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ސަރކިއުލަރ ނޯޓު ނަންބަރު188-ODRD/CIR/2022/38 :

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އަދި އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި
ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް،
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ދަތުރު އެލަވަންސްއާ ގުޅޭ؛
ވންސްތައް 19 ،ޖަނަވަރީ ( 2020އިޞްލާހު ")7
"ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަ ަ
ނވަރަކީ އެއިރަކު ދަތުރުފަތުރުގެ
ނނަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ މި ް
އލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފު ް
ނ ދަތުރު ެ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ގއި ކަނޑައަޅާފައި މިންވަރު ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް ،ހުޅުމާލެ ފޭސް2
ފ ނުވަތަ ސީޒަން ޓިކެޓްގެ ގޮތު ަ
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ީ
ލ
ގައި މީހުން އާބާދުވުމާ ގުޅިގެން އެ ހިސާބުން މަސައްކަތު ގޮސް އައިސްވާ މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ސިވި ް
ދންނަވަމެވެ.
ކމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ަ
ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އެކި ގޮތް ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ޮ
ލ
ވންސްތައް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މާލެ ،ހުޅުމާ ެ
"ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަ ަ
ރގެ
ގ ދަތުރުފަތު ު
މސައްކަތު ގޮސް އައިސްވާ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ެ
ނލް އެއަރޕޯޓާ ދެމެދު ދަތުރުކޮށް ަ
ނޓަރނޭޝަ ަ
އަދި ވެލާނާ އި ް
ގ
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދަތުރު އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
މަތީންނެވެ .އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފި
މށް ދަންނަވަމެވެ.
ނަމަ އެ ގެނެވޭ ބަދަލާއެއްގޮތަށް ދަތުރު އެލަވަންސްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ބަދަލު ގެނައު ަ
އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭންވާނީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ދުވާލަކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރުންނެވެ.
ޙާޟިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް (ދެކޮޅަށް)

ރޫޓް
ހުޅުމާލެ ފޭސް – 1މާލެ – ހުޅުމާލެ ފޭސް1

 20ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފޭސް – 2މާލެ – ހުޅުމާލެ ފޭސް2

 30ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފޭސް – 1ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް – ހުޅުމާލެ ފޭސް1

 20ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފޭސް – 2ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް – ހުޅުމާލެ ފޭސް2

 30ރުފިޔާ

ނލް އެއަރޕޯޓް  -މާލެ
މާލެ – ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަ ަ

 20ރުފިޔާ

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް

-2-

ގސް
ޝނަލް އެއަރޕޯޓްއަށް ދަތުރުކޮށް މަސައްކަތު ޮ
ވލާނާ އިންޓަރނޭ ަ
ވުމާއެކު ،މާލެ ،ހުޅުމާލެ އަދި ެ
ރމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ތގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކު ު
ތރު އެލަވަންސް ދިނުމުގައި މަ ީ
އައިސްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދަ ު

މ
އަދިި ،

ނޫންގޮތަކަށް އިނާޔަތް ދީފައިވާ ނަމަ ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  7.14ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
އަދި ،މި ސަރކިއުލަރ ނޯޓާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 13( 188-ODRD/CIR/2022/35
ށފައިވާ ކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ.
އެޕްރީލް  )2022ގެ ސަރކިއުލަރ ނޯޓު ބާޠިލުކޮ ް
 19ރަމަޟާން 1443
 20އެޕްރީލް 2022
ޚާދިމަތުކުމް
މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރު
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް
ISO REF: CSC-PD02 -V01-R03

