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ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި )ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން،  2016/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޫލުޞމިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އު ހުށަހެޅުމުގެފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ވަޒީފާ ހޯދަން އެދޭ   

 

 20އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު(ގެ )ޖެންޑަރ  2016/18 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ޫލަކީޞމި އު

ކުވާ ޝަަރާތްތަކުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ އެންމެހައި ފ

ނިޒާމުތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް  ޅުމުގެހެހުށަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(ގެ ދަށުން  42 ޤާނޫނުގެކަނޑައަޅައި، ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ 

 ޫލެކެވެ.ޞއުފައިވާ ވާލައިއެކުލަ ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިންދިވެ

 )ހ(

 

 

1. ފާއި ނަންަތަޢާރ   

 އެދޭ ހޯދަން ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ"ޫލަށް ކިޔާނީ، ޞމި އު

 އެވެ." އުޞޫލު ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑު ހުށަހެޅުމުގެ ޝަކުވާ ފަރާތްތަކުން

   )ށ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ  20ނިޒާމަކީ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  ެހުށަހެޅުމުގޝަކުވާ 

ނިޒާމު  ާމެކެވެ. މިފަރާތްތަކަށް އެކުލަވައިލުމަށް ލާޒިމުކުރާ ނިޒ ދަށުން ވަޒީފާދޭ

ގައި އުޞޫލުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން އާންމުކޮށްފައިވާ  ކޮށްފައިވަނީޤާއިމު

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. މިންގަނޑުތަކަށް  ހިމަނާފައިވާ

2. ނިޒާމް  ހުށަހެޅުމުގެ ޝަކުވާ 

 ބިނާކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑު

 ޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށެވެ.ޞމި އު
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 ގެ( ޤާނޫނު އީކުއަލިޓީގެ ޖެންޑަރ)

ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ  ،ދަށުން

  ކަންތައްތައް

ޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީންތައް ވަޔުނިވަރސިޓީއިން 

ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް 

 ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދިނުން.

   )ހ(

   )ށ( .ދިނުން އުޖޫރަ ހަމަހަމަ ފިރިހެނުންނަށް ންނާއިއަންހެނު މަސައްކަތެއްކުރާ އެއް

އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ، 

ކުރާ މަސައްކަތައް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ، މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި

 ޢިނާޔަތާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި މުސާރާއާއި، މަސައްކަތެއްނަމައެއްގޮތް 

 ން ޢަމަލުނުކުރުން.އުޞޫލުއެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ 

   )ނ(

ކުރުން  ލައްވައި މީހަކު ޖިންސެއްގެ ވަކި މަސައްކަތަކީ، ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގައި

ކުރުމަށް  ކަތްްކަތް ފިޔަވައި، އެހެން މަސައްކޮންމެހެން ލާޒިމްކުރާ މަސައ

މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް 

 ޚާއްސަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން.

   )ރ(

ރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދާއި ކުރިމަތިލާ އަންހެނުން މަދުން ފިރިހެނުންނަށްވުރެ

ތިލުމަށް އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދޭފަދަ ގޮތަކަށް ހުޅުވާލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަ

   )ބ(



2 
 

 ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން.

 އަންހެނުން ނައްތާލުމަށާއި، ހުރަސްތައް ހުރި ނުކުތުމަށް މަސައްކަތަށް އަންހެނުން

މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ 

 ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން.

   )ޅ(

 ބަލައި ޖެންޑަރއަށް ވާގޮތަށް، މާއްދާގައި ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ އީކުއަލިޓީގެ ޖެންޑަރ

 .ތަފާތުކުރުން ނުސީދާގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތުން މީހަކާމެދު އެއްވެސް

   )ކ(

 ހަމަހަމަކަންވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް،  8ުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ އީކ ޖެންޑަރ

 ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން.

   )އ(

 ކަންކަމުގެ ވަކި ވާގޮތަށް، މާއްދާގައި ވަނަ 9 ޤާނޫނުގެ އީކުއަލިޓީގެ ޖެންޑަރ

 .ތަފާތުކުރުން ބިނާކޮށް މައްޗަށް

   )ވ(

.ެގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވއުޞޫލުމި   ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތް 4 

ދަށުން  ގެ(ޤާނޫނު އީކުއަލިޓީގެ ޖެންޑަރ) 2016/18 ނަންބަރު ޤާނޫނު

ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ހައްޤަކަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ މި 

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން ުޫލުގައިވާ ފޯމޞއު

   )ހ(

ހުށަހަޅާނީ ސިޓީއުރާގައި ބަންދުކޮށް ސިއްރު ޖެހުމަށްފަހު  ުފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމ

ޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމި ންޑަރ އީކުއަލިޓީޖެ

 ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. 

   )ށ(

އިން ފާސްކޮށް  ބޭލޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް ޝަކުވާޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޞމި އު

 ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމިޓީއިންނެވެ. ންޑަރ އީކުއަލިޓީއެކުލަވާލެވޭ ޖެ

ބެލޭނެގޮތް ޝަކުވާހުށަހެޅޭ  5  

މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް  4ބެލުމަށްޓަކައި  ޝަކުވާޫލުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޞމި އު

 އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ.ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި  ންޑަރ އީކުއަލިޓީ"ޖެ

ހިމާޔަތްކުރާ  ންޑަރ އީކުއަލިޓީޖެ 6 )ހ(

 ކޮމިޓީ

ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ ޖެންޑަރ ބެލެންސްކޮށް  ންޑަރ އީކުއަލިޓީޖެ

 އަންހެން ފިރިހެން މެމްބަރުން ހަމަހަމަކޮށެވެ. 

   )ށ(

ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމިޓީގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި  ންޑަރ އީކުއަލިޓީޖެ

 ާންމު ފަރާތްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. އމުވައްޒަފުންނޫން 

 )ނ(

 

  

   )ރ( އަހަރު ދުވަހެވެ. 2ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ  ންޑަރ އީކުއަލިޓީޖެ

 ޖެންޑަރ) 2016/18 ނަންބަރު ޤާނޫނުމި ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިޔަތަކީ 

ދަށުން ވަޒީފާހޯދާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ވަޒީފާގައި އުޅޭ  ގެ(ޤާނޫނު އީކުއަލިޓީގެ

ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ހުށަހެޅޭ 

ްކޮށް އަދި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޤީގުޝަކުވާތައް ދިރާސާކޮށް، ތަޙ

 މެނޭޖްމަންޓްއަށް ލަފާދިނުމެވެ. 

(ހ)  ހިމާޔަތްކުރާ އީކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ 7 

ގެ މަސްއޫލިޔަތުކޮމިޓީ  

ދުވަސްތެރޭގައި ބަލައި  30ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އެންމެ ލަސްވެގެން  (ށ)    
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 އަޅަންވާނެއެވެ. ނިންމާ ފިޔަވަޅު

ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާނީ  ންޑަރ އީކުއަލިޓީޖެ

 ހިއުމަންރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްއިންނެވެ. 

(ނ)    

 ސިއްރު ކުރުމުގައިތަޙުޤީގު ޝަކުވާ ،ބަލައިގަތުމުގައްޔާއި ޝަކުވާ

 ބެލުމުގައި ޝަކުވާ ތެރެއިން ނިޒާމުގެ ބަލާ ޝަކުވާއެވެ. އަދި ހިފަހައްޓަންވާނެ

ަމަލުކުރާ ޢޔުނިވަރސިޓީގައި  ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސިއްރު

 އެވެ.އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތެރެއިން  ޤަވާއިދުތަކުގެ

(ރ)    

 ބަލާ ޝަކުވާ ނުވަތަ ކޮމިޓީގައި ޝަކުވާބަލާ ،ފަރާތެއް ރައްދުވާ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭ

 ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. ބެލުމުން މައްސަލަ އެ އެފަރާތެއް ހިމެނޭނަމަ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ

 ތަނާޒުލްވުން 8

ގީގްކޮށް ލިބޭ ުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް އަދި ތަޙއުޞޫލުމި 

ީ ނަތީޖާގެ އަލީގައި މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނ

ޔުނިވަރސިޓީގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދުގެ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

 ގެ ދަށުންނެވެ.އުޞޫލުއެޅުމާބެހޭ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 9 )ހ(

ގެ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަވަޅަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރި ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑު އުޞޫލުމި 

 ވާންވާނެއެވެ.މިނަށްބަލާ އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅަކަށް 

   )ށ(

 ނިންމާގޮތަކާމެދު ބަލައި ޝަކުވާހިމާޔަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން  ންޑަރ އީކުއަލިޓީޖެ

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 90 ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލައެއް އެ ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

 މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ

ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާމެދު  10

 ހިތްހަމަނުޖެހުން 

ފަރާތަށް އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ،ގުޅިގެން ހުށަހެޅުމާ ޝަކުވާ

 އަނިޔާގެގެންގުޅުމާއި، ފުރައްސާރަކުރުން އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  ތަފާތުކުރުން

 މަނާކަމެކެވެ. ހިންގުމަކީ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ޝިކާރައަކަށްވާފަދަ

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ  11 )ހ(

 ރައްކާތެރިކަން

ރުން ގެންގުޅުމާއި، ކުފަރާތަށް އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ތަފާތު ހުށަހަޅާ ކުވާޝަ

 އެއްވެސް ޝިކާރައަކަށްވާފަދަ އަނިޔާގެފުރައްސާރަކުރުން އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 

މަލެއް ކުރި ފަރާތަކަށް ޢަހިންގައިފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެ  ޢަމަލެއް

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. 

   )ށ(

ލިބިދީފައިވާ  ދަށުން ގެ(ޤާނޫނު އީކުއަލިޓީގެ ޖެންޑަރ) 2016/18 ނަންބަރު ޤާނޫނު

އުނިކަމެއް އަންނަ ނުވަތަ ޚިލާފްކަމެއް އްޤަކަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަކަށް އެއްވެސް ޙަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ތިރީގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުން 

 މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާ 12

   )ހ( އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުށަހެޅުން. ޫލާއިޞއު އެކަމުގެ ޝަކުވާ ލަސްނުކޮށް މި

 (ޤާނޫނު އީކުއަލިޓީގެ ޖެންޑަރ) 2016/18 ނަންބަރު ޤާނޫނުހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކީ 

 ގެ ދަށުން ބުރަދަނެއް އެކުލެވޭ ޝަކުވާއަކަށްވުން.އުޞޫލުއާއި މި 

   )ށ(
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 2018މޭ  03މި އުޞޫލު ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް: 

2018މޭ  03ަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް: ޢ  

 މުރާޖާކުރާ ތާރީޚް: ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

  

   )ނ( ހިފެހެއްޓުން.ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސިއްރު 

   )ރ( ޤީގް ކުރުމުގައި ކޮމިޓީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.ުމައްސަލަ ތަޙ

 ޙާލަތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ،ގުޅިގެން ހުށަހެޅުމާ ޝަކުވާ

 އަނިޔާގެ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އަދި ފުރައްސާރަކުރުން ،ގެންގުޅުމާއި ރުންކުތަފާތު

 ނުހިންގުން. ޢަމަލެއް އެއްވެސް ޝިކާރައަކަށްވާފަދަ

   )ބ(

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ތިމާގެ ޢަމަލްތައް ބެހެއްޓުމުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް 

 މިންގަނޑުތައް ދެމެހެއްޓުން.

   )ޅ(

މައްސަލަތަކާއި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުނު 

އެކުލަވައިލައި ޖެހިގެން އަންނަ  ްހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއ ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް

ޖަނަވަރީގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް  31އަހަރުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް  13

ފެމިލީއަށް މަޢުލޫމާތު 

 ުކޮށްދިނުންފޯރ

 89)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2"ވަޒީފާދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

 މާނަކުރުން 14 )ހ(

 ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ޖެންޑަރއުޞޫލު"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި 

 ކޮމިޓީ އެވެ. ހިމާޔަތްކުރާ އީކުއަލިޓީ

   )ށ(
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1އިތުރުވެނި   

 ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރާ ނިޒާމްގެ ދަށުން ބަލާނެ ޝަކުވާތައް

 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަންހެނުންނާއި  .1

 ަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދިނުން.ފިރިހެނުންނ

 އެއް މަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން. ،އެއްތަނެއްގައި .2

ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައ، އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތަކީ، މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި، ކުރާ މަސައްކަތައް އެއްތަނެއް .3

ފައިސާއާއި، ޢިނާޔަތާއި، އެލަވަންސް އިތުރުގަޑީގެ ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ، މުސާރައާއި، 

 ން ޢަމަލުކުރުން.އުޞޫލުހަމަހަމަ  ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް

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

ށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަުއިޢ އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް

 ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން.

ފިރިހެނުންނަށްވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް  .5

 ައިނުވުން.އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފ

ުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި، އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް ނއަންހެނުން މަސައްކަތަށް  .6

 ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން.

ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު ސީދާގޮތުން ނުވަތަ  ރއަށްވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ޖެންޑަ 7ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  .7

 ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުތުން.

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

 ތަފާތުކުރުން.

 ކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުން.ަމާއްދާގައިވާގޮތަށް، ވވަނަ  9ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  .9
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2އިތުރުވެނި   

 ފަރާތްތަކުން އެދޭ ހޯދަން ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ

 :ީލްްޞޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފ

 ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު: ނަން:

 އޮފީސް: މަޤާމު:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 އެޑްރެސް: އީމެއިލް މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ްީލްޞޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ތަފ

  ނަން:

  މަޤާމު:

  އޮފީސް:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 ބާވަތް:ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި  1

 އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަރު ނުދިނުން.

 

  .ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުންއެއްތަނެއްގައި، އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި  2

، އަންހެނެކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި، ކުރާ މަސއްކަތަށް ބަލާއިރު، އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި 3

ތާއި، އެލަވަންސް ފައިސާއާއި، ޢިނާޔައިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، މުސާރައާއި، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެއްގޮތް 

 ން ޢަމަލުކުރުން.އުޞޫލުދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ 

 

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

އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް ފިޔަވައި، އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް 

 ޚާއްސަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން.

 

ފިރިހެނުންނަށްވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް  5

 އަންހެނުންނަށްވެސް ދަޢުވަތުދޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްފައިނުވުން.

 

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

 ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން.ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ޖެންޑަރއަށް ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު ސީދާގޮތުން  7ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  7

 ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުތުން.

 

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

 ނިޒާމީ ތަފާތުކުރުން.

 

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

 :ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު

 

 

 އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނަމް، އެ ލިޔުމުގެ ތަފުސީލު:ލައާ ގުޅިގެން މައްސަ

 

 

 

 

 ސޮއި: ނަން:

 

 ތާރީޙް:

 

 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް

 ސޮއި: ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު:

 ގަޑި: ތާރީޙް:

 

 ނޯޓު:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި، 'ސިއްރު' ޖަހައި،މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހަޅާނީ،  •

"އަށް އެޑްރެސްކޮށްފައެވެ. ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ، "ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ްރެހަށެވެ.ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑ ،އީމެއިލްގެ ސުރުޙީގައި ސިއްރު ޖަހާފައި

hr@mnu.edu.mv 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ލިބުނުކަން ފޯމު ދުވަހުތެރޭގައި ފޯމު  3ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތު  •

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ފުރިހަމަނުވާނަމަ، ފޯމު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.ޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަ •

mailto:hr@mnu.edu.mv
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3އިތުރުވެނި   

 ލް ހިމެނޭ ރިޕޯޓުގެ ނަމޫނާޞީޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފް

ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ގެ 31އިން ޑިސެންބަރު މަހުގެ  1މިއީ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

 ލް ރިޕޯޓެކެވެ. ޞީޝަކުވާތަކުގެ ތަފް

 އިދާރާގެ ނަން:

 ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

  މުވައްޒަފުން  ވަކި މުވައްޒަފެއް  ކޮމިޓީއަކުން

 ޫމާތު: ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށޫން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީ/މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލ

 މަސައްކަތްކުރައްވާ އިދާރާ މަޤާމު ނަން

   

 ީލް:ޞފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަަފްިހުށަހެޅ

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް

ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު
ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ 

 ފިޔަވަޅު
 ފިރިހެން އަންހެން

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައްޔާއި،  1

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ 

 ފުރުޞަރު ނުދިނުން.

  

އެއްތަނެއްގައި، އެއްމަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް  2

 ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނުން.

  

އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، އަންހެނެކާއި ފިރިހެނަކު ކުރާ  3

މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި، ކުރާ މަސއްކަތަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

ފައިސާއާއި، އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، މުސާރައާއި، އެއްގޮތް 

ން އުޞޫލުަމަ ޢިނާޔަތާއި، އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހ

 ޢަމަލުކުރުން.

  

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ، ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ލައްވައި ކުރުން  4

ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރާ މަސައްކަތް ފިޔަވައި، އެހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

  



9 
 

މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިޝްތިހާރުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަކި 

 ް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަޒީފާއެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުން.ޖިންސަކަށ

ފިރިހެނުންނަށްވުރެ މަދުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީފާގެ  5

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެނުންނަށްވެސް 

އިޝްތިހާރުތައް ދަޢުވަތުދޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި 

 ކޮށްފައިނުވުން.

  

އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި،  6

އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން.

  

ނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ޖެންޑަރއަށް ވަ 7ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  7

 ބަލައި އެއްވެސް މީހަކާމެދު ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ތަފާތުކުތުން.

  

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ހަމަހަމަކަން  8ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  8

 ތަފާތުކުރުން.ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ 

  

ކި ކަންކަމުގެ ަވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް، ވ 9ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  9

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުން.

  

 މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.

 ނަން:

 މަޤާމު:

 ސޮއި:

 

 ތާރީޙް:

 އިދާރާގެ ތައްގަނޑު

 ނޯޓު:

 ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އިދާރާއެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.މި 


