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ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ބޯނަސް ދިނުމުގައި އަމަލު
ކުރާނެ އުޞޫލް

 .1ތަޢާރަފް
މި އުޞޫލްގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ބޯނަސް ދިނުމުގައި އެއް މިންގަނޑެއް ގެންގުޅުމާއި އަދި
ނ ބޯނަސް ދޭއިރު ދޭ ބޯނަސްއަކީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ޑިވިޑެންޑް ޕޮލިސީއާ
ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކު ް
ނގެ ހިންގުން
ގ ތެރެއިން ކުންފު ީ
އ ހަމަޖެއްސުމެވެ .މި އުޞޫލު ެ
ބނަސްއެއްގެ ގޮތުގަ ި
ށފަހު ދޭ ޯ
އެއްގޮތަށް ޑިވިޑެންޑް ދެއްކުމަ ް
ޞދުތަށް ޙާސިލް ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން އެއް މިސްރާބަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރު
ހަރުދަނާވެ ،ކުންފުނީގެ މަޤް ަ
އެޅުމަކީވެސް މި އުޞޫލުގެ އެއް ބޭނުމެވެ.
ބނަސްއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް
ށގެން ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން އަހަރީ ޯ
ފ ި
 11ޖުލައި  9112އިން ެ
ފައިސާއެއް ދޭންވާނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށް އަދި ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން
ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
އަދި ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަދަދަކީ ކުންފުނިން އެއަހަރަށް ޑިކްލެއަރކުރާ ޑިވިޑެންޑްގެ  3%އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށް
ގ
ލ ެ
ބނަސް އެއަހަރަކު ނުދިނުމަކީވެސް މި އުޞޫ ް
ތކުން އަހަރީ ޯ
ދ ޑިވިޑެންޑް ޑިކްލެއަރ ނުކުރާ ކުންފުނި ަ
ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަ ި
ބޭނުމެކެވެ.
 .9މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ބޯނަސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައިތައް
ނސް މާނަކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ
މި އުސޫލްގެ ބޭނުމަށް ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ބޯ ަ
އިނާޔަތްތަކާއި މުސާރައާއި އެލަވެންސް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
އނާޔަތެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނާޔަތްތައް
 .1ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނަކުން ދޭންޖެހޭ ި
 .9ކޮންމެ މަހަކު މުވައްޒަފުންނަށްދޭ މުސާރައާއި އެލަވެންސްތައް.
 .3މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެކިއެކި ރިކޮގްނިޝަން އެވޯޑްތައް އަދި އެވޯޑްތަކާއި ގުޅިގެންދެވޭ އިނާމްތައް
ރވިފައިވާ އެކިއެކި ވެލްފެއަރ ފަންޑް އަދި ސްޓާފް ލޯން
 .4މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއާރ އާއި ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީގައި ޤާއިމުކު ެ
ސްކީމް އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ސްކީމްތަކާއި ފެސިލިޓީތަށް.
ނ
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފިޔަވާ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހެނިހެ ް
ނ ބެލެވޭނީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައެވެ.
އިނާޔަތްތަށް މި އުޞޫލްގެ ދަށު ް
 .3ބޯނަސް ދެވޭނެ އުޞޫލް
ބނަސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އެއަހަރަކަށް ޑިވިޑެންޑްގެ
ވއްޒަފުންނަށް ޯ
ފނީގެ މު ަ
ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން އެ ކުން ު
ގޮތުގައި ޑިކްލެއަރ ކުރާ މިންވަރުގެ  3%އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ މިންވަރެކެވެ .އެހެން ކަމުން ކުންފުންޏަކުން ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި
1

ބޮޑު އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފި ކަމުގައިވާ ނަމަ އެ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ މިންވަރުވެސް މި
އުޞޫލުން ބޮޑުވެގެން ދާނެއެވެ .ކުންފުންޏަކުން އެއަހަރަކު ޑިވިޑެންޑް ޑިކްލެއަރ ނުކުރާ ކަމުގައިވާ ނަމަ އެއަހަރަކު އެ
ކުންފުންޏަކުން ބޯނަސް ދީގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ރިޓެއިންޑް އާރނިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑިވިޑެންޓް
ޑިކްލެޔަރ ކުރާ ކަމުގައިވާ ނަމަ ބޯނަސްގެ  3%ގުނުމުގައި ބަލާނީ އެ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ފައިދާއަށެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ރިޓެއިންޑް
ނސް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
އާރނިންއިން ޑިކްލެއަރކުރާ ޑިވިޑެންޑްއިން މުވައްޒަފުންނަށް ބޯ ަ
ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމާ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށް ފަހު ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް
ނ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދޭނެ
އެޖެންޑާކޮށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ .އެހެންކަމު ް
ޖުމްލަ އަދަދު ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރާ ޑިވިޑެންޑްގެ  3%އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ މިންވަރަކަށެވެ .އަދި ކޮންމެ
ސ
ށޓަކައި ހިއްސާދާރުންގެ ހާއް ަ
އަހަރެއްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ،ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމުމެއް ނިންމުމަ ް
ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނަމަ އެ ޖަލްސާއެއްގެ އެޖެންޑާގައި ،ބޯނަސް ދިނުމާއި ގުޅޭ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ސަރުކާރުގެ
ފ ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން
ކމުގައިވާނަމަ ،މިނިސްޓްރީ އޮ ް
 100%ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ބޯނަސް ދިނުމަށް ނިންމާ ަ
ހޯދަންވާނެއެވެ.
 .4ބޯނަސް ދިނުން
މ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމަށް ފަހު ބޯނަސް ދެވޭނީ ،ޑިވިޑެންޑް
ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް ދިނުމަށް އަހަރީ އާން ު
މނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއެކު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ދެއްކުމަށްފަހު ނުވަތަ ޑިވިޑެންޑް ދެއްކާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ި
ސދާރު ގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް
އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށްފަހުއެވެ .މިގޮތުން ހިއްސާދާރަށް ޑިވިޑެންޑް ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ހިއް ާ
ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ނަމަ އެ އަދަދަކާއި ޑިވިޑެންޑާއި "ސެޓް-އޮފް" ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިދާނެއެވެ.
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