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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ފިހާރަ ،ގުދަން ،އޮފީސްބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް
 .1ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ޢިމާރާތެއް ،ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރުމުން ބިޑު ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތަކުން
ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ބިޑް ބާޠިލްކޮށް އަލުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ .މި ގޮތުން ،ދެވަނަ ފަހަރުވެސް ކުރިމަތިލީ
އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި ،އެފަރާތަކީ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ މާލީތަނަވަސްކަންހުރި ފަރާތެއް ކަމަށްވުމުގެ
އިތުރުން ހުށަހެޅި ކުއްޔަކީ އެ ޢިމާރާތް ހުރި ސަރަހައްދުގެ މާކެޓް ކުއްޔާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއްނަމަ އެ ފަރާތަކަށް
އެތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .2ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ ބާޒާރުގެ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގުތަކެއް ކަމަށް
ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ އަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ބިޑުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު ،ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ އެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ /ވިޔަފާރި
ހުއްދައިގެ ނަކަލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ކުންފުންޏަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .4ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްފަދަ ތަންތަނަށް ( 15,000/-ފަނަރަ ހާސް) ރުފިޔާ އަދި ފިހާރަ  ،ގުދަން
ފަދަ ތަންތަނަށް ( 30,000/-ތިރީސް ހާސް) ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ރާއްޖޭގައިހުރި ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ްކށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ބޭނުމަށް "މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން" ގެ ނަމުގައި
ގާއިމ ޮ
ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ  30ދުވަހެވެ.
 4 .5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް (ބަނޑޭރި-ޕޭ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް) ދެއްކިދާނެއެވެ .އެގޮތަށް
ފައިސާ ދައްކާނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ އެ ބައްދަލުވުމުން ވަކިވެގެން ދިއުމުގެ ކުރިން އެ ފައިސާ
ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
 .6ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުތައް ހާމަކުރުމަށްފަހު އެގްރިމެންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން
އެޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނަކަށް ކުރިމަތިލި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެބިޑް ބާޠިލް ކުރުމަށް ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަށް އެދެފިނަމަ ،އެފަރާތުން
ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ (ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި  15,000/-ރުފިޔާ ނުވަތަ 30,000/-
ރުފިޔާ) އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.
 .7ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ލިބޭ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ
ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ ބިޑްހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.
 .8ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި  2މަހުގެ
ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުން ފަށާ ތާރީޚް ،މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހަށްވުރެ ފަސްވެއްޖެނަމަ ،އެ ތާރީޚުން
ފެށިގެން އެ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔަށްޖެހޭ ފައިސާވެސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއާއެކު ދައްކަންވާނެއެވެ.
ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ފިހާރަ ،ގުދަން ،އޮފީސްބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް
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 .9ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ،ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނުގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔަށްހިފާ ފުރަތަމަ މަހުގެ ކުއްޔާއި ޑިޕޮޒިޓްފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.
 .10ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަން ކުއްޔަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި ކުއްޔަށް
ހިފި ފަރާތުގެ މުދާ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މުދަލެއް ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ .ޢިމާރާތް ނުވަތަ
ތަން ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކުރަންޖެހޭނީ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައެވެ.
 .11ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ ބާޒާރުގެ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގުތަކެއް ކަމަށް
ތަޢުލީމީ ފަންޑު ކޮމިޓީ އަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ބިޑުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަޢުލީމީ
ފަންޑުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .12ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ،މީރާ އަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކްސް
އެއް ނުދައްކާހުރި ފަރާތަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ތަޢުލީމީ ފަންޑަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި ،އެފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތަކަށްވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .13ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަޒަންކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައިމިވާ
ގޮތަށެވެ.
ދާއިރާ
ހުށަހެޅި އަގަށް
މާލީ ޤާބިލުކަމަށް

ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް
ހުށަހެޅި އަގު  /ހުށަހެޅި އެންމެ މަތީ އަގު 75 X

75

(އެންމެ މަތީއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  75ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ).
ހުށަހެޅި އަދަދު  /ހުށަހެޅި އެންމެ ބޮޑު އަދަދު 25 X

25
ޖުމްލަ :

100

 13 .14ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް މާލީ ގާބިލްކަމަށް ބަލާނީ ،ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ޝާއިޢު ކުރި ދުވަހުން
ފެށިގެން ވޭތުވި  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ
އަދަދަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 .15މި އުޞޫލްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ،ތަޢުލީމީ ފަންޑު ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ
މަތިންނެވެ.
 .16މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
........................................................................................................................................................................................................................
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ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ފިހާރަ ،ގުދަން ،އޮފީސްބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް
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