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 ޚަ ބަ ރު 
 

ގެ  6.8ފަތުރުވެރިކަމަށް %ރާއްޖޭގެ މަސް ނިމުއިރު ޑިސެމްބަރު  ވަނަ އަހަރު  8201
 ކުރިއެރުމެއް 

 
 ވަނީ ގެ އަދަދުފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިރާއްޖެއަށް މަސް ނިމުނު އިރު ޑިސެމްބަރު ވަނައަހަރުގެ  1028
ރޭޝަނުްނ މޯލްޑިވްސް އިމިގް ފައެވެ.އިތުރުވެ 6.8އަޅާބަލާއިރު % މިމުއްަދތާއިއަހަރުގެ ވަނަ  1022

މިިމިނސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ިލބިފައިވާ ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި، 
 1028މައްޗަށް ބިނާކޮށް ިމމިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު  މައުލޫމާތުގެ

 ގެ ނިޔަލަށް މަހުސެމްބަރުޑި  ވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށް،ފަތުރު 150,818ރާއްޖެއަށް  މަހުސެމްބަރުޑިވަނައަހަރުގެ 
  .އަށް އަރާފައެވ1,484,274ެ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވަނީ

   
އެންެމ ބަލާއިރު،  ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ގެ ނިޔަލަށްހުމަޑިސެމްބަރު ވަނައަހަރު 1028

މިގޮތުްނ  ޤައުމުތަކުންނެވެ. ޔޫރަޕްގެ ހިއްސާއާއި އެކު  48.9%ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިގިނަ ފަތުރުވެރިން 
 މަހުގެ ނިޔަލަށް މިސަރަހައްދުން ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުޑިސެމްބަރުވަނަ އަހަރުގެ  1028

 ވަނައަހަރުގެ މިމުްއދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނާއި 1022މިއީ އިރު، އަރާފައިވާ އަށ726,420ް
ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިްނ ރާއްޖެއަްށ  އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 12.4އަޅާބަލާއިރު 

 1028 ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް  ހިއްސާއަކާއިއެކު  ގެ%41.9ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 
ރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންެގ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުހުގެ ނިޔަލަށް މިސަރަހައްދުން މަޑިސެމްބަރުވަނައަހަރުގެ 

ގެ 0.7%ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު  1022މިއީ . އަރާފައިވެއެވެ އަށ621.438ް ޢަދަދު
 ސަރަހައްދުން އެމެރިކާގެ ނިޔަލަށް މަހުސެމްބަރުޑި ވަނައަހަރުގެ  1028މީގެ އިތުރުން ކުރިއެރުމެކެވެ. 

 3.5% ތަކުންޤައުމުމެދުއިރުމަތީގެ ފަތުރުވެރިްނާނއި،  68,764ގެ ހިއްސާއަކާއި އެކު ޖުމްލަ  %4.6
ޖުމްލަ  ހިއްސާއާއިއެކ1ު %ސަރަހައްދުން  އެފްރިކާ ނާއި ފަތުރުވެރިން 52,114ހިއްސާއާއިއެކު ޖުމްލަ 

 އެވެ. އި ވެރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ ފަތުރުވެރިން 15,354
 
ރާއްޖެއަށް އެންެމ ގިަނ  ގެ ނިޔަލަށްމަހުޑިސެމްބަރު އަހަރުގެވަނަ 1028 މާރކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު، ވަކިވަކި

  ،(7.9)%ރުމަނުވިލާތް ޖަ ،(19.1)% މާރކެޓަކީ، ޗައިނާ 20ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ 
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، (4.8ރަޝިއާ )% ،(6.1އިންޑިއާ )% ،(7.1)% ވިލާތްއިޓަލީ ،(7.7%އިނގިރޭސިވިލާތް )

 (2.5)% އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ  ،(2.9ޖަޕާން )% ،(2.9ޔޫ.އެސް.އޭ )% ،(3.4ފަރަންސޭސިވިލާތް )%
ދަށްވެފައި ވީަނމަވެސް މިމުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ޗައިނާއިން މީގެ ތެރެއިން އެވެ. 

މިމުއްދަތުގަިއ އޮސްޓްރޭލިއާއިން މިގޮތުން  އައިސްފައިވެއެވެ.ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ދެންހުރި މާރކެޓްތަކަށް 
ފަރަންސޭސިވިލާތުްނ އިތުރުވެފައިވާއިރު، 36.2 ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %

ޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންެގ އަދަދު އިޓަލީވިާލތުން ޒިއިތުރުވެ،  19.1ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %
 ،%9.5އިން ޔޫ.އެސް.އޭ ،%10.2 ނގިރޭސިވިލާތުންއި ،14.5ރަޝިއާއިްނ % އިތުރުވެ، 18.5%

ވަނީ ރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ޒިޔާ ޖަޕާންނުން  އަދި %4.8ން ޖަރުމަންވިލާތު  ،9އިންޑިއާއިން %
 ތުރުވެފައެވެ. އި %2.8
  

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް  ށްގެ ނިޔަލަމަހުޑިސެމްބަރުގެ ވަނަ އަހަރު 1028
އެނދު އޮޕަރޭޓް 728822އެނދުގެ ތެރެިއން އެވްރެޖްކޮށް 44,860  ޓޫރިޒަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ

 %10.2 ވަނީރޭގެ އަދަދު  ރިން ހޭަދކޮށްފައިވާރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެ މިމުއްދަތުގައި އިވާއިރު،ކުރެވިފަ
ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓް، ހޮޓާ، ގެސްޓްހައުސް ، ނިޔަލަށް ގެމަހުޑިސެންބަރުވަނައަހަރުގެ  1028އިތުރުވެފައެވެ. 

އަދި އެވެ.  9,471,715 ބެޑްނައިޓްސް އަކީ  ޖުމްލައަދި ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ 
އަށް އަރާފައިވާއިރު،  62.1 ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން އެނދު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ިނސްބަތް %މިމުއްދަތުގައި 

އެވްރެޖްކޮްށ މިމުއްދަތުގައި އަދި . ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ 1%މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު ވަނައަހަރުގެ  1022މިއީ 
 އެވެ.ދަކޮށްފައިވެހޭދުވަސް  6.4 ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި
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