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ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
ފޞީލް:
 .1ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަ ް
ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

މަޤާމް:

އޮފީސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 .2ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލް
ނަން/ނަންތައް:
(އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަކި މުވައްޒަފުންގެ
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނަމަ)

މަޤާމު:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އޮފީސް:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
 .3ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ބާވަތް:
.1

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
ނން.
ނނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދި ު
ނށާއި ފިރިހެނު ް
އަންހެނުން ަ

.2

ނށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން.
ހނުން ަ
އެއްތަނެއްގައި ،އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ އެންހެނުންނަށާއި ފިރި ެ

.3

ރ
ރ މަސައްކަތަކީ ،މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި ،ކު ާ
ހނަކު ކު ާ
އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ،އަންހެނަކާއި ފިރި ެ
މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ ،މުސާރައާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ދނުމުގައި ދެޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުން.
އާއި ،ޢިނާޔަތާއި ،އެލަވަންސް ި

.4

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ،ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހެއް ލައްވައި ކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ މަސައްކަތް

ކ
ޢއުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަ ި
ފިޔަވައި ،އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ި
ޖިންސަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން.
.5

ގ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު ،ވަޒީފާއަށް
އންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކު ެ
ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ މަދުން ަ
ކުރިމަތިލުމަށް

ވސް
ނންނަށް ެ
އަންހެ ު

ދަޢުވަތުދޭފަދަ

ށ
ކ ް
ގޮތަ ަ

ވަޒީފާގެ

ޢިއުލާންތަކާއި

އ
އިޝްތިހާރުތަ ް

ކޮށްފައިނުވުން.
.6

ނށް މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި ،އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރަން ފަހި
އަންހެނުން ަ
އ އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން.
މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކަ ި

.7

ވސް މީހަކާމެދު
ތށް ،ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއް ެ
ގ  7ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮ ަ
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު ެ
ނ ތަފާތުކުރުން.
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތު ް

.8

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

.9

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

 .4ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް:

 .5މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ ލިޔުމުގެ ތަފްޞީލް:

އިޤްރާރު:
ފދައިން ބޭނުންވާ އިތުރު
ނވެދާނެ ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް ،އެ ަ
ނ ް
މި ޝަކުވާއާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭ ު
ޢލޫމާތުތަކަކީ ސައްޙަ
އ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެބަސްވާ ހިނދު ،މިފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާ މަ ު
މތެ ް
މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ ،އެމަޢުލޫ ާ
މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ.
ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ނޯޓު:
ހށަހަޅާނީ ،ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި' ،ސިއްރު' ޖަހައި" ،ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ
 -1މި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ު
ލ
ރށް ނުވަތަ އީމެއި ް
ޑރެސް ކޮށް އޮފީހުގެ ކައުންޓަ ަ
ށހަޅާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ" އަށް އެ ް
ށން ހު ަ
ޤާނޫނުގެ ދަ ު
މެދުވެރިކޮށް  pgoffice@pgoffice.gov.mvއަށެވެ.
ވ
ބބު ލިޔުމުން ޝަކު ާ
ޠލް ކުރެވުނު ސަ ަ
އވެ .އަދި ބާ ި
ލ ކުރެވޭނެ ެ
ރހަމަ ނުވާނަމަ ބާޠި ް
 -2މިފޯމުގައި އެއްވެސް ބައެއް ފު ި
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.
ހޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ
ށ ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަ ަ
 -3މިފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ތަފްޞީލްކޮ ް
ހކިހުރިނަމަ އެ ހެއްކެއް
ތބީ ެ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ ،އެލިޔެކިޔުމެއްގެ ކޮޕީއާއި ،ޝަކުވާއާ ބެހޭގުތުން ހުށަހަޅާ ކި ާ
ނއެވެ.
ހުށަހެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާ ެ
ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް
ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ތާރީޚާއި ގަޑި:

މަޤާމް:

ސޮއި:

