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ޖހޭ ބަޔަކު ހާޒި ު
ގން ހާޒިރުކުރަން ެ
އެ ޝަކުވާ ނުވަތަ ތުހުމަތަކާ ގުޅި ެ

ލޔެކިޔުންތައް ހޯދުން؛
ތހުމަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ި
ވ ނުވަތަ ު
ހުށަހެޅޭ ޝަކު ާ

ސބިތުވެއްޖެނަމަ،
ގ ޢަމަލެއް ާ
ނސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމު ެ
ފރާތުން ޖި ް
ރއްދުވާ ަ
ޤތައްކޮށް ،ޝަކުވާ ަ
ކުރަންޖެހޭ ތަޙްޤީ ު
ނ އޭނާއާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއެޅުން؛
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތި ް
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ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤުތައް ކޮށް ،އެ ޝަކުވާއަކީ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއްނަމަ ،އެ މައްސަލަ ި
އ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން؛
ށހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމާ ި
ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހު ަ

ނކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް
ވ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯ ާ
މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ،ޝަކު ާ
ރމެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޙައްޤެއް
ފށް ގެއްލިފައިވާ ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކުރިއެ ު
ތވެއްޖެނަމަ ،އޭގެ ސަބަބުން މުވައްޒަ ަ
ސާބި ު
ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން؛

ގ ރެކޯޑުގައި ހިމެނުން
ޅތައް އެފަރާތެއްގެ ވަޒީފާ ެ
ދ އަޅާ ފިޔަވަ ު
ފރާތަކާމެ ު
މއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ަ
ރއްސާރަކުރު ާ
ސ ފު ަ
ޖިން ީ

ޤ އެފަރާތަށް ލިބިގެންވޭ.
ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 180ސަތޭކައަށްޑިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައް ު
ދޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ސީދާ
ތ ) 60ފަސް ޮ
އަދި ،ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ާ
ހށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވޭ
ޝކުވާ ު
ރ ަ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާ ު
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ޖނސ ފރއސރކރމއ ގނކރނ ހއޓވމގ ޤނނ
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ޖނސ ފރއސރކރމ ދ ކޅށ އޅނ ފޔވޅތއ

ފރާތަށް
މލު ހިންގި ަ
ޢ ަ
ރކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ަ
ޖިންސީ ފުރައްސާ ަ
މން ނަސޭހަތްތެރިވުން؛
ކރުމަށް ލިޔު ު
އެފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރު ނު ު
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަށް އެފަދަ
ކރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުން؛
ތކުރާރު ނު ު
ޢަމަލެއް ަ
ރމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް ވަކި މުއްދަތަކަށް
އސާރަކުރުމާއި ގޯނާކު ު
ޖިންސީ ފުރަ ް
ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކުރުން؛

SPEAK
!UP

ލ ހިންގި ފަރާތް އަދާކުރަމުން ދިޔަ ޒިންމާއިން ވަކިކުރުން؛
މ ު
ފރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަ ަ
ޖިންސީ ު
ވޒީފާއަށްވުރެ ދަށު ދަރަޖައެއްގެ
ޔ ަ
ދކުރަމުން ދި ަ
ގ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަ ާ
ގނާކުރުމު ެ
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯ
ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުން؛
ރތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަ ާ

ށހަޅުއްވާ
ރކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން މައްސަލަ ހު ަ
ޖިންސީ ފުރައްސާ ަ
ލިންކް
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