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އެންޑް ޓެކްނޮލޮލޮޖީ

ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު 9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ލެކްޗަރަރ، އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ޑރ. އަޙުމަދު އިނާޒު 10

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޑީން، އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ޢަބްދުއްރަޙުމާން މުބާރިކް 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޑިރެކްޓަރ، މާރކެޓިންގް ނަޖުމުهللا ޝަރީފް 12

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  ލެކްޗަރަރ، ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް

ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

ސަދާ އަޙުމަދު 13

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  ލެކްޗަރަރ، ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް

ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

ޒީނާޒު ޙުސައިން 14



7
    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  

ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ޝުކުރު

މި ދިރާސާ ކޮށް ނިންމައިލެވިފައި މިވަނީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީއާއި ތާއީދާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި 

އެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ޝުކުރު ދަންނަވައެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލިސް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، ޚާއްޞަކޮށް އެ މުއައްސަސާގެ ރިސަރޗް ޑިވިޝަންގެ މުޙަންމަދު އިމްތިނާން 

ސަޢުދުهللا އާއި އިބްރާހީމް ނަޒީހު، ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބޯޓިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

މޯލްޑިވްސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، އަދި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހިމެނެއެވެ.

އުޅަނދުތަކުގެ  ހައުސްތަކާއިހޮޓާތަކާއި  ގެސްޓް  ރިސޯޓުތަކާއި  ފުރިހަމަކުރި  )ކުއެސްޝަނެއަރ(  ސާރވޭ  ދިރާސާގެ 

ހިންގުންތެރިންނާއި، އިންޓަރވިއު ދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ޝުކުރުދަންނަވައެވެ. 

ޤައުމީ  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި  ފޯރުކޮށްދެއްވި  އެހީ  ގޮތްތޮގުން  އެހެނިހެން  ދިރާސާގައި  މި  ވެސް  އިތުރުން  މީގެ 

ޔުނިވަރސިޓީއިން ޝުކުރުދަންނަވައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކިތާބީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު 

އޮތޯރިޓީއާއި ނޭޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ބިޔުރޯއާއި މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕޮރޭޝަނާއި 

ބައެއް އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.



    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  8
ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ތަންފީޛީ ޚުލާޞާ

މިއީ ކޯވިޑް-19 ވަބާގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ވިޔަފާރިއަށް، މިހިނގާ 2020 ވަނަ އަހަރާއި 2021 ވަނަ އަހަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެނެގަތުމަށް،  އަސަރުތައް  ބެލެވޭ  ކުރާނޭކަމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަޑައިގަތުމަކަށް  އެދި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރި ދިރާސާއެކެވެ. 

)1 )އެނެކްސް  އިޚްތިޞާޞް  ތަފުޞީލީ  ދެއްވި  މަޖިލީހުން 

ވުޒާރާގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ވަނީ  ދިރާސާކުރެވިފައި  މި  ގެދަށުން 

ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި އުޅަނދުތަކާއި ގެސްޓް 

ހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން)ޖުމުލަ 736ގެ ތެރެއިން ތަމުސީލީ ސާންޕަލް 

ދިރާސާކުރީ  އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ.  ތަނަށް(   246 ފުދޭ  އަދަދަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗަރުންނެވެ.

ހަނގުރާމައަށް  ބޮޑު  ދެވަނަ  ސަބަބުން،  ގެ  ކޯވިޑް-19 

ތަދުމަޑުކަން  އިޤުތިޞާދީ  ފުން  އެންމެ  ދެކޭނެ  ދުނިޔެ  ފަހު 

އެންމެހައި ޤައުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތަކީ ކޯވިޑް-

ޞިނާޢަތެވެ.  ދެ  ވަމުންދާ  ގެއްލުން  ބޮޑަށް  އެންމެ  އިން   19

ކުރެވުނު  ހުއްދަ  ކުރުން  ދަތުރުފަތުރު  ތަނުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް 

މަންޒިލުން  އެއް  ޤަބޫލްކުރާގޮތުގައި  މާހިރުން  ވިޔަސް  ކަމުގައި 

އަނެއް މަންޒިލަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ޑިމާންޑަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް 

މި ޞިނާޢަތްތަކަށް ސްޓްރަކްޗަރަލް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ 

އެވެ.އަދިމި ޞިނާޢަތްތަކުގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓުވުން 

ވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. މިއާ އެކު ޞިނާޢަތްތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް 

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ތަފާތުވުމުން  މެދުގައި  ޤައުމުތަކުގެ  މިންވަރު  ފެތުރޭ  ކޯވިޑް-19 

ބޯޑަރުތައް ހުޅުވި ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ފެއްޓޭނީ އެކި ޤައުމުތަކުގައި 

ޞިނާޢަތަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ވާތީ  ކަމަށް  ދުވަސްވަރު  އެކި 

އަންނަމުންދާބަދަލުތައް  ޞިނާޢަތަށް  ދަތުރުފަތުރުގެ  އަދި 

ކަމެއްކަމަށް  އުނދަގޫ  އަންދާޒާކުރުމަކީ  ހިސާބުތަކުން  ސީދާ 

ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ. އެޖަމުޢިއްޔާއިން ލަފާކުރި ތިން 

ސިނާރިއޯއަކުން ކުރެ އެއްވެސް ސިނާރިއޯއެއްގައި މިހިނގާ 2020 

ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަން ކުރީގެ އަންދާޒާތަކާ ދިމާވާނެ ކަމަކަށް 

ނުދައްކައެވެ. ދައްކަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މި 

އަހަރު ތަޙައްމަލްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގައި ކުރެވުނު ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެޕުރީލު މަހާ 

ހިސާބަށް ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، 60 

އަހަރު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. 27  އިންސައްތަ މީހުން މި 

އިންސައްތަ މީހުން ދަތުރުކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ. އެކަމަކު 

41 އިންސައްތަ މީހުން ބަޔާންކުރި ގޮތުގައި އަދިވެސް މި ވަބާގެ 

ނިމުން އޮތް ހިސާބެއް ނޭނގޭތީ، ދަތުރު ރޭވުމުގައި އެއްވެސް 

އިންސައްތަ   67 ފަތުރުވެރިންގެ  ޗައިނާ  ނެތެވެ.  ޔަޤީންކަމެއް 

އޮތް  ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް  ގައި   2020 ގޮތުގައި  ބަޔާންކުރާ 

ރައްކާތެރިކަމާއި  ދަތުރުފަތުރުގެ  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ 

ސިއްޙަތެވެ. ޗައިނާ މީހުންނަށް އެންމެ މަޤުބޫލު މަންޒިލްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ.

މާކެޓް،  އެއް  މުހިންމު  ރާއްޖެއަށް  ސަރަޙައްދުގައި  ޔޫރަޕު 

ކުރިން  ގެންދަނީ  އޮޕަރޭޓަރުން  ޓުއަރ  އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 

ހަދާފައިވާ ބުކިންތަކާއި 2021 އާއި 2022 އަށްވެސް އަލަށް 

މީހުން  އިންސައްތަ   60 ފަސްކުރަމުންނެވެ.  ހެދުން  ބުކިން 

ބޭނުންވަނީ ފުރަ ބަންދު ނިމުނަސް އިތުރު ހަފްތާތަކެއް ބެލުމަށް 

ފަހު މެނުވީ ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ.

ސްޕޭންގެ ގިނަ މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ހޫނު މޫސުމުގައި އެންމެ 

ބާރު ބޮޑުވާނީ ރަށްވެހި ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަމަށެވެ. ފިނިމޫސުމުގައި 

ޔޫރަޕްގެ އެ ޤައުމާ ކައިރި، ދަތުރު މާ ދިގުނުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް 

ދާން ބޭނުން މީހުން އިތުރުވެގެން ދާނޭ ކަމަށާއި 2021 ފެށޭ 

ގިނަވެގެން  ދަތުރުކުރުން  މަންޒިލްތަކަށް  ދުރު  ހިސާބުގައި 

އިޔާދަކުރެވޭނީ  ފަތުރުވެރިކަން  ސްޕޭންގައި  ދާނޭކަމަށެވެ. 

ރަށްވެހި  ހޫނުމޫސުމުގައި  ތެރެއިންނެވެ.  މަރުޙަލާއެއްގެ   3

ސަރަޙައްދުތަކަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި، ޚަރީފް މޫސުން އަދި 

ދަތުރުފަތުރު  މަންޒިލްތަކަށް  ތެރޭގެ  ޔޫރަޕް  ފިނިމޫސުމުގައި 

ކުރުމާއި، ދިގު ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭ މަންޒިލްތަކަށް 2021 ގައި 

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމެވެ. އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 

ޑޮމެސްޓިކް  ފެށިގެންދާނީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ވެސް  ސްޕޭންގައި 

ފަތުރުވެރިކަން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޤައުމުގެ  ބޮޑަށްކުރި  އެންމެ  އަސަރު  ބަލީގެ  މި  އިޓަލީއަކީ 

އެކު  އައުމާ  ނިމުމަކަށް  ރޯގާ  މި  ޤައުމެކެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި 

އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން 83 އިންސައްތަ މީހުން މި 

އިންސައްތަ   17 އިޓަލީގައެވެ.  ހޭދަކުރާނީ  ޗުއްޓީ  ފަހަރުގެ 

ބުނެފައިވެއެވެ.  ބޭނުންކަމަށް  ދަތުރުކުރަން  ބޭރަށް  މީހުން 

އަމާޒުކުރަނީ  ބޮޑަށް  ޞިނާޢަތުން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އިޓަލީގެ 

ހޫނުމޫސުމާ ދިމާކޮށް އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރުތައް ފެށުމަށާއި ކައިރި 

ސަރަޙައްދުތަކުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ޖީޑީޕީގައި 9.2އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާ ފަތުރުވެރިކަމަށް 

ކޯވިޑް-19 ގެ ރޯގާއާ އެކު އައި ހީނަރުކަމާ އެކު އިޤުތިޞާދަށް 

ބެލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ކުރާނޭކަމަށް  އަސަރު  ނޭދެވޭ  ވަރަށް 
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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  

ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓުމާގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ 

ގެއްލި، މާލީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި، ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ 

އަދި ފަތުރުވެރިންނާ މެދު ދެކޭ ގޮތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތައް 

ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ދިރާސާއެއްގައި  ހެދި  އަލަށް  އިން  ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ 

ދުނިޔޭގެ  ގުޅިގެން  އާ  ކޯވިޑް-19  ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި 

ޤައުމުތަކުން ދަތުރުފަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ދަނީ 

މަޑުމަޑުން ލުއިދެމުންނެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ދަނީ އެ 

ފިޔަވަޅުތައް އަދިވެސް އެކި ސިފަސިފައިގައި ދަމަހައްޓަމުންނެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ވަނީ، 27 މާރިޗު ގައި ބޯޑަރު ބަންދުކުރެވި ފަތުރުވެރިކަން 

ނޑިފައެވެ. މި އަހަރު ޖަނަވަރީ އިން އެޕުރީލުގެ ނިޔަލަށް  މެދުކެ

ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ ޖުމުލައަކީ 382،760އެވެ. 

މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އައި 646،092 

އާ އަޅައިބަލާ އިރު 40.8 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. 

ވަރލްޑް ބޭންކުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޖީޑީޕީ 8.5 އިންސައްތައާއި 13 އިންސައްތައާ ދެމެދުން ދަށްވާނެ 

އިން  )އައިއެމްއެފް(  ފަންޑް  މަނިޓަރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެވެ. 

އަންދާޒާކުރާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު 

މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އެވެ.  ދަށްވާނެ  އިންސައްތަ   8.1

ވަނަ   2020 ގޮތުގައި،  ލަފާކުރާ  އިން  )އެމްއެމްއޭ(  އޮތޯރިޓީ 

އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ 7.7 އިންސައްތައާއި 29.7 އިންސައްތަ 

ލަފާކުރަނީ  އެމްއެމްއޭއިން  އެވެ.  ދަށްވާނެ  އަދަދަކުން  ދެމެދުގެ 

އިޤުތިޞާދީ ދުވެލި މަޑުވާ މިންވަރު ބިނާވެގެން ދާނީ ދުނިޔޭގައި 

ބަލިމަޑުކަމުގެ  މި  ނިސްބަތަށާއި  ފެތުރެމުންދާ  ބަލިމަޑުކަން  މި 

ސަބަބުން ކުރިމަތި ވެގެން ދާނެ މާލީ އަދި އިޤުތިޞާދީ ހީނަރުކަން 

އަޅާ  އިދާރާތަކުން  މާލީ  ކުޑަކުރުމައްޓަކައި، ސަރުކާރުތަކުންނާއި 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ދައްކާ  ހޯދުންތަކުން  ދިރާސާގެ  މި 

ފަތުރުވެރިކަން ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅައިބަލާ އިރު މި އަހަރު ވަރަށް 

ބޮޑަށް ދަށްވާނެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ އިން މާރިޗުގެ ނިޔަލަށް 

އައިސްފައިވަނީ 382,760 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެއަށް ފަހު، މި 

ދިރާސާގެ ރިޕޯޓު ލިޔުމާ ހަމައަށް އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއަކު އައިސް 

އިން  ޖަނަވަރީ  2019ވަނައަހަރު  ފާއިތުވި  ނުވެއެވެ.  ފައެއް 

މާރިޗުގެ ނިޔަލަށް 482,978 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވެއެވެ.

ސިނާރިއޯއެއް  ދެ  އަންދާޒާއަކަށް  އަންނަމީހުންގެ  އަހަރު  މި 

ނޑައަޅައި ހިސާބުކުރި ކުރުމުން އެންމެ ރަނގަޅު ސިނާރިއޯގައި  ކަ

އަންނާނެ ކަމަށް ދައްކާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަކީ 1 މިލިއަނެވެ. 

އެންމެ ގޯސް ސިނާރިއޯގައި 450 ހާސް ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެންމެ 

ރަނގަޅު ސިނާރިއޯގައި އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ހޭދަކުރާ ރޭގެ އަދަދަކީ 

6.9 މިލިއަނެވެ؛ އެންމެ ގޯސް ސިނާރިއޯގައި 3.2 މިލިއަނެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ޖަވާނިބުތަކަށް ބަލާ އިރު، ދިރާސާގެ 

ސަރވޭއަށް ޖަވާބުދިން ފަރާތްތަކުން ލަފާކުރާ އެވްރެޖް އިޖުމާލީ 

އެ  މިއީ  ޑޮލަރެވެ.  އެމެރިކާ  މިލިއަން   4.1 އާމްދަނީއަކީ 

ބުނެފައިވާ  ކަމަށް  ލިބުނު  އަހަރު  ވަނަ   2019 ފަރާތްތަކުން 

ޖަވާބު  މިންވަރެކެވެ.  ދަށް  އިންސައްތަ   25 ވުރެ  އާމްދަނީއަށް 

އަހަރު  މި  ވަނީ  ބުނެފައި  އިންސައްތަ   42 ފަރާތްތަކުގެ  ދިން 

ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 100 ހާސް ޑޮލަރަށް ވުރެ މަދުން 

ދެމެދު  ޑޮލަރާ  މިލިއަން  ޑޮލަރާއި 20  މިލިއަން  ކަމަށެވެ. 15 

ލިބޭނެ ކަމަށް 3 އިންސައްތަ ބުނެފައި ވެއެވެ. 40 މިލިއަނާއި 

50 މިލިއަނާ ދެމެދު ލިބޭނެކަމަށް 2 އިންސައްތަ ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެކޮމޮޑޭޝަނެވެ.  ދާއިރާއަކީ  ވަންނަ  އާމްދަނީ  ގިނައިން  އެންމެ 

ރެސްޓޯރެންޓު،  ލިބެނީ  އާމްދަނީ  ގިނައިން  އެންމެ  ދެވަނައަށް 

ކެފޭ، ބާރ އިންނެވެ. ތިންވަނައަށް ލެޝަރ ޚިދުމަތްތަކުންނެވެ.

ގިނައިން  އެންމެ  ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  އެންމެ  ޚަރަދުކުރުމުގައި 

ހޭދަކުރަނީ މުސާރައަށެވެ. މި ޚަރަދު މި އަހަރު 39 އިންސައްތައަށް 

ދަށްވުމަށް ފަހު، 2021 ގައި 40 އިންސައްތައަށް ޖެހިލާނެ ކަމަށް 

ދަރަނި  ޖެހެނީ  ކުރަން  ހޭދައެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ދެން  ދައްކައެވެ. 

ޖަވާބުދިން  ކަމަށް  ޚަރަދަށް  ކެޕިޓަލް  ކުއްޔަށާއި  އަދާކުރުމަށާއި، 

ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ.
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ތަޢާރުފު  .1

ދިރާސާގެ މެތޮޑޮލޮޖީ  .2

ނޑައެޅުން ތާވަލް  2.1: ދިރާސާގެ ސަރވޭއަށް ސާންޕަލް ސައިޒު ކަ

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރި ދިރާސާއެއްގެ ރިޕޯޓެވެ. 

މި ދިރާސާގެ މައި އަމާޒަކީ ކޯވިޑް-19 ވަބާގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް، ހިނގާ 2020 ވަނަ އަހަރާއި 

2021 ވަނަ އަހަރު ކުރާނޭކަމަށް ބެލެވޭ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެއްވި ދިރާސާގެ ތަފްޞީލީ އިޚްތިޞާޞްތައް 

މި ރިޕޯޓުގެ އެނެކްސް 1 ގައި އެވަނީ އެވެ.

ދިރާސާކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ރިސަރޗަރުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްއެމްއޭގެ ފަރާތުން އެ މުއައްސަސާގެ ފަންނީ 

ޓީމަކުން ވެސް ދިރާސާގެ ބައެއްގައި ޙިއްޞާދެއްވައިފައި ވެއެވެ. 

ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ހިންގާ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އަތޮޅުތަކުގެ  ސަރަޙައްދާއި  މާލެ  ފުރަ  ވަނީ  ދިރާސާކުރެވިފައި  މި 

އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ. ދިރާސާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގިފައި ވަނީ ފާއިތުވި އެޕުރީލު މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ 

ތިންވަނަ ހަފުތާއަށެވެ.

މި ދިރާސާގެ ޙަރަކާތްތައް ތަރުތީބުކުރެވުނީ މައި ހަތަރު ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ކިތާބީ މުރާޖިޢާކުރުމާއި ސަރވޭކުރުމާއި އިންޓަރވިއު 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ވުޒާރާގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަމާޒުކުރީ  ސަރވޭކުރުމަށް  ދިރާސާކުރުމެވެ.  ތަޙުލީލީ  ކުރުމާއި، 

އަމާޒުކުރީ  އިންޓަރވިއުކުރުމަށް  ހޮޓާތަކަށެވެ.  އުޅަނދުފަހަރާއި  ހައުސްއާއި،  ގެސްޓް  ރިސޯޓާއި،  ތެރެއިން  ބައިތަކުގެ  ވިޔަފާރީގެ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ހިންގުމުގެ ފަންތީގެ މީހުންނަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ. 

މެތޮޑޮލޮޖީ  ކުއޮލިޓެޓިވް  މެތޮޑޮލޮޖީއާއި  ކުއޮންޓިޓެޓިވް  އެއީ  މެތޮޑޮލޮޖީއެކެވެ.  މައްސުނި  ކޮށްފައިވަނީ  ބޭނުން  ދިރާސާގައި  މި 

ނޑައެޅީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ހިމަނައިގެންނެވެ. ކުއޮންޓިޓެޓިވް ބައިގައި ހިމެނޭ ސަރވޭއަށް ސާންޕަލް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި  ވުޒާރާއިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ އެސްޓެބްލިޝްމެންޓްތަކުގެ ގިންތީތަކުގެ އަދަދަށް ބަލައެވެ. ސާންޕަލް ކަ

ކޮންފިޑެންސް ލެވެލަކަށް ޚިޔާރުކުރީ 95 އިންސައްތަ އެވެ؛އަދި އެރަރ މާޖިނަކަށް 5 އިންސައްތަ އެވެ. މި އަސާސްތަކުގެ މަތިން 

ނޑައެޅުނު ތަމުސީލީ ސާންޕަލް ސައިޒްގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކަ
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

މިއިން ކޮންމެ ކްލަސްޓަރަކުން ބޭނުންވާ ކުއޮންޓިޓެޓިވް މަޢުލޫމާތު 

ފޯމެއް(  )ސުވާލު  ކުއެސްޝަނެއަރެއް  އޮންލައިން  ހޯދުމަށް 

ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ 

އާމްދަނީ  ތަންތަނުން  ކުރާ  ވިޔަފާރި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަދަދާއި، 

ހިނގާ  ތަންތަނަށް  އެ  ރޭޓާއި،  އޮކިޔުޕަންސީ  ވަރާއި،  ލިބޭ 

ޚަރަދުތަކާއި އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. 

ޕައިލޮޓް  ފޯމު  ފަހު،  ކުރުމަށް  ތައްޔާރު  ފޯމު  ސަރވޭ 

ކުރުމަށްޓަކައި 8 ފަރާތެއް ލައްވައި ފޯމު ފުރުވިފައި ވެއެވެ. ފޯމު 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު މި ފަރާތްތަކުން ދިން ޚިޔާލުތަކަށް ބަލައި 

ފޯމު އިޞްލާޙުކުރެވުނެވެ. 

ފޯމު  މި  ތަނަށް   736 ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ކަންކުރުމަށްޓަކައި  މި  ކުރެވުނެވެ.  އީމެއިލް 

ވުޒާރާއަށް ގުޅައި އެ ތަންތަނުގެ ލިސްޓަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއި 

ފޯނުނަންބަރު ހޯދުނެވެ. އަދި މިއަށް ފަހު ވަރަށް ގިނަތަންތަނުގެ 

ވައިބަރު ނަންބަރުތައް ހޯދައި ފޯމުގެ ލިންކު ވައިބަރު އޮޅިތަކުގައި 

އަދި ފަރުދީކޮށް ވެސް ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފޯމު 

ފޮނުވުނު ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނަށް ގުޅައި ފޯމު 

ފުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ. 

ގެސްޓް   40 ވަނީ  ފުރާފައި  ފޯމު  ވެސް،   އެކު  މިހެންކަމާއި 

ބޯޓުންނާއި  ސަފާރީ   6 ރިސޯޓުންނާއި،   16 ހައުސްއިންނާއި، 

2 ހޮޓަލުން، ޖުމުލަ 64 ފަރާތަކުންނެވެ. މިއީ ދިރާސާ ޓީމުން 

ހިސާބުކުރި ސާންޕަލް ސައިޒުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. 

ކުއޮންޓިޓެޓިވް ބައިގެ އިތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމާއި 

ގުޅޭ ބޮޑެތި މާކެޓުތަކުގެ ޑިމާންޑަށް ބަލައި މޮޑެލެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

އެމްއެމްއޭއާ  މަސައްކަތްކުރެވުނީ  މި  ފޯރކާސްޓްކުރެވުނެވެ. 

ގުޅިގެންނެވެ.

އިންޓަރވިއުތަކުގައި،  ކުރެވުނު  ބައިގައި  ކޮލިޓޭޓިވް  ދިރާސާގެ 

ވަބާގެ  ކޯވިޑް-19  ތަންތަނަށް  ވިޔަފާރިކުރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ކަންކަމަށް  މި  ގެއްލުންތަކާއި  ފެންނަ  ލިބޭނެކަމަށް  ސަބަބުން 

މުއައްސަސާތަކުން  ދައުލަތުގެ  ގޮތުން  އެހީވެދިނުމުގެ 

ކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރެވުނެވެ. 

ކިބައިން  އެނގިތިބީންގެ  އަމާޒުކުރަނީ  ބައިގައި  ކޮލިޓޭޓިވް 

ނެގީ  ސާންޕަލަށް  ބައިގެ  މި  ވާތީ  ކަމަށް  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

މަދުތަނެކެވެ. މި ގޮތުން އިންޓަރވިއު ކުރަން ނިންމާފައި އޮތީ 6 

އާއި 10 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުންނާ އެވެ. މި ދިރާސާގައި 

އިންޓަރވިޔު ކުރެވިފއިވަނީ 2 ރިސޯޓާއި، 2 ގެސްޓް ހައުސްއާއި 

 8 ޖުމްލަ  އެވެ.  ވެރިފަރާތާ  ނުވަތަ  މެނޭޖަރާ  އުޅަނދުގެ   4

އިންޓަވިޔުއެވެ.

ބައެއް ކުއޮލިޓެޓިވް އިންޓަރވިއުތަކުގެ މަޝްވަރާތައް ނޯޓުކުރެވި، 

ބައެއް އިންޓަރވިއު ރިކޯޑުކުރެވި އަނެއް ބައި ލިޔުމުން ލިބުނެވެ. 

މި ޛަރީޢާތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ވަނީ ދިރާސާގެ ނަތީޖާތަކާއި 

ހޯދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ. 

ބައެއް ނަތީޖާތަކާއި ހޯދުންތައް ގައިމުކުރުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ބައެއް ދައުރުވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރެވިފައި ވެއެވެ.



    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  12
ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ހާލަތުގެ ބިތްދޮށް  .3

ކޯވިޑް-19 އަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކަންބޮޑުވާ ވަރުގެ 

ކަމަށް 30 ޖަނަވަރީ 2020  އާންމު ޞިއްހަތުގެ ނުރައްކަލެއް 

ނޑައެޅި އެވެ. އަދި 11 މާރިޗުގައި  ގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ކަ

ނޑައެޅި އެވެ )ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ, 2020(.  އެއީ ވަބާއެއް ކަމަށް ކަ

މި  ދިގުކަމުން،  މުއްދަތު  އިންކިޔުބޭޝަން  ކޯވިޑް-19ގެ 

ބަލިޖެހިފައިވާމީހުންގެ ތެރެއިން 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގައިން 

ބަލީގެ ޢަލާމާތްތައް ނުފެނުމަކީ ބަލިޖެހިފައިވާމީހުން ދެނެގަތުމަށާއި، 

ސިވިއަރ  އަދި  ގޮންޖެހުމެކެވެ.  އޮތް  ކުރުމަށް  ބަލިކޮންޓްރޯލް 

އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް )ސާރސް( އާ އަޅައިބަލާއިރު 

މި ބައްޔަކީ މާ ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށްއަރާބައްޔެކެވެ. 27ޖޫން 

2020 އާއި ހަމަޔަށް މުޅިދުނިޔޭގައި ކޯވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި 

މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9,997,096އަށް އަރައި، މަރުވި މީހުންގެ 

އަދަދު 498,886 އަށް އަރައިފައެވެ. އަދި، މި ރޯގާ ފެނިފައިވާ 

ސަރަޙައްދުގެ އަދަދު ވަނީ 215 އަށް އަރައިފައެވެ )ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ, 

 .)2020

މި ދިރާސާ ފެށުނު އިރު ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާ އިރު،2002 

އިން 2003 އަށް ދެމިދިޔަ ސާރސްވައިރަސް ކާރިސާގެ ސަބަބުން 

ކޯވިޑް- ވުރެ  ގެއްލުންތަކަށް  ލިބުނު  އިޤުތިޞާދަށް  ޤައުމުތަކުގެ 

ކޯވިޑް- އެވެ.  ބޮޑު ވާނެ  19 ވަބާގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން 

ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އެޅިފައިވާ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް   19

މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދީ ޞިނާއަތްތަކަށް ދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި 

އަސަރުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. 

ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ  ޖަމުޢިއްޔާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދުނިޔޭގެ 

ކޮށްފައިވަނީ  ބޮޑުއަސަރެއް  އެންމެ  ވަބާގެ  މި  ބުނާގޮތުގައި 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށެވެ )ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ, 2020(. މި 

އިންސައްތައާ   20 ވިޔަފާރި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދުނިޔޭގެ  ގޮތުން 

ދާނެއެވެ.  ދަށްވެގެން  މިންވަރަކުން  ދެމެދުގެ  އިންސައްތައާ   30

ބޭރުން  ޤައުމުން  ބެލެވެނީ  ކަމަށް  އަސަރުކުރާނެ  ބޮޑަށް  އެންމެ 

ފަތުރުވެރިން ދާ ޤައުމު ތަކަށެވެ. ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން 

ފާއިތުވި ޖަނަވަރީމަހުން ފެށިގެން ދުވަހީ ވައިގެ ދަތުރުތައް ވަނީ 

80 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. 

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއްދިނުމުން 

އެޅުނުކަމުގައިވިޔަސް،  ހަމަޔަކަށް  ޞިނާޢަތްތަކެއް  އިޤުތިޞާދީ 

އަރައިގަތުން  ގެއްލުންތަކުން  ލިބޭ  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ވަބާއިން  މި 

ލަފާކުރެއެވެ)ޔޫއެން,  އިން  ޔޫއެން  ކަމަށް  ދާނެ  ދިގުލައިގެން 

ހުޅުވާލެވޭ  ދަތުރުކުރުމަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ސަބަބަކީ   .)2020

މިންވަރު ދަށްވުމާއި ދަތުރުކުރުމަށް މީހުން އިތުބާރު ކުރާމިންވަރު 

ކައުންސިލާ  ޓުއަރިޒަމް  އެންޑް  ޓްރެވަލް  ވަރލްޑް  ދަށްވުމެވެ. 

ކުރިން  މީގެ  އިންބުނެފައިވާގޮތުގައި  އަންކްޓެޑް  ޙަވާލާދީ 

މަންޒިލްތަކަށް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ރޯގާތަކުގައި  ވައިރަލް  މިފަދަ 

މަސްދުވަސް   19 ނޑަކަށް  ގާތްގަ ދިއުމަށް  އެނބުރި 

ނަގާފައިވެއެވެ)އަންކްޓެޑް, 2020(. މިހާރުގެޑާޓާ ދައްކާ ގޮތުގައި 

މިއަށްވުރެގިނަދުވަސް  އަރައިގަތުމަށްޓަކައި  އިން  ކޯވިޑް-19 

ނަގާފާނެއެވެ)ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ, 2020(. 

ނޑުގޮތެއްގައި  މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ ފަދައެބައެއްގެ އިޤުތިޞާދު މައިގަ

ވަރަށްބޮޑު  ޤައުމުތަކުގެ  ބިނާވެފައިވާ  ފަތުރުވެރިކަމަށް 

ޖަޒީރާ  ކުދި  ބުނާގޮތުގައި  އިން  ޔޫއެން  ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. 

ޤައުމުތަކަކީ މި ހާލަތުގައި އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ އަސަރުކުރާނެ 

ޤައުމުތަކެވެ. ސަބަބަކީ ޚާއްޞަކޮށް މި ޤައުމުތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް 

އިޤުތިޞާދުތައް  ކުދި  ޖެހުމާއި  ބަރޯސާވާން  ވަރަށްބޮޑަށް 

ގޮތެއްގައި،  އެވްރެޖް  ވުމެވެ.  އުނދަގޫކަމަކަށް  ބެލެހެއްޓުމަކީ 

ޖީޑީޕީގެ  ތަކުގެ  ޤައުމު  ޖަޒީރާ  ކުދި  އަންނަ  ވަމުން  ތަރައްޤީ 

ފަތުރުވެރިކަމަށެވެ.  ނިސްބަތްވަނީ  ހިއްސާ  އިންސައްތަ   30

އެންޑް ނެވިސް  ކިޓްސް  ދިވެހިރާއްޖެ، ސޭޝޭލްސް، ސެއިންޓް 

އިންސައްތައަށް   50 ހިއްސާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ގްރެނާޑާގެ  އަދި 

އަރައެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުން  ޤައުމުތަކަށް  ޖަޒީރާ  ކުދި  ވަމުންދާ  ތަރައްޤީ 

ކޮންމެއަހަރަކު 30 ބިލިއަން ޑޮލަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުން ލިބެއެވެ. 

އިންސައްތަ   25 ފަތުރުވެރިކަން  ލަފާކުރާގޮތުގައި  އިން  ޔޫއެން 

ޑޮލަރު،  ބިލިއަން   7.4 ނުވަތަ   7.3 ދިއުމާގުޅިގެން،  ދަށަށް 

އަދި  ދާނެއެވެ.  އުނިވެގެން  އިން  ޖީޑީޕީ  ޤައުމުތަކުގެ  ފަދަ  މި 

އިންސައްތަ   16 ޖީޑީޕީ  ގެ  ސޭޝޭލްސް  ދިވެހިރާއްޖެއާއި 

ދަށަށްދާނެ އެވެ)ޔޫއެން, 2020(. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅުނު 

ގައި،   2020 ފެބުރުވަރީ   3 ތެރޭގައި،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ބޮޑެތި 

އޮން- ރާއްޖެއިން  އެންމެންނަށް  އަންނަ  ފުރައިގެން  ޗައިނާއިން 

އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓައިލެވުނެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 

ކޭސްއެއް ފުރަތަމަ ކަށަވަރުވީ 7 މާރިޗު 2020 ގައެވެ. އަދި،12 

މާރިޗު ގައި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޞިއްޙީ ކުއްލި ޙާލަތު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާރިޗުގައި   27 ފަހު  އެއަށް  އިޢުލާންކުރެވުނެވެ. 

އެއްކޮށް  ފަތުރުވެރިކަން  ހިސާބުން  އެ  ބަންދުކުރެވުނެވެ.  ބޯޑަރު 

ނޑުނީ އެވެ)އެމްއީޑީ، ޔޫއެންޑީޕީ, 2020(. މެދުކެ
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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  

ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަން  .4

ކޯވިޑް-19 ވަބާއަކީ މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

ޤައުމުތަކެއް އެއްފަހަރާ ތަޙައްމަލް ކުރަން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ސިއްޙީ 

ޤައުމުތައް  ދުނިޔޭގެ  މިހާތަނަށް  ސަބަބުން  މީގެ  ބަލިމަޑުކަމެވެ. 

ހާލަތަކަށް  ޚާއްޞަ  އިޤުތިޞާދީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ  ފަދަ  ނުދެކޭ 

ބޭންކުން  ބޭންކުން   ވަރލްޑް  ފަށާފައެވެ.  ދަތުރުކުރަން  މިވަނީ 

ޕްރޮސްޕެކްޓްސް  އިކޮނޮމިކް  ގްލޯބަލް  ނެރުނު  2020ގައި  ޖޫން 

ފަހު  ބޮޑުހަނގުރާމައަށް  ދެވަނަ  ގޮތުގައި  ރިޕޯޓުގައިވާ  )ގެޕް( 

ކޯވިޑް- ތަދުމަޑުކަން  އިޤުތިޞާދީ  ފުން  އެންމެ  ދެކޭނެ  ދުނިޔެ 

އަންނާނެ  ގައުމަކަށް  ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެ  މުޅި  ގުޅިގެން  އާ   19

ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ )ވަރލްޑް ބޭންކް, 2020(. މި ރިޕޯޓުން 

ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 60 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީ 

ވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތައް އެކުއެކީ 

ނޑަކަށް ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ މިއީ ފުރަތަމަ  އިޤުތިޞާދީ އަޑިގަ

ފަހަރެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގައި ޤައުމުތައް ދަތުރުކުރަމުން ދާ އިރު، 

ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމެއްގެ އިޖްތިމާޢީ 

އަދި އިޤުތިޞާދީ ހާލަތާއި މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި، ލާމެހިފައެވެ. 

އެއް ޤައުމަކަށް އިޖްތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ 

އިޤުތިޞާދީ ހީނަރުކަމެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެ ކަން ދުނިޔޭގެ ގިނަ 

ޤައުމުތަކަށް ފޭދެން ނަގަނީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ކޯވިޑް-19 އިން 

މި ކަން ހާމަކޮށް ފެނިގެން އެބަދެއެވެ.

ތެރޭގައި  ޞިނާޢަތްތަކުގެ  އިޤުތިޞާދީ  ޤައުމުތަކުގެ  ދުނިޔޭގެ 

ޞިނާޢަތަކީ  ދަތުރުފަތުރުގެ  ޞިނާޢަތާއި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ޖެހުނު  ކުރިމަތިލާން  ގެއްލުމެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އިން  ކޯވިޑް-19 

މުއައްސަސާތަކަކުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކަމުގައި  ޞިނާޢަތް  ދެ 

ގެއްލުން  ވެސް  ތަނުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  އަދި  ފާހަގަކުރެއެވެ. 

ބޯޑަރު  ޤައުމުތަކުގެ  ގިނަ  ޞިނާޢަތެވެ.  ދެ  ބޮޑުވާނެ  އެންމެ 

ބަލިމަޑުކަން  ކޯވިޑް-19ގެ  އަދި  ބަންދުކުރެވިފައެވެ.  މިވަނީ 

ކޮންޓްރޯލްކުރެވުނު ނިއުޒީލޭންޑް ފަދަ މަދު ޤައުމުތަކުގައި ވެސް 

ގިނަގުނަ  ސަލާމަތްވުމަށް  ރާޅަކުން  ދެވަނަ  ކޯވިޑް-19ގެ  ވަނީ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. މި ޤައުމުތަކުން ވިސާ 

ދަތުރުކުރުމަށް  އެކު  މަރުޙަލާތަކަކާ  އިތުރު  ގިނަގުނަ  ދިނުމުގައި 

ދަތުރުކުރަން  ކޮންމެހެން  ކުރިމަތިކޮށްފައެވެ.  ހުރަސްތަކެއް  ވަނީ 

ޤައުމުން  އަދި  ދިއުން  ޤައުމުތަކަށް  މި  ފިޔަވައި  މީހުން  ޖެހޭ 

މި  ދެއެވެ.  އަންގަމުން  ސަރުކާރުތަކުން  ނުދިއުމަށް  ބޭރަށް 

ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގައި 

މަޑުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ފަދަ ގިނަގުނަ ބަންދުތަކާ 

އެކު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަސިންޖަރު އެއަރލަންތަކާއި ކްރޫޒްތަކުގެ 

ދަތުރުތައް މިވަނީ މުޅިންހެން ހުއްޓިފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި 

ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ހުއްދަ ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ދަތުރުފަތުރު 

ޞިނާޢަތުގެ މާހިރުން ޤަބޫލްކުރާގޮތުގައި މި ޞިނާޢަތަށް ބިނާއީ 

ކޯވިޑް-19އާ  ޚާއްޞަކޮށް  އެވެ.  އަންނާނެ  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި 

ބަނގުރޫޓުވުން  ކުންފުނިތައް  ބައެއް  ޞިނާޢަތުގެ  މި  ގުޅިގެން 

އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ދާއިރާގެ މާހިރުން ދެކެއެވެ. އަދި އެހެންމެ 

ޑިމާންޑަށް  ދަތުރުކުރުމުގެ  މަންޒިލަށް  އަނެއް  މަންޒިލުން  އެއް 

ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއެވެ. މިއާ އެކު ޞިނާޢަތުގެ 

ޚަރަދުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

މޭ 2020ގައި ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ އިން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުތައް 

ދައްކާގޮތުގައި 2020 ގެ ފުރަތަމަ 3 މަސް ދުވަހު މުޅި ދުނިޔޭގެ 

ފަތުރުވެރިން ޤައުމުތަކަށް އެތެރެވި މިންވަރު ވަނީ 22 އިންސައްތަ 

ބަންދުވުމާ  ބޯޑަރުތައް  ޤައުމުތަކުގެ  މަހު  ތިން  މި  ދަށްވެފައެވެ. 

މަދުވެގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދަތުރުކުރުން  ފަތުރުވެރިން  އެކު 

ޤައުމުތަކަށް  ފަތުރުވެރިން  މަހު  މާރިޗު  ޚާއްޞަކޮށް  ދިޔައެވެ. 

އެތެރެވި މިންވަރު ވަނީ 57 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ. ވަކިވަކި 

ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަލާ އިރު )ތިރީގައިވާ ޗާޓުން( އޭޝިޔާ އަދި 

ޤައުމުތަކަށް  ފަތުރުވެރިން  މަހު  މާރިޗު  ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުން 

އަދި  ދަށްވެފައެވެ.  އިންސައްތަ   64 ވަނީ  މިންވަރު  އެތެރެވި 

އިންސައްތަ   60 އަދަދު  ފަތުރުވެރިންގެ  އެތެރެވި  ޔޫރަޕަށް 

ދަށްވެފައެވެ.
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ޗާޓު  4.1: ފަތުރުވެރިން އެތެރެވި މިންވަރަށް އައި ބަދަލު، % )2020 ގެ ފުރަތަމަ 3 މަސް(

މަޢުލޫމާތު: ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ

ފަތުރުވެރިން 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަހު ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން 67 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ދުނިޔޭގެ 

އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރު ނުކުރާކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެއެވެ. އަދި ޖުމްލަގޮތެއްގައި މިއީ 80 ބިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީގެ 

ގެއްލުމެއްކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

ކޯވިޑް-19އިން އަރައިގަތުމަށް ޤައުމުތަކުން ދަނީ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. މި ރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި 

ތަފާތުވުމުން ބޯޑަރުތައް ހުޅުވި ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ފެއްޓޭނީ އެކި ޤައުމުތަކުގައި އެކި ދުވަސްވަރު އެވެ. އެހެންކަމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ޞިނާޢަތަށް އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތަށް އަންނަމުން ދާބަދަލުތައް ސީދާ ހިސާބުތަކުން އަންދާޒާކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްކަމަށް 

ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ 3 މަހުގައި މި ދެ ޞިނާޢަތަށް އަންނަމުން ދިޔަ ބަދަލުތަކުން އަންދާޒާ 

ކުރެވިދާނެ 3 ސިނާރިއޯއެއް މިހާރު ވަނީ ޞިނާޢަތުގެ މާހިރުން ތައްޔާރުކުރި މޮޑެލްތަކުން ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ އިން ހާމަކޮށްފައެވެ. 

ކޮންމެ ސިނާރިއޯ އަކަށް ބެލި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތުގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަންދާޒާތައް ކުރީގެ 

އަންދާޒާތަކާ ދިމާވާނެ ކަމަކަށް މާހިރުންނެއް ނުދެކެއެވެ. އަދި މި ދެ ޞިނާޢަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ތަޙައްމަލްކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް 

ވެސް މި ސިނާރިއޯތަކުން ދައްކައެވެ. މި ސިނާރިއޯތައް ތައްޔާރުކުރެވުނު އިރު ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުނެވެ:

އެހެނިހެން ބައްރުތަކަށް ވުރެ ކުރީން އެޝިޔާ އަދި ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކަށް ކޯވިޑް-19 ފެތުރުމާއި އެކު އޭޝިޔާ   -

އަދި ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދު ކޯވިޑް-19 އިން ސަލާމަތް ކަން ހޯދަމުންދާ މިންވަރު އަވަސްކަން.

އޭޝިޔާ ބައްރާއި ޚިލާފަށް އެހެނިހެން ބައްރުތަކުގައި ދަތުރުފަތުރު އިތުރުވެ ފަތުރުވެރިންގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވަނީ ޖޫން އިން   -

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށެވެ.

 3 މި  އެހެންކަމުން،  ނުވެއެވެ.  ކުރެވިފައި  ރިއާޔަތް  އިޤްތިޞާދީޙާލަތަށް  މޮޑެލްގައި  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ސިނާރިއޯ   3  -

ސިނާރިއޯއަށް ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަންނާނެ އިގްތިސޯދީ ދަތިކަމެއް ހިމެނިއްޖެނަމަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޑިމާންޑް 

އަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 3 ސިނާރިއޯއަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މޮޑެލްއަށް އިޤްތިސާދަށް އަންނާނެ 

އަންނާނެ  ސަބަބުން  ކޯވިޑް-19ގެ  ގަބޫލްކުރާގޮތުގައި  މާހިރުން  އިޤުތިޞާދީ  ވެއެވެ.  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ލުމުގައި  ބަދަލުތައް 

ހީނަރުކަން އަންދާޒާކުރުމަށް ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށާއި ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން އަޅަމުންދާ 
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ޗާޓު  4.2: އެކި ސިނާރިއޯތަކުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޑިމާންޑް

މަޞްދަރު: ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ

ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައިވެއެވެ. މިވަގުތު އެފިޔަވަޅުތައް ދަނީ ތަފާތު އެކި ކޮޅުތަކަށް ކުރިލަމުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކޯވިޑް-19ގެ 

ދެވަނަ ރާޅެއް ގިނަ ޤައުމުތަކަށް އަތުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. ކޯވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ހޯދޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް ކަށަވަރެއް 

ނުވާކަމީވެސް މިކަމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ. އަދި އެހެންމެ ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ވަމުން ދާނެ ގޮތެއްގެ އަންދާޒާއެއްގެ މައްޗަށް 

ރިއާޔަތްކޮށް މާލީ ނިޒާމަށް މިކަމުން އަންނާނެ ލޮޅުންތައް ބެލިގެން މެނުވީ އިޤުތިޞާދީ ޖުމްލަ އަސަރުތަކެއް އަންދާޒާ ކުރުމީ ވަރަށް 

އުނދަގޫކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި އަންދާޒާ ކުރުމަށް މިހާރުވެސް ޢިލްމީ ބަހުސްތަކެއް ކުރިއަށް ދާކަން ފާހަކުރަމެވެ.

އެހެންކަމުން ދަތުރުފަތުރު އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް ސިނާރިއޯތަކަށް ލިބިލިބި ހުންނަ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ބަދަލު އަންނާނެވެ.

ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބަދަލުވަމުންދާ ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަންދާޒާ ކުރެވިދާނެ 3 ސިނާރިއޯއެއް:

ސިނާރިއޯ 1: ޖުލައި ކުރީކޮޅު ބައިނައްލަގުވާމީ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުން.

ސިނާރިއޯ 2: ސެޕްޓެމްބަރ ކުރީކޮޅު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުން.

ސިނާރިއޯ 3: ޑިސެމްބަރ ކުރީކޮޅު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުން.
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

އޭޝިޔާ އަދި ޔޫރަޕްގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޑިމާންޑް ސިނާރިއޯ 2 އިން ފެށިގެން އުންމީދީ ކުރިމަގެއް ފެންނާނެ ކަމަށް މާހިރުންނަށް 

ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބިނާވާނެކަމަށް  ކަންކަމަށް  ކުރެވިފައިވާ  ފާހަގަ  ރިޕޯޓްގައި  މި  އަދި  ތިރީގައި  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ލަފާކުރެވުނު 

ގަބޫލްކުރެވެއެވެ.

ނޑު ފަސް ކަމެއްގެ މައްޗަށް  ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޞިނާޢަތަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް މައިގަ

ބިނާވެއެވެ. 

- ކޯވިޑް ވައިރަސް: ކޯވިޑް-19 ވައިރަސް ފެތުރުން ދިގުދެމިގެންދާނެ މުއްދަތެއް އަދި މި ވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް ހޯދި ގިނަބަޔަކަށް 

ލިބޭނެ މަގުތަނަވަސް ވުން.

- ބޯޑަރ ބަންދުތައް: ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްހެން މިހާރު އަޅާފައިވާ ބޯޑަރ ބަންދުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިކަމެއް ލިބި، ކޯވިޑް-19 

ނޑައެޅޭ އިޖްތިމާއީ ދުރުމިނުގެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހާމަވުން. އާއިއެކު އުޅުމަށް ކަ

- އިޤުތިޞާދީ އަދި މާލީ އަސަރުތައް: ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން އައި ބަންދުތަކުގެ ސަބަބުން އިޤުތިޞާދީ އަދި މާލީ ނިޒާމަށް ލިބިގެން 

ގޮސްފައިވާ ގެއްލުންތައް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އަންދާޒާކުރެވުން. މި ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން އާންމުފަރުދުން އަދި އިންވެސްޓަރުންގެ 

ޚަރަދުކުރުމަށް އަންނަމުންދާނެ ބަދަލުތައް.

- މުދަލާއި ޙިދުމަތްތައް ގަންނަ ފަރާތަކާއި އަދި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އިތުބާރު އިއާދަވުން: މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 

ދަތުރުފަތުރު ކުރަންފެއްޓުން. މި ދަތުރުތައް ކުރަން ފައްޓާއިރު ކޮންސިއުމަރުންގެ އުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ނޫނީ އަންނާނެ ބަދަލުތައް.

- ސަރުކާރުތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް: ސަރުކާރުތަކުން ދަތުރުފަތުރު އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް ދެވޭ ލުއިތަކާއި އެހެނިހެން 

އިނާޔަތްތަކާއި މާލީ އަދި އެނޫންވެސް އެހީތެރިކަން. 
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައި މާކެޓުތައް  .5

މުހިންމު ޤައުމުތައް   .5.1

މާކެޓުތަކަށާއި ހޭދަކުރާ މުއްދަތަށް ކުރާ އަސަރު   .5.2

މުހިންމު މަންޒިލްތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަން   .5.3

އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އެއްބައްރަކީ ޔޫރަޕެވެ. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 46.5 އިންސައްތަ 

 21.1 އެއިން  ހިއްސާކުރާއިރު  އިންސައްތަ   42.2 ބައްރުން  އޭޝިއާ  ފަތުރުވެރިންނެވެ.  ނިސްބަތްވާ  ޔޫރަޕަށް  ފަތުރުވެރިންނަކީ 

އިންސައްތައަކީ ޗައިނާފަތުރުވެރިންނެވެ. )ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، 2018(. އެއްޤައުމަކުން އެންމެ ގިނަފަތުރުވެރިން 

)ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް މޯލްޑިވްސް 2020( އަންނަނީ ޗައިނާއިން ކަމުގައި ވިޔަސް، ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރަށް ބަލާއިރު ޗައިނާއިން 

ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެފައިވަނީ އެންމެ 0.3 އިންސައްތަ އެވެ. 2018 ވަނައަހަރު 5 ވަނައިގައި އޮތް އިންޑިއާ، 2019 

ގައިވަނީ އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ 2 ވަނަ ޤައުމު ކަމުގައި ވެފައެވެ. އިންޑިއާއިން ޚަރަދުކުޑަ އުދުހުންތައް ތަޢާރުފްކުރުމާ 

ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެފައި ވަނީ ވަރަށް މަޤްބޫލު މަންޒިލަކަށެވެ. ޖަރުމަންވިލާތް، އެމެރިކާ، އިޓަލީވިލާތް، 

އިތުރުވަމުންދާ  އައުން  ރާއްޖެ  ފަތުރުވެރިން  އޮސްޓްރޭލިއާއަކީ  އަދި  ޖަޕާން  ފަރަންސޭސިވިލާތް،  ރޫސީވިލާތް،  އިނގިރޭސިވިލާތް، 

ޤައުމުތަކެވެ. )ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް، 2020(.

ހިއްސާކުރި  މަޢުލޫމާތު  ސާރވޭއަށް  ދައްކާގޮތުގައި  ސާރވޭއަކުން  ވިޒިޓަރސް  ވުޒާރާއިންހިންގެވި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 52 އިންސައްތައަކީ ޕެކޭޖް ނަގައިގެން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، 

2019(. ދަތުރުފަތުރު ޕެކޭޖް އެންމެ ގިނައިން ނަގާފައިވަނީ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިގޮތުން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން 76 އިންސައްތަ 

ހިއްސާކުރާއިރު 2 ވަނައިގައި 60 އިންސައްތައިގައި ހިމެނެނީ ޖަޕާނު ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެމެރިކާ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޕެކޭޖް 

ނަގައިގެން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ 19 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ. ސްޕެއިން، ރަޝިޔާ އަދި މެދުއިރުމަތީ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި 

ފަތުރުވެރިންނަކީ އެފްއައިޓީ )ފްރީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޓްރެވަލަރ( ގެ ގޮތުގައި ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ގިނަޤައުމުތަކުން ފުރަ ބަންދުގެ ހާލަތު އިޢުލާނުކޮށް ދިގުލަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެންމެހާ ޤައުމުތަކުގެ 

އިގްތިޞާދަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައެވެ. )ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް، )2000( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން  އެންމެ ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކުރާނޭ ދެ ދާއިރާއަކީ ދަތުރުފަތުރު އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށެވެ. 

ކޮށްފައިވާކަމަށް  އަސަރުތަކެއް  އެތައް  އިޔާދަކުރަންދަތި  ގުޅިގެން  ދިއުމާ  ފުރަބަންދަށް  ގިނަޤައުމުތަކުން  ދުނިޔޭގެ  އަދި  ދިވެހިރާއްޖެ 

ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް)2000(، ސިފަކުރާގޮތުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ޞިނާޢަތްތަކަކީ މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރި ދެ ޞިނާޢަތެވެ. އިކޮނޮމިސްޓް )2020، ޞ 42( އަދި ބޮސޯނީ )2020( 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ޤައުމުތައް ކަމުގައިވާ ގްރީސް، ސުޕެއިން، އިޓަލީ 

އަދި ފްރާންސް ފަދަ ޤައުމުތަކަށް މިކަމުގެ އަސަރު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވާނެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެޤައުމުތަކުގެ އިޤުތިޞާދުތައް 

ރިސެޝަނަށް ވެއްޓޭނެ އެވެ. 

ނޑިވަޅުގައި«  »ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރު ނޫނީ ނުކުރުމަށާއި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް 96 އިންސައްތަ ޤައުމުތަކުން އަންގާފައިވާ މިދަ

ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައި މުހިންމު މާރކެޓްތައްކަމަށް 

ޓްރޭޑް  )ޓްރެވަލް  މަނާކޮށްފައެވެ.  އައުން  ފަތުރުވެރިން  ޤައުމުތަކުން  ގިނަ  ފްރާންސްފަދަ  އަދި  ޖާރމަނީ  އިޓަލީ،  ޗައިނާ،  ބެލޭވޭ 

މޯލްޑިވްސް، 2000(. 



    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  18
ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

5.3.1.  ޗައިނާ 

ކުރިއަރަމުންއަންނަ  ބާރަށް  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  ޗައިނާއަކީ 

ބޮޑު  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިގްތިޞާދަށް އެންމެ  އިޤުތިޞާދަށްވެފައި 

ޗައިނާއިން  އަހަރު  ވަނަ   2003 ޤައުމެވެ.  ކުރާ  ހިއްސާއެއް 

ހިއްސާ  އިންސައްތަ   3 އިގްތިޞާދަށްއެންމެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ކުރިނަމަވެސް މިވަގުތު  ޗައިނާއިން ބައިނަލްއަޤްވަމީ އިގްތިޞާދަށް 

)ފަރނާންޑެސް،  އެވެ  އިންސައްތަ   16 އަކީ  ހިއްސާ  ކުރާ 

ދުނިޔޭގެ  މިއީ  އަދި   .)2020 އެޓް،އޭލް،  މެނެގާކީ  2020؛ 

މިހާބޮޑު  އެވެ.  އިންސައްތަ   40 ކުރިއެރުމުގެ  އިޤުތިޞާދުގެ 

ބަރޯސާވާ  އެއިޤުތިޞާދަކަށް  އަދި  އަންނަ  ކުރަމުން  ހިއްސާއެއް 

ހާލަތުގައި ދުނިޔެ ވަނިކޮށް ޗައިނާގެ އިޤުތިޞާދަށް ލޮޅުންތަކެއް 

އޭގެ  ޞިނާޢަތްތަކަކަށް  އެތައް  ތަފާތު  މުޅިދުނިޔޭގެ  އެރުމަކީ 

އަސަރު ކުރާނޭކަމެއްކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 2014 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި 

އެންމެ ގިނައިން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ 

)ފަރނާންޑެސް، 2020(.

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން  ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި 134 މިލިއަން 

އެޓް،އޭލް،  )މެނެގާކީ  ވަނައަހަރުކޮށްފައިވެއެވެ   2019 ދަތުރު 

2020(. ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން އުފައްދާތަކެތި ވިއްކައިގެން 

ހޯދާ އާމުދަނީ ހޯދުން ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް 

ބަރޯސާވެގެންނެވެ )ފަރނާންޑެސް، 2020؛ މެނެގާކީ އެޓް،އޭލް، 

އަދި  އިންސައްތަ   40 ޖީ.ޑީ.ޕީގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .)2020

އޭޝިއާގެ  ނިސްބަތްވާ  ބޭންކަށް  ޑިވެލޮޕްމަނަޓް  އޭޝިއަން 

ބަރޯސާވެފައިވަނީ  އިންސައްތަ   10 ޖީ.ޑީ.ޕީގެ  ޤައުމުތަކުގެ 

)މެނެގާކީ  މައްޗަށެވެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އިގްތިޞާދީ  ސަބަބުން  ގަ  ކޯވިޑް-19   .)2020 އެޓް،އޭލް، 

ވަރަށްބޮޑަށް  ކުރިއެރުން  އިގްތިޞާދުގެ  ޗައިނާގެ  ލޮޅުންތަކާއެކު 

ފުރަތަމަ  2020ގެ  ހާމަކުރި  އެޤައުމުން  ގޮސްފައިވާކަން  ދަށަށް 

ކުއާޓަރުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި 

ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައިވެސް ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދު ދަށަށްދާނޭ ކަމަށް 

ބެލެވެއެވެ )ފަރނާންޑެސް، 2020(.

ސްޓަޓިސްޓާ )2020( އިން ކޮށްފައިވާ މާރކެޓް ދިރާސާ އިން 

ދައްކާގޮތުގައި ޗައިނާގެ މިލިޔުނަރުންގެ ތެރެއިން 53 އިންސައްތަ 

ގޮތުގައި  މަންޒިލެއްގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މަޤްބޫލު  އެންމެ  މީހުން 

ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދުނިޔެއަށް  ނަމަވެސް  ޖަޕާނެވެ.  ޚިޔާރުކުރަނީ 

ބަދަލުތަކެއް  އެނިންމުމަށް  ބަލިމަޑުކަމާއެކު  ގެ  ކޯވިޑް-19 

މިހާރު  ދުނިޔެއަށް  މިގޮތުން  ބެލެވެއެވެ.  އައިސްފައިވާކަމަށް 

ފަތުރުވެރިންގެ  ޗައިނާ  ފަހު  ބަލިމަޑުކަމަށް  ކުރިމަތިވެފައިވާ 

ގަސްތަށާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ބޭނުން ދެނެގަތުމަށް ޕެސިފިކް 

އޭޝިއާ ޓްރެވަލް އެސޯސިޢޭޝަން )2020( އިން އިވީ އެލައަންސް 

ގްރޫޕާ  ކޮމްފާރޓް  ޗައިނާ  އެންޑް  ކޮންސަލްޓިންގް  ޓޫރިޒަމް 

ސަރަޙައްދުތައް  ޕްރޮވިންސްތަކާއި،މިނިވަން  ޗައިނާގެ  ގުޅިގެން 

އަދި މުނިސިޕަލްޓީސް ހިމެނޮގޮތަށް 30 ސަރަޙައްދެއްގައި މާރކެޓް 

ދައްކާގޮތުން  ނަތިޖާ  މިދިރާސާގެ  ކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ދިރާސާއެއް 

ކޮންޓްރޯލް  ހިސާބަށް  އެޕްރީލް  އަދި  މާރިޗު  ބަލިމަޑުކަން 

2020ގައިވެސް  މީހުން  އިންސައްތަ   60 ކުރެވިއްޖެނަމަ 

 27 ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.  ބޭނުންކަން  ކުރަން  ދަތުރުފަތުރު 

ނޑައަޅާފައި  އިންސައްތަ މީހުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ވަކިގޮތެއް ކަ

ދަތުރުކުރަން  2020ގައި  މީހުން  އިންސައްތަ   13 ނުވާއިރު، 

ބޭނުން ނޫންކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

ވެސްލޭ )2020(، ލަފާކޮށްފައިވާގޮތުން ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް 

މީހުން  ދިރިއުޅޭ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ބައެއް  ޗައިނާގެ  ފަހު 

ދަތުރުފަތުރުކުރުން އެހެން މާރކެޓްތަކަށް ވުރެ އަވަސްވާނެ އެވެ. 

މީގެ ކުރީގައި ޗައިނާގެ މުއްސަނދި ފަރާތްތަކުން ގުރޫޕްގެ ގޮތުގައި 

އިތުރުވެގެން  ދަތުރުފަތުރުކުރުން  މަންޒިލްތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ގޮސްފައި ވީނަމަވެސް މިހާރު މި ފަދަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ދަތުރުތައް 

ނޑު  މައިގަ ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.  ފެންނަކަމަށް  ހެކި  މަދުވާކަމުގެ 

ގޮތެއްގައި މިހެން ދިމާވެފައި ވަނީ މި މާރކެޓް ސެގްމެންޓްގައި 

ހިމެނޭ ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތައް އުމުރުން ދުވަސްވުމާ އެކު 

އެ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ބަދަލުވެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އާދަތަކަށް 

ބަދަލުގެނެސްފައި ވާތީ އެވެ. ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން މިހާރު ބޮޑަށް 

ބަލަމުންދަނީ އެކްސްކުލޫސިވް އަދި ޔުނީކް މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރާ 

އެފްއައިޓީ )ފްރީ އިންޑިޕެންޑަންޓް ޓްރެވަލަރ( ގެ ގޮތުގައިކަން 

މާރކެޓްތަކަށް  ޗައިނާގެ  ގޮތުން  މި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ 

މާރކެޓަށް  އެފްއައިޓީ  ފަދަ  މި  ފަރާތްތަކުން  ބަރޯސާވެފައިވާ 

ވިސްނައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކުރުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ 

ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ފޫބެއްދުމަށް  ގެއްލުންތައް  ލިބުނު  ތަނުގައި 

ރައްކައުތެރިކަމާއި  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  ސަބަބުން  ކޯވިޑް-19ގެ 

ބައިމަދު ކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި 

ދެއެވެ  ޤަބޫލުކުރެވެމުން  ކަމަށް  ވާނޭ  ބޮޑު  ރައްކައުތެރިކަން 

)މެނެގާކީ އެޓް،އޭލް، 2020: ވެސްލޭ، 2020(. 

އެކު  ދިއުމާ  މަދުވަމުން  ފަރާތްތައް  ފައްސިވާ  އަށް  ކޯވިޑް-19 

ދިޔަ  ދެމުން  ޚިދުމަތް  ވައިރަސްއަށް  ކޮރޯނާ  ހޫބޭގައި  ޗައިނާގެ 

ދަތުރުފަތުރުކުރުން  ސަރުކާރުން  ޗައިނާ  ބަންދުކޮށް،  ހޮސްޕިޓަލް 

މަނާކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޑުމަޑުން ލުއިދޭން ފެށުމާ 

އެކު އެ ޤައުމު އައު ނޯރމަލަށް ދާން ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. 



19
    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  

ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ދަތުރުކުރުން  މީހުން  ފެށި  މަޑުމަޑުން  އުދުހުންތައް  އެތެރޭގެ 

އުދުހުންތައް  ބައިނަލްއަގުވާމީ  ނޑިވަޅުގައި  ދަ މި  އިތުރުވަމުންދާ 

ފަށާފައެވެ  ވަނީ  އަށް  ޑުބާއީ  އަދި  ލަންޑަން  އޮސާކާ،  ސޯލް، 

އަދި  މައިސޯރ  ލިއޫ،  ކުރެވަން،   .)  .)2020 )އަސްގުއިތު، 

ވިޔަފާރިތަކަށް  ކޯވިޑް–19:  ދިރާސާ  ހެދި  ވިލްސަން)2020( 

ދަތުރުފަތުރުކުރާ  ޗައިނާގެ  އިންހާމަވާގޮތުގައި  އަސަރު،  ކުރާ 

 2 އަހަރުގެ  މި  ލިބުމުގައި  އިތުބާރު  ގެ  މާރކެޓް  ފަރާތްތަކުގެ 

ވަނަ ކުއާރޓަރާ ހަމައަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. ޗައިނާގެ 

ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ރިޕޯރޓު ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

އޭޝިއާ  )ޕެސިފިކް  މިވަނީއެވެ  ތިރީގައި  ކަންކަން  މުހިންމު 

ޓްރެވަލް އެސޯސިއޭޝަން، 2020(.

ދަތުރުފަތުރަށް  ފަތުރުވެރިންގެ  ޗައިނާ 

އަސަރުފޯރުވާ ކަންކަން

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންގ67ެ އިންސައްތަ ބަޔާންކުރާގޮތުގައި 2020ގައި 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް އޮތްއެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އިތުރަށް  މީގެ  ސިއްޙަތެވެ.  ރައްކާތެރިކަމާއި 

ބިރުވެރިކަން  ފެތުރުމުގެ  އަލުން  މިބަލި  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ 

ސަބަބުން  ދަށްވުމުގެ  އިންސައްތަ(،އާމުދަނީ   44( އޮތްކަމަށް 

ޗައިނާގެ  އިންސައްތަ(،   32( މަދުވުން  މިންވަރު  ރައްކާކުރެވޭ 

ފަތުރުވެރިންނަށް ތަފާތުކުރުން ބޮޑުވެފައިވުން )29 އިންސައްތަ(، 

އިންސައްތަ(،   24( ވުން  މަދުކޮށްފައި  ހުސްވަގުތު  ޗުއްޓީއާއި 

މަސައްކަތު މާޙައުލުގެ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ސްޓްރެސް 

ހިމެނެއެވެ  އިންސައްތަ(   21( މޫޑުނެތުން  ދަތުރުކުރުމުގެ  އަދި 

)ޕެސިފިކް އޭޝިއާ ޓްރެވަލް އެސޯސިއޭޝަން، 2020(.  

ޔަޤީންނުކުރެވޭ ދަތުރު ޕްލޭން

ދަތުރުކުރުމަށް  ގިނަބަޔަކު  ތެރެއިން  ފަތުރުވެރިންގެ  ޗައިނާގެ 

މީހުން  އިންސައްތަ   41 ހާމަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ބޭނުންވާކަން 

އަންނާނީ  ނިމުމެއް  މިޕެންޑަމިކަށް  އަދިވެސް  ބަޔާންކުރާގޮތުގައި 

ކޮންއިރަކުންކަން ނޭނގޭތީވެ، ދަތުރުކުރުން ޝެޑިއުލް ކުރުމުގައި 

އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކުރެއެވެ. 32 އިންސައްތަ 

މީހުން ޖުލައި ނުވަތަ އޯގަސްޓްގައި ދަތުރުކުރުމަށް ވިސްނާކަމުގައި 

ވިސްނަނީ  މީހުން  އިންސައްތަ   12 އިރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށެވެ.  ގުޅުވައިގެން  ދުވަހާ  މަސައްކަތްތެރިންގެ 

ބަލިމަޑުކަން ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ހޫނުމޫސުމުގައި 

ދަތުރުފަތުރުގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑުވެދާނޭކަމަށް މި ދިރާސާއިން 

އެސޯސިއޭޝަން،  ޓްރެވަލް  އޭޝިއާ  )ޕެސިފިކް  ދައްކައެވެ 

  .)2020

ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާތަން ޚިޔާރުކުރުން

56 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން ބޭނުންވަނީ ޗައިނާގެ ތެރޭގައި ތަފާތު 

ދަތުރުކުރުމަށެވެ.  ހިމެނޭތަންތަނަށް  ރީތިމަންޒަރު  ސިޓީތަކަށާއި، 

އަދި 45 އިންސައްތަ މީހުން ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ޤައުމުން ބޭރަށް 

ދަތުރުކުރުމަށެވެ. މިކުރެވުނު ސާރވޭ ދައްކާގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ދަތުރުފަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ޤައިމްވެގެންދާނީ 

)މެނެގާކީ  އަމާޒުކުރެވިގެންނެވެ  ފަތުރުވެރިންނަށް  ޗައިނާގެ 

އެޓް،އޭލް، 2020؛ ޕެސިފިކް އޭޝިއާ ޓްރެވަލް އެސޯސިއޭޝަން، 

2020(. ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަންޒިލްތަކަށް 

ވުރެ ޗައިނާގެ އެތެރޭގެ ތަފާތުމަންޒިލްތައް  ޚިޔާރުކުރަނީ ޗައިނާގެ 

ނުދާތީއެވެ  އުފެދިގެން  އިތުބާރު  އަދި  މެދުގައި  ފަތުރުވެރިންގެ 

ފަތުރުވެރިންގެ  ޗައިނާގެ   .  )2020 އެޓް،އޭލް،  )މެނެގާކީ 

ވެގެންދާނީ  ކަމުގައި  މަންޒިލްތަކެއް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފުރަތަމަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމަށް  މަންޒިލްތައް  ތަފާތު  އޭޝިއާގެ 

ޖަޕާނަކީ އެންމެ ގަޔާވާތަން )18 އިންސައްތަ( އަދި ތައިލެންޑަކީ 

ޤައުމުތައްވެސް  ޔޫރަޕްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ދެވަނަތަންކަމަށް 

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ބާޒާރުގައި 14 އިންސައްތަ މީހުންނަށް 

ސިންގަޕޫރު،  ދިވެހިރާއްޖެ،  ވެފައިވާއިރު  މަޤުބޫލްތަނަކަށް 

ނިއުޒިލެންޑް، އޮސްޓްރޭލިއާ، ސައުތު ކޮރެއާ، ސްރީލަންކާ އަދި 

އެޓް،އޭލް،  )މެނެގާކީ  ހިމެނެއެވެ.  މިލިސްޓުގައި  މެލޭޝިއާވެސް 

މަންޒިލްތަކުން،  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ބަޔާންކުރާގޮތުގައި   )2020

ފަތުރުވެރިންނަށްދެވޭ  ބަލައި  މާކެޓަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މިވަގުތު 

ޚިދުމަތުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.   



    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  20
ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

5.3.2. ޔޫރަޕު 

އިނގިރޭސިވިލާތް   .5.3.3

ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަންގެ 2018 ވަނައަހަރުގެ ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެންޑަށް ބަލާނަމަ، ޔޫރަޕް ސަރަޙައްދުގެ ފަތުރުވެރިން ފޮނުވާ 28 ޤައުމުގެ 

ތެރެއިން 27 ޤައުމަކުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހޭދަކުރާ ޔޫރަޕިއަން 

ޔުނިއަންގެ ޤައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ޖަރުމަނީ، އިނގިރޭސި ވިލާތް، ފްރާންސް އަދި ސްޕެއިން ހިމެނެއެވެ )ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ. 2018(.

ބޮސޯނީ )2020( ގެ ދިރާސާ  އިން ދޭހަވާގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަކީ ޔޫރަޕްގެ ބައްރަށް 

ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ޞިނާޢަތެވެ. » ދެކުނު ޔޫރަޕަށްބަލާއިރު ފަތުރުވެރިކަމަކީ އިގްތިޞާދުގެ ވަރަށް މުހިންމު 

ބައެކެވެ. އެހެނީ ގްރީސްގެ ޖީޑީޕީގެ 21 އިންސައްތަ، ސްޕެއިންގެ 16 އިންސައްތަ، އިޓަލީގެ 13އިންސައްތަ އަދި ފްރާންސްގެ 10 

އިންސައްތަ ބަރޯސާވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށެވެ.« ބޮސޯނީ )2020(. 

 

ކޯވިޑް-19 ގެ އަސަރު ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވަނީ ޔޫރަޕުގެ ހުޅަނގުގެ ސަރަޙައްދަށެވެ. މިޤައުމުތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ފިޔަވަޅުތައް އަޅަފައިވާ މިންވަރު ޗައިނާއާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްކަމުން ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުނު މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 

ބޭރަށް ނިކުމެއުޅުން މަނާކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލްތަކެއް ނުގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން އެހާކާމިޔަބު ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުމުން ފުރަތަމަ 

ކުއާޓަރަށް ވުރެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ހާލަތު ގިނަ ރަށްތަކުގައި ދަށްވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން މުޅިޤައުމު އެއްކޮށް ވަކިމުއްދަތެއްނެތި 

ވަނީ  ޚަރަދުކުރުން  އެހެން  ފިޔަވައި  ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ފަރާތްތަކުން  ޚަރަދުކުރަންތިބި  ހަދަންޖެހުމުން  ފުރަބަންދުކޮށް 

މަދުކޮށްފައެވެ. )ފަރނާންޑެސް، 2020(.

ނަގާ  ހުއްޓުވުމަށް  ބަލިފެތުރުން  ޤައުމުތަކުގައި  ގިނަ  މިސަރަޙައްދުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން  ގައި   )a2020( ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ 

މުއްދަތުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުންމަނާ ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުވުމާއި، އެޤައުމެއްގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލެވޭނޭ ދުވަހެއް 

ވިލާތް  ޖަރުމަން  އަދި  ފްރާންސް  އިޓަލީ،  ރަޝިޔާ،  ސްޕޭން،  އިނގިރޭސިވިލާތް،  ދިމާވެފައެވެ.  ވަނީ  ފަދަކަންކަން  ބުނަންނޭގުން 

އައުޓްލުކް   –  19- »ކޯވިޑް  އެއްކަމުގައިވާ  ވެބިނާރ  ހިންގި  ފަރާތުން   )2020 ފިންލަންޑް،  )ވިޒިޓް  ފިންލަންޑްގެ  ހިމެނޭގޮތުން 

އޮން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އިން ޔޫރަޕިއަން މާރކެޓްސް އާފްޓަރ ދަ އައުޓްބްރޭކް« ގައި މަޝްވަރާކުރެވި ތިރީގައިވާކަންކަން ވަނީ 

ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ޔޫރަޕްގެ ސަރަޙައްދު ތަކުންވެސް )ޗައިނާއެކޭ ދާދި އެއްގޮތަކަށް( ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އިތުބާރު ކުރުން ލިބިގެންދާނީ 

ތަފާތު އެތައް މަރުހަލާތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ )ވިޒިޓް ފިންލަންޑް، 2020(.

މޭ   7 ގުޅިގެން  ދިއުމާ  އިތުރުވެގެން  ފެށި  ފެތުރުން(  ބަލިމަޑުކަން  )އާންމުންގެތެރޭ  ސްޕްރެޑެއް  ކޮމިޔުނިޓީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 

2020ގައި ވަނީ ފުރަ ބަންދަކަށް ގޮސްފައެވެ. ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރުފިޔަވައި އެއްވެސް ދަތުރެއް ނުކުރުމަށް »ވަކި މުއްދަތެއް 

ނެތި« ވަނީ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފަތުރުކުރުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛު ކޮށްފައިވަނީ 17 މާރިޗު 2020 

ގައި 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މި އަމުރު ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަހުން އިތުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ހޫނު މޫސުމުގައި 

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާވާފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް ވަނީ ކެންސަލް ކުރަންޖެހިފައެވެ. ބަލިމަޑުކަން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް 

ބަދަލު ނުވަނީސް ސަރުކާރުން ފުރަ ބަންދަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމާ ގުޅިގެން ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އެ ކަމުގެ 

ނޑިވަޅުގައި އެކަކު  ދިފާޢުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނަމުން ދަނީ މި ހާލަތުގައި ބަލިމަޑުކަން »މެނޭޖަބަލް« ކަމަށާއި މި ނާޒުކު ދަ

އަނެކަކާ ބައްދަލުވެ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ )ނައްޖާރު 

އަދި ޤާޒީ، 2020(. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ގެންދަނީ ކުރިން ހަދާފައިވާ ބުކިންގްސް ފަސްކުރަމުން އަދި 2021 އަދި 

2022 އަށްވެސް އަލަށް ބުކިންގްސް ހެދުން ފަސްކުރަމުންނެވެ )ވިޒިޓް ފިންލަންޑް، 2020(.  

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މާރކެޓިންގް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ކަމުގައިވާ މިސްޓަރ ސްޓެންޓަން ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި ގެއްލިގެން ދިޔަ ވަގުތުކަމުގައިވާ 

ފަތުރުވެރިކަމަށް  ރަށްވެހި  ސަބަބުން  ސަމާލްކަންދިނުމުގެ  އިނގިރޭސިން  ހޯދުމުގައި  ޗުއްޓީ  ހޫނުމޫސުން  އާއި  ޗުއްޓީ،  އީސްޓަރ 

ދަތުރުކުރަން  ވިލާތަށް  ފަރަންސޭސި  އަދި  ސްޕޭން  ތެރެއިން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އުފެދޭ  ގޮތުން  މި  އެވެ.  ލިބޭނެ  ކުރިއެރުމެއް  ބޮޑު 
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5.3.4. ސްޕޭން 

އިޓަލީވިލާތް   .5.3.5

ސްޕޭނުން ކުއްލި ހާލަތު އިޢުލާންކުރީ 14 މާރިޗު 2020ގައެވެ. އަދި ފުރަ ބަންދަށް ގޮސްފައިވަނީ 9 މޭ 2020ގައެވެ. ސްޕެއިން 

ގެ 350 އެޖެންޓުން، މާރިޗު ނިމުނު ހިސާބުގައި ކުރި ސަރވޭ ގައި ކުރި ސުވާލު » މިއަހަރު ނިމެންދެން އެންމެ ބޮޑަށް މީހުން 

ދާންބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް ވާނީ ކޮންތަނެއް« އަށް ދިން ޖަވާބުތަކަށް ބަލާ އިރު ގިނަ މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ހޫނު މޫސުމުގައި އެންމެ 

ބާރު ބޮޑުވާނީ ރަށްވެހި ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަމަށެވެ. ފިނިމޫސުމުގައި ޔޫރަޕްގެ އެ ޤައުމާ ކައިރި، ދަތުރު މާ ދިގުނުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް 

ދާން ބޭނުން މީހުން އިތުރުވެގެން ދާނޭ ކަމަށާއި 2021 ފެށޭ ހިސާބުގައި ދުރު މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރުން ގިނަވެގެން ދާނޭކަމަށެވެ. 

ސްޕެއިންގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނާއި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ގެންދަނީ މީސް މީޑިއާގައި »ފަތުރުވެރިކަން ސަލާމަތްކުރޭ: ތިބާގެ ދަތުރު 

ކެންސަލް ނުކުރޭ، ލަސްކޮށްލާ« ކިޔާ ވަރަށް ބޮޑު ކެންޕޭނެއް ހިންގަމުންނެވެ. 

ސްޕޭންގެ މާރކެޓިންގް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް މިސްޓަރ ކަމްޕާނޯ ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި 2020އަށް އަމާޒުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބުނު 

ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް މިހާރު ވަނީ ރޭވުމެއް އެކުލަވާލައްވާފައެވެ. މީގައި ވާގޮތުން މިހާރު އެކިފަރާތްތަކާ އެކު ހެދިފައިވާ ޖޮއިންޓް މާރކެޓް 

އެގްރީމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފިނިމޫސުމަށް އަމާޒުކޮށް އަލުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓް ހުޅުވާލުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ )ވިޒިޓް 

ފިންލަންޑް، 2020(. އޭނާ ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަން އިޔާދަކުރެވޭނީ 3 މަރުހަލާއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. )1( ފޭސް 1 : 

ހޫނުމޫސުމުގައި ޑޮމެސްޓިކް ސަރަޙައްދުތަކަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން؛ )2( ފޭސް 2: ޚަރީފް މޫސުން އަދި ފިނިމޫސުމުގައި ޔޫރަޕްގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން؛ )3( ފޭސް 3: ދިގު ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭ މަންޒިލްތަކަށް 2021 ގައި ދަތުރުފަތުރު 

ކުރުން. އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ސްޕޭންގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެށިގެންދާނީ ޑޮމެސްޓިކް ފަތުރުވެރިކަން ކަމަށް 

ބެލެވެއެވެ. 

އަދި  ރެއްޒާ  )އޮންޑާރ،  ތެރޭގައެވެ  މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ  އިޢުލާންކުރީ  ބަލިވިކަން  މީހަކު  ޖެހިގެން  ކޯވިޑް-19  ފުރަތަމަ  ގައި  އިޓަލީ 

ބުރުސަރފޭރޯ، 2020(. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު އިޓަލީއަކީ މި ބަލީގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށްކުރި ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ޤައުމެކެވެ )ވާރލްޑޯމީޓަރ، 2020(. 

އިޓަލީގައި ފުރަ ބަންދު އިޢުލާންކޮށްފައި ވަނީ 9 މާރިޗު 2020ގައެވެ )ވިޒިޓް ފިންލަންޑް، 2020(. އިޓަލީއިން ފުރުމާއި އެޤައުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވަނީ 3 ޖޫން 2020ގައެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ދެވަނަ ރާޅެއް އަތުވެދާނޭ  އެތެރެވުމަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ކަ

ކަމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށް އިޓަލީގައި ބެލެވޭ ނަމަވެސް، އިޓަލީގެ ގާނޫނު މަޖިލިހުގެ މެންބަރު ޖިއުސެއްޕޭ ކޮންޓޭ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން 

ޤައުމު ހުޅުވާނުލާ ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން ތިބުމަކީ އިޓަލީގެ ފުދުންތެރިކަމަށް ބަލައި ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ 

ގޮތުން އީޔޫގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް 2 ހަފްތާގެ ކަރަންޓީނަކާއި ނުލައި އިޓަލީއަށް އެތެރެވެވޭނެ އެވެ )ބީ.ބީ.ސީ، 

 .)2020

ސްޕޭންގެ މާރކެޓިން ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް  ކަމުގައިވާ މިސްޓަރ ޑިމާރޓިން ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާރކެޓްގެ ކަންކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތް 

ޚުލާޞާ ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާރކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި، 

ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ޔޫރޯ ޓަނަލްގައި އަދި ފެރީ ކުންފުނިތަކާއި ވިލާ ކުންފުނިތަކުގެ އެހީގައި ދަތުރުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ގެންދަނީ 

ރާވަމުންނެވެ. މި ހޯދުންތަކުން ދައްކާގޮތުން 60 އިންސައްތަ މީހުން ބޭނުންވަނީ ފުރަ ބަންދު ނިމުނަސް އިތުރު ހަފްތާތަކެއް ބެލުމަށް 

ފަހު މެނުވީ ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. އެއީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ބުކްކުރަންބޭނުންވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ލިބުމުން 

ކަމަށް ވާތީ އެވެ. ކޮންމެ 5 މީހަކުން އެކަކު ބުނީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ހިތްހަމަޖެހޭނީ ކޯވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ހޯދި، އާންމު 

ގޮތެއްގައި ލިބެންފެށުމުން ކަމަށެވެ )ވިޒިޓް ފިންލަންޑް، 2020(. 
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ކްލަޔަންޓުންނާ ގުޅުމާއި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމާއި ޑެސްޓިނޭޝަން މާރކެޓިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން )ޑީއެމްއޯ( ތަކާ ގުޅިގެން 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޕެޓަރންތައް ދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ. މިކުރި ދިރާސާއިން ދޭހަވީ ގޮތުގައި މި ރޯގާ ނިމުމަކަށް އައުމާ އެކު އިޓަލީގެ 

ބޭރަށް  މީހުން  އިންސައްތަ   17 އިޓަލީގައެވެ.  ހޭދަކުރާނީ  ޗުއްޓީ  ފަހަރުގެ  މި  މީހުން  އިންސައްތަ   83 ތެރެއިން  ފަތުރުވެރިންގެ 

ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުން ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަނީ ހޫނުމޫސުމާ ދިމާކޮށް އެތެރޭގެ 

ދަތުރުފަތުރުތައް ފެށުމަށާއި ކައިރި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށެވެ )ވިޒިޓް ފިންލަންޑް، 2020(.

2018 ވަނަ އަހަރު ވަރލްޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުން 

އެ ގައުމަށް 160.91 ބިލިއަން ރުޕީ ލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ އެ ޤައުމުގެ ޖީޑީޕީގެ 9.2 އިންސައްތަ އެވެ. ކޯވިޑް-19 ގެ ރޯގާއާ އެކު 

އިޤުތިޞާދީ މި މުހިންމު މަސައްކަތަށް އައި ހީނަރުކަމާ އެކު އިޤުތިޞާދަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނޭކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. 

އިންޑިއާގައި ފުރަތަމަ މީހަކަށް މި ބަލިޖެހިގެން އިޢުލާންކޮށްފައި ވަނީ 30 ޖަނަވަރީ 2020 ގައެވެ. 24 މާރިޗު 2020 ގައި އިންޑިއާ 

ފުރަ ބަންދަށް ދިޔަ އިރު ދަ އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮފް މެޑިކަލް ރިސަރޗް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ ވެލްފެއަރ 

އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ބަލީގެ 563 ކޭސް ފެނި، 40 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެ، 9 މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެ، އެކަކު ރަށުން 

ބޭރަށް ގޮސްފައި ވެއެވެ. ފުރަ ބަންދަށް މުޅި ޤައުމު ގެނައުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް މުޅިން ހުއްޓުމަށް ދިޔައެވެ 

)ކަސާރޭ، 2020(. ކަސާރޭ )2020( ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓުމާގުޅިގެން ވަރަށް 

ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ ގެއްލި، މާލީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި، ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ އަދި ފަތުރުވެރިންނާ މެދު ދެކޭ ގޮތްތަކަށް 

ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތައް ވަނީ އައިސްފައެވެ. 

ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ )c2020( އިން އަލަށް ހެދި ދިރާސާއެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން 

ދަތުރުފަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ދަނީ މަޑުމަޑުން ލުއިދެމުންނެވެ. އދގެކަމާބެހޭ އެޖެންސީ އިން ފަތުރުވެރިކަން އަލުން 

ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން »ގްލޯބަލް ގައިޑްލައިން ފޯރ ރީއޯޕަނިންގް ޓޫރިޒަމް« ނެރުމާ އެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރެއިން 3 

އިންސައްތަ ފަރާތުން ވަނީ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު އަލުން ފަތުރުވެރިކަން އިޔާދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މި ރިޕޯރޓުގައި 

ދަތުރުފަތުރުކުރުން  އަޅާފައިވާ  ގުޅިގެން  އާ  ކޯވިޑް-19  މަންޒިލްތަކުން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދުނިޔޭގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވެސް 

މަނާކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަދިވެސް އެކި ސިފަސިފައިގައި ދަމަހައްޓަމުން ގެންދާ ކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. 

5.3.6.  އިންޑިއާ 

ދަތުރުފަތުރު ކުރަން ފެށުމުގެ ކޮޅުމަތި   .5.4
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ވަރލްޑް ބޭންކުންމިއަހަރުގެ އެޕުރީލު މަހުގައި ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ރާއްޖެއަކީ، ކޯވިޑް-19 ވަބާގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެކުނު 

އޭޝިއާގައި އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން އަސަރުކުރާނެ ޤައުމެވެ)ވަރލްޑް ބޭންކް, 2020(. އެބޭންކުގެ އަންދާޒާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެއިޤުތިޞާދީ 

ބޭންކް)އޭޑީބީ( ގެ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ދަށްވާނެއެވެ. އޭޝިއަން  މިންވަރަކުން  ދެމެދުގެ  ދުވެލި 8.5 އިންސައްތައާއި 13 އިންސައްތައާ 

ދިވެހިރާއްޖެ  ތެރޭގައި  ޤައުމުގެ  ތިން  އަސަރުކުރާނެ  ނޭދެވޭ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ސަބަބުން  ކޯވިޑް-19ވަބާގެ  އޭޝިއާގައި  އަންދާޒާގައި 

ހިމެނެއެވެ. އަދި، އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައިއެމްއެފް( އިން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ މި އަހަރު 

މިނިސްޓްރީ  އާއި  )އެމްއެމްއޭ(  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  އަންދާޒާތަކެއް  މިދަފަ  ހަމަ  އެވެ.  ދަށްވާނެ  އިންސައްތައިން   8.1

އޮފް ފިނޭންސުންވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެމްއެމްއޭއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި، 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ 7.7 އިންސައްތައާއި 

29.7 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ދަށްވާނެއެވެ. އެމްއެމްއޭއިން ލަފާކުރަނީއިޤުތިޞާދީ ދުވެލި މަޑުވާ މިންވަރު ބިނާވެގެންދާނީ 

ދުނިޔޭގައި މިބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާ ނިސްބަތަށާއި މިބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވެގެންދާނެ މާލީ އަދި އިޤުތިޞާދީ ހީނަރުކަން 

ކުޑަކުރުމައްޓަކައި، ސަރުކާރުތަކުންނާއި މާލީ އިދާރާތަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުން 2019 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައި ވެއެވެ. މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 65 އިންސައްތަ، އަދި 

ރާއްޖޭގެ އެކުސްޕޯޓު އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން 84 އިންސައްތަ އެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ސީދާ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2019 ގައި ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ 7.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީގެ 35 އިންސައްތަ އެވެ. މި 

އަދަދުތަކުން އެކަނިވެސް، ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގައި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު ވަރު އެބަ ހާމެވެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ޗާޓުގެވާތު އޮލަނބު ރޮނގުގައި އެދައްކައި ދެނީ އެތެރެވާ ފަތުރުވެރީންގެ އަދަދު،އަދި ކަނާތު އޮލަނބު ރޮނގުގައިއެއަދަދު 

އަހަރު  މި  ބެލެވެނީ  ގޮތުގައި  ދައްކައިދޭ  ޗާޓުން  މިންވަރެވެ.  ކުރިއަރާ  އިޤުތިޞާދު  ވަރާއި  އިތުރުވި  ހޭދަކުރާ ރޭ  ވަރާއި  އިތުރުވި 

ޒިޔާރަތްކުރާނީ 845 ހާސް ފަތުރުވެރިން ކަމަށެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަދަދަށް ވުރެ 50 އިންސައްތަދަށް އަދަދެކެވެ. އަދި މިއާ 

އެކު، ހޭދަކުރާ ރޭގެ އަދަދު 39 އިންސައްތައިން އަދި ޖީޑީޕީ 18 އިންސައްތައިން ދަށްވާނެ އެވެ. 
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ޗާޓު  6.2.1: ޖީޑީޕީއާއި ފަތުރުވެރިކަން

ނޑު ސަބަބަކީ ކޯވިޑް-19 ވަބާގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ދުވެލި ދަށްވާނެކަމުގެ އެންމެ މައިގަ

ހީނަރުވެފައިވުމެވެ. މިގޮތުން،  ވަރަށްބޮޑަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތްވެސް  ބަންދުވުމާއި އަދި ދުނިޔޭގެ  ބޯޑަރުތައް  އެއްކޮށްހުއްޓި، 

ޓުއަރިޒަމް  ވޯލްޑް  ދަށްވެފައިވާކަމަށް،  އިންސައްތަ   57 މިންވަރު  ޒިޔާރަތްކުރި  ފަތުރުވެރިން  ދުނިޔޭގައި  މަހުގައި  މާރިޗު  މިއަހަރު 

އޯގަނައިޒޭޝަން )ޔޫއެން ޑަބްލިޔުޓީއޯ( އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ)ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ, 2020(އަދި އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ލަފާކުރާގޮތުގައި 

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެތިކަން 22 އިންސަތައިން ދަށްވެ، މުޅި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި 

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު 58 އިންސައްތައާއި 78 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ދައްވާނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބަލާ އިރު، ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު، ކޮވިޑު-19 ގެ ސަބަބުން މިއަހަރު މާރިޗު މަހުގެތެރޭގައި، 2019 ވަނަ 

އަހަރުގެ މާރިޗު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 63 އިންސައްތަ ދަށްވެގެންދިޔައެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް 2,932 

އަދި  ދަށްވުމެކެވެ.  އިންސައްތައިގެ   21 އަޅާބަލާއިރު  މިމުއްދަތާ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 މިއީ  ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަތުރުވެރިން 

އެމްއެމްއޭ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ލަފާކުރާގޮތުގައި، މުޅި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 

އަދަދު 43 އިންސައްތަ އާއި 77 އިންސައްތައާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކުން ދަށްވާނެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވުޒާރާއިން އުންމީދުކުރައްވަނީ، 

ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމުގައެވެ.  ރާއްޖެއަށް  މިއަހަރު  ފަރުތުވެރިން   845،546 ޖުމްލަ  ހުޅުވާލެވިއްޖެނަމަ،  ބޯޑަރުތައް  މަހުގައި  ޖުލައި 

ލަސްވަމުންދާތީއާއި  ހުޅުވާލެވުން  ބޯޑަރުތައް  ވަބާއަށްފަހު  ކޮވިޑު-19  ހިސާބުތަކުންނާއި  ލިބިފައިވާ  އެންމެފަހުން  އެހެންނަމަވެސް، 

ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދުތަކަށް ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން، މިއަދަދު މިއަށްވުރެ ދަށްވާނެ ކަމަށް މިހާރުވެސް ލަފާކުރެވެ. 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް ކުއްލިއަކަށް މިއެރި ލޮޅުމުގެ އަސަރު، މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ކުރަމުންދާކަން ލިބެމުންދާ 

ތަފާތުހިސާބުތަކުން ހާމަވެއެވެ. މިގޮތުން، ކޮވިޑު-19 ގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށްކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އެދުމަކަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީއާއެކުކުރެވުނު »ރެޕިޑްލައިވްލިހުޑްއެސެސްމެންޓް« ދިރާސާއިން ލަފާކޮށްފައިވާ 

ނޑަކަށް  ގޮތުގައި، 45،000 ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށްވަނީ މިހާރުވެސްވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ. މީގެތެރެއިން، 47 އިންސައްތަ )ގާތްގަ

އިންސައްތަ   14 ނިސްބަތުން  އާބާދީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ރާއްޖޭގެ  ވާތީ،  މުވައްޒަފުންކަމުގައި  ދިވެހި  މުވައްޒަފުންއަކީ   )22،000
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ޗާޓު  7.1.1.1: ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް

ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި،'ޖޮބްސެންޓަރުތަކުން'  ރިޕޯޓުގައި  އެ  އަދި،  އަސަރުކޮށްފައެވެ.  މިހާރުވެސްވަނީ  ސީދާގޮތުން  މުވައްޒަފުންނަށް 

އިންސައްތަ   35 ވަކިކޮށްފައިވާއިރު،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  އިންސައްތަ   16 މިދާއިރާގެ  ގޮތުން،  މައުލޫމާތުގައިވާ  ލިބިފައިވާ 

އިންސައްތަ(   55( ގިނައިން  އެންމެ  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ރިސޯޓު  ކުޑަކުރެވިފައެވެ.  ވަރަށްބޮޑަށް  މުސާރަވަނީ  މުވައްޒަފުންގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން 

ވަކިނުކުރިކަމުގައިވިޔަސް، 49 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން ތިބީ 'ނޯޕޭލީވް' ގައި ފޮނުވާލާފައިކަމުން، އޭޕްރިލް، މެއި އަދި ޖޫން މަހުއާމްދަނީ 

މިތިންމަސްތެރޭގައި  އާއްމުކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުޑަކުރި  މުސާރަ  އަދި  ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.  ކަމަށްވެސް  ގޮތެއްނެތް  އެއްވެސް  ލިބޭނެ 

ލިބޭނީ ކުރިން ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީގެ 60 އިންސައްތަ މަދު އަދަދެއްކަމުން، މިއަހަރު އެ މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ފިރިހެނުންނާއި ހަތަރުބައިކުޅަ 

ސަބަބުން،  ލޮޅުމުގެ  ކުއްލި  މިއެރި  މިސިނާޢަތަށް  ޞިނާޢަތުގައިކަމުން،  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މަސައްކަތްކުރަނީ  އަންހެނުން  އެއްބައި 

ދިވެހިންގެ ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލި ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވާނެކަމަށް ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ރިޕޯޓުގައިވެސް 

ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ)ވަރލްޑް ބޭންކް, 2020(.

މި ދިރާސާގެ ސަރވޭގައި އަމާޒުކުރި 246 ސާންޕަލުގެ ތެރެއިން ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލައަކީ 64 އެވެ. އެއީ 40 

ގެސްޓް ހައުސް އާއި، 16 ރިސޯޓާއި، 6 އުޅަނދާއި ދެ ހޮޓަލެވެ )ޗާޓު 9.1.1(. 

އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ސަރވޭއަށް އިޖާބަދެއްވާފައިވަނީ މާލެ އަތޮޅު ސަރަޙައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނު )ނ(، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރު )ރ(، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު )ބ(، ފާދިއްޕޮޅު )ޅ(، އަރިއަތޮޅު އުތުރު )އއ(، 

މާލެ   ފުރަ  ފުވައްމުލައް)ޏ(،އަދި  )ގދ(،  ދެކުނު  ހުވަދޫއަތޮޅު  )ތ(،  ކޮޅުމަޑުލު  )ވ(،  ފެލިދެއަތޮޅު  )އދ(،  ދެކުނު  އަރިއަތޮޅު 

ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުން ވެސްމިސަރވޭގައި ބައިވެރިވި އެވެ.

  މި ތަނުގައި ފުރަ މާލެ ބޭނުންކޮށްފައި މިވަނީ »ގްރޭޓަރ މާލެ« ގެ މާނައިގައެވެ.  

ދިރާސާގެ ނަތީޖާއާއި ހޯދުންތައް  .7

ސަރވޭ  .7.1

7.1.1. ސަރވޭއަށް ޖަވާބުދިން ފަރާތްތައް

6

40

16

2
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ޗާޓު  7.1.1.2: ސަރަޙައްދުތަކުން ބައިވެރިވި މިންވަރު

ޗާޓު  7.1.2.1: އަންނަމީހުންގެ އަދަދު
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2019 ވަނަ އަހަރު އައިސްފައިވާކަމަށް ސަރވޭ ޖަވާބުތަކުން ދައްކަނީޖަވާބުދިން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށްއެވްރެޖްކޮށް 1523 ހޮޓާތަކަށް 

އަށްވުރެ  ހައުސްތަކަށްއަންނަމީހުނ2019ް  ގެސްޓް  ފަތުރުވެރިންވެ.   2،901 29،734،އަދިސަފާރީތަކަށް  ރިސޯޓުތަކަށް   ،24،000

2020 ގައި ފުކެއް ގިނަވާނެ ކަމަށް ދައްކައެވެ. އަދި 2021 ގައި ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު 2020 އަށްވުރެ ގިނަވާނެ އެވެ. 

ނަމަވެސް ރިސޯޓުތަކުންނާއި ހޮޓާތަކުންނާއި ސަފާރީތަކުން ދެކޭގޮތުގައި ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅައިކިޔާ އިރު މި އަހަރާއި އަންނަ އަހަރު 

ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު މަދުވާނެ އެވެ.
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ޗާޓު  7.1.3.1: އަންނަމީހުންގެ ޤައުމިއްޔަތްތައް، އިންސައްތައިން

އަންނަމީހުންގެ ޤައުމިއްޔަތްތައް   .7.1.3

ގިނައިން  އެންމެ  ގޮތުގައި  ދައްކާ  ސަރވޭއިން  ޤައުމިއްޔަތްތަކެވެ.  އަންނަމީހުންގެ  އެދައްކަނީ  ޗާޓުތަކުން  ތިރީގައިވާތާވަލުންނާއި 

އަންނަމީހުންގެ ތެރޭގައި ޗައިނާމީހުންނާއި، އިންޑިއާމީހުންނާއި އިޓަލީމީހުންނާއި، ޖަރުމަނުމީހުންނާއި، އިނގިރޭސީންނާއި، ރޫސީންނާއި، 

ފަތުރުވެރިން،  އަންނަ  ޤައުމުތަކުން  މި  ހިމެނެއެވެ.  އޮސްޓްރޭލިއާމީހުން  ޖަޕާނުމީހުންނާއި  އެމެރިކާމީހުންނާއި  ފަރަންސޭސީންނާއި، 

އަންނަމީހުންގެ ޖުމުލައިގެ 10 އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މައްޗެވެ. މި ދިހަ ޤައުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުން އަންނަނީ އެމެރިކާ 

އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހުންނެވެ.

ސަރވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ އަދި އަންނާނީ އިޓަލީވިލާތުން 

ކަމަށެވެ. އެއީ 2019ގައި 27 އިންސައްތަ، 2020ގައި 25 އިންސައްތަ އަދި 2021 ގައި 32 އިންސައްތަ އެވެ. ދެވަނައަށް 

ރަޝިޔާއިން އަދި 3 ވަނަ އަށް ޖަރުމަނުންނެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވުޒާރާގެ ތަފާސްހިސާބުގައިވާ ގޮތުގައި 2019 ގައި އެންމެ ގިނަ 

ތަފާތެއް  ސަރވޭއާ  މިއާ  އިޓަލީއިންނެވެ.  ތިންވަނައަށް  އަދި  އިންޑިޔާއިން  ދެވަނައަށް  ޗައިނާއިން،  ވަނީ  އައިސްފައި  ފަތުރުވެރިން 

ނޑުގޮތެއްގައި ޚާއްޞަވެފައިވާ ފަރާތްތައް  އުޅޭކަމަށް ފެންނަނީ ޖަވާބުދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަކި ޤައުމެއްގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މައިގަ

ހުރުމުންނާއި އަމާޒުކުރި އަދަދަށް ސާންޕަލް ހަމަނުވުމުންކަމަށް ފެނެއެވެ. މި އަހަރާއި 2021 ގައި އެންމެ މަދުން އަންނާނެ ކަމަށް 

ސަރވޭއިން ބުނެދެނީ އޮސްޓްރޭލިއާމީހުންނެވެ.
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7.1.4. ހޭދަކުރާ ދުވަސް 

ސަރވޭއަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކުގައި މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާނީ އިޓަލީމީހުން )6 ދުވަސް(، އަދި ރޫސީން )6 

ދުވަސް( އެވެ. މި އަހަރު އެންމެ މަދު ދުވަސް ހޭދަކުރާނީ އިންޑިއާމީހުން )2.6 ދުވަސް( އެވެ. މި އަހަރުގެ އެވުރެޖު ކަމަށް ދައްކަނީ 

4.5 ދުވަހެވެ. 2021 ގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ތިބޭނެކަމަށް ސަރވޭއިން ދައްކަނީ އިޓަލީމީހުން 
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(6.4 ދުވަސް( އަދި ރޫސީން )6.3 ދުވަސް( އެވެ. 2021 ގައި ވެސް އެންމެ މަދު ދުވަސް ހޭދަކުރާނެ ކަމަށް ދައްކަނީ އިންޑިއާމީހުން 

(2.7 ދުވަސް( އެވެ. 2021 ގެ އެވުރެޖު ކަމަށް ދައްކަނީ 4.8 ދުވަހެވެ. 

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރު )އެޕުރީލު-ޖޫން(ގައި 34 ފަރާތަކުންއޮކިޔުޕެންސީ ލަފާކޮށްފައި ވަނީ ސުމަކަށެވެ )ޗާޓު(. ތިންވަނަ ކުއާޓަރު 

)ޖުލައި-ސެޕުޓެންބަރު( ގައި އޮކިޔުޕެންސީ އުޅޭނީ 30 އިންސައްތައިން ދަށުގައި ކަމަށް 28 ފަރާތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ހަތަރުވަނަ 

ކުއާޓަރުގައި ވެސް އޮކިޔުޕެންސީ އުޅޭނީ ހަމަ އެ ވަރުގައި ކަމަށް 22 ފަރާތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ. 

 60 އުޅޭނީ  އޮކިޔުޕެންސީ  ކުއާޓަރުގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021 ގޮތުގައި  ބުނެފައިވާ   )27( ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  އެންމެ 

އިންސައްތައާއި 90 އިންސައްތައާއި ދެމެދުގައެވެ. ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އޮކިޔުޕެންސ30ީ އިންސައްތައާއި 60 އިންސައްތައާ ދެމެދުގައި 

އުޅޭނެ ކަމަށް 21 ފަރާތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް އޮކިޔުޕެންސީ އުޅޭނީ ހަމަ އެހާ ހަމައިގައި ކަމަށް 23 

ފަރާތަކުން، އަދި ފަހު ކުއާޓަރުގައި އޮކިޔުޕެންސީ 60 އިންސައްތައާއި 90 އިންސައްތައާ ދެމެދަށް މަތިވާނެ ކަމަށް 24 ފަރާތަކުން 

ބުނެފައި ވެއެވެ. 

ޗާޓު  7.1.4.1: ހޭދަކުރާ ދުވަހުގެ އެވުރެޖު

7.1.5. އޮކިޔުޕެންސީ
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ޗާޓު 7.1.5.1: އެކިއިންސައްތައިގައިއޮކިޔުޕެންސީލަފާކުރާފަރާތްތަކުގެއަދަދު

ޗާޓު 7.1.5.2: އެވުރެޖު އޮކިޔުޕެންސީ އިންސައްތަ

ޗާޓު 7.1.5.2ގައި އެވަނީ ހަތަރު ކުއާޓަރުގެ އެވުރެޖު އޮކިޔުޕެންސީ އެވެ. ސަރވޭއިން އިޝާރަތްކުރަނީ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 

އެވްރެޖް އޮކިޔުޕެންސީ އުޅޭނ14ީ އިންސައްތައިގައި ކަމަށާއި، ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި 18 އިންސައްތައިގައި އަދި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި 

39 އިންސައްތައިގައި ކަމަށެވެ.2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަށް ލަފާކުރެވޭ އެވުރެޖު އޮކިޔުޕެންސީ ކަމަށް ސަރވޭއިން ދައްކަނީ 

61 އިންސައްތަ އެވެ. ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 44 އިންސައްތަ،ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައ43ި އިންސައްތަ އަދި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައ61ި 

އިންސައްތަ އެވެ. 
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ޗާޓު 7.1.6.1: އިޖުމާލީއާމްދަނީ )ގްރޮސްޓަރންއޯވަރ،ޑޮލަރު( ބްރެކެޓްތަކުގައިހިމެނޭވިޔަފާރިތަކުގެއިންސައްތަ

ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައ2019ި ވަނަ އަހަރުއެ ފަރާތްތަކު އެވުރެޖު އިޖުމާލީ އާމްދަނީއަކީ 4،088،421 

އެވުރެޖުއާމްދަނީއަކީ  ކަމަށްލަފާކުރާ  ލިބޭނެ  އަހަރުގެ  މި  ގޮތުގައި  ބުނެފައިވާ  އެފަރާތްތަކުން  )ޗާޓު 7.1.6.2(.  ޑޮލަރެވެ  އެމެރިކާ 

3,075,000 ޑޮލަރެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ އަށްވުރެ 25 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. 2021 ވަނައަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރެވިފައިވާ އެވުރެޖު އިޖުމާލީ އާމްދަނީއަކީ 5،133،019 ޑޮލަރެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ 26އިންސައްތަ 

ހައުސްތައްކަމުގައި  ގެސްޓް  އިންސައްތައަކީ   63 ފަރާތްތަކުގެ  ޖަވާބުދިން  ސަރވޭއަށް  ދަށީ  އެވުރެޖުއަދަދުތައް  އަދަދެކެވެ.  އިތުރު 

ވާތީކަމަށް އެކަށީގެންވެއެވެ.

ޖަވާބުދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 39 އިންސައްތަ ބުނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެތަންތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 100 ހާސް ޑޮލަރަށްވުރެ 

މަދުންކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ބައެއް އުޅަނދުތަކެވެ. 21 އިންސައްތަ ބުނީ އެ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 100 

ހާހާއި 500 ހާހާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ކަމަށެވެ. މިގިންތީގައި ގިނައީ ބޮޑެތި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއިއުޅަނދުފަހަރެވެ. 500 ހާހާއި 1މިލިއަން 

ރުފިޔާއާދެމެދު ލިބިފައިވާކަމަށް 14 އިންސައްތަބުނެފައި ވެއެވެ. މިގިންތީތަކުގައިވެސް ގިނައީ ބޮޑެތި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއިއުޅަނދުތަކެވެ. 

އަދަދެކެވެ.  ދޭތެރޭގެ  މިލިއަނާ   20 މިލިއަނާއި   5 ވަނީ  ބުނެފައި  ލިބިފައިވާކަމަށް  ގައި   2019 ރިސޯޓުތަކަށް  ގިނަ  ޖަވާބުދިން 

ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 6 އިންސައްތައަށް 25 މިލިއަނާއި 50 މިލިއަނާ ދޭތެރޭގެ އަދަދެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނ100ީ ހާސް ޑޮލަރަށް ވުރެ މަދުވާނެ ކަމަށް 42އިންސައްތަ ބުނެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބައެއް 

ރިސޯޓުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި 2021 ގައި މުޅިއަހަރަށް ލިބޭވަރު އިތުރުވާނެއެވެ. 

7.1.6. އިޖުމާލީ އާމްދަނީ
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ޗާޓު 7.1.6.2: އެވުރެޖު އިޖުމާލީ އާމްދަނީ

ޗާޓު 7.1.7.1: އާމްދަނީގެ މައި ދާއިރާތައް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެގިނައިން ފައިސާ ވަންނަ ދާއިރާއެއްކަމުގައި ސަރވޭގައި ބުނެފައި ވަނީ އެކަމަޑޭޝަނެވެ. 

ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ 44 އިންސައްތަ ލިބިފައި ވަނީ އެކޮމޮޑޭޝަނުންނެވެ. މި 

އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ 37 އިންސައްތަ އެވެ. 2021 ގައި 43 އިންސައްތަ އެވެ. މިއާ ޖެހިގެން ދެން އެންމެ ގިނައިން 

އާމްދަނީ ލިބެނީ ރެސްޓޯރެންޓު،ބާ،ކެފޭ އިންނާއި ލެޝަރ ހަރަކާތްތަކުންނެވެ. މި ދާއިރާތަކުން މި އަހަރާއި އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރާ އާމްދަނީގައި 2019 އާ އަޅައިބަލާ އިރު މާ ބޮޑު ފަރަގެއް ނުދައްކައެވެ. އެކަމަކު އެހެން ދާއިރާތަކުން އާމްދަނީ މަދުވާނެކަމަށް 

ދައްކައެވެ. އެންމެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ދާއިރާއެއް ކަމަށް ދައްކަނީ ސްޕާ އެވެ. 

7.1.7. އާމްދަނީގެ މައި ދާއިރާތައް
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ޚަރަދު  .7.1.8

ޗާޓު 7.1.8.1: ޚަރަދުގެމައިދާއިރާތަކުންކުރެވޭއެވުރެޖުހޭދަ

ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާކަމަށް ދައްކަނީ މުސާރައަށެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު މުސާރައަށް ޖުމުލަ ޚަރަދުގެ 41 

އިންސައްތަ ހޭދަވެފައިވާކަމަށް ސަރވޭ އިން ދައްކައެވެ. މި އަހަރު މުސާރައަށް ކުރާ ހޭދަ 39 އިންސައްތައަށް ދައްވާނެ ކަމަށް، އަދި 

2021 ގައި 40 އިންސައްތައަށް މަތިވާނެ ކަމަށް ސަރވޭއަށް ޖަވާބުދިން ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ. 
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ތާވަލް 7.1.8.1: ޚަރަދުގެމައިދާއިރާތަކުންއެކިބްރެކެޓްތަކުގައިހޭދަކުރާފަރާތްތަކުގެއަދަދު

ޗާޓު 7.1.8.2: ސެޓުގެ 1 އިން 8 އަށް: ޚަރަދުގެމައިދާއިރާތަކުންއެކިބްރެކެޓްތަކުގައިހޭދަކުރާފަރާތްތަކުގެއަދަދު
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7.1.9. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޑިމާންޑް އަންދާޒާކުރުން

މާކެޓްތަކުގެ 'ޑިމާންޑް މޮޑެލް' އަށް ބިނާކޮށް ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަންދާޒާކުރުން 

ނޑު މަގްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ  މިސެކްޝަންގައި ހުށަހެޅިފައި މިވާ އަންދާޒާގެ މައިގަ

ޤައުމުތަކުން ފަތުރުވެރިން އަންނަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ ޑިމާންޑަށް ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބާ ގުޅިގެން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 

ބަދަލުތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަންދާޒާކުރުމެވެ. 

ނޑު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން 7 ޤައުމަކަށެވެ. އެއީ: ޗައިނާ،  މި އަންދާޒާގައި ބަލާފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މައިގަ

އިންޑިޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ފަރަންސޭސިވިލާތް، އިޓަލީވިލާތް، ޖަރުމަނުވިލާތް އަދި ރޫސީވިލާތެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 

ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ 60 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކޮށްފައި ވަނީ މި ހަތް ޤައުމުންނެވެ. ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ޚާއްޞަ ހާލަތްތައް 

ދިރާސާގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި މިއަންދާޒާތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މެތޮޑޮލޮޖީ އަކީ »ސިންގްލް އީކުއޭޝަން-އެރަރ ކަރެކްޝަން 

މޮޑެލްސް« )އީސީއެމް( އެވެ. މި އަންދާޒާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ތަފާސްހިސާބު ލިބެންނެތުމުގެ ސަބަބުން، އިންޑިޕެންޑެންޓް 

ވޭރިއަބްލް ކަމުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ، ޓޫރިޒަމް ޑިމާންޑަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވަކިން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 

އަހަރީ މޮޑެލެއްގެ އެހީގައެވެ. މިމޮޑެލްތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާފައި ވަނީ، ރިޒާ އަދި ކިންގ )2010( ހަދާފައިވާ 

އިލާސްޓިސިޓީދެނެގަތުމުގައި  ޓޫރިޒަމް  ދިރާސާގައި  މި  އެގޮތުން  މެތޮޑޮލޮޖީތަކެވެ.  އެއްފަދަ  މެތޮޑޮލޮޖީތަކާ  ހިމެނޭ  ދިރާސާއެއްގައި 

ބަލާފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަގުތަކާއި އާމްދަނީ އަދި ވާދަވެރި މާކެޓު ތަކުގެ އަގުތަކާއި އެޤައުމުތަކުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށެވެ. 

މި މެތޮޑޮލޮޖީ އިން ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޢަދަދު ދަށްވާނެ މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރެވި، ކުރީގެ 

މިންވަރަށް )ޕްރީ-ކްރައިސިސް މިންވަރަށް( ފަތުރުވެރިކަން އިޔާދަވާން ނަގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތު ދެނެގަނެވިފައި ވެއެވެ. 

އަދި މީގެ އަލީގައި 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަންދާޒާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައް

ރާއްޖޭގެ  އަންދާޒާކުރެވެނީ  އަހަރަށް  އަންނަ  މޮޑެލްއިން«(،މިއަހަރާއި  )'ބޭސިކް  މޮޑެލުން  އަސާސީ  އެންމެ  މިމޮޑަލްތަކުގެ   *

ފަތުރުވެރިކަން ދާދި އަވަހަށް ރަނގަޅުވެ ކުރިއަރަން ފަށާނެކަމަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، މި އަންދާޒާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު 7 

މާކެޓުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ދާދި އަވަހަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން، 2020 

ވަނަ އަހަރު، ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރާތްކުރާ މިންވަރު %41 ދަށަށް ދިއުމަށްފަހު، 2021 ވަނަ އަހަރު %26 ކުރިއަރައި،ޖުމްލ1,272,024ަ 

މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ)ޗާޓް  7.1.9.1 އަދި ތާވަލް  7.1.9.1(.

މިއީ އެމްއެމްއޭ އާއި ޤައުމީޔުނިވާސިޓި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ދިރާސާ އެކެވެ. މިދިރާސާގައި، އެމްއެމްއޭއިން ފަރާތުން އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ރިސަރޗް 

ޑިވިޝަންގެ މުޙަންމަދު އިމްތިނާން ސައުދުهللا އާއި އިބްރާހީމް ނަޒީހުއެވެ.
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ޗާޓު 7.1.9.1: ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު

ތާވަލް 7.1.9.1: ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރުގެ އަންދާޒާތައް
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

މަތީގައިވާ )ތާވަލް  7.1.9.1( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮންމެ 

މަހެއްގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރާއި، 2021 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާނެ އަދަދެވެ. އަދި މި 

އަދަދުތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާނެ ރޭތަކުގެ )ޓޫރިސްޓް ބެޑްނައިޓްސް( ގެ އަންދާޒާވެސް 

އެޕެންޑިކްސް 2 ގައި ހިމެނިފައި އެވަނީ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުން ފަތުރުވެރިންގެ ޑިމާންޑް ދަށަށް ދިއުމުގެ   *

އިތުރުން މި ޞިނާޢަތުގެ ސަޕްލައިއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއްވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން، މިޞިނާޢަތުގެސަޕްލައިއަށް ހުރި 

ހިރާސްތަކާއި ޔަގީން ނުކުރެވޭ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ. މިކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި،ޤައުމު ތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވޭނެ ދުވަހާއި، 

ހުޅުވޭނެ އުސޫލުތައް ސާފުނުވުމާއި، އެއަރލައިންތަކާއި ފްލައިޓްތަކުގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި ދަތުރުކުރާނެ އެއަރލައިންތަކާއި 

ރޫޓްތައް ނޭނގުން ހިމެނެއެވެ.

އެހެންކަމުން، މިފަދަ މޮޑެލްތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ސަޕްލައިއަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ގޮތްތައް އާންމުގޮތެއްގައި   *

ނުހިމެނޭތީ،ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ސަޕްލައިއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހިމަނައިގެން މިމޮޑެލްތައް ވަނީ އަލުން ރީއެސްޓިމޭޓްކޮށް 

»ކޮންބައިންޑް މޮޑެލެއް« ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. އަދި މިމޮޑެލުން އަންދާޒާކުރާގޮތުގައި، 2020 ވަނަ އަހަރު، ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 

އަދަދު 74 އިންސައްތައިން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން، 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ، 641,921 

ފަތުރުވެރިންނެވެ. ) ޗާޓް  7.1.9.1 އަދި ތާވަލް  7.1.9.1(

ފަތުރުވެރިން  ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން،  ކޯވިޑް-19  ދައްކާގޮތުން،  އަންދާޒާތަކުން  ލިބިފައިވާ  މޮޑެލް«އިން  »ކޮންބައިންޑް   *

ނޑު މާކެޓްތަކަށް ވަރަށްބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައިވާތީ، މިމާކެޓުތަކުގެ ޑިމާންޑް )ކޯވިޑް-19ގެ ކުރިން ހުރި  ރާއްޖެއަށް އަންނަ މައިގަ

މިންވަރަށް( އިޔާދަ ވާނީ ވަރަށް ލަހުންނެވެ. އަދި ކުރިން ރާއްޖެއަށް ދިމާވި މިފަދަ ކާރިސާތަކާ އަޅައިބަލާއިރު، މިފަހަރު ފަތުރުވެރިކަން 

ރަގަޅުވުމަށް ނަގާ ވަގުތު އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން ބައެއް މާކެޓްތައް އިޔާދަ ވާން، 2 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ނެގުން 

އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ޚާއްޞަކޮށް، ކާރިސާއަކަށްފަހު ލަހުން ރަނގަޅުވާ މާކެޓްތަކުގެ ތެރެގައި ހިމެނޭ ޗައިނާއާއި ޔޫކޭ ފަދަ މާކެޓްތައް 'އިޔާދަ' ވާނީ   *

ވަރަށް ލަހުންކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ޔޫކޭ މާކެޓަށް ކުރިމަތިވި ކުއްލި ޝޮކުގެ ސަބަބުން، މި މާކެޓްގެ ޑިމާންޑް 

2021 ވަނަ އަހަރު އިތުރަށް ދަށްވާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ)ޗާޓް  7.1.9.2 އަދި ޗާޓް  7.1.9.3(.

މޮޑެލްގެ އަންދާޒާތައް އިންޑަސްޓްރީ ބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާކޮށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު 3 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި، ގިނަ   •

ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި ވަނީ،«ކޮންބައިންޑް މޮޑެލް«ގެ«ވަރސްޓްކޭސް« ސިނާރިއޯއެވެ. ސަބަބަކީ، 

ސަޕްލައި  ގިނަ  ވަރަށް  ނުވާ  ކޮންޓްރޯލްގައި  އޮޕަރޭޓަރުންގެ  ރިސޯޓު  އިތުރުން،  ޑިމާންޑްގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަސަރު  މިކާރިސާގެ 

ކަންތައްތަކަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމެވެ. 

މިހުރިހާ އަންދާޒާތަކެއްގައިވެސް، ވަރަށްފުޅާ »ކޮންފިޑެންސް އިންޓަރވަލްތަކެއް« ލެވި، އަންދާޒާތަކުގެ ފަރަގުބޮޑުވެފައިވަނީ،   *

ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެތުރޭ މިންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަދަލުވަމުންދާ ދިއުމާއި ޤައުމުތަކުގެ 

ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުވަމުންދާ އަވަސްކަމުން އުފެދިފައިވާ »އަންސަރޓެންޓީ« )ވާންއުޅޭ ގޮތް ޔަގީންނުވުން( ނުވަތަ ނޭނގުމުގެ ތެރޭގައިވާތީ، 

ނޑުކަން ކޮންޓުރޯލް ވަމުންދާ ޤައުމުތަކުގައިވެސް، އަލުން  އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް، މިބަލިމަ

އިޤުތިޞާދު ހުޅުވާލުމުން އުފެދިދާނެ 'ބަލިމަޑުކަމުގެ ދެވަނަ ރާޅެއްގެ' ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަން މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަށްވެދާނެތީއެވެ.



    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  42
ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ޗާޓު 7.1.9.2: ކޯވިޑް-19 އިންރާއްޖޭގެފަތުރުވެރިކަމުގެބޮޑެތިމާކެޓްތަކަށްކުރާނެއަސަރު - )ބޭސިކްމޮޑެލް(

ޗާޓު 7.1.9.3: ކޯވިޑް-19 އިންރާއްޖޭގެފަތުރުވެރިކަމުގެބޮޑެތިމާކެޓްތަކަށްކުރާނެއަސަރު - )ކޮމްބައިންޑް މޮޑެލް(
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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  

ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ކޮލިޓެޓިވް ހޯދުންތައް  .7.2

ކަންތަކަށާއި  )ޑޮމެސްޓިކް(  ރަށްވެހި  ކަންތަކަށާއި  އެކްސްޓަރނަލް  އޮތީ  އަމާޒުކުރެވިފައި  އިންޓަރވިއުކުރުން  ބައިގައި  ކޮލިޓެޓިވް 

ވިޔަފާރީގެ އެތެރޭގެ ކަންތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޞިނާޢަތަށް ކޮށްދޭން ފެންނަ ކަންތަކަށާއި ސިޔާސަތު 

ތަދުބީރުތަކަށާއި ފިޔަވަޅުތަކަށާއި މީގެ އިތުރުން ވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަ މުހިންމު ކަންތަކަށެވެ. 

އެކްސްޓަރނަލް ކަންތައް

އިންޓަރވިއުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން ޖުމުލަކޮށް ދެކޭގޮތުގައި ކޯވިޑް-19 ވަބާއާ ގުޅިގެން ކޮންމެ ޤައުމަކުންމެ ލާހިކު ނުވާ ފިޔަވަޅުތަކަކާއި 

އިޖުރާއަތްތަކެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދާތީ އަމިއްލަ ބާރާއި ނުފޫޒު ނުފޯރާ މި ފަދަ ކަންތައްތަކުން މި ރާއްޖެއަށް މި ވަބާއިން ލިބޭ ގެއްލުން 

އެރިއެއް  ލޮޅުން  އިޤުތިޞާދަށް  ޢާލަމީ  ކާރިސާތަކުގައި  އެހެނިހެން  އެވެ.  ވާނެ  ބޮޑު  ވުރެ މާ  ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  ޤައުމުތަކަށް  އެހެން 

ކަމަކު މީސްތަކުންގެ ހެލިފެލިވުން ބަންދެއް ނުކުރެއެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް މި ކާރިސާގައި އެންމެހައި ޤައުމަކުންމެ މީހުން ހެލިފެލިވުން 

ނޑިއްޖެ އެވެ. ދުނިޔެ ބަވަނަވެފައިވާ ވަރު ބޮޑުކަމުން،  ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން އާންމު ވިޔަފާރިއާއި ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއް މެދުކެ

ނޑިފައި މިއޮތް އޮތުމަކީ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ  ތިޖާރީގޮތުން އެއް ޤައުމާއި އަނެއް ޤައުމާ ދެމެދު އޮންނަ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތައް މެދުކެ

ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުންދާ ކަމެކެވެ. ޤައުމުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ދޮރާށިތައް ބަންދުކުރުމުން ވައިގެ ދަތުރު ހުއްޓި ފަތުރުވެރިން އައުން 

ނޑިފައި މި އޮންނަ އޮތުމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ އާމްދަނީ ލިބުން ވެސް މި ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. މެދުކެ

ޤައުމުތަކުން  އަދިވެސް  ވިޔަސް،  ކަމަށް  ހުޅުވަން  ދޮރާށިތައް  އަވަހަކަށް ސަރަޙައްދީ  އެންމެ  ވީ  އަމާޒުކުރަނީ  މިހާރު  ޤައުމުތަކުން 

ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އިޖުރާއަތްތަކުގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދަތުރުވެރީންނަށް ޖެހޭނެ )މިސާލަކަށް، އެތެރެވާ ޤައުމުގައި )އެއީ ވަޒަންވެރި 

ދަތުރުތައް  ވައިގެ  ކުރިމަގެއްގައި  ކައިރި  ބިރުން،  ބަލިއަރައިފާނެކަމުގެ  ތުރާތަކުންނާއި  ފަދަ(  ކަރަންޓީނުކުރުން  ވިޔަސް(  ޤައުމަށް 

ހަމަޔަކަށް އެޅިދާނެކަމަކަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުންނެއް ނުދެކެއެވެ.

ކޯވިޑް-19 ވަބާއާ ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ މައި އިޖުރާއަތްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައި މާކެޓުތަކުގެ އިޤުތިޞާދަށް 

ޞިއްޙީ  އިންޝުއަރެންސާއި  ދަތުރު  ބޮޑުވުމުންނާއި  އަގު  ދަތުރުގެ  ވައިގެ  ދަށްވުމުންނާއި  އާމްދަނީ  ފަރުދީ  ހެދި  ގެއްލުމާ  ލިބޭ 

އިންޝުއަރެންސްގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ވެސް ފަތުރުވެރިންގެ ދަތުރު ރޭވުންތަކަށް އަސަރުކުރާނެ އެވެ. 

ލޮޖިސްޓިކަލް  ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަމު(  ނޑާއި  )ކަ ސަޠުޙީ  ސަބަބުން  އިޖުރާއަތްތަކުގެ  އެޅިފައިވާ  ޤައުމުތަކުގައި  އިތުރުން،  މީގެ 

ކުރުން  ވެސް  އަގުތަކަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަސަރު  އޭގެ  ބޮޑުވެ  އަގު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  މި  ހެދި  ތުރާތަކާ  ދިމާވާ  އޮޕަރޭޝަންތަކަށް 

އެކަށީގެންވެއެވެ. 

އަނެއް ކޮޅުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޑިމާންޑް މި ވަގުތުވަނީ އަޑީގައި ޖެހިފައިކަމުން، ފަތުރުވެރީން ހިތްޖެއްސުވުމުގެ ގޮތުން މަންޒިލްތަކުގެ 

މެދުގައި އަގު ހަނގުރާމައެއް ފެށުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިހެން ވެއްޖެ ނަމަ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފައިދާއަށް ލޮޅުންތަކެއް 

އެރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވެ، ވަމުންދާ އަދި ވާނެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަނެ ޤައުމުތަކުން އައު އާދައިގެ ހާލަތަކަށް ނަމަވެސް ހޭނުމަށް 

އަހަރެއް، ދެ އަހަރެއް ވަރު ނަގާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުންޏެވެ. އަދި އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން، ޑިމާންޑް އިތުރުވުމަށް މާ 

ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެކަމަށް ދެކެއެވެ. ކޯވިޑް-19 އަށް ބޭހެއް ނުވަތަ ވެކްސިނެއް އުފެއްދިއްޖެ ނަމަ އަދި މާ އަވަހަށް ފަތުރުވެރިކަން 

ހަމަޔަކަށް އެޅޭނެކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

ކުރިމަގަށް ބަލާ އިރު، 2021 ގައި މައި މާކެޓުތަކުގެ ޙަރަކާތް ހުންނަ ގޮތް އެނގޭނީ ސަރަޙައްދީ ދޮރާށިތައް ހުޅުވި، ވައިގެ ދަތުރުތައް 

ފެށި، ދަތުރުވެރިން ހެލިފެލިވެ އުޅެން ފަށައިގެން އެކަށީގެންވާ ދުވަސްކޮޅެއް ވުމުންކަމަށް ވެސް އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން 

ދެކެއެވެ. 



    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  44
ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ރަށްވެހި މައްސަލަތައް

ދަރަޖައަކަށް  މަތީ  ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  އަދި  ވާތީ  ކަމަށް  ބިދޭސީޤައުމުތައް  މާކެޓުތަކަކީ  މައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހުޅުވައިލެވިފައިވާ އިޤުތިޞާދަކަށް ވާތީ، އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގިނަ އަސާސީ އަދި އެހެނިހެން ވެސް ގިނަ ބޭނުންތަކެއް 

ފުއްދަން ޖެހެނީ ބޭރުން ކަމަށް ވާތީ، ކޯވިޑް-19 ވަބާގެ ރަށްވެހި ލޮޅުންތައް ޞިނާޢީ އަދި ތިޖާރީ އެންމެހައި ކަމަކަށް ފެތުރިގެންދެއެވެ. 

ނޑިފައިވެއެވެ.  މިހެންކަމުން، ޞިއްޙީ ސަލާމަތުގެ އިޖުރާއަތްތަކަށް ތަބާވާން ޖެހި ފަތުރުވެރިކަން ވެސް ވަނީ މެދުކެ

އަގުތައް  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ކަމެއް  ވެދާނެ  ހާލަތެއްގައި  އެ  އިރު،  މަސައްކަތްކުރާ  ހޭނުމަށް  ހާލަތަކަށް  އާދައިގެ  އައު 

ބޮޑުވުމުގެ ބިރާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުގައި އުފެދިގެން ހިނގައިދޭނެ އަގު ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރު އޮތުމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ފައިދާއަށް އޭގެ ނުއެދެވޭ އަސަރު ކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނީ ހާލަތުގެ ނުސާފުކަމުން ވެދާނެ ގޮތުގެ އަދަދުތަކެއް 

އަންދާޒާކުރަން ވެސް ދަތި ކަމަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް

އާމްދަނީ އާއި ކޭޝްފްލޯ

ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އާމްދަނީއާއި ކޭޝްފްލޯ އެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި މި އަހަރު އާމްދަނީ 

50 އިންސައްތަ ދަށްވާނެއެވެ. މި އަހަރު އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ އާމްދަނީ އެއް ލިބިދާނެކަމާ މެދު ޝައްކު ކަމަށް ފެންނަ ފަރާތްތައް 

ވެސް ތިއްބެވެ. 

އާމްދަނީއަށް މިހައި ބޮޑު ލޮޅުމެއް އެރުމުން ކޭޝްފްލޯ އެއްކޮށް ހިކޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ ޒަރޫރީ ޚަރަދުތައް ވެސް ނުކުރެވޭ ވަރަށް ތާށިވެ 

ބައެއް ވިޔަފާރި އެއްކޮށް ބަންދުކުރަން ޖެހުމަކީ ވެސް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު

ޑިމާންޑް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރު މަންޒިލްތަކުގައި އުފެދިދާނެ އަގު ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރު އޮތުމާ އެކު އެ ކަހަލަ 

ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ގިންތީއަކަށް އޭގެ ސީދާ އަސަރުކުރާނެ އެވެ. އަނެއް ކޮޅުން، ޞިއްޙީ ސަލާމަތަށްޓަކައި 

ކުރަން ޖެހޭ އިންވެސްޓްމެންޓާއި އަޅަން ޖެހޭ އިޖުރާއަތްތަކުގެ ސަބަބުން ޚަރަދުތައް މައްޗަށް ދާނެ އެވެ. މި ދެ ކަންތަކުން އެކަނި ވެސް 

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް އިންޓަރވިއު ބައިވެރިން ދެކެތެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ފިޔަވަޅުތަކާއި އެހީތެރިކަން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދައުރުވެރިންގެ ބައިވެރިވުން ނިންމުންތަކުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި އިތުރުވާން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް ވަސީލަތް މަދު، މުހުތާދު ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ލުއި 

އަގުގައި އަދި ޢިނާޔަތްތެރި ޝަރުޠުތަކެއްގައި ޖެހިފައިވާ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭހައި ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުން މުހިންމުކަމަށް 

ނޑައެޅުމުގައި ދައުރުވެރިންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަން ވާނެ ކަމަށް ވެސް  އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން ބުންޏެވެ. އަދަދުތައް ކަ

ބުނޫ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޓެކުހަށާއި ޓެކުސް އަދާކުރުމަށް ލުއިތަކެއް ލިބި އެސްޓެބްލިޝްމެންޓްތަކުން ހިންދެމިލަން ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ އަވަހަށް 

މި ޞިނާޢަތް އަލުން ދިރުވުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށް ވާނެކަމަށް ވެސް ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. 
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

ޓެކްސްގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު އިރު، ކޯވިޑް-19 އާ ނުގުޅޭ ވާހަކައެއް ކަމަކު، އިންޕޯޓު ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި ހުރި މައްސަލައެއް ވެސް 

ބައެއް އިންޓަރވިއު ބައިވެރިން ފާހަގަކުރި އެވެ. އެއީ، ބެއަރ ބޯޓުތައް އެތެރެކުރާ އިރު ޑިއުޓީ ނުނަގާ މައްސަލަ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭ 

ރަޖިސްޓަރީގެ ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ ދަތުރު ވިޔަފާރިއަށާއި ރާއްޖޭގައި ޔޮޓުފަހަރު ބަނުމަށް އޮތް ޞިނާޢަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާ 

މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް ބުނޫއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސުޕަރ ޔޮޓްތަކުން ނިސްބަތުން ކުޑަ ފީއެއް ނެގުމާއި، އެ އުޅަނދުތައް ރާއްޖޭގައި 

އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް މުއްދަތީ ހައްދެއް ނެތުމާއި މި ކަންތަކުން ރާއްޖޭގެ ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ ދަތުރު ވިޔަފާރިއަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ 

އަސަރު ފާހަގަކުރޫ އެވެ. 

ކާރިސާގެ  މި  ތެރޭގައި،  މީގެ  ފާޑުކިޔެވެ.  ބައިވެރިން  އިންޓަރވިއު  ވެސް  މައްސަލަތަކަށް  ހުރި  މާކެޓުގައި  ވަޒީފާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

މަޝްވަރާކޮށްގެން  މަންދޫބުންނާ  ގިންތީތަކުގެ  އެކި  ޞިނާޢަތުގެ  މެދު  މައްސަލަތަކާ  ހުރި  ނޭޅުމަށާއި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޖަޒުބާތުގައި 

މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު ހޯދުމަށް އަމާޒުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

މަންޒިލް އިސްތިހާރުކުރުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ކެންޕޭނުތައް އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދައުރުވެރިން ގުޅިގެން ކޮށް، ފަތުރުވެރިންނަށް 

ރާއްޖޭގެ މާޙައުލުގައި ސަލާމަތްކަން އޮތްކަމުގެ އިތުބާރު ލިބޭނެހެން އިޖުރާއަތްތަކާއި އިންތިޒާމްތައް ތަރުތީބުކޮށް މި ކަންކަން ރާއްޖޭގެ 

ސްޓްރެޓީޖިކް  އަދި  ޚާއްޞަ  އަންގައި  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ދަތުރު  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި  ޓުއަރ  އެޖެންޓުންނާއި  ބިދޭސީ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

އޮންލައިން އަދި ޗާޕު ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި، ރޭޑިއޯ، ޓީވީ، އަދި މި ނޫން އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ ވަސީލަތްތަކުގައި ވެސް އިސްތިހާރުކޮށް 

އަންނަމީހުންގެ އަދަދާއި ހޭދަކުރާ ރޭގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިންޓަރވިއު ބައިވެރިން ދެކެއެވެ.
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

މި ދިރާސާއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ކޯވިޑް-19 ވަބާގެ ސަބަބުން އަރައިފައިވާ ލޮޅުންތަކާއި ކުރިމަގަށް ދިޔުމުގައި ކުރިމަތި 

ވާނެ ބައެއް ޖަދަލުތަކަށް އިޝާރާތްކުރެއެވެ.

މި ގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި އަލުން ދިރުން ބިނާވެފައި ވަނީ ޤައުމުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ދޮރާށިތައް ހުޅުވި، އެއަރލައިންތަކުން 

ދަތުރުތައް ބާއްވަން ފަށައި، ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރަން ފެށުމުގެ މައްޗަށްކަން ޔަގީންވެގެން ހިނގާއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިއިން އެއްވެސް 

ކަމަކީ އަމިއްލަ ބާރު ހިންގޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

އަދި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުންފުނިތަކުން، މިހިނގާ 2020 ވަނަ އަހަރާ މެދު ދެކޭގޮތާއި 2021 އަށް ކުރާ އުންމީދުތަކުގެ 

އެވެ. ކުރެވިއްޖެ  ވެސް  އަންދާޒާއެއް  ޑިމާންޑުގެ  މާކެޓުތަކުގެ  މައި  މެއެވެ.ރާއްޖޭގެ  ލިބިއްޖެ  ދިރާސާއިން  މި  ވެސް  ސިފަކުރުމެއް 

ދިރާސާއިން ޖުމުލަކޮށް ފެންނަނީ 2020 ވަނައަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖެއަށް ވަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވުމަށް ފަހު، 

ޖެހިގެން އޮތް 2021 ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ދިރެން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. 

ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރާ ޤައުމިއްޔަތްތަކުން ލިބޭ ޔުނިޓު ފައިދާ މަދު ދުވަސް ހޭދަކުރާ ޤައުމިއްޔަތްތަކުން ލިބޭ ޔުނިޓު ފައިދާއަށް ވުރެ 

ބޮޑު ވާނެތީ، ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރާ ޤައުމިއްޔަތްތައް ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަކުން އަންނަމީހުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

އިތުރުކުރުން މުހިންމެވެ. މިއާ އެކު، އެވުރެޖަށް ވުރެ މަދު ދުވަސް ހޭދަކުރާ ޤައުމިއްޔަތްތައް ހޭދަކުރާ ދުވަހުގެ އަދަދު އިތުރުވުމަކީ 

ވެސް ހޭދަކުރާ ދުވަހުގެ އެވުރެޖު މަތިވާނެ ކަމެކެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އާމްދަނީއަށާއި، ޚަރަދަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް އަރައިފި އެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ދެން އޮތް މަސްތަކަށާއި 2021 ވަނަ 

އަހަރަށް ވެސް މި ލޮޅުންތަކުގެ އަސަރު ދެމިގެން ދާނެ އެވެ. ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުވެ އަނެއް ބައެއް އެއްކޮށް ބަންދުކުރަން 

ޖެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ފައިސާގެ ބޭނުމެވެ. މި މުހުތާދަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަމުގެ 

އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަން ވާނެކަމަށްފެނެއެވެ. 

ދިރާސާކުރުމުގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ޖަދަލަކީ ސަރވޭއަށް ޝައުޤުވެރިކަމާ އެކު އިޖާބަދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމެވެ. ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި 

އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުލެއްވުން އިތުރަށް ލިބުމަކީ ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ވީހެވެ. 

ފަތުރުވެރިކަން ވެސް ފުޅާކުރަން ޖެހިފައިވާ އިރު، ރަށްވެހި ފަތުރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވެސް އަމާޒުކުރަން ޖެހެއެވެ.މި ފަދަ ކަންތަކަށް 

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން މުހިންމެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ބިދޭސީ މާކެޓުތަކަށް ބިނާވެފައިވާލެއް ބޮޑު ކަމުން، އިޤުތިޞާދު ފުޅާކުރުމުގެ ޟަރޫރަތް އަނެއްކާ ވެސް މި 

ކާރިސާގައި މިވަނީ ހާމަވެގެން ގޮސްފައެވެ. 

ނިންމުންތައް  .8
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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  

ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

އެނެކްސް 1

އޮފް  )ޓަރމްސް  އިޚްތިޞާޞްތައް  ތަފްޞީލީ  ދިރާސާގެ  ގުޅޭ  ވާނެގޮތާ  ވިޔަފާރިއަށް  ޓުއަރިޒަމް 

ރެފަރެންސް(

މިއީ ކޯވިޑް-19 ވަބާއާ ގުޅިގެން ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށް ވާނެ ގޮތާ ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާގެ 

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ބެކްގްރައުންޑް

ކޯވިޑ19ް ވަބާގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދަށްވަނީ ވަރަށްބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ވަރލްޑް 

ޓުއަރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން ބުނާގޮތުގައި މީގެ އެންމެ ބޮޑުއަސަރެއް ކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށެވެ. އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަން 25ޕަސެންޓް ދަށަށް ދިއުމާގުޅިގެން، 7.3 ނުވަތަ 7.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު، ދުނިޔޭގެ ޖީ.ޑީ.

ޕީ އިން މަދުވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ 16 ޕަސެންޓް ދަށަށްދާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސްގެ ދިރާސާއެއްގައި 

ވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަންޏާއި ރާއްޖެއިންބޭރުން އެތެރެކުރާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާ ގެ އާމްދަނީ 

ހޯދާނެ އިތުރުގޮތެއްނެތި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ދަށްވެގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރުމަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ކުރިމަގުގައި އަންނާނެ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށާއި މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ.

ދިރާސާގެ ފުންމިނާއި ފުޅާމިން

އެގޮތުން  އާމްދަނީއަށެވެ.  ވަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ސިނާޢަތުން  ޓުއަރިޒަމްގެ  މާނަކޮށްފައިވަނީ  ވިޔަފާރި  ޓުއަރިޒަމް  މިދިރާސާގައި 

ނޑު ބައިތަކަކީ: މިދިރާސާގެ މައިގަ

ނޑު މާކެޓްތަކަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ދުނިޔޭގެ ޓްރެވަލް ވިޔަފާރިއަށް ވާނެ  * ދުނިޔޭގެ ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށާއި، ވަކިވަކި މައިގަ

އަދި  އަދަދު،  ރޭގެ  ހޭދަކުރާ  އަދަދު،  ފަތުރުވެރިންގެ  އަންނަ  ބަލާއިރު  ވިޔަފާރިއަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެނެގަނެ  ގޮތް 

އިޖުމާލީގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް މިދިރާސާ ބިނާ ކުރުން. 

* މިދިރާސާގައިކުރިއަށް އޮތް އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށް ވެދާނެ ގޮތްތައްލަފާކުރުން.

* ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރި ތެރޭގައި މި ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް ހިމެނެނީ ރިސޯޓުތަކާއި، ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ހޮޓެލްތަކާއި ސަފާރީ އުޅަނދުތައް 

ކަމަށް ބެލުން.

* »ދުނިޔޭގެ ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށް ވެދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުން« - އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނާނެ ކަމަށް 

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ މައި ޖަމްޢިއްޔާ، ޔޫއެންޑަބްލިޔޫޓީއޯ ގެ ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތައް ބެލުން.

* »ވަކިވަކި މާކެޓަށް ވާގޮތް« އަދި »ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެދާނެ ގޮތް« ދެނެގަތުން -  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ ވަކިވަކި 

ނޑު ޤައުމުތަކުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބެލުން. މައިގަ

ނޑު މާކެޓްތަކަށް ވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮށްފާނެ  * »ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެދާނެ ގޮތް« - ވަކިވަކި މައިގަ

އަސަރުތައް ދެނެގަތުން.



    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  48
ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

* »ދުނިޔޭގެ ޓްރެވަލް ވިޔަފާރި« - ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކާއި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ކްރޫޒް ލައިންތަކާއި އިންޓަރނެޓުން ޗުއްޓީ 

ރިޒަރވޭޝަނާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ދިމާވާގޮންޖެހުންތައް ޔޫއެންޑަބްލިޔޫޓީއޯ އާއި ކަމާބެހޭ ބޭރުގެ އެހެން ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ 

ދިރާސާތަކުން ދެނެގަތުން.

* »ކޯވިޑް-19 ރޯގާގެ ހާލަތު އެންމެ ނުރައްކާ ހާލަތަކަށް« ދިޔުން - މި އަހަރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ފަތުރުވެރިން ނައިސް ދިއުމާއި 

ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ހޮޓެލްތައް އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަން ޖެހުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަން ޖެހިދާނެ ހާލަތަކަށް 

ހިނގައްޖެ ނަމަ ޓުއަރިޒަމްގެ ވިޔަފާރިއަށްވާނެ ގޮތް.
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ކޯވިޑ19ް-ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީއަށްމަތިވެފައިވާ ޖަދަލުތައް

އެނެކްސް 2

މޮޑެލްތަކުގެ  ބޭނުންކުރެވިފައިވާ  ގައި   7.1.10 

ހުށަހަޅާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އިތުރަށް  ނަތީޖާ 

ހުށަހެޅުންތައް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަންދާޒާތައް  ލިބިފައިވާ  މޮޑެލްތަކުން   .1

ބަދަލުތަކުގެ  އަންނާނެ  ޑިމާންޑަށް  މާކެޓްތަކުގެ  ނޑު  މައިގަ

»ބެންޗްމާކް« އަދަދުތަކެއްގޮތުގައިބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. 

  

އަމިއްލަ  ސަރުކާރާއި  އަލީގައި،  ފޯކާސްޓްތަކުގެ   .2

އިސްތިހާރުކުރާއިރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެފަތުރުވެރިކަން  ވިޔަފާރިވެރިން، 

ރަނގަޅުވާނީ  ފަތުރުވެރިކަން  މާކެޓިންގައި(،  )ޑެސްޓިނޭޝަން 

ލަހުން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު މާކެޓްތަކަށް )މިސާލަކަށް ޔޫކޭ ފަދަ 

މަސައްކަތްތައް  ަސމާލުކަންދީ،މާކެޓިންގެ  އިތުރަށް  މާކެޓްތަކަށް( 

އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްފެނެއެވެ. 

ބޭނުންވާ  މޮޑެލްތަކަށް  މިފަދަ  ކުރުމުގައި،  އަންދާޒާތައް   .3

މުހިންމު  ވަރަށް  ޞިނާޢަތުގެ(  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  )ރާއްޖޭގެ 

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ނެތްކަންވެސް  ތަފާސްހިސާބުތައް 

މިގޮތުން، އަހަރު އަހަރަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަފާތު 

މާކެޓްތަކުގައި އިސްތިހާރުކުމަށް ސަރުކާރުންނާއި އިންޑަސްޓްރީން 

އަގުތަކާއި  ދާއިރާގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޚަރަދުތަކާއި،  ކޮށްފައިވާ 

އަދި އެކިމާކެޓްތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ފަދަ 

ތަފާސްހިސާބު ލިބެން ހުރިނަމަ މިއަންދާޒާތައް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު 

ކުރެވުނީސް ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މުހިންމު  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެހެންކަމުން،   .4

ތަފާސްހިސާބު ޤަވާޢިދުން އެއްކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ 

ނޑެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގާއިމުކުރަން ޖެހެއެވެ.  ރަނގަޅު އޮނިގަ

'ތަފާސްހިސާބުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުއްދަތެއްގައި  އަވަސް  އަދި 

ވަރަށް  ފާސްކޮށްދެއްވުން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ޤާނޫނު' 

މުހިންމެވެ. މިފަދަ މޮޑެލްތަކަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ތަފާސްހިސާބު 

ދިމާވާ  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ،  މޮޑެލްތަކުގައި 

ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރުން  އަރައިގަތުމަށް  ލޮޅުންތަކުން  މިފަދަ 

ނޑައެޅުމުގައި ފަސޭހަވެ ހަލުވިވެގެންދާނެއެވެ.   ކަ

5. މޮޑެލްގެ އަންދާޒާތައް އިންޑަސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށް 

ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި، މިފަދަ މޮޑެލްތަކުގެ 

ކުރެވޭނެ  ރަނގަޅު  މިއަންދާޒާތައް  އިތުރަށް  މުހިންމުކަމާއި، 

އިތުރަށް  ތަފާސްހިސާބު  މުހިންމު  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ގޮތްތަކާއި 

އެއްކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން، 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ވަނީ،  ލަފާދެއްވާފައި  ބޭފުޅުން  ވަރަށްގިނަ 

އިދާރާތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އެއްކުރާ  ދުނިޔޭގައި  މައުލޫމާތު 

'ޑޭޓާ  ފަދަ  އެސް.ޓީ.އާރް  އަދި  ކަމަށްވާ،ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ 

ފަރާތަކުން  ކުރާ  ދިރާސާ  ހައުސްތަކަށް'،ފަތުރުވެރިކަން  ވެއަރ 

އިން(  ޔުނިވަރސިޓީ  ނުވަތަ  އެމްއެމްއޭ  )މިސާލަކަށް 

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ  އެފަދަ  ދައްކައި،  އަހަރަށްޗަންދާ  އަހަރުން 

ގޮތްތަކެއް  ލިބޭނެ  ފަސޭހައިން  އަގުހެޔޮކޮށް  ތަފާސްހިސާބު 

އިންތިޒާމްކުރުންމުހިއްމު ކަމުގައެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ  ހިތްވަރުދީ  ދިރާސާކުރުމަށް  މިފަދަ   .6

ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި'ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރިސަރޗް 

ކުރުމަށް،  މިކަން  މުހިންމެވެ.  އިތުރުކުރުން  ގްރާންޓްސް' 

ވަކި  ބަޖެޓުން  ޕްރޮމޯޝަންގެ  ބަޖެޓުން،ޓުއަރިޒަމް  ދައުލަތުގެ 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.   އިންސައްތައެއް ކަ

7. ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ޕްރޮމޯޝަން 

މާކެޓްތަކުގެ  މުހިންމު  ރާއްޖޭގެ  ޢަމަލުކުރާގޮތަށް،  ބޯޑުތަކުން 

ޑޭޓާ«  'ކޮންސިޔުމަރ ސެންޓިމެންޓް' ދެނެގަތުމަށްޓަކައި،«ބިގް 

އެއްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުގެ 

އެއްކުރުން  މަޢުލޫމާތު  އެފަދަ  ކޮށްގެން  'ސަރވޭ'  އެހީގައި، 

ނުވަތަ  ކާޑު  މާސްޓަރ  އަދި  ވިސާ  މިސާލަކަށް،  މުހިންމެވެ. 

އަލީޕޭ ނުވަތަ އެމޭޒަން ފަދަ ޑިޖިޓަލް ޕޭންމެންޓްގެ ޚިދުމަތްތައް 

ބައިނަލްއަޤްވާމީފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ އެހީއާއެކު 

މާކެޓްތަކުގެ  މުހިންމު  ރާއްޖޭގެ  ކުރެވި،  ސަރވޭ  މިފަދަ 

ކުރުމަށް  މާކެޓިން  ދެނެގަނެވޭނަމަ،ޓާގެޓް  'ސެންޓިމެންޓް' 

އެހީވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
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ނޑު އެސަމްޕްޝަންތައް  7.1.10 ގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މޮޑެލްތަކުގެ މައިގަ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަންދާޒާއަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އެސަމްޕްޝަން

* ޤައުމުތަކުގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު )ރިއަލް ޖީޑީޕީ( ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އައިއެމްއެފް އިން 2020 ވަނަ 

އަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާކަމަށް ބެލުން.

* ޤައުމުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް ލަފާކުރެވޭ މިންވަރަކީ އައިއެމްއެފް އިން 2020 ވަނަ އަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާކަމަށް ބެލުން.

* އެރަރ ކަރެކްޝަން މޮޑެލް )އީ.ސީ.އެމް( އަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ޑިމާންޑަށް އެކަނި ބިނާކޮށްކުރެވޭ އަންދާޒާއެކެވެ. މިގޮތަށް އެންމެ 

ފުރަތަމަހޯދިފައިވާ މޮޑެލްއަކީ »ބޭސިކް މޮޑެލް« އެވެ.

ސަބަބުން،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާފައިވާ  ޤައުމުތަކުން  ރައްކާތެރިވުމަށް  ސިއްޙީގޮތުން  ގުޅިގެން  އާ  ކޯވިޑް-19  އެހެންނަމަވެސް،    *

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ސަޕްލައިއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއްކުރާތީ،ކުރީގެ މޮޑެލްއިން މިއަހަރު ލަފާކުރާ މިންވަރަށް ބަދަލުތަކެއް 

ކަމަކަށް  ތިން  ނޑު  މައިގަ ގެނެވިފައިވަނީ،  ބަދަލުތައް  މި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރީއެސްޓިމޭޓް  އެއް  މޮޑެލް«  »ކޮންބައިންޑް  ގެނެވި 

ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. އެއީ:

ނޑު ޤައުމުތަކުގައި ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު 1. ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މައިގަ

ނޑު ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު 2. ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މައިގަ

ނޑު ޤައުމުތަކާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު ފްލައިޓްތައް ސީދާ އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ މިންވަރު. 3. ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މައިގަ

* މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އެސަމްޕްޝަންތަކާއެކު 2020 ވަނަ އަހަރަށް ދެ ސިނާރިއޯއެއް ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފައެވެ. އެއީ  

ބަދަލުތަކެއް  މިއަދަދުތަކަށް  އާއި  ރަނގަޅުހާލަތް(  )އެންމެ  ސިނާރިއޯ  ކޭސް«  »ބެސްޓް  ކުރެވޭ  އަންދާޒާ  އިން  މޮޑެލް«  »ބޭސިކް 

ގެނެވިފައިވާ »ކޮންބައިންޑް މޮޑެލް«ގެ »ވަރސްޓް ކޭސް« )އެންމެ ގޯސް ހާލަތް( ސިނާރިއޯއެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަންދާޒާއަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އެސަމްޕްޝަން

* ގައުމުތަކުގެ އިޤުތިޞާދުތައް ކުރިއަރާ މިންވަރު )ރިއަލް ޖީޑީޕީ( ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އައިއެމްއެފް އިން 2021 ވަނަ 

އަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާކަމަށް ބެލުން.

* ގައުމުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް ލަފާކުރެވޭ މިންވަރަކީ އައިއެމްއެފް އިން 2021 ވަނަ އަހަރަށް ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާކަމަށް ބެލުން.

* ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިޤުތިޞާދަށް ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދެމިގެންދާނީ ހަމައެކަނި އެންމެ އަހަރަކަށް ކަމަށް )2020 

ވަނަ އަހަރުކަމުގައި( ބެލުން. 

* މަތީގައިބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެސަމްޕްޝަންތަކާއެކު 2021 ވަނަ އަހަރަށްވެސް ދެ ސިނާރިއޯއެއް ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 

2020 ވަނަ އަހަރުގެ »ބޭސިކް މޮޑެލް« އިން އަންދާޒާ ކުރެވޭ »ބެސްޓް ކޭސް« ސިނާރިއޯ އާއި »ކޮންބައިންޑް މޮޑެލް« ގެ »ވަރސްޓް 

ކޭސް« ސިނާރިއޯ ބޭނުންކޮށްގެން 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހަމަމިފަދަ ސިނާރިއޯތަކެއް ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފައެވެ.
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ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާނެ ރޭތަކުގެ )ޓޫރިސްޓް ބެޑްނައިޓްސް( ގެ އަންދާޒާ
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ހަވާލާ ލިސްޓު

އަންކްޓެޑް. )2020, އެޕުރީލު 24(. ނިއުސް. Retrieved from އަންކްޓެޑް ވެބްސައިޓް: 

2341=https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID
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gclid=EAIaIQobChMI9cSYpZ?2019-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus

yi6QIVgTgrCh0NMgA5EAAYASAAEgKfVfD_BwE
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shocks-too-big-handle-small-island-nations-un-warns-19-coronavirus-communications-team/covid
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