`

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކޯވިޑް  19އާގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު
ދ
ކޯވިޑް  19އާގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށް ޭ
ތގެ އުޞޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ފރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ު
ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޯ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ  /ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން
ޝނުގެ ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ހުރިހާ
ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާގުޅިގެން މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަބަންދުގައިވާތީ ކޮމި ަ
ނލައިންކޮށް އޯޑިއޯ ،ވީޑިއޯ
ނ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުނާއި މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޮ ް
ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ީ
ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.
ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުމާއި ފޮނުވުން
ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތައް ޢާއްމުކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެކި
ވ
ނތައް ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުނު ެ
ނވަތަ ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިއު ް
ށހަޅަންޖެހޭ ު
އިދާރާތަކުންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ހފައިވާގޮތް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
ހފައެވެ .މި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެ ި
ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖެ ި


ތ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ލިޔެކިއުންތައް ޖެމްސް (އީ ގަވަރމަންޓް ނެޓްވޯކް) މެދުވެރިކޮށް ނުވަ ަ
ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް  info@acc.gov.mvއަށް ފޮނުވުން



ނވާ ސިޓީއާއި ލިޔެކިއުންތައް ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް
ފ ު
ތތަކުން ޮ
ކންނާއި އަމިއްލަ ފަރާ ް
އަމިއްލަ ކުންފުނި ،ވިޔަފާރި ތަ ު
ނ
 info@acc.gov.mvއަށް ފޮނުވު ް



 info@acc.gov.mvއަށް

ޝނުގެ އީމެއިލް
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ކޮމި ަ
ނ
ފޮނުވު ް



ކޮރަޕްޝަނާގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރެއްވުމަށް:
 oލިއުމުންނަމަ  1418@acc.gov.mvއަށް ނުވަތަ ވެބްސައިޓް

ވރިކޮށް
 www.acc.gov.mvމެދު ެ

ފޮނުވުން
ނންބަރު  1418އަށް ގުޅުއްވައިގެން
 oފޯނުންނަމަ ހިލޭގުޅޫ ަ


ތކުގައި)
ކމިޝަން ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑި ަ
ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް :ފޯނު ނަންބަރުޮ ( 3015200 :

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު | Tell: (960)3015200 , (960)3015257 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އޮފީސް ހުޅުވުމާއި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރުން
ހ
ޖ ޭ
ގހާ ހިނދަކު ،ކޮންމެހެންކުރަން ެ
ކށް ނާން ާ
ފއި ވީނަމަވެސް ،އެޗް ޕީ އޭ އިން އެހެންގޮތަ ަ
ޢާއްމުކޮށް އޮފީސް ބަންދުކުރެވި ަ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަފުތާގެ އާދިއްތައިން ބުރާސްފައްޗަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  10:00އިން  14:00އަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ހުޅުވުފައި ހުންނާނެއެވެ .ނަމަވެސް އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެގެން
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ތަޙުޤީޤުގެ ކަންކަމަށް ކޮންމެހެން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ،ކޮމިޝަނަށް
ށ
ޙާޟިރުކުރާނީ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރިއަ ް
ފސް ހުޅުވިކަމުގައި ވިޔަސް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
ގތަށެވެ .މި ދުވަސްވަރުގައި އޮ ީ
ގެންދާނެގޮތުގެ އުސޫލާއި އެއް ޮ
ގެންދެވޭނީ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިން އެޅުއްވުމަށް އަންގާފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި
އެއްގޮތަށެވެ.
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
ފތާއިން އެއް
މސައްކަތްތަކާގުޅިގެން ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް އަންގައިދޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ ދެ ހަ ު
ދ ަ
ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެން ާ
ހަފުތާއަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އެންގުންތަކާއި ނެރޭ
ދ
ލ މީޑިއާގެ ޒަރީޢާއިން ޢާއްމުކުރެވޭނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ
ބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް ސޯޝަ ް
ޝނުގެ ވެ ް
ދެންނެވުންތައް ކޮމި ަ
ލިބިގަތުމުގެ

ޙައްޤުގެ

ނނުގެ
ޤާ ޫ

ދަށުން

މތު
މަޢުލޫ ާ

ހޯއްދެވުމަށް

މ
ނންފުޅުވާނަ ަ
ބޭ ު

ކޮމިޝަނުގެ

ރަސްމީ

ށދެވޭނެއެވެ.
ޞލުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮ ް
މެއިލް  info@acc.gov.mvހުށަހެޅުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ އު ޫ

ނޯޓު :އޮފީސް ހުޅުވަން ފެށުނީ  1ޖޫން  2020އިންފެށިގެން ނަމަވެސް ޤާނޫނީގޮތުން ކޮމިޝަނުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ
އ
ވއްޒަފުންނަށްވެސް ގޭގަ ި
ގ ހުރިހާ މު ަ
އ ކުރުމަށް ،ކޮމިޝަނު ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ް
އދެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން އެ
ނ އިންތިޒާމުވަނީ  29މާރިޗު  2020އިން ފެށިގެން ހަމަޖައްސަ ި
ތިއްބަވައިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ ެ
ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށް ގެންދެވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް
ގތް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވާނީ ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ.
ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު | Tell: (960)3015200 , (960)3015257 :ހިލޭގުޅޭ ަ

