   )ށ( .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފެއް

 .އޮފީހުން ޚިދްމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ގެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
 

   )ނ(

 ހުށަހެޅޭނެ ޝަކުވާތައް   .4 ވި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޝަުކވާތައް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އަންނަނި

 ،ވަޒީާފގަިއ ހުންނައިރުދޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގަާއއި  ،ވަޒިފާ ދިނުމުަގާއއި
ވަޒީާފގެ ކުިރއެރުން ދިނުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ 

 .ތު ނުދިނުންޞަފުރު

   )ހ(

އްމަަސއްކަެތްއ ކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އެއްތަނެްއަގއި އެ
 .އުޖޫރަ ނުދިނުން

   )ށ(

އެއްތަނެްއަގއި ވަޒީފާއަދާ ކުރުމުގަިއ، އަންހެނަާކއި ފިރިހެނެއް ކުާރ 
މަސައްކަތަކީ މަަސއްކަުތގެ ައގަށާިއ، ކުރާ މަަސއްކަތަށް ަބލާއިރު ެއކަށީގެްނާވ 

ެތއް ނަމަ، މުސާރަާއއި  އިުތރުގަީޑގެ ފައިާސާއއި، މިންވަރަށް އެްއގޮތްމަަސއްކަ
ލުން ޞޫއިނާޔަތާއި އެަލވަންސް ދިނުމުގައި އެދެފަރާތުގެ މެދުަގއި ހަމަހަމަ އު

 .ޢަމަލު ނުކުރުން

   )ނ(

ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެހެން ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށްވުން ލާޒިމް ކުާރ 
ޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރާއިރު ހަމައެަކިނ ަވޒިފާައށް އި ،މަސައްކަތް ފިަޔވައި 

 .ވަކި ޖިންސަކަށް ާޚއްސަކޮްށެގން  އެފަދަ ވަޒީފާެއްއގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

   )ރ(

ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން މަދުން ކުރިމަތިލާފަދަ ދާއިރާތަކުން ވަޒީާފެގ 
ނަށްވެސް ތު ހުޅުވާލާއިރު، ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނުންޞަފުރު

 .ލާންތަާކއި އިޝްތިހާރުަތއް ނުކުރުންޢުދަޢުވަތުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ަވޒީފާގެ އި

   )ބ(

އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި އަިދ 
އުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ޙައަންހެނުންނަށް މަސައްކަތްުކރަން ފަހި މާ

 .ޅު ނޭޅުންއެޅެން ހުރި ފިޔަވަ

   )ޅ(

ޖެންޑައރއަށް ބަަލއި ެއްއވެްސ މީހަކާ މެދު ސީދާގޮތުން ނުަވތަ ނުސީދާ ގޮތުން 
 .ތަފާތު ކުރުން

   )ކ(

ވަކި ޖިންސެްއގެ ބަޔަކަށް ވަކި ބާވަެތްއގެ މަސައްކަްތ ޚާއްސަ ކުރުުމެގ     )އ(



3 
 

ނަތީޖާއެއްެގގޮތުން، ވަކި ިޖންސެއްގެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަްށ 
ފައިވާ ހަމަހަމަކަން ެގްއލިފައިވާ ނިޒާެމއްެގ ސަބަބުްނ ކުރިމަތިވާ ނިޒާީމ އުފެދި

 .ތަފާތު ކުރުން

ކަމުގެ ތެރެިއން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް އަންހެނަކާމެދު ކަންއަންނަނިވި 
 .ސީދާގޮތުންވެސް އަދި ނުސީދާގޮތުންވެސް ތަފާތު ނުކުރުން

   )ވ(

ތު ޞަނުވަަތ ދަރިމައިވުުމެގ ފުރު ށް ދަރިމައިވުމުގެނައަންހެނުން
 .އޮތުމުން

(1)    

    (2) .ތު އޮތުމުންޞަވިހެއުން ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ުފރު

    (3) .ތު އޮތުމުންޞަގާތުން ކިރުދިނުން ނުވަތަ ގާުތން ކިރުދިނުމުގެ ފުރު

ުމގެ ތެެރއިން ކަމެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އެްއވެްސ ންކައަންނަނިވި ކަ
 .އި ސީދާގޮތުން ނުަވތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ތަާފތު ކުރުންމީހަކާމެދުގަ

   )މ(

    (1) .ޖިންސް

    (2) .ކަިއވެނީގެ ޙާލަތު

    (3) .ލީ ޒިންމާއިޢާ

ޢާންމުގޮތެއްަގއި ވަިކ ޖިންސަކަށް ނިސްބަތް ކުާރ ސިފަަތއް ނުވަަތ 
 .ޢާންމުގޮތެއްަގއި އެޖިންސަށް ނިސްބަތް ނުކުރާ ސިފަތައް

(4)    

ންމުގޮތެއްަގއި ަވކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ނުވަތަ އެޖިންސްެގ ޢާ
މީހަކަށްވީތީ އެމީހަކު އަދާ ުކރާކަމަށް ބެލެވޭ ދައުރު ުނވަަތ އެޖިންސްެގ 

 .އަދާ ނުުކރާކަމަށް ބެލެވޭ ދައުރު މީހަކަށްވީތީ އެމީހަކު 

(5)    

އި ފިރިހެނުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ހަމަހަމަކަން އަންހެނުންނާ
 .ގެންދާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައްނެތި

(6)    

ވަކި ޖިންސެްއގެ މީހުންގެ ކަރާމަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ޮގތަށް ޢަމަލު 
 .ކުރެވޭ އުސޫލުތައް

(7)    

ވަކި ޖިންެސއްގެ ަބޔަކު އަނެއް ޖިންސެްއގެ ަބޔެްއ މައްޗަްށ 
ޡަޤާފީ  އިސްާވކަމަށް ނުވަތަ ދަށްެވގެްނވާކަމަށް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ުނވަތަ

 .ގޮތުން ޤަބޫލު ކުރެވޭ ޤަބޫލުުކރުންތައް

(8)    

އަންނަނިވި ގޮަތކުން ކުރެ ގޮަތކަށް އެްއވެސް މީހަކާ މެދުގަިއ ސީދާގޮތުން ތަފާތު 
 .ކުރުން

   )ފ(

އިދެްއަގއި ނުވަތަ މުައްއސަސާއަކުން ޢަމަލުކުރާ ުއޞޫލެއްަގިއ ވާ ގަ
ލިިބގަތުމުަގއާިއ  ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަކަމެއްަގއި ޙައްޤުަތއް

ޒިންމާތައް އަދާކުރުުމގަިއ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ މެދުގަިއ 

(1)    
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ނަޑއެިޅގެން ފެންނަން އޮންނަ ތަފާތުކުރުމެއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން  .ކަ
ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެިރކަްނ ލިބިގެންާވ 

ބަބުން ނުވަތަ މީހެއްެގ ސިފައެއް މީހެއްގެ ކިބަިއގަިއ ހުރުމުގެ ސަ
ކިބަިއގައި ހުންނަ ޝަހްސީ ސިފައެއްގެ ސަބަބުން  އެމީހަކާ މެދު 

 .ފަހިކަން ކުޑަގޮތަކަށް ޢަމަލު ުކރުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަން އުޅުން

(2)    

ކީ ފެންަނ އިދަކީ ުނވަތަ ސިާޔސަތަކީ ނުވަތަ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލަގަވާ ވަކި 
އިދެްއ، ވާ ގަވީނަަމެވސް އެ  ްމކުރާ ކަމެްއކަމުަގއިގާއި ފެނުމަށް ހަމަހަމަކަން

ލެއް އެކުަލާވލުމުގެ ކުރިން ހުރި ޞޫސިޔާސަތެއް ުނވަތަ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އު
ބޭއިންސާފުކަން ނައްތާލުމަށްޓަކާ އެކަީށގެންވާ މިްނަވރަށް ސަމާލުކަން 

 ޖެންޑަރއަކަށް ހަމަހަމަ ނޫން ނަތީޖާތަކެއް ދެވިފައިނުވުުމގެ ސަބަބުން ަވކި
 .ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަެމއް ކުރުން

   )ދ(

ނަޑއަޅާފަިއާވ ޞިވަކި ކަމެއް ކުރުމަށްޓަަކިއ ނުވަތަ ޙާ ލްކުރުމަށްޓަކައި ކަ
ޝަރުތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ހުންނަން ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަެއއްެގ 

ބުްނ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތެއްގެ ސަބަ
އެކަމަކީ ުނވަތަ އޭެގ ނަތިޖާައކީ ޤާނޫނުގެ ަރއްކާތެިރކަން ިލބިދޭފަދަ ޙާލަތެއްގަިއ 
ހުރި މީހަކަށް އެކަށީގެންނުާވ ގޮތެއްަގއި ދެރަެއއް ނުވަަތ ދަތިކަމެއް ކުރިމަތި 

 .ކުރުވާ ކަެމއް ކުރުން
 

   )ތ(

ެގ  1ލުގެ ޖަދުވަލު ޞޫމި އުޞޫލުގެ ދަށުން ޝަކުާވ ހުށަހަޅަން ވާނީ، މި އު
ގޮތުަގއި ހިމަނާފަިއވާ "ޖެންަޑރ އީުކއަލިީޓގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޝަކުާވ ހުށަހަާޅ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.ފޯމް" 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތް   .5 )ހ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާނީ 
ުނެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ބަންދު ސިޓީ އުަރއެްއަގއި "ޖެންޑަރ އީުކއަލިޓީ ޤާނޫ

ށް ުނވަަތ ޝަކުާވ ބަލާ ކޮމިޓީ" އަްށ އެޑްެރސް ކޮްށ އޮފީހުެގ ކައުންޓަރަ
 .އަށެވެ pgoffice@pgoffice.gov.mv އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

   )ށ(

ހުށަހަޅާ ޝަކުާވގެ މަޢުލޫމާތު  ފޯމުގައިމިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަުކވާ ހުށަހަޅާ 
ންވާނެއެެވ. އަދި ހުށަހަާޅ މައްސަލައާ ގުޭޅ ލުކޮށް ހިަމނަޞީވީހާވެސް ތަފް

ތުްނ އެްއވެސް ިލޔެކިޔުެމއްވާނަމަ އެލިޔެިކޔުމުގެ ކޮޕީާއއި، ޝަުކވާާއއި ބެހޭ ގޮ
 ހެއްެކއް ހުށަހަޅަންވާނެެއެވ. އެ ،ނަމަހުށަހަޅާ ކިތާބީ ހެކި ހުރި

   )ނ(
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އެފަަދ ، އެްއވެސް ބަެއއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާނަމަފޯމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ 
ލު ކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން ޝަކުވާ ޠިއަދި ބާ ލު ކުރެވޭނެއެވެ.ޠިބާފޯމުތައް 

 .ހުށަހެޅު ފަރާތަށް އަންގަންވާެނއެވެ
 

   )ރ(

 ލުކުރާ ފޯމުޠިމިމާއްދާގެ )ރ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވގޮތަްށ ބާ
ތަކަށް ލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޝަުކވާ ހުށަހަޅާ ފަރާޞްއި

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

   )ބ(

ރަސްމީ  ލިބޭތާ ން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތި 5މި އުޞޫލުގެ 
( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ފޯމު ލިބުނުަކން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ތިނެއް) 3 ބަންދު ނޫން

 ލިޔުމުން އަންގަން ވާެނއެވެ.
 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް   .6
 ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން 

ލުގެ ދަށުން ހުށަހަާޅ ޝަކުވާަތއް ބެލުމަށްޓަަކއި މިމާއްދާގައި ަބޔާން ޞޫމި އު
ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ  ޤާނޫނުގެކުރާ ގޮތުގެ މަތިން "ޖެންޑަރ އީކުއަލިީޓގެ 

ރަސްމީ ށާތާ ލަށް ޢަމަލު ކުރަންފަޞޫގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް މިއު ބަލާ ކޮމިޓީ"
)ތިނެއް( ދުަވސްތެރޭގަިއ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެރަލް އުފައްދަިއ،  3 ބަންދު ނޫން

 އެކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު އޮފީހުގެ ވެބްސައިްޓަގއި ޢާންމުކުރަންާވނެއެވެ.

 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ   .7 )ހ(

މެންބަރުންގެ  5)ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކޮމިޓީ އެކުެލިވގެންވަީނ  ގެމިމާއްދާ
 ެވ.މައްޗަށެ

   )ށ(

އަންހެން މެންބަރުން   3މިމާއްދާގެ ދަށުން ެއކުލަވާާލ ކޮމިޓީަގއި މަދުެވގެން 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އެކުަލވާ ކޮމިީޓގެ މެންބަުރންގެ މެދުަގއި ނަާގ 
އްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ކޮމިޓީެގ ޢަވޯޓަކުން ކޮމިީޓގެ ރަީއަސކު 

 ންތަުކގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ރަީއސްެއެވ.ބައްދަލުވު

   )ރ(

މިމާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޮކމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސްތިުއފާދީފިނަމަ ނުވަތަ 
 ާވނެއެވެ.ޢަްއޔަންކުރަންއަލުން މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަށް  ވަކިކޮށްފިނަމަ

 

   )ބ(

ތިއުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިއުޞޫލުގެ ދަށުން އުފައްާދ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އިސް 
ޕްރޮސިިކއުޓަރ  ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ލިޔުމަކުންއެކަން 

މެންބަރުކަމުން ވަކިކުެރވިއްެޖކަން އެންގުމުން އެމެންބަރަުކ  އެފަރާތެއްޖެނެރަލް 
 ކޮމިޓީއިން ަވކިީވެއވެ.

ކޮމިޓީން މެންބަރަކު   .8
 ވަކިވުން 
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 30 ނަ މާއްާދގެ ދަށުން ަޝކުާވ ހުށަހަޅާތާ ގިނަެވގެންވަ 5މިއުޞޫލުގެ 

 އެޝަުކާވއާ ތެރޭަގިއ އެޝަުކވާެއއް ކޮމިޓީއިން ބަލައި  ހުގެ)ތިރީސް( ދުވަ
ގުޭޅގޮތުން ނިންމި ނިންމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 ޝަކުވާ ބެލުން   .9 )ހ(

ކޮމިޓީން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އަންނަނިިވ  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމުގައި
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

   )ށ(

ޝަކުާވއެްއ ހުށަހަޅާފައިާވ ނަމަ، އެަޝކުާވ ބެލުމަށްޓަކަިއ ކޮމިޓީއިްނ 
ބައްދަލުވުމެއް ބާްއަވއި އެަޝުކވާެއއް ބަލައި ނިންމަންވާނެެއެވ. އެގޮތުން 

ބަރުންގެ މައްސަލަެއއްަގއި ގޮެތއް ަކނޑަައޅަންވާނީ ކޮމިީޓގެ މެން
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެެވ.

(1)    

    (2) މެންބަރުންނެވެ. 3މަދުވެގެން  ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީކޮމިޓީގެ 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެޝަކުާވއެްއަގއި ހިމެނޭ އެނޫންވެްސ 
ފަރާތަކާ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ގުޅުމެްއވާ އެްއވެސް ފަރާެތއް ޝަުކާވ 

އެކަން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަަތށް ހާމަކޮށް، ، ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނަމަ
އެ ަޝކުާވއެްއ ބަލަިއ  ތަނާޒުލްވެ، ބެލުމުންއެޝަުކވާެއއް 

 ގޮތްނިންމުމުގައި ބަިއވެިރވެގެްނނުވާނެެއވެ.

(3)    

ކޮމިޓީއިން ނިންމާ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ ަޔއުމިްއޔާާއއި ރިކޯޑުތަްއ 
 ކޮމިޓީއިން ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

(4)    

މެ އަހަރަކުވެސް އެއަަހރެއްގެ ތެޭރގައި ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅި ކޮން
ޝަކުވާަތއް ބަލައި ނިންމި ަމއްސަލަތަުކގެ ތަފާސް ހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް 

ަވނަ ދުވަހުގެ  10ރިޕޯޓެއް ެއކުލަވާަލއި ފެށޭ އަަހރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
ރ ށާއި ޕްޮރސިކިއުޓައައެންޑް ފެމިލީ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޖެނެރަލަށް
 

(5)    

ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްަޓކައި އިާދރީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދޭނެ 
 މުވަްއޒަފެއް ނުވަތަ ުމވަްއޒަފުން އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް   .11
 އިދާރީ އެހީތެރިކަންދިނުން 
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ށަހެޅުމާ ގުިޅގެްނ ޝަުކވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އަނިާޔގެ ޝިކާަރއަްށ ޝަކުާވ ހު
 ހެދުމަކީ މިއުޞޫލުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް   .11 )ހ(
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް 

 ހެދުން މަނާކުރުން 
ން އަިނޔާގެ ިޝކާރަައކަްށ ޝަުކވާ ހުށަހެޅުމާ ގުިޅގެ"މިމާއްދާގެ )ހ( ަގއި 

އަންނަނިވި ކަމެްއގެ ތެރެއިން ކަމެއް މީހަކު ، ބުނެފައިއެވަނީ  ހެދުން" ކަމަށް
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ުނވަތަ ުކރާނެކަމަށް ޝައްުކ ކުެރވުމުެގ ސަބަބުން ނުވަަތ 
ކޮށްފާނެތީ އެމީހަކަށް ެގއްުލމެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ެގްއލުމެއް ދޭނެ ކަމަށް 

 ބިރުދެއްކުމަށެވެ.
 

   )ށ(

ދަށުން އެްއވެސް ފަާރތެއް ނުވަތަ  ޖެންޑަރ އީކުއަލީޓީ ޤާނޫުނގެ
 މީހެއްގެ މައްޗަށް ަޝކުވާ ހުަށހެޅުން ނުވަތަ ދަޢުވާ ކުރުން؛

(1)    

ލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަފާތު ކުރުމުެގ ޢަމަލެއް ޖެންޑަރ އީުކއަ
 ހިންގިމީހެއް ނުވަތަ ފަރާތެއްެގ މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރުން؛ ނުވަތަ 

 

(2)    

އެއްވެސް ިއޖުރާޢަތަކާއި  ނުެގ ދަށުން ހިންގާޖެންޑަރ އީކުއަލިީޓގެ ޤާނޫ
ގުިޅގެން ެއއްެވސް ހެއްެކްއގެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެްއ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

(3)    

ޝަކުވާހުށަހެޅުމާ ގުިޅގެން ައނިޔާގެ ޝިކާަރއަްށވި މީހަކަށް، އެފަދަ އަނިާޔެގ 
ވަަތ ޤާނޫނުގަިއ މަނާ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތެްއގެ ަމއްޗަށް ބަދަލު ހޯދުމަށް ނު 

ކޮށްދިނުމަށް  ޖަޢާކޮށްފައިވާ ތަފާތުކުރުމެއް ގެްނގުޅުނު ފަރާތެއްގެ ޢަމަލު މުރާ
 އެދި ދަޢުވާކުރުމަށް އެދުމުގެ ަހއްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.

 

   )ނ(

ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނިންމުމެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނަމަ، 
ދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ )ނުވަ 90ޚުން ފެށިގެން ރީއެނިންމުމެއް ނިންމާ ތާ

އެމައްސަލަ ޓްަރއިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޝަުކާވ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

މައްސަލަ ބެލުމަށް   .12 )ހ(
ޓްރައިބިއުނަލަށް 
 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 

ވަނަ  9ޞޫލުގެ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެްސ، ިމއު
)ތިރީސް(  30އެ ޝަުކާވެއއް  ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް މާއްދާގެ )ހ(

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، އެމަްއސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަްށ 
 ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޝަުކާވ ހުށަހަޅާފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެެވ.

 

   )ށ(

ިޅގެން މައްސަލަ ބަލާ ނިންމާއިރު އިހުމާލުވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާައާކއި ގު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން   .13 )ހ(
 ފިޔަވަޅުއެޅުން 
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ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤާނޫނާިއ ޚިލާފް އެްއވެސް ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ކޮމިީޓެގ 
ތަހުޤީޤަކަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު ެއޅުމަްށ 

ސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯ
 ކޮމިޓީއަށް ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ. މަންޓް ޑިވެލޮޕް

 ޅަްނވާނީމުވަްއޒަފަކާމެުދ ފިޔަވަުޅއަމަތިން ގަިއވާ ޮގތުގެ މިމާއްދާގެ )ހ(
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތާވ ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނާއި 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

   )ށ(

ޞޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވއެއް ބަަލއި ނިންމުމުގައި، އެަމއްސަލަެއްއ މިއު
ދީމާވީ އޮފީހުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ހުރި ގޮތުން ކަމަށް ކޮމީޓިއަްށ 

ލާޙު ކުރުމަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޞްފާހަގަކުރެވޭނަމަ ެއކަންކަން އި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

ަގއާއި ޝަކުާވ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުަގިއ ބައިވެިރވާ އެންމެާހ ޝަކުާވ ބަލަިއގަތުމު
އެޝަކުާވއަާކގުޅޭ އެންމެަހިއ މުވަްއޒަފުންނާއި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން 

 ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާެނއެވެ. މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން   .14 )ހ(

ޓުުމެގ މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއަާކއި ގުޭޅގޮތުން ިސއްރު ހިފެހެއް
މައްސަލަެއއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބަލައި އެކަމެްއަގއި ޝާމިލްވާ މުވަްއޒަުފ 

 ލާޙީ ފިޔަވަޅު ައޅަންވާެނެއވެ.ޞްނުވަތަ މުވަްއޒަފުންނާ މެދު އި

   )ށ(

ނޑައަޅާަފއިވާ ކޮމިީޓެގ  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވީ އެކަމަށް ކަ
ނަމަ، ކޮމިޓީން އެމެންބަރަުކ ވަކިކޮށް މިމާއްާދެގ މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ކަމުގަިއވާ

 )ށ( ގަިއވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.
 

   )ނ(

އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ މި އުޞޫލު ޕްރޮސިކި ،މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ
 ވެބްސައިްޓަގއި ޢާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 ޢަމަލުކުރަންފެށުން   .15

އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަާކއި  މިގަާވއިދުަގއި
 ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެަލފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީަގއި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 މާނަކުރުން   .16

"އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެފައިވަީނ މުވައްޒަުފގެ ަވޒީފާއާ ގުޭޅޮގތުން، ފައިސާއިްނ 
ގުހުރި އެހެން އެްއޗަކުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުަވއްޒަފަކަށް ޭދ ނުވަތަ އަ

މުސާރައާއި، އިތުރު މަންފާތަކާއި، އެލަވަންސްަތކާއި ވަޒީާފއާ ގުިޅެގްނ 
 އެމުަވއްޒަފަކަށްދޭ އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތަކަށެވެ.

   )ހ(

ބަލާ "ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިެއަވނީ މިއުޞޫލުގެ ދަށުން އުަފއްދާ ޝަުކވާ     )ށ(
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 ކޮމިޓީއަށެެވ.

ކަަމްށ " ކޮމިޓީސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ހިއުމަން ރިސޯ"
 އުފައްދާަފއިވާ ކޮމިޓީއަެށވެ. ަގއިއޮފީހުޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބުނެފައިވަނީ 

   )ނ(

"ލިޔުމުން އެންގުން" ކަމަްށ ބުނެފައިވަނީ ސިީޓއަކުްނ ނުވަތަ ފެކްްސ 
 ނުވަތަ އީެމއިލް މެދުވެރިކޮށް އެްނގުން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.މެދުވެރިކޮށް 

   )ރ(

   )ބ( " އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފަިއަވނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ.

)ޖެންޑަރ  2016/18 "ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
 އީުކއަލިޓީގެ ޤާނޫނު( އަެށވެ.

   )ޅ(

 

 

 

________________________ 

 

 

  


