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ތައާރަފު
 2011ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރެވުނު

މިއީ މީރާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނެވެ.

ޒިންމާ

މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނުގައި ،ޖުމުލަ  6ޕްރޮގްރާމެއްގެ

ވފައިވާ އިދާރާގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް
ހަވާލުކުރެ ި

ތެރެއިން 2015 ،އިން  2019އަށް މީރާއިން

އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އުފައްދާފައި ވަނީ

އެންމެ އިސްކަންދޭނެ ކަންތައްތައް ކުރު ގޮތަކަށް

 2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އ
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި އިސްކަންދޭ ކަންތައްތަ ް

މަސައްކަތްތައް

ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް

އލަށް ތައާރަފުކުރެވުނު އެކިއެކި
އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ަ

ވެސް މި ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ .މީރާއިން

ޓެކްސްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުމަށެވެ .އެ

ޓރެޓެޖީތަކުގެ ކާމިޔާބީ ބިނާވަނީ މި
އިސްކަންދޭ ސް ް

ދުވަސްވަރު ތައާރަފުކުރެވުނު ޓެކްސްތަކުގެ ތެރޭގައި

މިންގަނޑުތައް ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ޒަމާނީ

މީރާގެ

ޓެކުހުގެ

ޅަފަތުގެ

ނިޒާމު

ހިންގުމުގެ

އަހަރުތަކުގެ

ހިމެނެނީ ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ
ނގޭ ޓެކުހާއި،
ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެ

މި ޕްލޭނަކީ މީރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހާއި ،މުދަލާއި

ކުރެވުނު

ތެރެއިން

ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސްއެވެ .މީގެ ތެރެއިން

އުފައްދާފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ .މި ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ

މދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކުހަކީ ،ޓޫރިސްޓް
ު

ހުރިހާ

އިސް

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ

މުވައްޒަފުން ޝާމިލުވެފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި

އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ފުޅާކުރެވިގެން

ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ނަގަން ފެށުނު ޓެކްސްއެކެވެ .މި މުއްދަތުގައި މީރާއިން

ނ ކުރުމާބެހޭ
ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ،ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭ ް

ސއެއް ބިނާކުރުމުގެ
ވަނީ އިތުބާރު ހިފޭ މުއައްސަ ާ

ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމުގައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ

އިތުރުން ހަރުދަނާ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑެއް ވެސް

ފަންޑުގެ މސ .ބާބަރާ އޭބެއަރ ގެ އިރުޝާދު

ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.

ލިބުނެވެ.

މިހާ ހިސާބުން ،މީރާގެ މަސައްކަތްތައް އަނެއް

މީރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި "ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް"

ރފަތަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ރޭވުންތެރި
ހަ ު

ގެ

ޕްލޭނުގައިވާ

ތަސައްވުރަކަށް މި ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ .ވުމާއެކު،

ކަންތައްތައް

ކުރިއަށް އޮތް ހަރުފަތަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ

މަސައްކަތްކުރުމަށް މީރާއިން އެދެމެވެ .އެންމެން

 4އަހަރު މީރާއިން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބާމެދު

އެކުގައި

އެދޭފަދަ

ނަޒަރުހިންގާލެވުނެވެ .މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނަކީ އެ

އކަށް މީރާ
ގާބިލު އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މުއައްސަސާ ަ

ތަޖުރިބާ އާއި ކުރިމަގުގެ ތަސައްވުރާއި މީރާގެ އަމާޒު

ހެދޭނެކަން ޔަގީނެވެ.

މަޝްވަރާތަކުގެ

ގިނަގުނަ
މަރުހަލާއެއްގައި

ކިބައިން،

މި

ވެސް

ސްޓްރެޓީޖިކް

މީރާގެ

ހާސިލުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކޮށްގެން

މީރާއިން

ކެނޑިނޭޅި

1

އެކުލަވައިލައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ.

މީރާގެ ސްޓްރެޓީޖި ްކ ޕްލޭން
2015 - 2019

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ މެސެޖް
 2010ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު މީރާ އުފެދުނު

ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،ވިޔަފާރީގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ

ލަނޑުދަނޑިތަކެއް

ސަގާފަތް

ފަހުން

ވަނީ

މި

ހާސިލުކުރެވިފައެވެ.

ގިނަގުނަ
ހތަރު
ަ

ކުރެވުނު

އަހަރު

ނެތް

ސަގާފަތެއް

މާހައުލެއްގައި

އެ

އަށަގެންނެވުމާއި ،ޓެކްސް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށާއި

އިޚްލާޞްތެރި އަދި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން،

އެ

މީރާގެ ވިޜަން ކަމުގައިވާ "ދައުލަތަށް ނަގާ އަމްދަނީ

ސިސްޓަމްތަކެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ،މި ނޫން ވެސް އެތައް

ވީހާ ވެސް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ،ޚަރަދު ކުޑަ

ކަމެއް ހިމެނެއެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް  13މަސްދުވަހުގެ

އ ހަރަކާތްތެރިވާ،
ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބަލައިގަތުމުގަ ި

ތެރޭގައި  3ޓެކްސް ޤާނޫނެއް ތައާރަފުކުރުމުގެ

ރަނގަޅު

ޔބުކަމާއެކު ނިންމައިލެވުމާއެކު ،މި
މަސައްކަތް ކާމި ާ

ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުވައިދޭ ޕްރޮފެޝަނަލް

ދަނޑިވަޅަކީ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި

މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުން" ،މި

މީރާއިން

ސްޓްރެޓީޖިކް

މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ބިންގަލެއް

ލަނޑުދަނޑިތައް ދެނެގަނެ ،ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނެއް

މި ވަނީ އެޅިފައެވެ .މިއަދު ،މީރާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކށް
މެދުވެރި ޮ

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން

މަގު ދައްކައިދިނުމުގެ ދަނޑިވަޅުކަމުގައި އަޅުގަނޑު

އންމެ އެފިޝަންޓްކޮށް އަދި އެންމެ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް
ެ

ގަބޫލުކުރަމެވެ.

އަދި

ޓެކްސް

ދައްކާ

ފަރާތްތަކަށް

އކަތް
މަސަ ް

މެނޭޖްކުރުމަށް

ހާސިލުކުރަން
އެ

އިތުބާރު

ބޭނުންވާ

ލަނޑުދަނޑިތައް

ހިފޭ

ހާސިލުކުރާނެ

ހިނގާ އެއް މުއައްސަސާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު
މީރާއަކީ

ބަލައިގަނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ

އޮނިގަނޑުން

ބޭރުގައިވާ

މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް،
އަލަށް އުފައްދާ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ ވެސް

ސަރުކާރުގެ

މާލީ

އަކީ

ސަރުކާރުގެ

އެންމެ

އެއް

"ކްރިޓިކަލް

އކާއި ،އެ ވިޜަންއަށް ވާސިލުވުމަށް
ސާފު ވިޜަން ަ
މަގުދައްކައިދޭނެ ސްޓެރެޓީޖިކް ޕްލޭނެއް އޮތުމެވެ.

ލިބުނު އާމްދަނީގެ  75%އަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް

އެހެންނަމަވެސް މީރާގެ ޅަފަތުގެ އަހަރުތަކުގައި މީރާގެ

ނފައި ވަނީ މީރާއިންނެވެ .އެހެންކަމުން ،މީރާ
ބަލައިގަ ެ

ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ވެސް ބޭނުންކުރަންޖެހުނީ

އެފިޝަންޓްކަމާއެކު ހިނގުމަކީ ސަރުކާރަށް ވެސް

ނިޒާމް

ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެކެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި،

ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ .މި މަސައްކަތުގެ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ސަރުކާރުން

ތެރޭގައި ،ޒަމާނީ ޓެކުހުގެ ނިޒާމުތަކާ ހުރިހާ ގޮތަކުން

ރމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި
ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކު ަ

ފަރާތްތަކެއް

މި މުހިއްމުކަން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ވެސް

މީރާގެ ސްޓްރެޓީޖި ްކ ޕްލޭން
2015 - 2019

މުހިއްމު

ބައިވެރިޔަކީ

މީރާއެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު މުޅި ސަރުކާރަށް

ރާއްޖެއަށް

2

ސަކްސަސް

ފެކްޓަރ"

ނކަން
ކަ ް

ބެލެހެއްޓުމުގައި

ކރެވުނު
ތައާރަފު ު

ބީރައްޓެހި

ޓެކްސް

ޓެކުހުގެ

ދައްކާ

މީގެ އިތުރުން ،ޓެކުހުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް

ވޭތުވެދިޔަ  4އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން

ކުރިމަތިވާ

ހާސިލުކޮށްފައިވާ

ކާމިޔާބީތަކާމެދު

އަޅުގަނޑު

ޝޮކްތަކަށް ރައްދުދެވޭފަދަ ފަހެލި މުއައްސަސާއަކަށް

ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ކުރިމަތީގައި

މީރާ ވާންޖެހެއެވެ.

ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .އެހެންނަމަވެސް

އިޖާބަދެވޭފަދަ،

އަދި

އެ

ނިޒާމަށް

އަޅުގަނޑުމެން
މީރާއިން އިސްކަންދޭނެ  7ސްޓްރެޓެޖީ އާއި އެ

ކުރިމަތިލައި،

އެ

ގޮންޖެހުންތަކާ
ދައްކާ

ޓެކްސް

ސްޓްރެޓެޖީތައް ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރާނެ

ރަނގަޅު

ފެންވަރުގެ

ޕްލޭންގައި

ޤައުމަށް

ޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ

24

މިންގަނޑު،

މި

ސްޓްރެޓީޖިކް

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މި ދެންނެވި ސްޓްރެޓެޖީތައް

ނ
ކެރިގެ ް
ފަރާތްތަކަށް

ޚިދުމަތްތަކެއް

ފޯރުވައިދީ،

ކަމާމެދު

އަޅުގަނޑު

ކއްނުކުރަމެވެ.
ޝައް ެ

މތު އަޅުގަނޑުމެން
ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރާ ގުޅޭ މައުލޫ ާ
ގަވާއިދުން އާންމުކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

ދ މުޙައްމަދު
ޔަޒީ ު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
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ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން
މީރާގެ

ޕްލޭން

ސްޓްރެޓީޖިކް

އެކުލަވާލުމުގެ

މި

ޕްލޭން

ސްޓްރެޓީޖިކް

އެކުލަވައިލުމުގެ

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މީރާގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ،ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ

ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް

ތެރޭގައި

އިސްކަންދޭންޖެހޭ

ކުރެވުނެވެ .އޭގެ ފަހުން ،މީރާގެ އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ

ކަންތައްތައް ދެނެގަނެވުނެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއެކު،

މާހައުލު ދިރާސާކޮށް ،މީރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރި

އެންމެ

އިތުރުން،

ރިސްކްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ލިސްޓުކުރެވުނެވެ .މީގެ

މީރާއިން އަމާޒުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި

ފުރުސަތުތަކާއި

ޓޖީތައް ވެސް ދެނެގަނެވުނެވެ .މީރާގެ އަހަރީ
ސްޓްރެ ެ

ވެސް

ބަޖެޓު އެކުލަވައިލެވިގެން ދާނީ މި ސްޓްރެޓީޖިކް

ނަޒަރު ހިންގައިލެވުނެވެ .މި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް

ފްރޭމްވަރކްގެ

އަދި

ވެސް ކުރެވުނީ ،ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގާކަމަށް

ބަޖެޓުގެ ބޭނުމަށާއި އަހަރު ތެރޭގައި ކުރާނެ ކަންކަން

އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް މި

ގ
ޕްލޭންކުރުމު ެ

އިތުރުން،
މީރާގެ

މީރާއަށް
އެންމެ

ފަހިވެފައިވާ

ރަނގަޅު

ކަންތައްތަކަށް

މީރާއިން
އިސްކަންދޭ

ލތްތައް ކަމަށްވާ
މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީ ަ

އެކްޝަން

"ޕެސްޓެލް"" ،ސްވޮޓް" އަދި "ރިސްކް މެޓްރިކްސް"

ސްޓްރެޓެޖީތައް

ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .މި ގޮތުން

މަތީގައެވެ.

އެންމެ

ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ

މައްޗަށް
ބޭނުމަށް

ޕްލޭން

ބިނާވެގެންނެވެ.
އެކުލަވައިލެވޭ

އެކުލަވައިލާއިރު،

ހުންނާނީ

އެ

އަހަރީ

އިސްކަންދޭ

ޕްލޭންގެ

އެންމެ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ލިސްޓުކުރުމަށްފަހު ،އެއިން
ދވުނެވެ.
ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް "ރިސްކް ސްކޯ" އެއް ެ

އަހަރީ އެކްޝަން ޕްލޭނާއެކު ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނުން،

އަދި މި ރިސްކް ސްކޯތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ރކާތްތަކަކަށް ވެސް
މީރާއިން ހިންގާ ހުރިހާ ހަ ަ

އެންމެ ބޮޑެތި ރިސްކްތަކާ ގުޅޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް

ސްޓްރެޓީޖިކް ގޮތުންނާއި ހިންގުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން

އެކުލަވައިލެވުނެވެ.

އެއަށްފަހު

ސްޓްރެޓެޖީތައް

ގްރޫޕްކުރުމަށްފަހު

އިސްކަންދޭނެ

ޖތައް
ސްޓްރެޓެ ީ

ކަނޑައެޅުނެވެ.
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މަގުދައްކައިދޭނެއެވެ.

ސްޓްރެޓީޖިކް ފްރޭމްވަރކް




 

 

   

   
   

       

 

!"#

      

    
  

މި

މަސައްކަތްތައް

މިއިން ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވެސް އިސްކަންދޭ

ބަހައިލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު  2ޕްރޮގްރާމަކަށެވެ.

އވާނެއެވެ .އިސްކަންދޭ
ސްޓްރެޓެޖީތައް ކަނޑައެޅިފަ ި

އެއީ "ފަންކްޝަނަލް ޕްރޮގްރާމް" ތަކާއި "ސަޕޯޓް

ސްޓްރެޓެޖީތަކަކީ

އަހަރުގައި

ޕްރޮގްރާމް" ތަކެވެ .ފަންކްޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ

މީރާއިން އެންމެ އިސްކަންދޭނެ ސްޓްރެޓެޖީތަކެވެ.

ތތަކާއި
މީރާއާ ހަވާލުވެފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަ ް

އަދި މި ސްޓްރެޓެޖީތަކަކީ މީރާގެ ވިޜަން ،މިޝަން

ގުޅުންހުރި

ރމަށް ސީދާގޮތެއްގައި
އަދި މަގުސަދުތައް ހާސިލުކު ު

ޓެކްސް

ފްރޭމްވަރކްގައި

   

ދައްކާ
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އެހީތެރިވެދޭނެ ސްޓްރެޓެޖީތަކެކެވެ.

ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ .ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހިމެނެނީ
ފަންކްޝަނަލް

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
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ތއް
ލަނޑުދަނޑި ަ

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދޭ ،އެ މަސައްކަތް
ކުރުވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.

މީރާގެ ސްޓްރެޓީޖި ްކ ޕްލޭން
2015 - 2019

ވިޜަން ،މިޝަން އަދި ގަބޫލުކުރާ ހަމަތައް
ވިޜަން
ދައުލަތަށް ނަގާ އާމްދަނީ ވީހާ ވެސް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ،ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން
ގތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ،އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް
ބަލައި ަ
ފޯރުވައިދޭ ޕްރޮފެޝަނަލް މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުން.

މިޝަން
ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި
ތކަށް ތަބާވުމަށް ހިތްވަރުދޭ އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް
ޓެކުހުގެ ޤާނޫނު ަ
ފޯރުވައިދޭ ،އަދި މި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ،ޤާބިލު މުއައްސަސާއެއް ޤާއިމުކުރުން.

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ހަމަތައް
ހަމަހަމަކަން
ހަމަހަމަކަމާއެކު ،ދެމީހެއްގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން.
ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް
ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމުގައި ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ޙިލްމު ބޭނުންކޮށް ،އެ ކަމުގައި ނަމޫނާ ބަޔަކަށްވުން.
ނަޒާހަތްތެރިކަން
ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ،އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުން.
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ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހުން
ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އަދާކުރުން.
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ،ދެ ފުށް ފެންނަ މުއައްސަސާއަކަށްވުން.

މީރާގެ މަގުސަދުތައް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި މީރާގެ މަގުސަދުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި މަގުސަދުތަކެވެ.
ސއާބެހޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޓެކްސްއާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުން.
 .1ޓެކް ް
 .2ޤާނޫނީ ގޮތުން ދައުލަތަށް ނަގާ އެންމެހައި ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
ދއްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ހިސާބު ކުރަނީ
 .3ޓެކްސް ަ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމާއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ،ފީ ނުވަތަ
އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން.
ހއްގުތަކަށް
 .4މީރާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ަ
ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.
ތތަކަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާބެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ދީ ،އެ
 .5ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ ް
ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވީހާ ވެސް ކުޑަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން.
ނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޚަރަދު ވީވަރަކުން ކުޑަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭވުން.
 .6ޓެކްސް ެ
 .7ޓެކްސްއާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާން ،ކްލެއިމް،
ސްޓޭޓްމަންޓް ،ނޯޓިސް ފަދަ ހުރިހާ ފޯމްތައް ،އޭގައި ހުންނަންވާނެ މައުލޫމާތު
އން.
ބަޔާންކޮށް ތައްޔާރުކުރުން އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިސްލާހުތައް ގެނަ ު
 .8ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .9ޓެކްސްއާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ސަރުކާރަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަންނީ
ލަފާދިނުން.
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އިސްކަންދޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް
2015 - 2019
ޕްރޮގްރާމް 1

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުން
ތައާރަފު

1

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ބޯލަނބާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއް ބިނާކުރުމުގެ އަސާސަކީ އެ ފަރާތަކަށް ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ފުރިހަމައަށް އެނގިފައި ހުރުމެވެ.
ފ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާމު އަދިވެސް އޮތީ އޭގެ ޅަފަތުގައި ކަމަށް ވުމުން ،ޓެކުހާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަނގަޅު އަދި އިތުބާރު ހި ޭ
ލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މީރާއިން ކުރާ
ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނެނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި އާންމުންނަށް މައު ޫ
އގެ ގޮތުގައި އާންމުން ދެކޭ ދެކުން އެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ ވެސް މި ޕްރޮގްރާމްގެ
މަސައްކަތްތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މީރާއަކީ އިތުބާރު ހިފޭ މުއައްސަސާއެ ް
ރނީ މީރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެންނާއި ،މީރާގެ ބްރޭންޑް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް
މަގުސަދެކެވެ .މި މަގުސަދު ހާސިލުކު ާ
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުންނާއި ،ޝާއިޢުކުރެވޭ މައުލޫމާތު މެދުވެރިކޮށެވެ.

އިސްކަންދޭ ސްޓްރެޓެޖީ
މައުލޫމާ ުތ ފޯރުވައިދިނުމަށާއި ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަމާޒު ކަނޑައެޅިފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތައް
ފަރުމާކޮށް ހިންގުން
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުމަށާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މިހާރު ވެސް މީރާއިން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް
ނތެރިކަން އިތުރުކޮށް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި އާންމުންނާ
ހިންގައެވެ .ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގައި މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އުފެއްދު ް
ހަމައަށް މި ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރުވައިދިނުމުގެ މަގު އިތުރަށް ތަނަވަސްކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ބޭނުންވާ ސައްހަ މައުލޫމާތު ،އެ މައުލޫމާތެއް
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ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ،މުހިއްމު ވަގުތުތަކުގައި ފޯރުވައިދެވޭނެ ގޮތަށް މި ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރެވޭނެއެވެ.

މީރާގެ ސްޓްރެޓީޖި ްކ ޕްލޭން
2015 - 2019

ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް
ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޓެކްސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމްކުރުން
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ޓެކްސް އޭޖެންޓުންނަށާއި ،ޓެކުހުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން
އހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މީރާގައި ޤާއިމްކުރެވޭނެއެވެ.
ޓެކުހާ ގުޅޭ ކޯސްތައް ހިންގާ ޓެކްސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓެއް  2019ވަނަ ަ
އަދި މި އިންސްޓިޓިއުޓަކީ "ސާރކް" ސަރަހައްދުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.

ރ ބަލާ ސަރވޭއިން  90%އަށް ވުރެ މަތިން ހޯދާ
ސ މައުލޫމާ ުތ އެނގިފައިވާ މިންވަ ު
ޓެކުހާ ގު ޭޅ އަސާ ީ
ފަރާތްތަ ުކގެ ނިސް ަބތް  95%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުން
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކުހާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެނގިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސަރވޭއެއް
ކުރެވޭނެއެވެ .މީރާއިން ޓެކުހާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުވައިދީ ،ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ މި ސަރވޭއިން
ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ .މީރާގެ އަމާޒަކީ 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ،މި ސަރވޭގައި  90%ސުވާލަށް ރަނގަޅު ޖަވާބުދޭ
ގ  95%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުމެވެ.
ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތް ،ސަރވޭގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކު ެ
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ޕްރޮގްރާމް 2

ޓެކްސް ނިޒާމު ހިންގުން
ތައާރަފު

2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމަކީ މީރާގެ ޒިންމާއެކެވެ .މި ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް ބެލެހެއްޓުމާއި،
ޓެކްސް ބަޔާންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހުށަހެޅޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި ،އެ ބަޔާންތައް ޕްރޮސެސްކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޓެކްސްއާބެހޭ ގަވާއިދުތައް
ނތަކާއި ސަރުކާރުގެ ޓެކުހުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވައިލުމަށް ބޭނުންވާ
އެކުލަވައިލައި ،އެ ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި ،ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫ ު
އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމަކީ ވެސް ޓެކްސް ނިޒާމު ހިންގުމުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ .އަދި "ލީކޭޖަސް" ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީން މަދުވާ އަދަދު ވީހާ ވެސް
ދަށްކުރުމާއި ރެވެނިއު ބޭސް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ކޮންމެ ޓެކްސް އިދާރާއެއްގެ ވެސް އެންމެ އަސާސީ އެއް ލަނޑުދަނޑިއެވެ.

އިސްކަންދޭ ސްޓްރެޓެޖީ
ޓެކްސް ގެޕް ދަށްކުރުމާއި ޓެކްސް ނިޒާމް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަހާ ހިނދަކު ،ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް މީރާއަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި
މަގަކީ "ލީކޭޖަސް" މަދުކޮށް ،ޓެކްސް ގެޕް ދަށްކުރަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ .ޓެކްސް ގެޕް ދަށްކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުން މީރާގެ
މ ހާމަވެ ،އެފިޝަންސީ އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޓެކްސް ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރަން ކުރެވޭ
އަޒު ް
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މިހާރު ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ،ކުރިމަގަށް ރަނގަޅު ބިންގަލެއް އެޅިގެންދާނެއެވެ.

ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް
ޓެކްސް ގެޕްގެ މިންވަރު ދެނެގަނެ ،އަހަރުން އަހަރަށް ޓެކްސް ގެޕް ދަށްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ގެޕްގެ މިންވަރު މިހާތަނަށް އަންދާޒާކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ޓެކްސް ގެޕް އަންދާޒާކުރުމަށްޓަކައި ،ޓެކްސް
ޒކުރެވިއްޖެނަމަ ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ މިންވަރު އަންދާޒާކުރާ
ބޭސް ހުރި މިންވަރު ނުވަތަ ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަންފީ ު
އޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ .މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ  2އަހަރުގައި ޓެކްސް ގެޕް ހޯދުމަށް މޮޑެލްއެއް ހަދައި،
މޮޑެލްއެއް ތަ ް
ޓެކްސް ގެޕްގެ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން ،އާމްދަނީ މަދުވާން މަގުފަހިކޮށްދޭ "ބާގަނޑުތައް" ބެއްދުމުގެ މަސައްކަތް
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ސ ގެޕް ދަށްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.
ކޮށް ،ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ޓެކް ް

މީރާގެ ސްޓްރެޓީޖި ްކ ޕްލޭން
2015 - 2019

ހުރިހާ ޓެކުހަކާ ގުޅޭ ޓެކްސް ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުން
މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ ޓެކުހަކާ ގުޅޭ ޓެކްސް ބަޔާންތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް
ކގެ ޓެކުހުގެ އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެ
މިހާރު ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ .މީރާ މަސައްކަތްކުރަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަ ު
ށ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށެވެ .އެހެންކަމުން 2019 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ،ހުރިހާ ޓެކުހަކާ ގުޅޭ
ފަރާތްތަކަ ް
ޓެކްސް ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން އޮންލައިންކޮށް ކުރެވުމަކީ މުހިއްމު މޭލުދަނޑިއަކަށް ވާނެއެވެ.

ށ ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކުގެ  75%އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ
މީރާއަ ް
 50%އޮންލައިންކޮށް ކުރުން
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގައްޔާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިން ނަމަވެސް،
ނންކުރާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ .އޮންލައިންކޮށް ޓެކްސް
އޭގެ ކާމިޔާބީ ބިނާވަނީ މި ލުއިފަސޭހަތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ބޭ ު
ޅއި ފައިސާ ދެއްކުމަކީ މީރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ލުއިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ .އަދި އެފިޝަންސީ އިތުރުވާނެ ކަމެއް
ބަޔާން ހުށަހަ ަ
ވެސް މެއެވެ .މީރާގެ އަމާޒަކީ  2019ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  75%ޓެކްސް ބަޔާންތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމެވެ .އަދި
އކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ  50%އޮންލައިންކޮށް ކުރެވިގެން ދިއުމެވެ.
ފައިސާ ދެ ް

ހުރިހާ އަތޮޅަކުން ވެސް މީރާގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ވެފައި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ޤައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރިފައިވުމަކީ މީރާގެ
ކންމެ އަތޮޅެއްގައި މީރާގެ ސަރަހައްދީ އޮފީހެއް ނުވަތަ ފައިސާ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެޮ .
މރުކަޒެއް ޤާއިމްވެގެންދިއުމަކީ މީރާގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފުރިހަމަކޮށް ،އެފިޝަންސީ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ .މީރާގެ
ބަލައިގަންނަ ަ
އަމާޒަކީ  2019ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ،ބާކީ އޮތް  19އަތޮޅުގައި މީރާގެ ސަރަހައްދީ އޮފީހެއް ނުވަތަ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ
މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ ) 2012ވަނަ އަހަރު ހދ .އަތޮޅުގައި މީރާގެ ސަރަހައްދީ އޮފީހެއް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ(.

އެހެން ޓެކްސް އޮތޯރިޓީތަކާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ޤާއިމްކޮށް ޓެކްސް ޓްރީޓީތަކުގެ ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ހުޅުވިފައިވާ އިޤްތިޞާދެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޤައުމެއްގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުނިތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް
މތަކުގެ ޓެކްސް އޮތޯރިޓީތަކާއެކު މުއާމަލާތުކުރުމަކީ ވަރަށް
ބޮޑުވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޓެކުހާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހެން ޤައު ު
މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މި ގޮތުން ،މީރާއިން "ނަމޫނާ" ޓެކްސް އޮތޯރިޓީތަކާއެކު މަސައްކަތުގެ ގުޅުން ޤާއިމްކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއިން
އިބްރަތް ހާސިލުކުރަންޖެހެއެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ،މީރާގެ އުއްމީދަކީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ޓެކްސް އޮތޯރިޓީތަކާއެކު ބަދަހި
ޤއުމުތަކާއެކު ޓެކްސް ޓްރީޓީތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ
ގުޅުމެއް ޤާއިމްކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރިކުރާ ަ
މަސައްކަތް ފެށުމެވެ.
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ޤާނޫނަށް ބޯލެނބުވުމާއި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުން
ތައާރަފު

3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ބިނާވެފައިވަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު އެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅާ ނިޒާމެއްގެ
މވެފައި އޮތުމުގެ މައްޗަށެވެ .މި
މައްޗަށެވެ .މި ނިޒާމުގެ ދެމިއޮތުން ބިނާވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ބޯލަނބާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއި ް
ރހެދުން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ
ނިޒާމަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ބޯލެނބުމަށް ބާރުއަޅާ ،ޓެކުހަށް މަކަ ު
ހލަތެއްގައި އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތަންފީޒީ ފިޔަވަޅު އަޅާ ނިޒާމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނެނީ
ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ ،އަދި ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިއްޖެ ާ
ބ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދަން ފިޔަވަޅު އަޅަން
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ބޯލަނ ާ

ޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައި

ކުރާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އިސްކަންދޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ޓެކުހު ެގ ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލެނބުމަށް ބާރުއަޅައިގެންނާއި ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުމުން
އެއްކިބާކޮށްގެން ރެވެނިއު ޭބސް ރައްކާތެރިކުރުން
ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލަނބާ މިންވަރު ކުޑަނަމަ ،އަދި ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން އާންމުނަމަ ،ޓެކުހުގެ ނިޒާމު
ތޔާރުގައި ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލަނބާ މިންވަރު
އިސާހިތަކު ރޫޅިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން އަމިއްލަ އިޚް ި
ތރުކުރުމަކީ ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ކަމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގުމަށް ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ވަކިވަކި ޓެކްސް ދައްކާ
އި ު
ފަރާތްތަކުގެ ރިސްކް ހުރި މިންވަރަށް ބެލިގެން އޮޑިޓް މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަކީ ވެސް ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދުމުން އެއްކިބާކުރުމަށް
ކ ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ބެލުމަކީ ވެސް ޓެކުހުގެ ނިޒާމުގައި
މުހިއްމު ކަމެކެވެ .ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އިއުތިރާޒުކުރުންތައް ވަ ި
އދުމަށް އެހީތެރިވެ ،ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން މަދުކުރުމަށް އެޅޭ އިތުރު ފިޔަވަޅެކެވެ .މި ކަންކަމުގެ އެހީގައި މީރާއިން
އިތުބާރު އުފެ ް
މަސައްކަތްކުރާނީ ޓެކުހުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ރެވެނިއު ބޭސް ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ.

ސ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،ނުލިބި ހުރި
ޓެކް ް
ސ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ފައި ާ
މީރާގެ މަސައްކަތްކުރާނީ ތަންފީޒީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މަދުކުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް ތަންފީޒީ
އން ހާމަކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ،ޓެކްސް ދައްކާ
ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައި މީރާއިން މަސައްކަތްކުރާނީ މީރާ ި
އކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށެވެ .އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގުސަދު ހާސިލުވާނެ އަދި އެފިޝަންސީ އިތުރުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް،
ފަރާތާ ެ
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މީރާގެ ސްޓްރެޓީޖި ްކ ޕްލޭން
2015 - 2019

ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް
ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދައްކާ ނިސްބަތް  95%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުން
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލަނބާ މިންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނެ އެއް މިންގަނޑަކީ ސުންގަޑީގެ
ނިޔަލަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތެވެ .މީރާގެ އުއްމީދަކީ  2019ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން،
ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތް  95%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުމެވެ.

އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި ހުށަހަޅާ ބަޔާންތަކުގެ ނިސްބަތް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުކުރުން
ހުށަހަޅާ ބަޔާންތަކުގައި ކުށް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުންނަކަމުގައިވާނަމަ ޓެކްސް ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ޤާނޫނަށް ބޯލެނބެވުމަށް
އޚްތިޔާރުގައި ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލެނބުވުމަށް
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު މަތިވެގެންދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އަމިއްލަ ި
އޅުމުގައި މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވުމަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .ރަނގަޅަށް ،ކުށެއް ނެތި
ބާރު ެ
ޓެކުހުގެ އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބާރުއެޅުން ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .މީރާގެ އުއްމީދަކީ ،މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ
ނތަކުގެ ނިސްބަތް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުކުރުމެވެ.
މުއްދަތުގައި ،އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި ހުށަހަޅާ ބަޔާ ް

މުޅިން އޮޓޮމޭޓްކޮށްފައިވާ ރިސްކް ޕްރޮފައިލިންގ އަދި އޮޑިޓް ސިލެކްޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން
އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަކީ ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން މަދުކުރެވިދާނެ ގޮތެކެވެ .މީރާގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން
އކިބާވާން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރު
އިތުރުކޮށްގެން ،ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުމާއި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެ ް
ނިމުމުގެ ކުރިން ،މުޅިން އޮޓޮމޭޓްކޮށްފައިވާ ރިސްކް ޕްރޮފައިލިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރެވި ،އޮޑިޓްކުރާނެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް
ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މުޅިން އޮޓޮމޭޓްކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވުމަކީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވެ،
ބވާން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭ ބާރެކެވެ.
ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުމާއި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކި ާ

ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ ނިސްބަތް އަހަރުން އަހަރަށް ދަށްކުރުން
ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގައި މީރާގެ އެފިޝަންސީ ވަޒަންކުރެވޭނެ އެއް މިންގަނޑަކީ ،ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ނުލިބި
އރު ނުލިބި ހުންނަ ފައިސާގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ
ހުރި ފައިސާގެ ނިސްބަތެވެ .މި ރޭޝިއޯ މެދުވެރިކޮށް ،އަހަރު ނިމޭ ި
އިތުރުން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބާރުއެޅެއެވެ.
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ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު އަހަރުން އަހަރަށް ކުޑަކުރުން
ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ހޭދަވާ ދުވަހުގެ އަދަދު މަދުކުރުމަކީ ކުރީބައިގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ބާރުއަޅާ އަދި
ދމުގެ މަސައްކަތް މެނޭޖްކޮށް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއެކު
އެފިޝަންސީ އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ .އަދި ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯ ު
ކުރީބައިގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ވެސް ބާރުއަޅާނެ ކަމެކެވެ.
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ޕްރޮގްރާމް 4

އިދާރީ ހިންގުން
ތައާރަފު

4

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ފަންކްޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނެނީ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި މީރާ ހިންގުމާއި،
ޖކުރުމެވެ .މި ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް
ފައިސާއާއި ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،މީރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތްތަކާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް މެނޭ ް
ތއް ހާސިލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
މެނޭޖްކޮށްގެން ،މި ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ފަންކްޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ަ

އިސްކަންދޭ ސްޓްރެޓެޖީ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
މި ޕްރޮގްރާމްގެ އަމާޒަކީ ،ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ އެކިއެކި ސްޓްރެޓެޖީތައް މެދުވެރިކޮށް މީރާގެ އެފިޝަންސީ އިތުރުކުރުމެވެ .ތިމާވެއްޓާ
ޖތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މި ސްޓްރެޓެޖީގެ
ރައްޓެހި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ސްޓްރެޓެ ީ
ހންގާ ހަރަކާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ،މީރާގެ ބިޒްނަސް ޕްރޮސެސްތައް ހަރުދަނާކޮށް ،އެހެން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިކަން
ދަށުން ި
ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދާ ކޮންމެ  100ރުފިޔާއަކަށް ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު  40ލާރިއަށްވުރެ ދަށްކުރުން
ބަލައިގަންނަ އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު ދަށްކުރުމަކީ އެފިޝަންސީ ވަޒަންކުރެވޭ މިންގަނޑެކެވެ 2013 .ވަނަ
ކށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ  50ލާރިއެވެ .މީރާގެ އަމާޒަކީ  2019ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ
އަހަރު މީރާއަށް ބަލައިގަތް ކޮންމެ  100ރުފިޔާއަ ަ
ކުރިން މި ރޭޝިއޯ  40ލާރިއަށް ދަށްކުރުމެވެ.
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މީރާގެ ޕްރޮސެސްތަކުގައި ހުރި ރިސްކްތައް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިދީ ،އެ ރިސްކުތައް ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން
މުއައްސަސާއެއްގެ ޕްރޮސެސްތަކުގައި ހުރި އެކިއެކި ރިސްކްތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު އެ ރިސްކްތައް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިދިނުމަކީ
ޅންޖެހޭ އެއް ފިޔަވަޅެވެ .މީރާގެ އުއްމީދަކީ ،މި ސްޓްރެޓީޖިކް
އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަ ަ
އދަތުގައި ،މީރާގެ ޕްރޮސެސްތަކުގައި ހުރި ރިސްކްތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ ސްޓާފުންނަށް އެ ކަންކަން އަންގައިދީ،
ޕްލޭންގެ މު ް
އެ ރިސްކްތައް ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ފެށުމެވެ.

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގަވާއިދުން މައުލޫމާތު އާންމުކުރުން
މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އާއި މީރާއިން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގަވާއިދުން އާންމުކުރުމަކީ،
މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ކަމުގައިވާ "ޓްރާންސްޕޭރަންސީ" ނުވަތަ ދެ ފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތުގެ ފުރިހަމަކަން ވަޒަންކުރެވޭނެ
މންގަނޑެކެވެ .މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަކީ ޖަވާބުދާރީވުން ޕްރޮމޯޓްކޮށް ،އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެކެވެ.
ި
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ޕްރޮގްރާމް 5

މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު
ތައާރަފު

5

ޤާބިލު އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެކްސް އޮތޯރިޓީއަކަށް މީރާ ހެދުމަކީ މީރާގެ އަޒުމަކަށްވާއިރު ،އުފެއްދުންތެރި ގޮތެއްގައި މީރާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ވަރަށް
ދކަން ޔަގީންކުރުމެވެ .މީރާގެ
މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަކީ މީރާގެ އިންސާނީ އަދި މާއްދީ ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުންތެރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން ާ
މށާއި ކުރިއެރުވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވޭނެއެވެ .މީގެ
މަސައްކަތްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓު ަ
ލތްތަކާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ ވެސް ،ފަންކްޝަނަލް
އިތުރުން ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށޭނަ ވަސީ ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭ ،މި ޕްރޮގްރާމްގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ.

އިސްކަންދޭ ސްޓްރެޓެޖީ
އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރާނެ ސްޓްރެޓެޖީތައް
ތަންފީޒުކުރުން
މީރާއަށް ލިބިފައި ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީ މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގައި އެންމެ އިސްކަންދެވޭނެ
ދމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށް ،ކުރިމަގުގައި ދިމާވެދާނެ
އެއް ކަމެވެ .އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާއިން މިހާރު ި
ހންތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ޤާބިލު މުއައްސަސާއަކަށް ވުމަށްޓަކައި ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
ގޮންޖެ ު
މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ގަވާއިދުން
މޮނިޓަރކޮށް ތަރައްޤީކުރެވޭނެއެވެ.

ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ބެލުމުގައި  75%އަށްވުރެ މަތި ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް 80%
އަށްވުރެ އިތުރުކުރުން
ކޮންމެ މުވައްޒަފެއް ވެސް ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާސިލުކޮށް ،ކޮންމެ  3މަހުން  1މަހު މުވައްޒަފުންގެ
ކސް  75%އަށްވުރެ މަތިކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ .މީރާގެ އުއްމީދަކީ  2019ވަނަ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ބެލުމުގައި ލިބޭ މާ ް
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި އަދަދަށް މާކްސް ހޯދާ މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  80%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުމެވެ.
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މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް  70%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުން
މީރާއިން ވަޒީފާ ދެނީ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޤާބިލު މުވައްޒަފުންނެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދީގެން ވެސް
ހރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަތީ ތައުލީމުގެ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެއެވެ .މީރާގެ އުއްމީދަކީ  2019ވަނަ އަ ަ
މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  70%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުމެވެ.

މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  20%އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ބޮޑީއެއްގެ މެންބަރުންނަށް ހެދުން
ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ފާސްތަކަކީ މީރާގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ފާސްތަކެކެވެ .މީރާއަކީ މިހާރު ވެސް އެސޯސިއޭޝަން
ޕލެޓިނަމް އެޕްރޫވްޑް އެމްޕްލޯޔަރ" އެކެވެ .މީރާގެ އުއްމީދަކީ
އޮފް ޗާޓަރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް )އޭ.ސީ.ސީ.އޭ( ގެ " ް
 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ،މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  20%އަކީ އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ނުވަތަ އެ ފަދަ އެހެން ޕްރޮފެޝަނަލް
ށ ހެދުމެވެ.
އެކައުންޓިންގ ބޮޑީއެއްގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ހޯދައިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަ ް

ކޮންމެ އަހަރަކުމެ މަދުވެގެން  90%ސްޓާފުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުން
މުވައްޒަފުންގެ "ޓާންއޯވަރ ރޭޝިއޯ" މިހާރު ހުރީ މީރާގެ އަމާޒަށްވުރެ މަތީގައެވެ .މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މަތީ ތައުލީމު
ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ވަކިވާ އަދަދު ގިނަވުމެވެ .އެހެންކަމާއެކު ،މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ގިނަ ދުވަހު ދެމެހެއްޓުމަށް
ސްޓްރެޓެޖީތަކެއް މިހާރު ވެސް ވަނީ ތަންފީޒުކުރަން ފެށިފައެވެ .އަދި މިހާރު ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ނަތީޖާގެ
އަލީގައި އިތުރު ސްޓްރެޓެޖީތައް ކުރިމަގުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ،ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގާ އެހެން
މުއައްސަސާތަކެކޭ އެއްފަދައިން ،މުވައްޒަފުންގެ ޓާންއޯވަރ ރޭޝިއޯ  10%އަށްވުރެ ދަށްކުރުމަކީ މީރާގެ އަމާޒެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޖާގަ ތަނަވަސްކުރުން
އެކަށޭނަ މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ އިންސާނީ އަދި މާއްދީ ވަސީލަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ނުހަނު
ސއްކަތުގެ ޖާގަ ،މިހާރު ދަނީ ބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑަށް
އެހީވެދޭނެ ކަމެކެވެ .މީރާގެ ވަސީލަތްތައް ،ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މަ ަ
ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ .އަދި އޭގެ ސަބަބުން މީރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބުރޫއަރައެވެ .ވުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ޖާގަ ތަނަވަސްކުރުމާއި
މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ޖުމުލަގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަކީ މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
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ޕްރޮގްރާމް 6

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ތައާރަފު

6

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ )އައި.ޓީ( ގެ ރޮނގުން ގެނެވޭ ކޮންމެ ކުރިއެރުމަކީ ފަންކްޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށާއި އެފިޝަންސީ
ގ މުހިއްމުކަން ވެސް ދާނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.
އިތުރުކުރުމަށް ލިބޭ އެހީއެކެވެ .ޓެކްސް އޮތޯރިޓީއެއްގެ މަސައްކަތް ފުޅާވަމުންދާ ވަރަކަށް އައި.ޓީ ެ

އަދި

ޖހޭ މައުލޫމާތުގެ ނިސްބަތް ވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުން
ޕްރޮސެސްކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން ެ
މީރާގެ އިދާރީ ކަންކަމަށާއި ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ ސަޕޯޓް ފޯރުވައިދެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޑޭޓާބޭސްތައް ފުރިހަމަކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް
ގފަހިކޮށްދީ ،މައުލޫމާތާއި ސިސްޓަމްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކޮށްދޭނެއެވެ .އަދި އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވެސް
މަ ު
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރޭވިގެންދާނެއެވެ.

އިސްކަންދޭ ސްޓްރެޓެޖީ
މީރާގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ިއ ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ ސޮލިއުޝަންތަކާއި ޒަމާނީ
ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދިނުން
އިދާރީ ހިންގުމާއި ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި އައި.ޓީގެ ބޭނުން ހިފުމަކީ އިސްކަންދޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި
ސލުކުރުމަށާއި އެފިޝަންސީ އިތުރުކުރުމަށް ،އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާ ި
އޮޓޮމޭޓްކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އާމްދަނީ ބަލައިގަންނަ އެކިއެކި ސިސްޓަމްތަކާއި ޑޭޓާބޭސްތައް އެއްކޮށްލަން ވެސް
ޖެހިފައިވެއެވެ.

ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް
އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އޮޓޮމޭޓްކުރުން
އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އޮޓޮމޭޓްކުރުމަކީ އެފިޝަންސީ އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން 2019 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން
ތއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޤާބިލު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް
މީރާގެ އިދާރީ އެންމެހައި ޕްރޮސެސްތަކަށް އައި.ޓީ ސޮލިއުޝަން ަ
ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

19
މީރާގެ ސްޓްރެޓީޖި ްކ ޕްލޭން
2015 - 2019

އައި.އެސްޯ .އ  9001ގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މިންވަރަށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
"ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް" ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މީރާގެ މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ބައެކެވެ .އެހެންކަމުން،
މީރާގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އައި.އެސް.އޯ  9001ފަދަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ސްޓޭންޑަޑަކާ އެއް ފެންވަރަށް ގެނައުމަކީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
ގޅުކުރުމުގެ ނަމޫނާ އަމާޒެވެ .އައި.ޓީ ސޮލިއުޝަންތަކުގެ އެހީގައި ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ޔަގީންކޮށްދޭ މި ސްޓޭންޑަޑް ހޯދުމުގެ
ރަނ ަ
މަގު ފަހިކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އާމްދަނީ ބަލައިގަތުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަށް އިންޓެގްރޭޓްކުރުން
އާމްދަނީގެ ބާވަތްތަކުން ނުވަތަ ރެވެނިއު ކޯޑްތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް މީރާއިން މިހާރު  4އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް
ބދަލުކުރުމަކީ އާމްދަނީ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން އެތައް
ބޭނުންކުރެއެވެ .މި ހުރިހާ ސިސްޓަމެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަށް ަ
ގުނައެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ .މީރާގެ އުއްމީދަކީ  2019ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް މި ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމެވެ.

ޑޭޓާތަކުގައި އެއްވެސް ކުށެއް ނެތުން
އާމްދަނީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެއް ޕްލެޓްފޯމަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ،ޑޭޓާތަކުގައި ހުންނަ މައްސަލަތައް
ނ އެ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހުންނަންޖެހޭ އިންޓަރނަލް
ފާހަގަކުރެވި ރަނގަޅުކުރެވެއެވެ .މި ފަދަ މައްސަލަތައް ވަގުތުން ދެނެގަ ެ
ކޮންޓްރޯލްސް މިހާރު ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގައި މި ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން
ކުރަން ރޭވިފައިވާ ޑޭޓާ މައިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ،ޑޭޓާތަކުގައި މައްސަލަ ހުރުމުގެ ރިސްކް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.
ޓތަކުގައި ހުންނަ މި ފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،މީރާގެ އަމާޒަކީ  2019ގެ ކުރިން ޑޭ ާ
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 7އިސްކަންދޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް

ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް

އ ފަރުމާކޮށް ހިންގުން
ތ ފޯރުވައިދިނުމަށާއި ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަމާޒު ކަނޑައެޅިފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތަ ް
 .1މައުލޫމާ ު
 .1ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޓެކްސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމްކުރުން
ޅ އަސާސީ މައުލޫމާތު އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބަލާ ސަރވޭއިން  90%އަށް ވުރެ މަތިން ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ
 .2ޓެކުހާ ގު ޭ
ނިސްބަތް  95%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުން
 .2ޓެކްސް ގެޕް ދަށްކުރުމާއި ޓެކްސް ނިޒާމް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރު ް
ނ
 .3ޓެކްސް ގެޕްގެ މިންވަރު ދެނެގަނެ ،އަހަރުން އަހަރަށް ޓެކްސް ގެޕް ދަށްކުރުން
 .4ހުރިހާ ޓެކުހަކާ ގުޅޭ ޓެކްސް ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުން
 .5މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކުގެ  75%އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން އަދި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ
 50%އޮންލައިންކޮށް ކުރުން
ތޅަކުން ވެސް މީރާގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން
 .6ހުރިހާ އަ ޮ
 .7އެހެން ޓެކްސް އޮތޯރިޓީތަކާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ޤާއިމްކޮށް ޓެކްސް ޓްރީޓީތަކުގެ ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމްކުރުން
އ ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލެނބުމަށް ބާރުއަޅައިގެންނާއި ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުމުން އެއްކިބާކޮށްގެން ރެވެނިއު
 .3އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގަ ި
ބޭސް ރައްކާތެރިކުރުން
 .8ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދައްކާ ނިސްބަތް  95%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުން
ކށެއް ނެތި ހުށަހަޅާ ބަޔާންތަކުގެ ނިސްބަތް އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުކުރުން
 .9އެއްވެސް ު
 .10މުޅިން އޮޓޮމޭޓްކޮށްފައިވާ ރިސްކް ޕްރޮފައިލިންގ އަދި އޮޑިޓް ސިލެކްޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން
 .4ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 .11ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ ނިސްބަތް އަހަރުން އަހަރަށް ދަށްކުރުން
ގ ކިބައިން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު އަހަރުން އަހަރަށް ކުޑަކުރުން
 .12ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއް ެ
 .5ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 .13އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދާ ކޮންމެ  100ރުފިޔާއަކަށް ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު  40ލާރިއަށްވުރެ ދަށްކުރުން
އ ހުރި ރިސްކްތައް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިދީ ،އެ ރިސްކުތައް ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން
 .14މީރާގެ ޕްރޮސެސްތަކުގަ ި
 .15މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގަވާއިދުން މައުލޫމާތު އާންމުކުރުން
ނ ހަރުދަނާކުރާނެ ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒުކުރުން
 .6އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓު ް
ގއި  75%އަށްވުރެ މަތި ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް 80%
 .16މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ބެލުމު ަ
އަށްވުރެ އިތުރުކުރުން
ސލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް  70%އަށްވުރެ އިތުރުކުރުން
 .17މަތީ ތައުލީމު ހާ ި
 .18މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  20%އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ބޮޑީއެއްގެ މެންބަރުންނަށް ހެދުން
 .19ކޮންމެ އަހަރަކުމެ މަދުވެގެން  90%ސްޓާފުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުން.
ސކުރުން
 .20މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޖާގަ ތަނަވަ ް
 .7މީރާގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ ސޮލިއުޝަންތަކާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދިނުން
 .21އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އޮޓޮމޭޓްކުރުން
 .22އައި.އެސް.އޯ  9001ގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މިންވަރަށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
ހ މަސައްކަތެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަށް އިންޓެގްރޭޓްކުރުން
 .23އާމްދަނީ ބަލައިގަތުމުގެ ހުރި ާ
 .24ޑޭޓާތަކުގައި އެއްވެސް ކުށެއް ނެތުން

