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އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

Anti-Corruption Commission
Male’,

މާލެ،

Republic of Maldives

ދިވެހިރާއްޖެ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރންޝިޕް އުޞޫލު

ސުރުޚ

#

ތަޢާރަފް

1

މަޤްޞަދު

2

ތަފްޞލް
މިއ،

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

އިންޓަރންއެއްގެ

ކޮމިޝަނުގައި

ގޮތުގައި

މަސައްކަތްކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި،
އިންޓަރންއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި މިންގަނޑުތައް
ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ

އިންޓަރންޝިޕް

ޕްރޮގްރާމްގެ

މަޤްޞަދުތައް

ތިރގައި

ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނއެވެ.
(ހ) ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާ
ބެހޭގޮތުން އަހުލުވެރިވާން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ
އުސޫލަކުން އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން
(ށ) ދައުލަތުގެ

ލިޔެކިއުންތަކާއި

ހިމާޔަތްކުރުމާއެކު،

އިންޓާނުންގެ

ސިއްރުތައް

ރައްކާތެރިކޮށް

ގޮތުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރވާންޖެހޭ ގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުން.
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(ނ) ކޮމިޝަންގެ އެކި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތަކަށް އިންޓާނުން އަހުލުވެރި ކުރެވޭގޮތަށް ކަންކަން
އިންތިޒާމު ކުރުން
(ރ) އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުވުން.
އިންޓާންއެއްގެ
ގޮތުގައި

މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

ފުރުޞަތު

3

ކޮމިޝަންގައި އިންޓާން އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ދެވޭނ ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދެވޭނެ ފަރާތްތައް
(ހ) ޔުނިވަރސިޓ ކޮލެޖް ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކުގައި ތަޢުލމު
ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުން؛ ނުވަތަ
(ށ) ސްކޫލް ނިމިފައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓ ނިމިފައިވާ ދަރިވަރުން
އިންޓަންޝިޕަށް އެދި
ހުށަހެޅުން

3

ކޮމިޝަނުގައި އިންޓަރން އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ
ފަރާތްތަކުން ،ކޮމިޝަންއަށް ސިޓއަކުން ނުވަތަ އމެއިލް އަކުން ތިރގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި އަދި މަޢުލޫމާތާއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތުން
އމެއިލް ކުރާނަމަ މެއިލް ފޮނުވާނ  info@acc.gov.mvއަށެވެ.
(ހ) އިންޓަރންޝިޕްއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
(ށ) ލިބިފައިވާ ތަޢުލމ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕ
(ނ) މަތ ތަޢުލމް ހާސިލްކުރަމުންދާނަމަ ،މަތ ތަޢުލމު ހާސިލްކުރަމުންދާ
މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ލިއުން.
(ރ) ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ
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(ބ) އިންޓަރން އެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރަން
ބޭނުންވާ ދާއިރާ
އިންޓަރންޝިޕް
ފުރިހަމަ

4

ކުރުމަށް

ކޮމިޝަންގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެގެން ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރުސަތުދެވޭ ފަރާތްތަކަށާއި ފުރުސަތު ނުދެވޭ
ފަރާތްތަކަށް އެމހަކު ހުށަހަޅާތާ  14ދުވަސްތެރޭ ކޮމިޝަނުން ނިންމި ގޮތް

ފުރުޞަތު ދިނުން

އެފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
އިންޓަރޝިޕް
ޕްރޮގްރާމް

5
ކުރިއަށް

ކޮމިޝަންގައި އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކަންކަން
ކުރިއަށް ދާނ ތިރގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ގެންދިއުން
(ހ) އިންޓަރންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުގައި ކުރާ
އެންމެހައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެގޮތަކަށް
އެމހަކު އެދިފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ތަމްރނު ފުރުސަތު ދިނުން.
(ށ) އިންޓަރންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާއިރު އެމހަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި ބޭނުންވާ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސުޕަވައިޒަރއެއް
ކަނޑައެޅުން.
(ނ) އިންޓަރންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް އަދި
ބެލެހެއްޓުމުގެ

ޑިސިޕްލިން

މޮނިޓަރކޮށް

ހަވާލުކުރެވޭ

ސުޕަވައިޒަރއެއް

މަސައްކަތް

އިންޓަރންޝިޕްގެ

އެމހަކު

މުއްދަތުގައި

ފުރިހަމަކުރަމުން ދިއުން.
(ރ) އިންޓަރންއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ
ކުރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރުވުން.
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އިންޓަރޝިޕް

6

ޕްރޮގްރާމްގައި

އިންޓަރޝިޕް

ބައިވެރިވާ

ޕްރޮގްރާމްގައި

ތިރގައި

ފަރާތްތަކުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ބައިވެރިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު
(ހ) ހަވާލުކުރެވޭ

މަސައްކަތްތައް

ފުރިހަމައަށް

ފަރުވާތެރިކަމާއެކު

އަދާކުރުން
(ށ) ކޮމިޝަންގައި އިންޓަރންއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއްދަތުގައި
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަޚުލާޤ އަދި ސުލޫކ
މިންގަނޑާއެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން
(ނ) ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލޮގް ބެލެހެއްޓުން
(ރ) ކޮމިޝަނުން

ހިންގާ

އެހެނިހެން

ތެރެއިން

ހަރަކާތްތަކުގެ

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން
(ބ) ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމާއި މަސައްކަތް
ނިންމުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގަޑި

ޖެހެންދެން

މަސައްކަތުގައި

ދެމިހުރުމާއި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އޮފހަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ ފަދަ
ސަބަބެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

އެކަން

ހިއުމަން

ރިސޯރސް

ސެކްޝަނަށް އެންގުން.
(ޅ) އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލާނަމަ ނުވަތަ މެދުކަނޑާލާނަމަ
އެކަން ސަބަބާއެކު ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް އެންގުން
މުއްދަތު

7

އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކ ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) މަސް
ދުވަހެވެ .ނުވަތަ އެމހަކު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރނު ޕްރޮގްރާމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެވެ.
ޞަފްހާ 4

މުސާރައާއި އިނާޔަތް

8

އިންޓާންޝިޕް

9

މި އުސޫލްގެ ދަށުން އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް މުސާރައާއި އުޖޫރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ފުރުޞަތު ދިނުން

އިންޓާންޝިޕް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރާކަން
ތިރގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންގަންވާނެއެވެ.

އ ފުރުޞަތު
( 10ހ) އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތައް ެ
ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތެއް ނިންމާނ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ
އިދާރ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.
(ށ) މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

އިންޓަރންޝިޕް

ފުރުޞަތުދިންކަން އެންގުމުން އެކަން ޤަބޫލު ކުރިކަން ނުވަތަ
ނުކުރާކަން ސަބަބާއެކު ރަސްމ  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނާންގައިފިނަމަ އެ
ފުރުޞަތު ކެންސަލްވާނެއެވެ.
ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

 11ކޮމިޝަންގައި

އިންޓަރންޝިޕް

ފުރިހަމަކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތިރގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ރެކޯޑުފައިލެއް ހަދައި ކޮމިޝަނުން
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ހ) އިންޓަރންގެ ވަނަވަރު
(ށ) އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތު
(ނ) އިންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނުކަން އެންގި ތާރޚް
(ރ) އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލިނަމަ ހުއްޓާލި ތާރޚް
(ބ) އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލިނަމަ ހުއްޓާލި ސަބަބު
(ޅ) އިންޓަރންޝިޕް ހުއްޓާލ ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމުގައި
ވާނަމަ އެކަން.
ޞަފްހާ 5

ޓ
(ކ) ހާޒިރ ރިޕޯ ް
(އ) ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ލޮގް
(ވ) އިންޓަރންޝިޕް ނިންމި ތާރޚް
(މ) އިންޓަރންޝިޕް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން.
(ފ) އިންޓަރންއާ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން( .މިއުސޫލުގެ
އެނެކްސް 1ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައި)
(ދ) އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް
ލިޔުމެއް އެފަރާތަކަށް ދފައިވާނަމަ އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕ.
(ތ) އިސްލާހ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާނަމަ އެ ލިއުމެއްގެ ކޮޕ
އިންޓަރންޝިޕް
ފުރިހަމަ

ކުރުމުން

ލިއުން ދޫކުރުން

 12އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމުން އެފަރާތަށް އިންޓަރޝިޕް ފުރިހަމަ
ކުރިކަމުގެ ލިއުމެއް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާނެއެވެ .އަދި އެމހަކު ކިޔަވާ
ޔުނިވަރސިޓ/ކޮލެޖުން މިފަދަ ލިއުން ވަކި ފޯމެޓަކަށް ބޭނުންވާނަމަ
ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ލިއުން ދޭނ އެފޯމެޓަކަށެވެ.

އިންޓަރނުންނާމެދު
ފިޔަވަޅު އެޅުން

 13ކޮމިޝަންގައި އިންޓަރންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރު
ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކާ ސުލޫކ މިންގަނޑަށް އިންޓަރނުން
ފުރިހަމައަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެއިން އެއްޗަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
އިންޓަރންޝިޕް ކެންސަލްކޮށް އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

އުޞޫލަށް

 14މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ތިރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
(ހ) މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ މިއުޞޫލު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާއްމު ކުރުމުންނެވެ.

ޞަފްހާ 6

(ށ) މިއުޞޫލަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމުގެ

ކުރިން

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

އެއްބަސްވުންތަކާއި ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށާއި އިންޓަރނުންގެ މައްޗަށް
ކުރގެ އުޞޫލުތަކުން ލާޒިމްވެ ތަންފޒު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް މި
އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށިނަމަވެސް އެގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެވެ.

 03މުޙައްރަމް
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އެނެކްސް 1
ރމުގެ
ގއި މަސައްކަތްކު ު
މޝަނު ަ
ނޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮ ި
އ އެ ް
ގ ި
ނގެ ގޮތު ަ
ނއި ް
އިންޓަރ ް
ނ
ސވު ް
އެއްބަ ް
 .1ތަމްރނު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާ ފަރާތް:
މގެ ފަހުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ތަމްރނު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ ތިރގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
ނަން:
އުފަން ތާރޚް:
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
ދާއިމ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއިއެކު):
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއިއެކު):
ފޯނު ނަންބަރު:
 .2ތަމްރނު ދޭފަރާތް:
މގެ ފަހުން މި އެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން ތަމްރނުދޭ ފަރާތްކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ އަދި "ކޮމިޝަން" ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށެވެ.
 .3ތަމްރނު ދެވޭ މުއްދަތު:
 ...........ން  .............ށް
 .4ތަމްރނު ފުރިހަމަކުރާ ތަން:
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތަމްރނު ފުރިހަމަ ކުރާނ "އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -މާލެ "،ދިވެހިރާއްޖެގައެވެ.
 .5މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް:
ހަފްތާގެ މަސައްކަތު ދުވަސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނއެވެ .އަދި ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑިތަކުގައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ހަފުތާގެ ދުވަސްތައް:

އާދިއްތަ ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް.

(ށ)

މަސައްކަތުގެ ރަސްމގަޑި:

ހެނދުނު  08:00ން ހަވރު  15:00އަށް (އެވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެމހަކު

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ގަޑި ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ދުވާހަކު  6ގަޑި އިރު މަދުވެގެން އިންޓަރނުން މަސައްކަތް
ކުރަންވާނެއެވެ).
(ނ)

މެންދުރުދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު:

މެންދުރު  12.00ން  13:00އަށް (ހެނދުނު  8.00ގައި މަސައްކަތް

ފަށާނަމަ)
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 .6ކޮމިޝަންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއިސިއްރު ހިފެހެއްޓުން:
(ހ) ތަމްރނު ހެދުމަށް ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައިދެމިހުރިހާ ދުވަހަކު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެމުވައްޒަފުންނެކޭ
ކޮމިޝަންގެ

އެއްގޮތަށް

ކޯޑް

އޮފް

ކޮންޑަކްޓާ

އެއްގޮތަށް

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި

ކޮމިޝަންގެ

ތަމްރނު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުވެސް ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރު އެނގި ،ފެނިފައިވާ ކޮމިޝަންގެ ސިއްރުތައް އެއްވެސް
ފަރާތަކާ ޙިއްޞާކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ) ކޮމިޝަންގެ ލިއުމެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަކަލެއްވިޔަސް ކޮމިޝަނުން ބޭރަށް ގެންދަންވާނ ކޮމިޝަންގެ ހުއްދައެއް ލިއުމަކުން
ލިބިގެންނެވެ.
(ނ) ކޮމިޝަންގައި އިންޓަރންއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގައި ކޮމިޝަނުން ބޭރުގައިވެސް
ރަސްމ ދުވަސްތަކާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އުޅުމާއި ސުލޫކު ބަލަހައްޓަންވާނ ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް
އަޚްލާޤ ސުލޫކ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހިއެވެ.
 .7އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުން:
މި އެއްބަސްވުމަށް އެއިރެއްގައި ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލެއް ދެފަރާތް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގެނެވިދާނެއެވެ.
 .8މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ދޭން ނުޖެހުން
(ހ) މިއ ،ތަމްރނު ލިބިގަތުމަށްދެވޭ ފުރުޞަތަކަށްވާތ ،ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި އިތުރު
އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
(ށ) ތަމްރނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މަސައްކަތް ކުރިގޮތާއި ޙާޟިރގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިއުމެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .9މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި ޙާޟިރު ނުވެވޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން
މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތަށް ހާޒިރު ނުވެވޭގޮތް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެކަން
ކޮމިޝަންގެ  hr@acc.gov.mvއަށް ސަބަބާއެކު އމެއިލްއަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ސޮއިކޮށްފައި މިވަނ މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެންމެހައި މާއްދާތައް ކިޔައި ،ރަނގަޅަށް
ވިސްނުމަށް ފަހު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖްބޫރު ކުރުމެއްނެތިއެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި
ކުރުމާއެކު ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރން

އުސޫލުގައިވާ ހުރިހާ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހިންގާނެކަން ދެފަރާތުންވެސް ޤަބޫލުކޮށް

އެއްބަސްވެއެވެ.
ތަމްރނު ދޭފަރާތް:

ތަމްރނު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް:

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ނަން:

ސޮއި......................................:

ސޮއި...................................... :

ތާރޚް:

ތާރޚް:

ކޮމިޝަންގެ ތައްގަނޑު:

އިނގިލގެ ނިޝާން:
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