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 އުޞޫލް  ޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ފިހާރަ، ގުދަން، އޮފީސްބައި ކުއް 
 

ށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތަކުން ޢިމާރާތެއް، ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރުމުން ިބޑު ހު ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ .1
ވާނަމަ އެ ބިޑް ބާޠިލްޮކށް އަލުން ބިޑު ހުަށހެޅުމަށް ިއޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. މި ގޮތުްނ، ދެވަނަ ފަހަރުވެސް ކުރިމަތިލީ މުގައިކަ

ރާތެއް ކަމަށްވުމުގެ ފަރާތަކީ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ މާލީތަނަވަސްކަންހުރި ފަމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި، އެއެން
ށް އިތުރުން ހުށަހެޅި ކުއްޔަކީ އެ ޢިމާރާތް ހުރި ސަރަހައްދުގެ މާކެޓް ކުއްޔާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއްނަމަ އެ ފަރާތަކަ

 ލިބިގެންވެއެވެ. ގެ އިޚްތިޔާރު ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ އަށްއެތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމު
ޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ ބާޒާރުގެ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގުތަކެއް ކަމަށް ހަމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަޢި ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ .2

 ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުާލން ކުރެވޭނެއެވެ.އަލުން ލުކޮްށ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ބިޑުތައް ާބޠި ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ އަށް
/ ވިޔަފާރި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެއެއް ކުރާޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ އެ ވިޔަފާރިފަރާތުން ވި ޅާއިރު، ބިޑު ހުށަހަޅާހަބިޑު ހުށަ .3

 ގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ނީކުންފުންޏަކުން ބިޑް ހުށަހަާޅނަމަ ކުންފު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ނަކަލު ހުއްދައިގެ
އަދި ފިހާރަ ، ގުދަން ފިޔާ )ފަނަރަ ހާސް( ރު -/15,000 ސްފަދަ ތަންަތނަށްއޮފީ ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި .4

ބޭްނކަކުން ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ރާއްޖޭގައިހުރި  ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ)ތިރީސް ހާސް(  -/30,000ފަދަ ތަްނތަނަށް 
ަމށް "މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން" ގެ ނަމުގައި  ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ބޭނުކުން ފައިވާ ފައިނޭންަޝލް ިއންސްޓިޓިއުޓަށްގާއިމްކޮ

 ދުވަހެވެ. 30ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ކުން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަދޫކޮށްފައިވާ 
ުހ އެގްރިމެންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ޢިމާރާތެއް ުނވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ިހފުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުތައް ހާމަކުރުމަށްފަ  ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ .5

އެފަރާތުްނ  ،އެޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނަކަށް ކުރިމަތިލި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެބިޑް ބާޠިލް ކުރުމަށް ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަށް އެދެފިނަމަ
 -/30,000ނުވަތަ  ފިޔާރު  -/15,000 ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ބިޑްފައިސާ ) ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ

 އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ. (ރުފިޔާ
ގައި ބަހައްޓާފައިާވ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ލިބޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތު ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ .6

 ހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.ދުވަ)ތިރީސް(  30ދުވަހުން ފެށިެގން ޅާ ހުށަހަބިޑް ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ
މަހުގެ  2ކުރުމުގެ ކުރިން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ފުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްަޔށް ހި .7

ން ޚުނަމަ، އެ ތާރީއްޖެވަނަ ދުވަހަށްުވރެ ފަސްވެ 10ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުން ފަށާ ތާީރޚް، މަހުގެ 
 ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއާއެކު ދައްކަންވާނެއެވެ.ސެކިއުރިޓީ ފެށިގެން އެ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުްއޔަށްޖެހޭ ފައިސާވެސް 

ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ، ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނުގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ  .8
 މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔަށްހިފާ ފުރަތަމަ މަހުގެ ކުއްޔާއި ޑިޕޮޒިޓްފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މި

 
 



2 އުޞޫލް އްޔަށް ދޫުކރުުމގައި ަޢމަލުކުާރނޭ ގޮތުގެ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ފިާހރަ، ުގދަން، އޮީފސްަބއި ކު  ގެ 2 ޞަފްޙާ  
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ހިފާ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަން ކުއްޔަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ކުއްޔަށް ތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށްޢިމާރާ .9
ހިފި ފަރާތުގެ މުދާ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މުދަލެއް ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ުނބެހެއްޓޭނެއެވެ. ޢިމާރާތް ނުވަަތ 

 ހިފާ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ އަމިްއލަ ޚަރަދުގައެވެ.މާތުތައް ކުރަންޖެހޭނީ ކުއްޔަށްން ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ކުރަންޖެހޭ މަރާތަ
މަށް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ ބާޒާރުގެ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގުތަކެއް ކަ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ .11

ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ ބިޑުތައް ބާޠިލުޮކށް އަލުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުާލން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަޢުލީމީ  ޑު ކޮމިޓީ އަށްތަޢުލީމީ ފަން
 ފަންޑުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެެވ.

ޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކްސް ފަރާތަކީ، މީރާ އަްށ ދައްކަން ޢިމާރާތެއް ުނވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުަމށް ުހށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ .11
 އެއް ނުދައްކާހުރި ފަރާތަކަށްވެެގން ނުވާނެއެވެ. އަިދ ތަޢުލީީމ ަފންޑަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި، އެފައިސާ ދައްކަންެޖހޭ

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ނުދައްކާ ހުިރ ފަރާތަކަށްވެސް ވެގެން ނުވާނެެއވެ.
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަޒަންކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް  ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ .12

 ގޮތަށެވެ.
 

 ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ދާއިރާ

 ހުށަހެޅި އަގަށް 
  X 75އަގު  މަތީ/ ހުށަހެޅި އެންމެ އަގު  ހުށަހެޅި

 ( ނެއެވެ.އިންޓް ލިބޭޕޮ 75ހުށަހަޅާ ފަރާަތށް  އެންމެ މަތީއަގު)
75 

 X 25 25 އަދަދު ބޮޑު/ ހުށަހެޅި އެންމެ  އަދަދުހުށަހެޅި  މަށް މާލީ ޤާބިލުކަ

 111 ޖުމްލަ :

 

ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ޝާއިޢު ކުރި ދުވަހުން  ،ބަާލނީ ގާބިލްކަމަށް މާލީވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް  13 .13
 ޖުމްލަ  ފައިސާގެ ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަށް ބޭންކް ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ތެރޭގައި ސްދުވަހުގެމަ 6 ވޭތުވިފެށިގެން 
 .ބަލައިގެންނެވެ އަދަދަށް

މި އުޞޫލްގައި ބަޔާން ކުރެވިަފއިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ، ތަޢުލީމީ ފަްނޑު ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްެގ  .14
 ނެވެ.މަތިން

 މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގަިއ ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންެނވެ.  .15
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