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2/
/20088 cnumcnin egcliscnuawk cjelok
ސޔާސަތު )ގްރީވަންސް ޕޮލިސީ(
މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާ ބެލުމާ ބެހޭ ި

 .1ތަޢާރުފު
ތ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެމީހެއްގެ ޤަދަރަށް ިއޙްތިރާމްކުރެވޭ މާޙައުލެއް ކޮލެޖުން ދަމަހައްޓާނެ ެއވެ .މިކަން
)ހ( ކޮލެޖުގަ ިއ މަސައްކަ ް
ރއާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތުގެ
ކުރުމުގަ ިއ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ިއ ވަޒީފާގަ ިއ އުޅޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކާ ިއ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ި
ދނުމަކީ ކޮލެޖުން
ރގޮތެއްގައި ޙައްލުކުރެވޭނޭ މަގުތަކެއް ހޯދާ ި
މާޙައުލާ ގު ިޅގެން ުއފެދޭ ޝަކުވާތައް ލަސްނުކޮށް ިއންޞާފުވެ ި
ރވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގަ ިއ ވަޒީފާއާ ބެހޭ
ވ .ތަފާތު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތައް މެދުވެ ި
ިއސްކަންދޭ ކަމެކެ ެ
ޭދެވޭ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން
ނންމުންތަކަށް މުވައްޒަފު ިއންކާރު ކުރުމާ ިއ އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ނދ
ނންމާ ި
ގޮތުން ކޮލެޖުން ި
ހމެނެއެވެ.
ހތްހަމަ ނުޖެހުން ި
ލބޭ ި
މުވައްޒަފަކަށް ި
)ށ( މިސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މަސައް ަ
ކތް ސުޕަވައިޒް ކުރާ އިސް މީހާގެ ދަށުގަ ިއވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވެސް ޝަކުވާތައް
ވ.
ލއްޔަތުން އޭނާ ބަރީޢާއެއް ު
އަޑު ައހާ އެމައްސަލަތައް ބެލުމަށް އޮ ް
ނވެއެ ެ
ނނަ ޢާއްމު މަސްޢޫ ި
ހންގާ ހު ި
ރހާ މުވައްޒަފުން ެއކަންތައްތައް ި
)ނ( މިސިޔާސަތާ ގުޅޭ ޙަރަކާތްތައް ި
ހންގުމުގައި ޢަދުލް ިއންސާފާ ިއ ހަމައިގެ
ނޔަތުގައި ޝަކުވާއެއް އުފުލާ މުވައްޒަފަކު ،އޭނާ
ސޔާސަތުގެ ދަށުން ތެދު ި
އުޞޫލްތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ވާނެއެވެި .މ ި
ޝަ ު
ނޔަތުން
ދ ި
ަނވާނެއެވެ .ތެ ު
ނ
ހފުމަކުން ރައްކާތެރި ކުރ ް
ކވާ އުފުލުމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ ބަދަލު ި
ޝކުވާ
މާނަކުރަނީ ސަމާސާއަކަށް ނުވަތަ ރު ިޅއެރުވުމަށް ނުވަތަ ދޮގުހަދައިގެން ކުރާ ޝަކުވާ ނޫން އެހެން ަ

އަށެވެ.

ވ.
ުތަކުން މުވައްޒަފުން މުޙްރޫމެއް ނުކުރެއެ ެ
ކރުމުގެ ސަބަބުން ޝަކުވާ ކުރުމަށް އޮންނަ އެހެން ފުރުޞަތތ
)ރ( މިސިޔާސަތު ފާސް ު
ހޔުމަން ރަ ިއޓްސް ކޮމިޝަން،
ބޔުރޯ ،އެޓާާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްި ،
ްލިކް ކޮމްޕްލެ ިއންސް ި
ިމފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރޭގަ ިއ ޕަބލ
ހމެނެއެވެ.
ރއްޔާގެ އޮފީސް ފަދަ ތަންތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ި
ީސލްޖުމްހޫ ި
ރައސު
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ބައެއް ލަފްޡުތަކުގެ މާނަ
ޝަކުވާ :މިލިޔުމުގައި ޝަކުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ:
ހންގާ ނޭދެވޭ ޢަމަލަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މުވައްޒަފަކު ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ނުވަތަ
)ހ( އެހެން މުވައްޒަފަކު ި
ހގެން ކަމާ ބެހޭ
ޚލާފު ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމަށް ޤަބޫލު ކޮށް އެކަމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެ ި
)ށ( ކޮލެޖްގެ ވަޒީފާ އާ ގުޅޭގޮތުން ގަވާއިދާ ި
ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށެވެ.
ޤުދުރަތީ ޢަދާލަތާއި މައްސަލަ ބެލުމުގަ ިއ ހަމަހަމަކަން" :ޤުދުރަތީ ޢަދާލަތާއި މައްސަލަ ބެލުމުގަ ިއ ހަމަހަމަކަން" ިއން މާނަ ކުރަނީ
ރން އަޑު އެހުމުގެ
ކ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކު ި
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އަސަރު ކުރާނެ މުވައްޒަފަކަށް އެ މައްސަލައަކަށް ވަ ި
ހ ހުރުމަށެވެ.
ކ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ މީހާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޖެ ި
ދނުމަށާއި ވަ ި
ފުރުޞަތު ި
ގޯނާކުރުން" :ގޯނާ" ކުރުން މާނަ ކުރެވެނީ އަނގަ ބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުން ނުވަތަ ދައްކާ ދެއްކުންތަކުން އެހެން
ފަރާތެއް ިއހާނާތް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ
ދ ނުރުހުންތެރި ވާނެކަން މިކަން ކުރާ ފަރާތަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ އެނގެންވާނެ
ރ އަ ި
އުނގެނުމުގެ މާހައުލު ބިރުވެރި ،ރުޅިވެ ި
ކަމަށް ބެލެވި ކުރާ ކަންތައްތަކެވެ.
ދ އަނގަ ބަހުން
ޖންސީ ގޯނާ" ކުރުން މާނަ ކުރެވެނީ ޖިންސީ ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭ ޢަމަލުތަކާ ިއ އަ ި
ޖންސީ ގޯނާ ކުރުންި " :
ި
ނުވަތަ ލިޔުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުން ނުވަތަ ދައްކާ ދެއްކުންތައްފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ އުނގެނުމުގެ
ރ އަ ި
މާހަ ުއލު ބިރުވެރި ،ރުޅިވެ ި
ވ
ދ ނުރުހުންތެރި ވާނެކަން މިކަން ކުރާ ފަރާތަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ އެނގެންވާނެ ކަމަށް ބެލެ ި
ކުރާ ކަންތައްތަކެވެ.

 .2ވަޒީފާ އާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް
)ހ( ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި އަމަލު ކުރެވުނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާ ކޮށް ިފނަމަ އޭނާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް
ކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި އެކަން އޭނާއަށް އޮޅުން ިފލުވާދީ މައްސަލަ އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމުގެ ޙައްޤު މުވައްޒަފަށް
ލިބިގެން ވެއެވެ.
ރ
ނންމުމާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ކުރާ ފަރާތަށް ކަންތައްތައް އޮޅުން ިފލުވާދޭނީ ޝަކުވާކު ި
ނންމާ ި
)ށ( މިފަދަ ކޮންމެ ޝަކުވާއެއްގަ ިއ ި
މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅި ފަރާތުންނެވެ.
ދނުމުން ވެސް ،މުވައްޒަފާ ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ،ޝަކުވާ އާ
)ނ( ިމގޮތަށް އޮޅުން ިފލުވާ ި
ލއުމުން އެދެވިދާނެއެވެ .މި ލިޔުން ފޮނުވާނީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރެއްގެ
ނންމުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ި
ގު ިޅގެން ނިން ިމ ި
ލބުމުން އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަ ިއގެ ވެރިޔާ އަށެވެ .މިލިޔުން ި
•

ނންމި ވެރިޔާ ލައްވާ އެކަން މުރާޖަޢާކޮށް،
ލބުނުތާ  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަ ިއގެ އެ ނިންމުން ި
ލިއުން ި
މުރާޖަޢާގެ ނަތީޖާ މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން ދޭން ވާނެއެވެ.
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•

 10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ މުރާޖަޢާ ނުކުރެވޭ ނަމަ ،ލަސްވާން ދިމާވާ ސަބަބާއި މުރާޖަޢާގެ ނަތީޖާ ދޭނޭ ތާރީޚް
ލިއުމުން މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ލބޭތާ  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ދެގޮތުން ކުރެން ގޮތެ ްއ
ލއުމުން ި
ނން ިމ ގޮތް ި
)ރ( ކޮލެޖުން މައްސަލައާ ދޭތެރޭ ި
މުވައްޒަފަށް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
•

ނންމައިފިނަމަ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިގެ ވެރިޔާއަށް މިކަން ލިޔުމުން އެންގުމަކީ
އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުންި .މގޮތަށް ި
އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

•

ތޢުނާފް ކޮ ިމޓީއަކުން ޝަކުވާ އިތުރަށް ބެލުމަށް
ނންމައިފިނަމަ އިސް ި
މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަން ހުށަހެޅުންި .މގޮތަށް ި
ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ތޢުނާފް ކޮ ިމޓީ ިއން މައްސަލަ ބަލާނެ ގޮތް
)ބ( އިސް ި
•

ނގެން ނުވާނެއެވެ.
ތޢުނާ ްފ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ތިރީގަ ިއ ިމބުނާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެ ި
އިސް ި
 .1ވަޒީފާ ިއން ނުވަތަ މަގާމުން ވަކި ކުރުން
 .2ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގު ިޅގެން ވަޒީފާ ިއން ވަކިވުން
 .3ކޮލެޖުން ބޭރު މުވައްޒަފަކު މަގާމަކަށް ޢައްޔަން ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ
ނންމާފައިވާ މައްސަލަ
ބގެން އުފެދިފައިވާ މުއައްސަސާއަކުން ބަލަމުންދާ ނުވަތަ ި
ލ ި
 .4ޤާނޫނީ ބާރު ި

•

ތޢުނާފް ކޮ ިމޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭބައިގެ އިސްވެރިޔާއަށް
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފަކު މައްސަލަ އިސް ި
ތޢުނާފް ކޮ ިމޓީއަށެވެި .މ ހުށަހެޅުމުގަ ިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ޝަކުވާ އާ ިއ އެދޭ ގޮތް ބަޔާން
އެޑްރެސްކޮށް އިސް ި
ކުރަންވާނެއެވެި .މ ހުށަހެޅުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބަ ިއން ޝަކުވާ އާމެދު ނިން ިމ ގޮތް އެންގޭތާ  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގަ ިއ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ޝަކުވާއެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

•

ތން މުވައްޒަފާއި ކޮލެޖުން އެކޮ ިމޓީއަށް ހުށަހެޅުންތައް ލިޔުމުން ނުވަތަ
ތޢުނާފް ކޮމިޓީ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ ި
އިސް ި
އަނގަބަހުން ހުށަހެޅި ދާނެއެވެ.

•

މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ފިޔަވާ އެހެން މީހަކު ކޮ ިމޓީއަށް ޢައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.

•

ނފް ކޮ ިމޓީއަށް އެހެން މީހަކު ހުށަހެޅި ކަމުގައިވިޔަސް
ތޢު ާ
މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން އިސް ި
ތޢުނާފް ކޮމިޓީ ިއން މުޢާމަލާތް ކުރާނީ ކޮލެޖާއި މުވައްޒަފާއެވެ.
އިސް ި

•

ހންގާ ގަވާއިދުތަކާ ިއ އުޞޫލުތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރެއް
ސލްގެ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ ކޮލެޖުގަ ިއ ި
ކައުން ި
ކ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލަށް ތަބާވުމެއް
ނ ހެ ި
ބގެން ނުވެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ބެލުމުގަ ިއ ހަމައެކަ ި
ލ ި
ތ ުޢނާފް ކޮމިޓީއަށް ި
އިސް ި
ނެތެވެ.

•

ނންމި ދާނެއެވެ.
ތޢުނާފް ކޮމިޓީ ިއން ތިރީގަ ިއ ިމބުނާ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ި
އިސް ި
ނންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނޫން ި
 .1މުވައްޒަފުގެ ޝަކުވާއާ މެދު ި
ނންމުމެއް ކަމަށް ބެލެވި މިކަމުގެ ސަބަބުން
ނންމުން ބަދަލު ކުރުމަށް ރެކްޓަރަށް
ލބޭތީ އެ ި
މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ވަޒީފާއަށް ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ ގެއްލުމެއް ި
ހުށަހެޅުން
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 .2ޝަކުވާ ބެލުމުގަ ިއ އުނިކަމެއް ހުރިކަމަށްވާތީ އެބެލި ފަރާތަށް އެމައްސަލަ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެންގުން
 .3މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކުށެއް ޖެހިފައި ވިޔަސް އެކަމުގައި މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ވަޒީފާއަށް ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ
ގެއްލުމެއް ލިބިފަ ިއ ނުވާކަމަށް ި
ނންމުން
ނންމުން.
 .4މައްސަލަ ބެލިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ި
•

ނން ިމ ގޮތުގެ ލިޔެ ކިޔުން
ނން ިމ ގޮތެވެި .މ ި
ތޢުނާފް ކޮމިޓީ ިއން ލިޔެ ކިޔުމުން ރެކޯޑްކުރާނީ ހަމައެކަނި ކޮމިޓީ ިއން ި
އިސް ި
ޝަކުވާ އުފުލި ފަރާތަށާއި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބަ ިއގެ އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

•

ތޢުނާފް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަކީ
އިސް ި
ސލުން ދާއިމީކޮށް ޢައްޔަނު ކުރާ މީހަކު
 .1ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮލެޖު ކައުން ި
 .2ޝަކުވާ އުފުލާ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ކުރާ މީހަކު
 .3ކޮލެޖުން ޢައްޔަނު ކުރާ މީހަކު

•

ތޢުނާފް ކޮ ިމޓީއަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް ިއންކާރު ކޮށް ިފނަމަ އިސްތިޢުނާފް ކޮ ިމޓީގައި
ޝަކުވާ އުފުލާ ފަރާތުން އިސް ި
ސލުން އައްޔަނު ކުރި މީހާއެވެ.
ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި ކޮލެޖު ކައުން ި

 .3އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ނޭދެވޭ އަމަލަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުން
ދނުމަށް އެދި މުވައްޒަފަކަށް ޝަކުވާ
)ހ( މުވައްޒަފަކު އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ނޭދެވޭ އަމަލެއް ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށް ބުނެ އެކަމެއް ބަލާ ި
އުފުލިދާނެއެވެ .މިފަދަ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް "ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤީ ިމންގަޑު" ފަދަ ކޮލެޖުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގަ ިއ ބަޔާން
ޖންސީ ގޯނާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ވގެން ވެއެވެ .އެފަދަ ޢަމަލު ތަކުގެ ތެރޭގަ ިއ ގޯނާ ކުރުމާ ިއ ި
ކުރެ ި
)ށ( ޝަކުވާ އުފުލިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަ ިއ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
 .1ތަފާތު ކުރުން .މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރަށް ނުވަތަ އުފަންވި ރަށަށް ނުވަތަ ތައުލީމީ ފެންވަރަށް ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ރޮނގަށް
ޖންސަށް ނުވަތަ ބަލިވެ ިއނުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ގުޅުންތަކަށް ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ/އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ނުވަތަ
ނުވަތަ ި
ތބޭ މުވައްޒަފުން ބޭ ިއންސާފުން ތަފާތު ކުރުމަކީ ކޮލެޖުން
ރބާއަށް ރިޔާއަތްކޮށް އެއް މަގާމެއްގަ ިއ ި
ނުކުޅެދުމަކަށް ނުވަތަ ތަޖު ި
ދެކޮޅު ހަދަމުން ދާކެމެކެވެ.
ޖންސީ ގޯނާ ކުރުން މި ސިޔާސަތުގަ ިއ ބަޔާން ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޖންސީ ގޯނާ ކުރުން .ގޯނާ ކުރުމާ ިއ ި
 .2ގޯނާ ކުރުމާ ިއ ި
ރހާ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި ސިޔާސަތު ހުރަހެއް
މަތީގަ ިއ ބުނެވުނު ފަދަ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ހު ި
ނާޅައެވެ.
)ނ( އަ ިމއްލައަށް މައްސަލަ ނިންމުން.
•

ނންމުމުގަ ިއ ،އެކަމުގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތް ނުރަސްމީ ގޮތެއްގައި
އެއް މުވަޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ޖެހޭ މައްސަލަތައް ި
މަޝްވަރާ ކޮށްގެން އެކަމެއް ޙައްލުކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްނަމަ ،އެއީ ކޮލެޖުން އެދޭ ގޮތެވެ .މިސާލަކަށް މުވައްޒަފު ،ނޭދެވޭ
ވދާނެއެވެ .ނޫނީ ނޭދެވޭ
ހންގި މުވައްޒަފާ ބައްދަލުކޮށް އެއަމަލަކީ ނޭދެވޭ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓުމަށް އެދެ ި
އަމަލު ި
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ތންވަނަ ފަރާތެއް )މިސާލަކަށް ިޑޕާރޓްމަންޓުގެ ނުވަތަ
ހންގި ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމަށްޓަކައިި ،
އަމަލު ި
ރ ކުރެވިދާނެއެވެ.
ފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފެއް( މެދުވެ ި
ރއެއް ހޯދިދާނެއެވެ.
• މުވައްޒަފުން އެއްބަސްވާނަމަ ،މައްސަލަ ދެނެގަތުމަށާއި ހައްލުތައް ހޯދާ ގޮތެއް ި
ނންމުމަށް މެދުވެ ި
ރއެއް އައްޔަނު
ރއެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބަ ިއގެ ވެރިޔާއަށް އެފަދަ މެދުވެ ި
މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މެދުވެ ި
ދނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ކޮށް ި
)ރ( ރަސްމީކޮށް މައްސަލަ ބެލުން
•

ރަސްމީކޮށް އެހެން މުވައްޒަފަކާ ދޭތެރޭ ޝަކުވާއެއް އުފުލަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފު ކަންކުރާނެ ގޮތީ އަނެއް މުވައްޒަފުގެ
އަމަލާ ބެހޭ ތަފްޞީލު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަ ިއގެ ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ .ޝަކުވާއާ ބެހޭ ލިޔުމެއް
ލ ފަރާތާ ޝަކުވާއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް،
ލބުމުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބަ ިއގެ އިސްވެރިޔާ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޝަކުވާ އުފު ި
ި
ޝަކުވާ ބެލުމަށާއި ކަން ި
ނންމުމަށް ހެދިދާނެ ގޮތްތައް އޮޅުން ިފލުވައި ދޭންވާނެއެވެ.

•

ރއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނަމަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބަ ިއގެ އިސްވެރިޔާ
މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޝަކުވާ އުފުލި ފަރާތުން އެކަން ކު ި
ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަނު ކުރާ ފަރާތެއް ޝަކުވާއާ ބެހޭ ތަޙްޤީޤެއް އަވަހަށް ފައްޓަން ވާނެއެވެ.

•

ތަޙްޤީޤު ހިނގާއިރު ތަޙްގީގު ކުރާ ފަރާތުން ތިރީގަ ިއ ިމބުނާ ދެކަމަށް ސަމާލު ވާންވާނެއެވެ.
 .1ޤުދުރަތީ ޢަދާލަތާއި މައްސަލަ ބެލުމުގަ ިއ ހަމަހަމަކަމަށް އިސްކަން ދިނުން.
ބދާނެ ގެއްލުމަކުން އޭނާ
ލ ި
ލބޭ ފަރާތަށް ތަޙްޤީޤުގެ ސަބަބުން ި
 .2ކުށް ކުރިކަން ޔަގީން ނުކުރެވޭ ނަމަ ޝަކުވާ ި
ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

•

ލބޭ މުވައްޒަފު ތަޙްޤީޤު ކުރެވޭ އަމަލު ނުކުރާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް
ތަޙްޤީޤަށް ފަހު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބަ ިއގެ ވެރިޔާއަށް ޝަކުވާ ި
ކުރިކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ އެކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ރެކްޓަރަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

•

ތޢުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ
ޝަކުވާ އުފުލި ފަރާތަށް ތަޙްގީގުގެ ނަތީޖާ އަންގަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ތަޙްޤީޤާ ގުޅިގެން އިސް ި
ބގެނެ ްއ ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް މުވައްޒަފު ޝަކުވާ އިތުރަށް ބެލުމަށް  1ގެ )ރ( ގަ ިއ
ލ ި
ފުރުޞަތު މުވައްޒަފަށް ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ސލުން ފާސްކުރި ތާރީޚް 25 :އޯގަސްޓް 2008
ކައުން ި
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް 1 :އޮކްޓޯބަރ 2008

ދެވަނަ އިސްދާރު 21 :އޮކްޓޯބަރ 2008

