އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން
Economic Prosperity – Social Harmony

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާ ސިޔާސަތު

ޓެކްސްގެ ދާއިރާއިން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވޭ އެހީ
.1

ބ
ތށް ،އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށާ ފަރާތްތަކަށް ،ވިޔަފާރީގެ ހިސާ ު
ޓެކްސްގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ފެތޭގޮ ަ
ފދަ ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމެއް ،ކުޑަ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ބެލެހެއްޓޭނެ ަ
ރ
(ހ) މިފަދަ ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމަކަށް ވިޔަފާރީގެ މެނޭޖްމަންޓް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ،ފުރަތަމަ  3އަހަ ު
އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
(ށ) މިގޮތުން ގާއިމް ކުރެވޭ ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމް ގަވައިދުން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ޙިދުމަތް ،ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ހ
ފށި ،ގުޅީފަޅު) ފިޔަވައި ،ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރި ާ
 .2ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާ (މާލެ ،ވިލިނގިލި ،ހުޅުމާލެ ،ތިލަ ު
ލ
ސަރަހައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޓެކްސް ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ފައިނޭންޝަ ް
ބޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)
ސްޓޭޓްމަންޓްސް އެކުލަވާލުމަށް އަދި ފަންނީ ލަފާ ދިނުމަށްި ،
މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްތަކުގެ އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރުން ބާރުވެރި ކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ދިވެހިރާއްގޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި ،އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ،ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް
ޓ
ޓ އަދި ބީޕީ ީ
ޖހޭ "ނިލް ރިޓާރން" (ޖީއެސް ީ
ހށަހަޅަން ެ
އނުވާނަމަ ،އެ ވިޔަފާރިތަކުން ު
މުއާމަލާތެއް ހިންގާފަ ި
ދ
ޖހޭ ސަޕޯރޓިން ޑޮކިއުމަންޓްސްކަމަށްވާ ،އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަ ި
ހިމެނޭގޮތަށް) ،އާއެކު ހުށަހަޅަން ެ
މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ .އަދި ކުންފުނިތަކުން ޖީސްއެސްޓީ 'ނިލް ރިޓަރން'
ނ
ހ ެ
ހޅަން ނުޖެ ޭ
ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ،ޓެކްސް ބަޔާނާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަ ަ
އސްލާހުތައް ގެނެވޭނެއެވެ.
ނންޖެހޭ ި
ކއި ގާނޫނުތަކަށް ގެން ަ
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަ ަ
ބ
 .4ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އަހަރެއްގެ މައްޗަށް  20މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުން އާމްދަނީ ލި ޭ
ށ
ނނުޖެހޭ ގޮތަ ް
ފަރާތްތަކުން ،ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގައި ،އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަ ް
ލހުތައް ގެނެވޭނެއެވެ.
ނނަންޖެހޭ އިސް ާ
ގާނޫނުތަކަށް ގެ ް
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 .5ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މީރާއަށް ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އިތުރަށް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާނަމަ ،އެ ފައިސާއަށް
ށ
އވެ .އިތުރަ ް
ނތިޒާމް ހަމަޖެހޭނެ ެ
ށ ލިބޭނެ އި ް
އެދި ހުށަހެޅުމުން ،އެ ފައިސާ އަނބުރާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަ ް
ނނެއެވެ.
ނހިމެ ޭ
ދެއްކިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ،އިންޕުޓް ޓެކްސް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވާ ބައެއް ު
 .6އެސްއެމްއީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ރިވިއުކޮށް

ސަރުކާރުގެ

ހުރިހާ

މުއައްސަސާތަކުން

އެއްހަމައެއްގައި

މި

ކްލެސިފިކޭޝަން ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.
 .7ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ،ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ
ވޔަފާރިއަކުން
ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ،ތަކެތި ނުވަތަ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ ،އެއީ އެ ި
ކުރި ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެ ވިޔަފާރިއަކުން ހުށަހަޅައި ބީޕީޓީއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
.I
.II

ނ
ވިޔަފާރިތަކުން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތި އަދި ޚިދުމަތްތައް ،އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނު ް
ކރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.
ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ު

ނވަތަ ޙިދުމަތް
ގ ވިޔަފާރިއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތަކެތި ު
މިގޮތުން މިފަދަ ވިޔަފާރިއަކުން ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީ ެ
ޓރީގެ ހުއްދަ
މނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާ ހިއްސާކޮށް ،މިނިސް ް
ފޯރުކޮށްދޭން އެދޭނަމަ އެކަން ި
ކުރިން ހޯދަންވާނެއެވެ.
ތގައި ބެލެވޭނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  6/2013ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
(ނޯޓް :ބޮޑެތި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮ ު
ނތިއަކަށް ނުފެތޭ ވިޔަފާރިތަކެވެ).
ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން ގި ް
 .8ސަރުކާރުން ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ދައްކަން ޖެހި  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކާ އޮތް
ތ
ނއެއް ނުވަ ަ
ފައިސާއެއްގެ ސަބަބުން ،އެ ވިޔަފާރިއަކަށް ޓެކްސް ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ޓެކްސްގެ ޖޫރިމަ ާ
ދއްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ ،ނުދައްކާ ފައިސާ އާ އެއްވަރުގެ އަދަދަށް އެ
ސަރުކާރުގެ އެހެން ފަރާތަކަށް ަ
ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދެވޭނީ އިންވޮއިސްގެ ތަފްސީލާއިއެކު ލިޔުމުން މީރާއަށް
އެކަން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
އ
ޤނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތަ ް
އ ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ،ޓެކްސްގެ ާ
ތކަށް ފަހި މާހައުލެ ް
ގ ވިޔަފާރި ަ
 .9ކުދި އަދި މެދުފަންތީ ެ
މުރާޖާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
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ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި ޑިއުޓީ މައާފް އުސޫލަށް އިސްލާހު ގެނައުން.
 .1ސަރުކާރާއި ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އަދި ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ،ކުރާ އިއުލާންތަކުގެ
ތެރެއިން ،އެ އިއުލާން ކުރާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އަގު  2.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށްނަމަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ނތިއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ
ނތިތަކުން ގި ް
ގ ް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ި
ނ
ކދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އިސްކަންދޭ ެ
ވިޔަފާރިތަކަށް ،ބިޑް ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ އިއުލާނުތަކުގައި ،މިފަދަ ު
ޝަރުތުތަކެއް ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނިވި ޝަރުތު ހިމެނޭނެއެވެ.
(ހ) .ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ،މާކިންގ ކްރައިޓީރިއާގައި  20އިންސައްތަ ކަނޑައެޅުން؛
ނުވަތަ ތަޖްރިބާއާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުން .މިގޮތުން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ އެންމެ މަތީ އަދަދެވެ.
 .2ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންނާއި ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ
އ
ތ ް
ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ (ކޮންސަލްޓެންސީ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބެން ނުހުންނަ ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ހިދުމަތް ަ
ނުހިމެނޭގޮތަށް) އަގު  2.5މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ،މިފަދަ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ކުދި އަދި
ކށް އެކަނިކަން ހަމަޖެއްސުން.
ނތަ ަ
މެދު ފަންތީގެ ދިވެހި ކުންފު ި
އ
 .3ދައުލަތުގެ ހިއްސާއޮތް ކުންފުނިތަކުގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް މިފަދަ ބިޑްތަކުގައި ކުރިމަތި ނުލެވޭނެފަދަ އުސޫލެ ް
ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
ރ
 .4އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނުގެ ދަށުން ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ،ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތު ު
ކުރުމަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ޑިއުޓީ މަޢާފް އުސޫލެއް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.
 .1ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކުން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން
ދވެގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިންވޮއިސްއަށްވާ
އިންވޮއިސްއެއް ކޮށްފިނަމަ ،އަދި މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނެތްނަމަ ،މަ ު
ޖނަމަ އަހަރެއްގެ
ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދެއްކިއް ެ
މައްޗަށް  12އިންސައްތައިގެ ރޭޓުން ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވެ.
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 .2ބީސީސީ މެދުވެރިކޮށް އިންކިއުބޭޝަން ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
ވިޔަފާރިތަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި "ކޯވޯރކް ސްޕޭސް" ފޯރުކޮށްދިނުގެ އިންތިޒާމްތައް،
ރތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ބނުންވާ ފަ ާ
މިފަދަ ހިދުމަތްތައް ޭ
 .3ބިޒްނަސް އަދި ސްޓާޓަޕް ކޮންސަލްޓަންސީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
އ ހައްލުކުރުމަށް
ރހަލާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަ ް
 .4އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް ،އެޕްލިކޭޝަން މަ ު
ނ
އންސިލެއްގައި ،އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރުން ތަމްރީ ް
ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކޮށް ،ކޮންމެ ރަށު ކަ ު
ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރާއި މިނިސްޓްރީއާއި ފަސޭހައިން ގުޅޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ.
ދނުމުގެ ގޮތުން ،އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި އެވޯޑް ތައާރަފް ކުރެވޭނެއެވެ.
 .5އައު އުފެއްދުންތަކަށް ހިތްވަރު ި
ކ
 .6ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ،ކޮންމެ އަހަރަކު  1ފަހަރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމި ް
ދ
ޝންގައި ކުދި އަ ި
ވން ަ
އއް ބޭއްވޭނެއެވެ .މި ކޮން ެ
ޝން ެ
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ،ބިޒްނަސް ކޮންވެން ަ
ދ
އ ި
ދމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމު ކުރެވިގެން ދާނެއެވެަ .
މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ި
އވެ.
ހަމައެއާއެކު ،އަންހެނުން ވިޔަފާރީގެ މައިދާނުގައި ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ެ
" .7މާކެޓް އެކްސެސްގެ" މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،އެސްއެމްއީގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރެވޭ ގޮތަށް،
ގަނެ ވިއްކުމުގެ އޮންލައިން ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އެސްއެމްއީގެ
އުފެއްދުންތަކަށް އިސްކަންދޭނެއެވެ.
 .8ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ފަސޭހައިން ދަރަންޏަށް ފައިސާނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،
އެސްއެމްއީ ރޭޓިންގ ސިސްޓަމްއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށޭނެއެވެ.

ނޯޓް :މި އުސޫލު ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މި މިނިސްޓްރީއިން މުރާޖާކޮށް ،ތަންފީޒީ މަރުހަލާގައި ގެންނަންޖެހޭ
އިސްލާހިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
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