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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
  މާލެ           

                  ދިވެހި ރާއްޖެ         
   18/2008:ދެންނެވުން ނަންބަރ  

  

  

  

  .ދަންނަވަމެވެވެދުން ސަލާމަށްފަހު 
                       

އިން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި  2008 އޮކްޓޯބަރ 01
އްވާ ރޭޓްތަކާއި ސަރުކާރު ބޭނުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ޕޮކެޓްމަނީ ދެއްވާ ސަރުކާރުން ޚަރަދު ދެ

  :ބަދަލުގެނައުންތަކަށް ރޭޓް

  

ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ދަތުރު ޚަރަދު ދެއްވުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް ެދ  .1
 .ކެޓަގަރީއަށް ބަހާލައިގެން އެމެރިކާޑޮލަރުން ޚަރަދުދެއްވުން

  

  )1(ކެޓަގަރީ 

ޚިދްމަތްކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރިންނިާއ މިނިސްޓަރުން، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން، ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު 
އެފެންވަރުގެ އެހެން ބޭފުޅުންނާއި، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުންނާއި، ނައިބުން ފެންވަރުގެ އެހެން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މެންބަރުކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ ، ބޭފުޅުންނާއި
ށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް އެވަގުތަކު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދެއްވާނީ ބޭރު ޤައުމުތަކަ 

  .އިތުރުކުރުމުން ޖެހޭ ރޭޓުންނެވެ 20%އިން ދެއްވާ ރޭޓަށް ) އެން.ޔޫ(

  

  )2(ކެޓަގަރީ 

ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދެއްވާނީ ބުޭރ އެގެޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ މުވައްޒަފުން 
 .އެން އިން ދެއްވާ ރޭޓުންނެވެ.އެވަގުތަކު ޔޫޤައުމުތަކަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް 
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އެން އިން ބޭނުންކުރައްވާ ރޭޓްތައް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި .އެވަގުތަކު ދަތުރުޚަރަދުކުރުމަށް ޔޫ .2
އަދި މިރޭޓްތަކަކީ އަހަރު އެއްފަހަރު ނުވަތަ ެދފަހަރު އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެ . ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 )www.finance.gov.mv: ވެބްސައިޓް އެޑްރެހަކީ. (ރޭޓްތަކެކެވެ
 

ންމުކޮށް ސަރުކާރުގެ ވާ ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާނީ ޢާމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައި މި .3
ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްތަކެވެ މިގޮތުން މި . ދަތުރުތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ޤައުމުތަކަށް ކަ

ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ،  ދަތުރެއް) ސިޓީއަކަށް(އުމެއް ނުވަތަ ރަށަކަށް ތާވަލްގައި ނުހިމެނޭ ޤަ
ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓް ) ސިޓީއަކަށް(މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެ ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް  ކަ

 .ހޯއްދެވުން
 

ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްތަކަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ދަތުރުގެ  .4 ސަރުކާރު ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ކަ
ހަމަޖެއްސެވެން އޮންނަ ދަތުރުތަކުގައި، ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަ ޮގތަކަށް ދަތުރުގެ ޚަރަދު ޚަރަދުތައް 

 .ހަމަޖެއްސެވުން
 

ވަގުތާއި ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތަކުން މިރޭޓަށް ނުފެތޭގޮތް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހަމައެކަނި އެދަތުރަކަށް  .5
މިގޮތަށް ކުރައްވަންޖެހޭ . އްސެވުންމިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޚާއްޞަ ރޭޓެއް ހަމަޖެ

 .ދަތުރުތަކުގައި، ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ޚާއްޞަ ރޭޓްގެ ކްަނތައްތައް ހަމަޖެއްސެވުން
 

ގައި ހިމެނޭ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަތުރު ޓިކެޓް ދިނުމުގައި ފަސްޓްކްލާހުން ޓިކެޓް ) 1(ކެޓަގަރީ  .6
 .ބައްލަވައިގެން ދެއްވުން

 
ޓިކެޓް ދިނުމުގައި އިކޮނޮމީ ކްލާހުން ޓިކެޓް  ހިމެނޭ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ގައި) 2(ކެޓަގަރީ  .7

 .ބައްލަވައިގެން ދެއްވުން
 

ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު  8ގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި، އެދަތުރަކީ ) 2(ކެޓަގަރީ  .8
ސް ޓިކެޓް ން ބިޒްނަސް ކްލާމިގޮތު  .ދަތުރެއްނަމަ ބިޒިނަސް ކްލާހުން ޓިކެޓް ހަމަޖައްސައިދިނުން

މިސާލަކަށް މާލެއިން . ގަޑިއިރަށް ވުރެ ދިގުވާ ސެކްޓަރަށެވެ 8ނީ ހަމައެކަނި ހަމަޖައްސައިދެއްވަންވާ
ކޮލޮމްބޯ ސެކްޓަރަށް ޓިކެޓް / ފުރައިގެން ކޮލޮމްބޯ މަގުން ލަންޑަނަށް ކުރާ ދަތުރެއްގައި، މާލެ

 . ލަންޑަން ސެކްޓަރަށް ބިޒްނަސް ކްލާހުންނެވެ/ ދެއްވަންވާނީ އިކޮނޮމީ ކްލާހުން، ކޮލޮމްބޯ
 

ގައި ހިމެނޭ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ) 1(ކެޓަގަރީ  .9
ން ބޭނުންފުޅުވާ އެއް އެބޭފުޅެއްގެ އަރިހުގައި ގެންދަވަ ، ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

  .ގެ ރޭޓް އިން ޚަރަދު ދިނުން) 1(ކެޓަގަރީ ، ބޭފުޅަކަށް
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އެހީ ލިބިގެން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި، ދަތުރު ޚަރަދުގެ ވަކި ބައެއް ސަރުކާރުން ފަރާތްތަކުން  ބޭރުގެ .10
 ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެޚަރަދެއް ކުރާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ؛

 

ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި ޓިކެޓް ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ ނަމަ، ޓިކެޓް ޚަރަދު ދެއްވާނީ  – 9.1
  .ނެވެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 8,7,6މިދެންނެވުމުގެ 

) ކެއުމާއި ޓްރާންސްޕޯޓް ޚަރަދުފަދަ(ޚަރަދު ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް  އެކޮމޮޑޭޝަން – 9.2
ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓް އިން ހޮޓެލް ރޫމް ރޭޓްއަށް  ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެޚަރަދު ދޭނީ އެޤައުމަކަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ޕަސަންޓް އުނިކުރުމަށްފަހު އޮންނަ އަދަދަށެވެ   .ކަ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ލިބިގެން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި، އެދަތުރަކަށް  – 9.3
ނޑައެޅިފައި  ވާ އެފަރާތުން ދީފައިވާ ރޭޓް، ސަރުކާރު ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ޚަރަދު ދިނުމަށް ކަ

ރޭޓްތަކަށް ވުރެ ކުޑަ ވިޔަސް، އެދަތުރަކަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެފަރާތަކުން 
ގަޑި އިރަށް ވުރެ ދިގު ދަތުރަކަށް، ބޭރުގެ  8މިސާލަކަށް، . ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފައިސާއަކުންނެވެ

އެދަތުރަކަށް  އެހީދޭ ފަރާތުން ޓިކެޓް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އިކޮނޮމީ ކްލާހުން ކަމުގައިވަނީ ނަމަ،
 .ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ އިކޮނޮމީ ކްލާހުންނެވެ

ފޭކަލްޓީތަކުގެ ފަރާތުން ހިންގަވާ އެކިއެކި ކޯސްތަކުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށްޓަކައި އަވަށްޓެިރ  .11
ރަދު ޤައުމުތަކަށް ފޮނުއްވާ ކުދިންނާއި، އެކުދިންނާއި ހަވާލުވެގެން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދަތުރު ޚަ

) 2001ފެބްރުއަރީ  D/153/2001/24 )21-1ދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 
 .ސިޓީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ 

  
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އޮންނަ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ދަތުރު  .12

) 1999އޭޕްރިލް  B/141/99/36 )04-1ޚަރަދު ދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 
 .ސިޓީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ 

 
ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ބޭފުޅުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެސް ފޯސްއާއި މޯ .13

ފައިސާ ދެއްވާނީ ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި ޕޮކެޓް މަނީއާއި ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް 
ސިޓީގައިވާ ) 2007ޖޫން  PSD/98/2007/18 )12-1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

 .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
 

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިގ ކޯސް، ސެމިނަރ، ވޯކްޝޮޕް ފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ޕޮކެޓް މަނީ،  .14
 .އިންސިޑެންޝަލް އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ސްޓޮޕްއޯވަރ ފައިސާ ދެއްވަންވާނެއެވެ 

 
ިޓކް ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާއި ހައިކޮމިޝަން، އެމްބަސީ ފަދަ ޑިޕްލޮމެ .15

މިޝަންތަކަށް ވަޒީފާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުންނަށް ދެއްވާނީ ހަމައެކަނި ޕޮކެޓް މަނީ އާއި ސްޓޮޕް 
 . އޯވަރ ފައިސާއެވެ
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އިން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި  2008 އޮކްޓޯބަރ 01
  .ންނެވެ ޕޮކެޓްމަނީ ދެއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތި 

  

      

  270  180  ބޭފުޅުން  ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ) 1(ކެޓަގަރީ  -1

  225  150  ބޭފުޅުން  ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ) 2(ކެޓަގަރީ  -2

  

އިން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި  2008 އޮކްޓޯބަރ 01
  .ދެއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ  އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު 

  

  

  

  

    

  450  300  ބޭފުޅުން  ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ) 1(ކެޓަގަރީ  -1

  300  200  ބޭފުޅުން  ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ) 2(ކެޓަގަރީ  -2

  
ސަރުކާރު ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި  އިން ފެށިގެން  2008 އޮކްޓޯބަރ 01

  .ދެއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ  ޚަރަދު  ސްޓޮޕްއޯވަރ

  

  

  

  އަދަދު 

  100  ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ސްޓޮޕްއޯވަރ އަކަށް  6އެއަރޕޯޓްގައި  -1

ދުވާލަކަށް އެޤައުމަކަށް   ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ސްޓޮޕްއޯވަރ އެއްނަމަ  12އެއަރޕޯޓްގައި  -2
ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓް  ކަ

 7ދަތުރުގެ ދިގުމިން 
ދުވަސް ނުވަތަ 
 އެއަށްވުރެ ކުރުނަމަ

US$ 

 7ދަތުރުގެ ދިގުމިން 
ހަށް ވުރެ ދުވަ

 އިތުރުވާނަމަ 
US$ 

US$ US$ 

 7ދަތުރުގެ ދިގުމިން 
ދުވަސް ނުވަތަ 

ކުރުނަމައެއަށްވުރެ   

 7ދަތުރުގެ ދިގުމިން 
ހަށް ވުރެ ދުވަ

 އިތުރުވާނަމަ 

US$ 
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ގައި ފޮނުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކު  އިން ފެށިގެން  2008 އޮކްޓޯބަރ 01
  .ދެއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ  ޚަރަދު  ޕޮކެޓްމަނީއާއި އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދާއި ސްޓޮޕްއޯވަރ

  
  

  

  

  

  އަދަދު 

  150  ޕޮކެޓްމަނީ  -1

  150  ރަދު ޚައިންސިޑެންޝަލް  -2

  100  ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ސްޓޮޕްއޯވަރ އަކަށް  6އެއަރޕޯޓްގައި  -3

ދުވާލަކަށް އެޤައުމަކަށް   ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ސްޓޮޕްއޯވަރ އެއްނަމަ  12އެއަރޕޯޓްގައި  -4
ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓް  ކަ

  .އިޙްތިރާމް ޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ

  18  I  1429  

  2008ސެޕްޓެމްބަރ  18  

  
    

  ޚާދިމުކުމް 

 
  ޖިހާދު هللا އަބްދު

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

US$ 


