c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޖެންޑަރ އީކުއަރލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ސލު:
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފު ީ
ނަން:

ދރއ ކާޑު ނަންބަރު:

މަޤާމް:

އޮފީސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް:
ނަން:
މަޤާމް:
އޮފީސް:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް
ށ
ށގެންވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަޖެހުމަ ް
ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ބާވަތް :އެކަ ީ
1

ވަޒީފާ ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގައި ހުންނައިރު ދޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައްޔާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން
ނދިނުން.
ރހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ު
ނނަށާއި ފި ި
ދިނުމުގައި އަންހެނު ް

2

ނ
ނނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ނުދިނު ް
ހނު ް
އެއްތަނެއްގައި ،އެއް މަސައްކަތެއްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރި ެ

3

ރ މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތުގެ އަގަށާއި،
އެއްތަނެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކު ާ
ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްގޮތް މަސައްކަތެއްނަމަ ،މުސާރައާއި އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާއާއި ،އިނާޔަތްތަކާއި ،އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުނުކުރުން.

4

މކުރާ
ލއްވައި ކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒި ު
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކު ަ
ތހާރުކުރާއިރު
ކށް އިޝް ި
ހދުމަށް އިޢުލާން ޮ
މސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ޯ
މަސައްކަތް ފިޔަވައި ،އެހެން ަ
ހަމައެކަނި ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން.

5

ށ
ޒފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު ،ވަޒީފާއަ ް
ހނުން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތަކުގެ ވަ ީ
ދން އަން ެ
ފިރިހެނުންނަށްވުރެ މަ ު
ހރުތައް
ވޒީފާގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތި ާ
ވސް ދަޢުވަތުދޭފަދަ ގޮތަކަށް ަ
ނންނަށް ެ
ކުރިމަތިލުމަށް އަންހެ ު
ކޮށްފައިވުން.

6

ނ މަސައްކަތްކުރަން ފަހި
ށއި ،އަންހެނު ް
މ ާ
މށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލު ަ
އަންހެނުން މަސައްކަތަށް ނުކުތު ަ
އ އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިނުވުން.
މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކަ ި

1

ހކާމެދު
ޖންޑަރ އަށް ބަލައި އެއްވެސް މީ ަ
ށ ެ
ގ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަ ް
ޖެންޑަރ އީކުއަރލިޓީގެ ގާނޫނު ެ

7

ނ ތަފާތުކުރުން.
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތު ް
ތށް ހަމަހަމަކަން ގެއްލިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ
ގ  8ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ ަ
ޖެންޑަރ އީކުއަރލިޓީގެ ގާނޫނު ެ

8

ފތުކުރުން.
ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނިޒާމީ ތަ ާ
ބނާކޮށް
ށ ވަކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ި
ގތަ ް
ނގެ  9ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޮ
ޖެންޑަރ އީކުއަރލިޓީގެ ގާނޫ ު

9

ތަފާތުކުރުން.

ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނަމަ،އެ ލިޔުމުގެ ތަފުސީލު:

ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:
ށ
މ ް
ހަމައެކަނިއޮފީހުގެ ބޭނު ަ

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ގަޑި:

ނޯޓް:


ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި 'ސިއްރު' ޖަހައި " ޖެންޑަރ އީކުއަރލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުންހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ކައުންޓަރަށެވެ .އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ ،އީމެއިލްގެ ސުރުޚީގައި ސިއްރު ޖަހާފައި hr@finance.gov.mv ،މި
އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.



ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ލަސްވެގެން މަސައްކަތު  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމު ލިބުނުކަން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން
އަންގާނެއެވެ.



ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،ފޯމު ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
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