


ޝުކުރުގެ ބަސް

މި ސާވޭ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް 

ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ކޮމާންޑް  ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން  އިމިގްރޭޝަން،  މޯލްޑިވްސް  ލިމިޓެޑް،  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް 

ސާވިސްއިން ދެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސާވޭ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެމްއެމްއޭގެ އެންމެހާ 

މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް މި އޮތޯރިޓީއިން ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ސާވޭގައި ބައިވެރިވި 

އެންމެހާ ދަތުރުވެރީންނަށް މި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.



ފިހުރިސްތު 

ތައާރަފް

ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތް

ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިން

ސެކްޝަން 1: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީކް އަދި އޮފް-ޕީކް ސާވޭ 

ރެސްޕޮންސް ރޭޓް

ދަތުރުކުރި މަގުސަދު

ދަތުރުކުރި ގައުމުތައް

ދަތުރުކުރި ދިވެހީން އެވެރޭޖްކޮށް ހޭދަކުރި މުއްދަތު

ޓިކެޓުގެ ހަރަދު

ދަތުރުގެ ހަރަދު

ސެކްޝަން 2: 2015-2018 ޕީކް ސީޒަންތަކުގެ ސާވޭ

ޓިކެޓުގެ ހަރަދު

ބޭސްފަރުވާއަށް ދަތުރުކުރުން

ޗުއްޓީއަށް ދަތުރުކުރުން

ނިންމުން

ލިމިޓޭޝަންސް
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ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭގެ ރިޕޯޓް 12018

ތައާރަފް

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެނބުރި އަންނަ ދިވެހީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް މޯލްޑިވްސް 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ވަނީ ''ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭ'' ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސާވޭއަކީ ރާއްޖޭގެ 

ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ 

އަހަރަކު ވެސް ކުރަމުންގެންދާ ސާވޭއެކެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މިދިޔަ އަހަރު މި ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދެބުރަކަށް 

އަހަރީ  މަދަރުސީ  ދުވަސްވަރުކަމަށްވާ  ކުރާ  ދަތުރުފަތުރު  ގިނައިން  އެންމެ  ދިވެހިން  ކުރެވުނީ  މިގޮތުން މި ސާވޭ  ބަހާލައިގެންނެވެ. 

ޗުއްޓީ )ޕީކް ސީޒަން( ދުވަސްވަރުގެ އިތުރުން މަދަރުސީ ޗުއްޓީއެއް ނުވަތަ ސަރުކާރު ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނޭ )އޮފް-

ޕީކް ސީޒަން( ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް އޮފް-ޕީކް ދުވަސްވަރު މި ސާވޭ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޕީކް ދުވަސްވަރާ 

ނޑު މަގްސަދު އަދި ރާއްޖެއިން  އަޅާބަލާއިރު އޮފް-ޕީކް ދުވަސްވަރު ދިވެހީން އާންމުގޮތެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާ މައިގަ

ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް ބަލާލާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭެ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 

ގޮތާއި، ސާވޭގައި އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސް ކުރެވުނު ގޮތާއި، ސާވޭ ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ސާވޭތަކުގެ ނަތިޖާ ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓު ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލާފައިވާނެއެވެެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ބައިގައި 2018 

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ސާވޭތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލާފައިވާނެއެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ 

ހަމައަށް ޕީކް ސީޒަންގައި ކުރެވުނު ސާވޭތަކުގެ ހޯދުންތައް އަޅާކިޔާ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރި 

ނޑު މަގްސަދު، ދަތުރުކުރި ގައުމު އަދި ދަތުރުގެ ހަރަދުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ. މައިގަ



2 ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭގެ ރިޕޯޓް 2018

ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތް

ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިން

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮފް-ޕީކް އަދި ޕީކް ސީޒަން ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އެރައިވަލް 

ހޯލުގައި 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މިގޮތުން އޮފް-ޕީކް ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 13 ޖުލައި އިން 20 ޖުލައި 2018 އަށެވެ. 

އަދި ޕީކް ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 24 ޑިސެންބަރު އިން 30 ޑިސެންބަރު 2018 އަށެވެ. ދެ ސެޝަން އަކަށް ބަހާލެވިގެން 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސާވޭ ކުރުމުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ އެކި ޑިވިޝަންތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

ސުވާލުކޮށްގެން   ބައްދަލުކޮށް  ދަތުރުވެރިންނާ  ވަނީ  ކޮށްފައި  ސާވޭ  ވެސް  އަހަރު  ވަނަ   2018 އެއްގޮތަށް  އަހަރެކޭ  ވަނަ   2017

އޮންލައިންކޮށް ފޯމެއް ފުރައިގެންނެވެ.

ކުރީގެ އަހަރުތަކާ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުގެ ސާވޭގެ ޑޭޓާ ވެސް ޕްރޮސެސް ކުރީ “R” ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް 

މިފަހަރުގެ ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގައި ބޭނުންކުރި “R”ގެ ބައެއް ކޯޑުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާތީ ކުރިން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާއި 

މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތައް ތަފާތުވާނެއެވެ. 



ެސކްަޝްނ 1
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީކް އަދި އޮފް-ޕީކް ސާވޭ 

މި ސެކްޝަންގައި ހިމަނާފައި ވާނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައި ކުރެވުނު ޕީކް އަދި އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގެ ނަތީޖާތަކެވެ. މިގޮތުން ސާވޭގެ 

ރެސްޕޮންސް ރޭޓް، ދަތުރުކުރި މަގުސަދު، ދަތުރުކުރި ގައުމު، ހޭދަވި މުއްދަތު، ޓިކެޓުގެ ހަރަަދު އަދި ދަތުރަށް ޖުމުލަކޮށް ހަރަދުވި 

މިންވަރަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ. 



4 ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭގެ ރިޕޯޓް 2018

ރެސްޕޮންސް ރޭޓް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީކް ސީޒަން

ސާވޭ ކުރި ހަފްތާގައި 6,513 ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުން 

އައިސްފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4,318 މީހުންގެ މައުލޫމާތު 

މި ސާވޭގައި ނަގާފައިވެއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮފް-ޕީކް ސީޒަން

ސާވޭ ކުރި ހަފްތާގައި 3,573 ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުން 

އައިސްފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,003 މީހުންގެ މައުލޫމާތު 

މި ސާވޭގައި ނަގާފައިވެއެވެ.
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ދަތުރުކުރި މަގުސަދު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ދެ ސީޒަންގެ ސާވޭގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ 

ބޭސްފަރުވާއަށާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށެވެ. އެގޮތުން ޕީކް ސީޒަންގައި %41 އަދި އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި %42 ދިވެހީން ބޭސްފަރުވާއަށް 

ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ދަތުރުކޮަށް ފައި ވަނީ ޕީކް ސީޒަންގައި %41 އަދި އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި %29 ދިވެހީންނެވެ. 

ޕީކް ސީޒަންއާ އަޅާ ބަލާއިރު އޮފް-ޕީކް ސީޒަން ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީންގެ ނިސްބަތް މަދުކަން އަދި ވިޔަފާރި އަދި 

ރަސްމީ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީން ނިސްބަތް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
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ދަތުރުކުރި ގައުމުތައް

ޕީކް އަދި އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި ވެސް ދިވެހި ދަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ދެ ގައުމަކީ އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާއެެވެ. 

މިގޮތުން ޕީކް ސީޒަންގައި އިންޑިއާއަށް %34 ދިވެހީން ދަތުރުކުރިއިރު، %29 ދިވެހީން ދަތުރުކުރީ ސްރީ ލަންކާއަށެވެ. އަދި އޮފް-

ޕީކް ސީޒަންގައި %32 ދިވެހީން އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރިއިރު، %31 ދިވެހީން ދަތުރުކުރީ ސްރީ ލަންކާއަށެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއްކަމަކީ ސާވޭ ކުރެވުނު ދެ ސީޒަންގައި ވެސް ދިވެހިން އާންމުގޮތެއްގައި ދަތުރުކުރާ ގައުމުތަކަށް ދާ ނިސްބަތަށް މާބޮޑު 

ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަމެވެ. އެގޮތުން ޕީކް ސީޒަންގައި ތައިލޭންޑަށް %13 އަދި އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި %9 ދިވެހީން ދަތުރުކުރިއިރު 

މެލޭޝިއާ އަދި ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރި ނިސްބަތް ހުރީ ދާދި އެއްވަރެއްގައެވެ.
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ދަތުރުކުރި ދިވެހީން އެވެރޭޖްކޮށް ހޭދަކުރި މުއްދަތު 

އޮފް-ޕީކް ސީޒަންއާ އަޅާބަލާއިރު ޕީކް ސީޒަންގައި ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތު ޖުމުލަގޮތެއްގައި ގިނައެވެ. މިގޮތުން 

ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީން ޕީކް ސީޒަންގައި އެވެރޭޖްކޮށް 14 ދުވަސް ހޭދަކުރިއިރު އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި 

ހޭދަކުރީ އެވެރޭޖްކޮށް 11 ދުވަހެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީން ޕީކް ސީޒަންގައި އެވެރޭޖްކޮށް  

12 ދުވަސް ހޭދަކުރިއިރު، އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި ހޭދަކުރީ އެވެރޭޖްކޮށް 10 ދުވަހެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި އަދި ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

ދަތުރުކުރާ ދިވެހީން ދެ ސީޒަންގައި ވެސް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ އެވެރޭޖްކޮށް 6 ދުވަހެވެ.
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ޓިކެޓުގެ ހަރަދު 

އިންޑިއާ، ސިންގަޕޫރު އަދި ތައިލޭންޑަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީން ޓިކެޓަށް ކުރާ ހަރަދު ވަނީ ޕީކް ސީޒަނަށް ވުރެ އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި 

އިތުރުވެފައެވެ. މިގޮތުން އިންޑިއާއަށް %12، ސިންގަޕޫރަށް %7 އަދި ތައިލޭންޑަށް %1 ގެ އިތުރުވުމެއް ވަނީ އައިސްފައިވެއެވެ. 

ނަމަވެސް މެލޭޝިއާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޓިކެޓަށް ކުރި ހަރަދު އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި ވަނީ %2 އިން ދަށްވެފައެވެ. އަދި ސްރީ ލަންކާއަށް 

ދަތުރުކުރަން ޓިކެޓަށް ކުރި ހަރަދު ދެ ސީޒަންގައި ވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައެވެ.

)ބޮލަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ޔޫއެސް ޑޮލަރުން(
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ދަތުރުގެ ހަރަދު 

ދަތުރުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ބަލާފައި ވާނީ ޓިކެޓުގެ ހަރަދު ނުހިމަނާ ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރެވެ. މިގޮތުން، ޕީކް ސީޒަންއާ އަޅާބަލާއިރު 

އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރި ހަރަދު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މީގެ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް 

ދަތުރުކުރި  ބޭސްފަރުވާއަށް  އިތުރުން  މީގެ  ހޭދައަށެވެ.  ދިވެހީންގެ  ދަތުރުކުރި  ޗުއްޓީއަށް  ވަނީ  އައިސްފައި  އިތުރުމެއް(  ގެ   20%(

ދިވެހީންކުރި ހޭދައަށް %14، ވިޔަފާރި އަދި ރަސްމީ ބޭނުމަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީންގެ ހޭދައަށް %5 ގެ އިތުރުވުމެއް އައިސްފައިވެއެވެ.

)ބޮލަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ޔޫއެސް ޑޮލަރުން(



ެސކްަޝްނ 2
މި ސެކްޝަންގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޕީކް ސީޒަންގައި ކުރެވުނު ސާވޭތަކާއި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 

ޕީކް ސީޒަންގައި ކުރެވުނު ސާވޭގެ ނަތީޖާތަކަށެވެ. މިގޮތުން އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރަން ޓިކެޓަށް ކުރެވުނު ހަރަދު، ބޭސްފަރުވާ 

އަދި ޗުއްޓީއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީންގެ ނިސްބަތް، ހޭދަކުރި މުއްދަތު އަދި ދަތުރުގެ ޖުމުލަ ހަރަދަށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ބޭސްފަރުވާއަށް އަދި ޗުއްޓީއަށް އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީންގެ ތަފްސީލްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭނެއެވެ. މީގެ 

ނޑު ސަބަބަކީ 2015 އިން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެންމެ ގިނަ ދިވެހީން ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ މި ދެ ގައުމަށް ކަމަށް  މައިގަ

ވާތީއެވެ. 

2015-2018 ޕީކް ސީޒަންތަކުގެ ސާވޭ 



ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭގެ ރިޕޯޓް 112018

ޓިކެޓުގެ ހަރަދު 

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީކް ސީޒަން ސާވޭގައި އިންޑިއާ، މެލޭޝިއާ އަދި ސިންގަޕޫރުގެ ޓިކެޓް 

ހަރަދު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. މިގޮތުން އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޓިކެޓަށް ހަރަދުކުރިވަރު 2015 އިން 2017 ވަނަ އަހަރަށް އިތުރުވީ 

ނަމަވެސް، 2018 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ވަނީ 301 ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ދަށްވެފައެވެ. އަދި މެލޭޝިއާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް 2015 

ވަނަ އަހަރު 405 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޭދަކުރިއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ވަނީ %11 އިން ދަށްވެ، 360 ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް 

ވެއްޓިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު 480 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޭދަވިއިރު، މިއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 

ތިން އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް އަދަދެކެވެ. ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީންގެ ޓިކެޓްގެ ހަރަދު 2015 އަދި 2016 

ވަނަ އަހަރާ ބަލާއިރު 2017 ދަށްވިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ވަނީ 434 ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އިތުރުވެފައެވެ. 

އަދި ސްރީ ލަންކާގެ ޓިކެޓް ހަރަދު 2018 ވަނަ އަހަރު 300 ޔޫއެސް ޑޮލަރުގައި ހުރިއިރު، މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 

%21 ގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 

)ބޮލަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ޔޫއެސް ޑޮލަރުން(



12 ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭގެ ރިޕޯޓް 2018

ބޭސްފަރުވާއަށް ދަތުރުކުރުން

ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި މަގުސަދުތަކައް ބަލާއިރު، ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ވެސް ދިވެހީން އެންމެ ގިނައިން ދަތުރު 

ކޮށްފައި ވަނީ ބޭސްފަރުވާއަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި އަދަދު އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އަންނަނީ ނިސްބަތުން ދަށްވަމުންނެވެ. 

މިގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސާވެގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ބޭސްފަރުވާއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީންގެ 

ނިސްބަތް ވަނީ %58 އިން %41 އަށް ދަށްވެފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކުރެވުނު ސާވޭތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީން 

ނޑަކަށް ދެ ހަފްތާއެވެ. ދިވެހީން އެންމެ އާންމުކޮށް ދަތުރުކުރާ ދެ  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ގާތްގަ

ގައުމު ކަމުގައިވާ އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ހޭދަކުރި މުއްދަތަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވެދިޔަ 4 އަހަރު އެވެރޭޖްކޮށް 

އިންޑިޔާގައި 15 ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްފައިވީއިރު ސްރީ ލަންކާގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އެވެރޭޖްކޮށް 12 ދުވަހެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ފައިސާގެ އަދަދު ދަނީ އަހަރުން 

އަހަަރަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސާވޭ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ކޮންމެ ދަތުރުވެރިޔަކު އެވެރޭޖްކޮށް 878 ޔޫ އެސް ޑޮލަރު 

ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރު ހޭދަކުރި 683 ޔޫއެސް ޑޮލަރާ އަޅާބަލާއިރު %29 އިތުރު އަދަދެކެވެ.



ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭގެ ރިޕޯޓް 132018

ޗުއްޓީއަށް ދަތުރުކުރުން

ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ސާވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ދިވެހީން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައި 

ވަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖެއިން ބޭޭރުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންްގެ އަދަދު ވެސް އަންނަނީ އެއް 

އަަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީންގެ ތެރެއިން %27 މީހުން 

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދަތުރުކުރިއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު ވަނީ ނިސްބަތުން އިތުރުވެ %41 އަށް އަރާފައެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކުރެވުނު ސާވޭތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދަތުރުކުރާ 

ބަލާއިރު،  ހޭދަކުރި މުއްދަތަށް  ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. ވަކިވަކި ގައުމުތަކުގައި  ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީން އެ ގައުމުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެރޭޖްކޮށް 18 ދުވަހަށް އިތުރުވިކަމުގައިވީ 

ނަމަވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ވަނީ ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން އެވެރޭޖްކޮށް 14 ދުވަހަށް ތިރިވެފައެވެ. މީގެ 

އިތުރުން ސްރީ ލަންކާއަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ދަތުރުކުރި ދިވެހީން އެގައުމުގައި އެވެރޭޖްކޮށް 12 ދުވަސް ހޭދަކުރިއިރު، މިއީ ފާއިތުވި 

އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވުމެކެވެ.

އެވެރޭޖްކޮށް ޗުއްޓީއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހީންކުރާ ހަރަދު 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިތުރުވަމުން ދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިގޮތުން  

2018 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ހުރީ 890 ޔޫއެސް ޑޮލަރުގައެވެ.  



14 ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭގެ ރިޕޯޓް 2018

ނިންމުން

ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭ 2018 ވަނަ އަހަރު ދެ ބުރަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނުއިރު ޕީކް 

އައިސްފައިނުވާކަން  ބަދަލެއް  މާބޮޑު  މަގުސަދުތަކަށް  ގައުމުތަކާއި  ކުރާ  ދަތުރުފަތުރު  ދިވެހީން  ސީޒަންގައި  އޮފް-ޕީކް  އަދި  ސީޒަން 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިގޮތުން ޕީކް އަދި އޮފް-ޕީކް ސީޒަންގައި ވެސް ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކުރުމަށް އެންމެ މަގުބޫލު ދެ ގައުމަކީ 

އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާ ކަމުގައި ވީއިރު، އެންމެ ގިނަ ދިވެހީން ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ 

މަގުސަދުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮފް-ޕީކް ދުވަސްވަރުގައި ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހަރަދު ޕީކް ދުވަސްވަރާ އަޅާބަލާއިރު 

ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

ގޮތުގައި  ދައްކާ  ހޯދުންތަކުން  ކުރެވުނު ސާވޭތަކުގެ  ޕީކް ސީޒަން  ހަމައަށް  އަހަރާ  ވަނަ   2018 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2015

ބޭސްފަރުވާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންގެ ނިސްބަތް އަހަރުން އަހަރަށް ދަނީ ދަށްވަމުންނެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބޭސްފަރުވާއަށް ދަތުރުކުރާ 

ދަނީ  އަހަރަށް  އަހަރުން  މިންވަރު  ހަރަދުކުރާ  އައިސްފައިނުވާއިރު،  ބަދަލެއް  މުއްދަތަށް  ހޭދަކުރާ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ދިވެހީން 

އިތުރުވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންގެ ނިސްބަތް 2015 އިން 2018 ވަނަ އަހަރަށް އިތުރުވަމުން 

ދާކަން ސާވޭގެ ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު އެވެރޭޖްކޮށް ޗުއްޓީއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންކުރާ ހަރަދު އަހަރުން 

އަހަރަށް އިތުރުވިއިރު، ދަތުރުކުރި ގައުމުތަކުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން ސާވޭގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކައެވެ. 



ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭގެ ރިޕޯޓް 152018

ލިމިޓޭޝަންސް

މި ސާވޭގެ ހޯދުންތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

ސާވޭކޮށްފައި ވަނީ އާންމުކޮށް ދިވެހީން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓުތައް އަންނަ ވަގުތުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް، ސާވޭ 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަޑިތަކުގެ ބޭރުން ދަތުރުކުރި ފްލައިޓްތަކުން އައި ދިވެހީންގެ މައުލޫމާތު މި ސާވޭގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ. 

ނޑު  މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތައުލީމް ހާސިލުކުރާ ދިވެހީންގެ ކަވަރެޖް މި ސާވޭތަކުގައި ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ މައިގަ

އެއް ސަބަބަކީ  ތައުލީމް ހާސިލުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންގެ ދަތުރުތައް ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރާ 

ތަނެއްގެ އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެފައި، އެފަދަ ދަތުރުތަކާއި ސާވޭ ހިންގާ މުއްދަތާ ދިމާނުވުން އެކަށީގެންވާތީއެވެ. 
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