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ކުއާޓަރު 2015 2

އެބްރީވިއޭޝަންތައް
13Q2

 2013ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ ކުއާޓަރު

14Q1

 2014ވަނަ އަހަރުގެ  1ވަނަ ކުއާޓަރު

14Q2

 2014ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ ކުއާޓަރު

14Q3

 2014ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ކުއާޓަރު

14Q4

 2014ވަނަ އަހަރުގެ  4ވަނަ ކުއާޓަރު

15Q1

ރގެ  1ވަނަ ކުއާޓަރު
 2015ވަނަ އަހަ ު

15Q2

 2015ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ ކުއާޓަރު

15Q3

 2015ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ކުއާޓަރު

އޭ.ސީ.ސީ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އޭ.ސީ.ސީ.އޭ

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް

އޭ.އީ.އޯ.އައި

އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗޭންޖް އޮފް އިންފޮމޭޝަ ް
ނ

ބެޕްސް

ބޭސް އިރޯޝަން އެންޑް ޕްރޮފިޓް ޝިފްޓިންގ

ބީ.ޕީ.ޓީ

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ

ކޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ެ

ސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް

ޖީ.އެސް.ޓީ

އސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް )ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޓީ.ޖީެ .

އެމް.ބީ.ސީ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން

މީރާ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އެމް.އޯ.ޔޫ

ޓންޑިންގ
މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސް ޭ

އޯ.އީ.ސީ.ޑީ

އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސާކް

ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

ގ ޓެކްސް
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެ ޭ

ޓީ.އޯ.އައި.ޓީ

ޓެކްސޭޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރާންސެކްޝަން

ފިހުރިސްތު
ހ .އާމްދަނީ

1

 .1ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ
 .2އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ
 14Q2 .3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބެލުން
 .4އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީއާ އަޅައިބެލުން
 .5އާމްދަނީގެ މުހިއްމު ބައިތައް
 .6ތަސައްވުރު

ށ .ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް

9

ނ .ކުއާޓަރު ތަސްވީރުން

13

ރ .އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު

14

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނުއު އޮތޯރިޓީ | ޓެކްނިކަލް އެންޑް ޕަބްލިކް އެވެއަރނަސް ޑިޕާޓްމަންޓް | ޓެކްނިކަލް އެންޑް ޕްލޭނިންގ ޑިވިޝަން | ޕްލޭނިންގ އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން
ޝާއިޢުކުރި ދުވަސް :އާދީއްތަ 2 ،އޮގަސްޓު 2015
އިސްލާހު ކުރެވުނު ދުވަސް :އާދިއްތަ 26 ،ޖޫން 2016

ހ .އާމްދަނީ
 .1ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ
1.1

ބަލައިގަތް އާމްދަނީ

pHwEs<pK




pHpJp9

 15Q2ގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީއަކީ  3.14ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
މިއީ  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު  8.2%އިތުރު އަދަދެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ތކުގައި ބަލައިގަންނަ އާމްދަނީ އެ ކުއާޓަރުގައި އަންނަ ސުންގަޑިތަކާ
ކުއާޓަރު ަ
ގުޅިގެން ބަދަލުވާތީ 15Q1 ،އާ އަޅައިބަލާއިރު  15Q2ގައި ބަލައިގަތް
އާމްދަނީ ވަނީ  15.7%ދަށްވެފައެވެ.



oBq;sCq;mAqHvGo8

p?sCq>q8q;q8qAo<qAm@w<q>sCpBq;sCq;mAqHvGo8



<qKnLwEo=8mEwHvJ8m<s


<w7s5o7s5s

   


 







 15Q2ގައި އެންމެ ގިނައިން ލިބުނު އާމްދަނީތައް







1.2



 15Q2ގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅައެއްބައި
ލިބިފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީންނެވެ .ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ
ހިއްސާކުރަނީ  15.9%އެވެ 9.8% .ހިއްސާކުރަނީ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލިން
ލިބުނު އާމްދަނީ އެވެ 8.2% .ހިއްސާކުރަނީ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމުގެ ފީ އަދި 3.9%ހިއްސާކުރަނީ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އެވެ.
އން އާމްދަނީ ލިބުނު  5އާމްދަނީ ހިއްސާކުރަނީ ކުއާޓަރުގައި
އެންމެ ގިނަ ި
ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ  87.9%އެވެ.

1.3

 14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު މި ކުއާޓަރުގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ
 %8.2އެވެ .އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަޑު ސަބަބަކީ  40.5%ޖީ.އެސް.ޓީ
އސް.ޓީ އިތުރުވެފައިވަނީ ނޮވެންބަރު  2014އިން ފެށިގެން
އިތުރުވުމެވެ .ޖީެ .
ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓު  8%އިން  12%އަށް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

wEw;sHw>mGo8rH
<qKnLwEo=8mEwHvJ8m<s

>w7o<nIo?q8w7m<oBo

އާމްދަނީތަކަށް އައި ކުރިއެރުން

<w7s5o7s5s


















p?sCq>q8q;q8qAo<qAm@w<q>sCpBq;sCq;mAqHvGo8





oBq;sCq;mAqHvGo8



pHpJp9
 

pHwEs<pK

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުއްޔާއި އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް ޗާޖު  11.4%އަދި 16.3%
ވއެވެ .އާމްދަނީ އަށް އައި އެހެން ބަލަދުތަކުގެ ތެރޭގައި،
އިރުތުވެފައި ެ
 19.7%ބީ.ޕީ.ޓީ ދަށްވެފައިވުމާއި ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ
ފީ  5.8%ދަށްވުން ހިމެނެއެވެ .ޑިސެންބަރު  2014އިން ފެށިގެން ޓޫރިޒަމް
ޓރުގައި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ބަލައިގަނެފައި
ޓެކްސް އުވާލުމާ ގުޅިގެން މި ކުއާ ަ
ނުވެއެވެ.

1



 

2

2



2

1.4

ބޮޑެތި އާމްދަނީތަކަށް އައި ބަދަލުން

<w7s5o7s5s
wEw;sHw>mGo8rH

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން އެންމެ ގިނައިން
އާމްދަނީ ލިބޭ އާމްދަނީ ތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް މިހާރު
ނުހިމެނެއެވެ .ނޮވެންބަރު  2014ފެށިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ
ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ޖުމުލަ އާމްދަނީގައި ޖީ.އެސް.
ޓީ ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،ޖޫން  2015ގައި ބަލައިގަތް ފައިނަލް ޕޭމަންޓްސް
އވެ.
ދައްވުމާއެކު ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ދައްވެފަ ެ

<qKnLwEo=8mEwHvJ8m<s
p?sCq>q8q;q8qAo<qAm@w<q>sCpBq;sCq;mAqHvGo8
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 .2އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ
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2.2

2.1

އާމްދަނީ ބަލައިގަތް ފައިސާ

އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ

15Q2
އެމެރިކާ
ބަލާނަމަ
ބިލިއަން

ނ ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ ޖުމުލައަކީ  131.89މިލިއަން
އެމެރިކާ ޑޮލަރު ް
އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ 214Q .ގައި ބަލައިގަތް  112.10މިލިއަން ޑޯލަރާ
ރ މިއީ  17.7%އިތުރު އަދަދެކެވެ.
އަޅައިބަލާއި ު

ގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ  64.4%ލިބިފައިވަނީ
ޑޮލަރުންނެވެ .އެއީ  131.89އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .އަދި ރުފިޔާއިން
 2.02ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .ރުފިޔާއިން ބަލައިގަތީ 1.12
ރުފިޔާއެވެ.

2.3
wEw;sHw>mGo8rH
<qKnLwEo=8mEwHvJ8m<s

>w7o<nIo?q8w7m<oBo

<w7s5o7s5s



އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ އަށް އައި ކުރިއެރުން



pHpJp9




















p?sCq>q8q;q8qAo<qAm@w<q>sCpBq;sCq;mAqHvGo8





oBq;sCq;mAqHvGo8




pHwEs<pKpH



2

2

2



2

އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ
ރޭޓު ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ .މިގޮތުން 14Q2 ،އާ އަޅައިބަލާއިރު
އިތުރުވެފައެވެ.
 15Q2ގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ ވަނީ 52.2%
ޑލަރުން
އަދި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް އެމެރިކާ ޮ
ބަލައިގަތް އެހެން ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް އިތުރުވެފައިވުމާއެކު ޖުމުލަ އާމްދަނީ
ފޫބެއްދިފައިވެއެވެ..

2.4
<w7s5o7s5s





<qKnLwEo=8mEwHvJ8m<s



wEw;sHw>mGo8rH
pHpJp9














އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ ބެހިފައިވާ ގޮތް




 15Q2ގައި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ
ހިއްސާކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވަނީ  54.0%އެވެ .އަދި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން
ރނީ 7.8%އެވެ .ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި އަދި ރިޒޯޓުތަކުގެ
ލިބުނު ބީ.ޕީ.ޓީ ހިއްސާކު ަ
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ލިބުނު ޖުމުލަ
އާމްދަނީގެ ހިއްސާވާ މިންވަރު ދަށްވެފައިވަނީ  15.5%އަދި 12.8%އެވެ.




p?sCq>q8q;q8qAo<qAm@w<q>sCpBq;sCq;mAqHvGo8


oBq;sCq;mAqHvGo8
pHwEs<pKpH




2

2



2

 14Q2 .3ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބެލުން
3.1

 14Q2ގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީއާ އަޅާކިޔުން
ނޮވެންބަރު  2014އިން ފެށިގެން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެ ް
ނ
 15Q2ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ ވަނީ 14Q2
ލއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ .މިގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ
އާ އަޅައިބަ ާ
އިން ލިބުނު އާމްދަނީ  40.5%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ  19.7%ދަށްވެފައެވެ.
ރިޒޯޓުރަކުގެ ކުލިން ލިބުނު އާމްދަނީ  11.4%އިތުރުވެފައިވާއިރު
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 16.3%
އިތުރުވެފައެވެ .ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ 5.8%
ދށްވިއެވެ .އެހެނިހެން އާމްދަނީތަކަށް އައި ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލުތަކުގެ
ަ
ތެރޭގައި  15Q2ގައި ލިބުނު ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް  14Q2އާ
އަޅައިބަލާއިރު  1.7%ދަށްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޖޫރިމަނާގޮތުގައި
ލިބުނު އާމްދަނީ  5.6ގުނަ އިތުރުވެ  ،ލޭންޑް އެކުއިސިޝަން އެންޑް
އތުރުވިއެވެ.
ކޮންވަރޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ި 71.9%
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 14Q2ގައި މަހުން މަހަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީތަކާ އަޅާކިޔުން
 

   

  



 

3.2
  









 15Q2ގެ ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް  14Q2ގައި ހިމެނޭ މަސްތަ ާ
ކ
އަޅައިބަލާއިރު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އެޕްރީލް މަހުގެ އާމްދަނީ 13.9%
އިތުރުވެފައިވާއިރު މޭ މަހު  19.1%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ޖޫން
މަހުގައި އާމްދަނީ ވަނީ  2.3%ދަށްވެފައެވެ.

 .4އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީއާ އަޅައިބެލުން
   



 

އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީ
ށ ވުރެ
 15Q2ގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ ވަނީ އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީއަ ް
ޓ އަދި
 2.0%އިތުރުވެފައެވެ .އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ ޖީ.އެސްީ .
ރޒޯޓުތަކުގެ ކުލިން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
ި
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4.2

މަހުން މަހަށް އަންދާޒާކުރި މިންވަރާ އަޅައިކިޔުން
މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު ،އެޕްރީލް އަދި މޭ މަހުގައި އާމްދަނީ އަންދާޒާކުރި
މިންވަރަށްވުރެ ބަލައިގަތް މިންވަރު  6.4%އަދި  2.8%ވަނީ އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
ލން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ޖޫން
އެހެންނަމަވެސް ،ރިޒޯޓުތަކުގެ ކު ި
މަހުގެ އާމްދަނީ ވަނީ  1.7%ދަށްވެފައެވެ.

4.3

އެކިއެކި އާމްދަނީތައް އަންދާޒާކުރި މިންވަރާ އަޅައިކިޔުން
އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީ އާ އަޅައިބަލާއިރު  15Q2ގައި ޖީ.އެސް.ޓީގެ
އާމްދަނީ ވަނީ  2.9%އިތުރުވެފައެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް
ނވަރަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިނުވުމާއެކު އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް
ބެލެވުނު މި ް
ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ 14.1%
ދަށްވެފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ނޮވެންބަރު  2014އިން ފެށިގެން ޓީ.ޖީ.
ޅގެން ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި މި ހީނަރުކަމާއެކު
އެސް.ޓީ ރޭޓަށް އައިބަދަލާ ގު ި
ޖީ.އެސް.ޓީ އިން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެފައެއްނުވެއެވެ .އެހެން މައިގަނޑު
އާމްދަނީތަކަށް ބަލާއިރު ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލިން ލިބުނު އާމްދަނީ
އދި
ވަނީ އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ  1.3%އަދި  6.3%ދަށްވެފައެވެަ .
ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ  0.8%ދަށްވެފައިވެއެވެ.
އމްދަނީތައް ވަނީ އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވެފައެވެ .މިގޮތުން،
އެހެން ާ
ޖޫރިމަނާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާއަށްވުރެ  7ގުނައަށް އިތުރުވެފައިކަން
ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
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 .5އާމްދަނީގެ މުހިއްމު ބައިތައް


ޖީ.އެސް.ޓީގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ
 15Q2ގައި  1.57ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި
ލިބިފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން  69.5%ލިބިފައިވަނީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ
ގެ ގޮތުގައި އަދި ބާކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައެވެ .ނޮވެންބަރު 2014
ބދަލާ ގުޅިގެން 15Q2
އިން ފެށިގެން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓަށް އައި ަ
ގައި ލިބުނު ޖީ.އެސް.ޓީން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ވަނީ  14Q2އާ
އަޅައިބަލާއިރު  48.4%އިތުރުވެފައެވެ .އަދި އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީ
އބަލާއިރު  2.9%އިތުރުވެފައެވެ.
އާ އަޅަ ި


 











 

  











   

 

   



  























   

5.1



 

5.2

5.3

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ

ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ

 15Q2ގައި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި  1.09ބިލިއަން ރުފިޔާގެ
ރިކޯޑު އަދަދެއް ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ .މިއީ  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު
48.4%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ 14Q2 .ގައި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓަކީ  8%އެވެ.
އަދި ނޮވެންބަރު  2014އިން ފެށިގެން މި ރޭޓު  12%އަށް ވަނީ
ބޮޑުވެފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން  15Q2ގައި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުނު ރޭޓަކީ
 12%އެވެ .މި އާމްދަނީ އަށް އައި ކުރިއެރުމަކީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓު
ނދާޒާކުރި
 50%ބޮޑުވުމުން އައި ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ބޮޑަށް ބެލެވެއެވެ .އަ ް
އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް އާމްދަނީ
 3.0%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

15Q2ގައި ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި  477.72މިލިއަން ރުފިޔާ
ބަލައިގަނެފައިވުމާއެކު  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު
އާމްދަނީ  25.4%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އަންދާޒާކުރި މިންވަރާ އަޅައިބަލާއިރު
 15Q2ގެ އާމްދަނީ ވަނީ  2.6%އިތުރުވެފައެވެ.

5

5.4

ބީ.ޕީ.ޓީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ
ޓެކުހުގެ ބަޔާއި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ
އާމްދަނީއެވެ 15Q2 .ގައި ބީ.ޕީ.ޓީގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ އަކީ
 497.59މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .ޖޫން މަހު ލިބުނު ފައިނަލް
ޕޭމަންތައް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ
ޓެކުހުގެ ބައި ދަށްވެ  15Q2ގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ
ށވެފައިވެއެވެ .އަދި
 14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު  19.7%ދަ ް
އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ 1.2%ދަށްވެފައިވެއެވެ.

 


 
 







 








   

























   

 



 

 





   

ޖުމުލަ ބީ.ޕީ.ޓީ އާމްދަނީ



 

 


 
















 


 




 

































5.5

5.6

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަށް ނިސްބަތްވާ ބީ.ޕީ.ޓީ އާމްދަނީ

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ބީ.ޕީ.ޓީ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި
އައިސްފައިވަނީ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޖުލައި އަދި ޖަނަވަރީ
މންޓްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ފައިނަލް ޕޭމަންޓުން
މަހު ބަލައިގަންނަ އިންޓަރިމް ޕޭ ަ
ލިބެނީ މަދު އަދަދެކެވެ .ފައިނަލް ޕޭމަންޓުން ދައްކައިދެނީ ވިޔަފާރި ތަކުގެ
ފައިދާ އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރެވެ .ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަށް ނިސްބަތްވާ ބީ.ޕީ.
އރު 0.2%
ޓީ  15Q2ގައި  21.4%އަދި އަންދާޒާކުރި މިންވަރާ އަޅައިބަލާ ި
ދަށްވެފައިވެއެވެ.

 15Q2ގައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި  102.26މިލިއަން ރުފިޔާ
ބަލައިގަތެވެ .މިއީ  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު 12.7%ދަށް އަދަދެކެވެ.
އަދި އަންދާޒާކުރި މިންވަރާ އަޅައިބަލާއިރު  4.9%ދަށްވެފައިވެއެވެ.
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5.7









   















 

  







 

 

  

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި
ބަލައިގެނެފައިވަނީ  256.70މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 14Q2 .އާ
އަޅައިބަލާއިރު  15Q2ގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީ 5.8%
ރތްތަކުން ކުރިން ނުދައްކާ ހުރި ކުލި
ދަށްވެފައިވަނީ ބައެއް ފަ ާ
 14Q2ގައި ދެއްކާފައި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .އަންދާޒާކުރި މިންވަރާ
އަޅައިބަލާއިރު  8.0%ދަށްވެފައިވެއެވެ.
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ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ

 

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  308.75މިލިއަން ރުފިޔާ
ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ .މިއީ  14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު 11.4%
 15Q1އާ އަޅައިބަލާއިރު
ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .ނަމަވެސް
 4.3%އަދި އަންދާޒާކުރި މިންަވަރާ އަޅައިބަލާއިރު 6.3%
އވެ.
އިތުރުވދަށްވެފައިވެ ެ



5.8



ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި







5.9

އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް ޗާޖު
 14Q2އާ އަޅައިބަލާއިރު  15Q2ގައި އެއަރފޯޓު ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި
ބަލައިގަތް އާމްދަނީ ވަނީ  16.3%އިތުރުވެފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ރވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު ލަފާކުރިވަރަށްވުރެ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން
ފަތު ު
ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީ އަށްވުރެ ބަލައިގަތް އަދަދު 14.1%
ދަށްވެފައިވެއެވެ.

 .6ތަސައްވުރު
   


 

   

   




 

 









6.1

 15Q3އަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ
 15Q3ގައި ބަލައިގަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަކީ  3.39ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ  14Q3ގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީއަށްވުރެ  1.4%އިތުރު
އަދަދެކެވެ.

 





 


 


 

   

 

 

  




6.2

 15Q3ގެ އާމްދަނީގައި ހިމެނޭ ބައިތައް
އ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ގ ގޮތުގައި އަދި  27.3%ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ ގޮތުގަ ި
 15Q3ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ  36.5%ޖީ.އެސް.ޓީ ެ
ގ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ .އަދި
މދަނީ ލިބޭ  5އާމްދަނީ ެ
ފ އެންމެ ގިނައިން އާ ް
މީގެ އިތުރުން ،ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި އަދި ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުގެ ީ
މށް ބެލެވެއެވެ.
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެކަ ަ

8

ށ .ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް
62

6

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ފަރާތްތަކަށް
) 312ބައިވެރިން(

8

ޑ ޕްރޮގްރާމް
ޓެކްސް އޭޖެންޓްސް ސީޕީ ީ
) 25ބައިވެރިން(

މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

ސްކޫލުތަކަށް އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި
އިދާރާތަކަށް
) 566ބައިވެރިން(

47

މީޑިއާ އިންޓަވިއު

106

9

އަތޮޅުތެރޭގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއެކު
ވަކިވަކިން ބޭއްވުނު ސެޝަންތައް

މީރާއިން ހިންގި މީޑިއާ ޕްރޮގްރާމްތައް

އޮޑިޓް އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންތައް
250

6

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮޑިޓް
ޓެކުހުގެ އަދަދު 2،251،824 :ރުފިޔާ

އޮޑިޓް

އޮޑިޓްކުރުމަށް ފަހު އިތުރަށް ދެއްކުމަށް އެންގުނު ޓެކުހުގެ އަދަދު

61.93
އިތުރަށް ދެއްކުމަށް އެންގުނު ޓެކުހުގެ ބާވަތް

9

އަދަދު

ޓެކް ް
ސ
)ރުފިޔާ އިން(

ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

92

25,774,891

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

30

28,579,212

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

74

5,485,906

ބީ.ޕީ.ޓީ

54

2,086,797

ޖުމުލަ

250

61,926,806

މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮމްޕްލަޔަންސް
2,512
2
512

ސ ނުދައްކާ
ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި ފައި ާ
ގ ދަށުން
ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރާ ޕޮލިސީ ެ

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޒިޔާރަތް

323

58

ފަރާތެއްގެ ނަން ހާމަކުރެވިފައިވޭ

ނޯޓިސް/އެންގުން ހަވާލުކުރެވިފައި

ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުން
 272,056,551ރުފިޔާ ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވޭ
ނ އަނބުރައި ހޯދައިފައިވާ އަދަދު:
އެކިއެކި ޕޮލިސީތަކުގެ ދަށު ް
ސ  1,690,723ރުފިޔާ
އެކްޝަން ޕޮލި ީ
ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީޒިންގ ޕޮލިސީ  103,100,603ރުފިޔާ ) 134ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް(
ޑިއުޒް ކްލިއަރަންސް  34,050,457ރުފިޔާ
ޑަނިންގ  69,996,191ރުފިޔާ
ލީގަލް އެކްޝަންސް  264,208ރުފިޔާ
ރިމައިނޑަރ ކޯލްސް/އީމެއިލް  62,954,370ރުފިޔާ



ފައިނަލް ނޯޓިސް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަތައް  -ބަޔާން ހުށަނާޅާ  927ފަރާތް އަދި ފައިސާ ނުދައްކާ  460ފަރާތް
އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން  68ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކަށް ހަމަޖައްސާދީފައިވޭ

ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް
5

މައްސަލަ މީރާއާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓުގައި ދައުވާ އުފުލިފައިވޭ

2

މައްސަލަ މީރާއިން އަނބުރާ ގެނެސްފައިވޭ

2

މައްސަލަ މީރާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިފައިވޭ

0

މީރާ އާ ދެކޮޅަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ

އިއުތިރާޒުކުރުންތައް
22

ފަރާތަކުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވޭ

 9ޖީ.ޖީ.އެސްީ .
ޓ
 7ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

10

16
 4ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ
 2ބީ.ޕީ.ޓީ

އިއުތިރާޒު ނިންމާފައިވޭ

 9ޖީ.ޖީ.އެސްީ .
ޓ
 2ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

 2ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ
 3ބީ.ޕީ.ޓީ

ނެރުނު ޓެކްސް ރޫލިންގތައް
އިއުތިރާޒުކުރާ މައްސަލަ ބަލާ މަރުޙަލާގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން

A2
ދ ހުށަހެޅުން
 B43ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަށް އެ ި
ގ ގަވާއިދަށް  8ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ސ ނެގުމު ެ
 B44ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކް ް

އައު ގަވާއިދުތައް
ގަވާއިދު ނަންބަރު) R-147/2015 :އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދު(
 23ޖޫން  2015ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރިއެވެ.

މުވައްޒަފުން
15
މުވައްޒަފުންނަށް ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި
ވަޒީފާދީފައިވޭ

230

13

ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު މުވައްޒަފުންގެ
ޖުމުލަ އަދަދު

މުވައްޒަފުން ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި
ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވޭ

ތަމްރީނު ،ސެމިނަރ އަދި ކޮންފަރެންސްތައް
 15ތަމްރީނުތަ ް
އ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 8
ދިވެހިރާއްޖޭގައި 7
ތަމްރީނުކުރެވުނު މުވައްޒަފުން 145
 24މުވައްޒަފުން
އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދޭ

7

11

ކޮންފަރެންސް/ސެމިނަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 4
ދިވެހިރާއްޖޭގައި 3
 13މުވައްޒަފު ބައިވެރިވެފައިވޭ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވި ތަމްރީނުތައް
.1

 13-17އެޕްރީލް  2015އަށް މެލޭޝިއާ ގައި ބޭއްވި "އެންޓި-މަނީ ލޯންޑަރިންގ އެންޑް ޓެކްސް އިވޭޜަން" ކޯސް ) 2ބައިވެރިން(

.2

މޕްލަޔަންސް ބައި ޑިޒައިން -
 20-24އެޕްރީލް  2015އަށް ޗައިނާ ގައި ބޭއްވި "އެސް.އޭ.ޓީ-އޯ.އީ.ސީ.ޑީ އިވެންޓް އޮން ކޮ ް
އިންސްޓްރުމަންޓްސް ޓު ސްޓްރެންތަން ޓެކްސް ކޮމްޕްލަޔަންސް" ) 1ބައިވެރިން(

.3

އންޑް ކައުންޓަރިންގ ބެޕްސް"
 20-24އެޕްރީލް  2015އަށް މެލޭޝިއާ ގައި ބޭއްވި "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސް ެ
) 2ބައިވެރިން(

.4

ނސްގެ މެނީލާ ގައި ބޭއްވި "ގްލޯބަލް ފޯރަމް އޭ.އީ.އައި.އޯ" ޓްރެއިނިންގ ސެމިނަރ ) 1ބައިވެރިން(
 27-29އެޕްރީލް  2015އަށް ފިލިޕީ ް

.5

 27-29އެފްރީލް  2015އަށް ޓިއުނީޝިއާ ގައި ބޭއްވި "ސެމިނާ އޮން ނޮން-ޓެކްސް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން" ) 1ބައިވެރިން(

.6

ނންގ ސެމިނަރ އޮން އޮޑިޓް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް
 4-8މޭ  2015އަށް ޕާކިސްތާން ގައި ބޭއްވި "ސާކް ޓްރެއި ި
މަލްޓިނޭޝަނަލް އެންޓަޕްރައިޒެސް" ) 3ބައިވެރިން(

.7

 11-29މޭ  2015އަށް މެލޭޝިއާ ގައި ބޭއްވި "ވޯކްޝޮޕް އޮން ޓެކްސޭޝަން އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސެކްޝަން
)ޓީ.އޯ.އައި.ޓީ(" ) 2ބައިވެރިން(

.8

 14-15މޭ  2015އަށް މެލޭޝިއާ ގައި ބޭއްވި "އިންވެސްޓިގޭޓިވް އިންޓަވިއުއިންގ ވޯކްޝޮޕް" ) 2ބައިވެރިން(

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވި ސެމިނަރ/ކޮންފަރެންސްތައް
.1

 14-15އެޕްރީލް  2015އަށް ލަންޑަން ގައި ބޭއްވި "ކާޓާ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ މީޓިންގ" ) 1ބައިވެރިން(

.2

ނލް ޓެކްސް ކޮންފަރެންސް" ) 1ބައިވެރިން(
 16-17އެޕްރީލް  2015އަށް ސިންގަޕޫރު ގައި ބޭއްވި "އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަ ަ

.3

 23-24އެޕްރީލް  2015އަށް އިންޑިއާ ގައި ބޭއްވި ހަތަރު ވަނަ "ސާކް ކޮންޕީޓަންޓް އޮތޯރިޓީޒް އޮން އެވޮއިޑަންސް އޮފް ޑަބަލް
ވރިން(
ޓެކްސޭޝަން އެންޑް މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންސް އިން ޓެކްސް މެޓާރސް" ) 2ބައި ެ

.4

 6-7މޭ  2015އަށް ސިންގަޕޫރު ގައި ބޭއްވި "އޭޝިއާ ޓެކްސް ފޯރަމް  2) "2015ބައިވެރިން(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ތަމްރީނުތައް
.1

ރއިނިންގ" ) 30ބައިވެރިން(
މައްސޫދު އަލީ  1އެޕްރީލް  2015ގައި ހިންގި "ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ޓް ެ

.2

އޭ.ސީ.ސީ އިން  4އެޕްރީލް 18 ،އެޕްރީލް އަދި  16ޖޫން  2015ގައި ބޭއްވި "ޓްރެއިނިންގ އޮން ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން"
) 47ބައިވެރިން(

.3

އެމް.ބީ.ސީ އިން  14-18އެޕްރީލް  2015އަށް ހިންގި "އެމް.ބީ.ސީ ޑްރާމާ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން" ) 4ބައިވެރިން(

.4

މަރިޔަމް ވަހީދާ  2މޭ  2015ގައި ހިންގި "މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް ޓްރެއިނިންގ" ) 29ބައިވެރިން(

.5

ޓރެއިނިންގ"
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން  17ފެބުރުވަރީ  2015ގައި ބޭއްވި "ބިޒްނަސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ް
) 21ބައިވެރިން(

ސމިނަރ/ކޮންފަރެންސްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ެ
.1

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގެ އޮފީހުން  10-15މޭ  2015ގައި ހިންގި "ގާނޫނުލްއުގޫބާތު" ވޯކްޝޮޕް ) 2ބައިވެރިން(

.2

ދ  17ޖޫން  2015ގައި ހިންގި "ގާނޫނުލްއުގޫބާތު  -ޕްރެކްޓިކަލް" ވޯކްޝޮޕް ) 2ބައިވެރިން(
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގެ އޮފީހުން  8ޖޫން އަ ި

.3

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން  14ޖޫން  2015ގައި ހިންގި "އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓް އެވެއަރނަސް ވޯކްޝޮޕް" ) 3ބައިވެރިން(
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ރ .އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު
ތާވަލު  15Q2 1ގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީ ބެހިފައިވާގޮތް )ރުފިޔާ އިން(
ތަފުސީލު
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު

122,468,074

3.9%

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

94,185,132

3.0%

3,519,748

0.1%

ބީ.ޕީ.ޓީ

497,588,189

15.9%

ޖޫރިމަނާ

93,735,841

3.0%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

478,548,552

15.3%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

1,092,073,994

34.8%

ބިން ވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ

48,473,121

1.5%

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް

4,449,943

0.1%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ

256,701,709

8.2%

26,551,842

0.8%

1,331,717

0.0%

ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓް

62,250,240

2.0%

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

9,637,844

0.3%

20,239,703

0.6%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި

308,753,287

9.8%

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

89,841

0.0%

މޮޓޯ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ

14,415,176

0.5%

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ

1,541,393

0.0%

އެހެނިހެން

-

0.0%

3,136,555,347

100%

ވިޔަފާރި ހުއްދަ

ބިމު ކުލި

1

2

މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

ރޯޔަލްޓީ

1

15Q2

ހިއްސާ %

3

4

ވިޔަފާރި ހުއްދަ :ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ،ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ ،ފްލެޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ އަގު ،ޕާޓްނަރޝިޕް ފީތައް ،އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ،

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ފީތައް ،ޓްރޭޑް ރަޖިސްޓަރީ ފީ ،ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ ،ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ފީ ،ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
2

ނޢީ މަސައްކަތަށް
ބިމު ކުލި :ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ ،ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކުލި ،ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި ،ސި ާ

ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި ،ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި ،ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި ،ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފީ
3

ރކާރުގެ އިމާރާތް ވިއްކި ،ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ :ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ،ސަ ު

4

ރޯޔަލްޓީ :ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ ،ބިދޭސީންކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ ،މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ ،ފިޔުލް ރިއެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ ،ރިއެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ ،ބޮޑު

ކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ ،ކަޅުބިލަ މަހުގެ ސިނާއަތުގެ ރޯޔަލްޓީ
 5އެހެނިހެން :ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ

14

ތާވަލު  15Q2 2ގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ބަލައިގަތް އާމްދަނީ
ތަފުސީލު

ހިއްސާ

15Q2

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

71,271,039

54.0%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި

18,724,443

14.2%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ

16,750,030

12.7%

ބީ.ޕީ.ޓީ

10,289,875

7.8%

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު

7,998,191

6.1%

އެހެނިހެން

6,860,788

5.2%

131,894,366

100%

*އެހެނިހެން :ރޯޔަލްޓީ ،ފޮރިން އިންވެސްޓްމަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ ،ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި އަދި ޖޫރިމަނާ

ތާވަލު  14Q2 3އާއި އަޅައިބަލާއިރު  15Q2ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ
ތަފުސީލު

ވ /
އިތުރު ި
މަދުވި

15Q2

14Q2

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު

122,468,074

105,269,339

16.3%

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

94,185,132

95,777,203

-1.7%

3,519,748

4,917,432

-28.4%

ބީ.ޕީ.ޓީ

497,588,189

619,849,707

-19.7%

ޖޫރިމަނާ

93,735,841

14,204,072

559.9%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

478,548,552

381,672,573

25.4%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

1,092,073,994

735,871,140

48.4%

ބިން ވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ

48,473,121

28,195,333

71.9%

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް

4,449,943

3,932,193

13.2%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ

256,701,709

272,527,336

-5.8%

26,551,842

26,507,422

0.2%

1,331,717

1,047,306

27.2%

ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓް

62,250,240

55,017,410

13.1%

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

9,637,844

8,459,309

13.9%

20,239,703

19,917,030

1.6%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި

308,753,287

277,262,651

11.4%

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

89,841

235,269,077

-100.0%

މޮޓޯ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ

14,415,176

11,346,585

27.0%

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ

1,541,393

1,577,237

-2.3%

އެހެނިހެން

-

-

3,136,555,347

2,898,620,352

ވިޔަފާރި ހުއްދަ

ބިމު ކުލި

1

2

މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

ރޯޔަލްޓީ

3

4

ތާވަލު  1ގެ ފުޓްނޯޓުގައިވާ ތަފްސީލު ބައްލަވާ

15

8.2%

ތާވަލު  15Q2 4ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ލަފާކުރި އާމްދަނީ
ތަފުސީލު

ލަފާކުރި އާމްދަނީ

ލިބުނު އާމްދަނީ

އިތުރުވި  /މަދުވި

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު

122,468,074

142,644,257

-14.1%

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

94,185,132

110,000,000

-14.4%

3,519,748

4,639,199

-24.1%

ބީ.ޕީ.ޓީ

497,588,189

503,591,715

-1.2%

ޖޫރިމަނާ

93,735,841

11,560,688

710.8%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

478,548,552

466,418,445

2.6%

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ

1,092,073,994

1,060,216,627

3.0%

ބިން ވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ

48,473,121

-

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް

4,449,943

5,949,444

-25.2%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ

256,701,709

279,125,000

-8.0%

26,551,842

27,918,907

-4.9%

ވިޔަފާރި ހުއްދަ

ބިމު ކުލި

1

2

މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

3

1,331,717

23,572,301

-94.4%

ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓް

62,250,240

56,790,536

9.6%

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

9,637,844

8,869,177

8.7%

20,239,703

30,504,013

-33.6%

ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި

308,753,287

329,488,305

-6.3%

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

89,841

-

މޮޓޯ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ

14,415,176

12,001,337

20.1%

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ

1,541,393

1,635,666

-5.8%

އެހެނިހެން

-

-

3,136,555,347

3,074,925,617

ރޯޔަލްޓީ

4

2.0%

ތާވަލު  1ގެ ފުޓްނޯޓުގައިވާ ތަފްސީލު ބައްލަވާ

ތާވަލު  15Q2 5ގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބެހިފައިވާގޮތް
ޓެކްސް ދައް ާ
ކ
ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

ބަޔާންތަކުގެ
އަދަދު

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު

118

349

60,746,761

ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް

20

53

1,204,048

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް

241

327

475,894

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު

152

291

1,054,131

ޕިކްނިކް އައިލަންޑް

9

19

)(17,174

ޑައިވިންގ ސްކޫލް*

64

131

1,121,369

ފިހާރަ*

86

184

417,513

ސްޕާ*

28

72

309,397

ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ފެސިލިޓީ*

27

56

408,981

އެހެނިހެން ތަންތަން*

91

158

363,566

ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް

480

716

624,123

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓު

9

11

49,760

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތައް

6

20

6,070,072

ގިންތި

*ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ
** ދައްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ އާ ބަލައިގަތް ޖީ.އެސް.ޓީ ތަފާތުވަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ އުނިއިތުރުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން
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