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ރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ޒިޔާ ރާއްޖެއަށް  އަރީމަހު ފެބްރު  ވަނަ އަހަރު  2018
 އިތުރު  1..%2

 
ގެ އަދަދު ވަނީ އޭގެ ކުރީއަހަރުގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މަހު ރާއްޖެއަށް  އަރީފެބްރުވަނައަހަރުގެ  1028
، އިރޭޝަނުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާމޯލްޑިވްސް އިމިގް އިތުރުވެފައެވެ. 1..2އަޅާބަލާއިރު % އަރީމަހާއިފެބްރު

މައްޗަށް ިބނާކޮްށ  ރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެމިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓް
ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަުހ  1028މިމިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާިއރު 

ކުރި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ގެ ނިޔަލަށްއަރީމަހުފެބްރު ވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށް،ފަތުރު 222،181ރާއްޖެއަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި  1026މިއީ  .އަށް އަރާފައެވެ 181،136 ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވަނީ 

  ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 21.3އަޅާބަލާއިރު %
  

 ރި ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކު ގެ ނިޔަލަށްއަރީމަހު ފެބްރު ވަނައަހަރު 1028
 ގެ ޔޫރަޕް ހިއްސާއާއި އެކު  52.5%ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިއެންމެ ގިނަ ަފުތރުވެރިން ބަލާއިރު، 

ފަތުރުވެރިން  620،.6 ރާއްޖެއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ޔޫރަޕުން 1028މިގޮތުން  ޤައުމުތަކުންނެވެ.
 ރުވެރިންގެ ޢަދަދު ޒިޔާރަތްކޮށް، ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް މިސަރަހައްދުން ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތު

 ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނާއި 1026މިއީ އަށް އަރާފައިވެއެވެ.  251،323
ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިްނ ރާއްޖެއަްށ އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  28.1އަޅާބަލާއިރު 

 ންނެވެ.ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ހިއްސާއަކާއިއެކު ގެ 36.1%ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 
 55،328ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި  އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުން ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު 1028

ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު، ފެބްރުއަީރމަހުގެ ނިޔަލަށް މިސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްަލ 
ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާަބލާއިރު  1026މިއީ އަރާފައިވެއެވެ.  206،863 ވަނީ ވެރިންގެ ޢަދަދުފަތުރު
 އެމެރިކާ ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް  1028މީގެ އިތުރުން ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  %21.8

ތަކުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމު ަފތުުރވެރިންނާއި،  21،312ގެ ހިއްސާައކާއި އެކު ޖުމްލަ  2.3ސަރަހައްދުން %
ހިއްސާއާއިއެުކ  0.1ސަރަހައްދުން % އެފްރިކާ ނާއި ފަތުރުވެރިން 8،1.0 ހިއްސާއާއިއެކު ޖުމްލަ  ..%1

 އެވެ. އި ވެރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ ފަތުރުވެރިން 2،615
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ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިަނ  ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް އަހަރުގެވަނަ 1028މާރކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު،  ވަކިވަކި

، (...)% ވިލާތްއިަޓލީ، (10.6)% މާރކެޓަކީ، ޗައިނާ 20ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ 
 ،(5.2)% އިންޑިއާ، (5.8ރަިޝއާ )%، (1.3)% ަޖރުމަނުވިލާތް ،(6.3)% އިނގިރޭސިވިލާތް
( 1.2)%ޖަޕާން އަދި  (1.5)%ސްވިޒަރލޭންޑް ، (1.1%) ސް.އޭޔޫ.އެ، (5)% ފަރަންސޭސިވިލާތް

ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ  1028އިން ޗައިނާ މީގެ ތެރެއިންއެވެ. 
ވަނައަހަރާއި  1026ގެ ކުރިއެރުމެއް  8ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް % ،ފައިވާ އިރުއިތުރުވެ 38.2ޢަދަދު %

ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ޒިޔާރަތްކުރި  1028ން އިއިޓަލީ އަޅާބަލާއިރު މިމާކެޓުން ހޯދާފަިއވެއެވެ. 
މާކެޓަްށ މިގެ ކުރިއެރުމެއް  12.5އިތުރުވެ، ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަަލށް % 12.5%ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 

ން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުިރ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ނިޔަލަށް ވަނައަހަުރގެ ފެބްރުއަރީމަހު 1028ލިބިފައިވެއެވެ. 
އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ.  2..% އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރުވަނަ 1026 ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު

 ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖެއަްށ ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންެގ އަދަދު 1028ން މަންވިލާތުޖަރު 
އައިސްފައިވެއެވެ.  މިމާކެޓަށް ގެ ކުރިއެރުމެއް 8.1އިތުރުވެފައިވާއިރު ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް % %20.3

އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފެބްރުއަރީމަހުގެ ިނޔަލަށް  31ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު % 1028 ކެޓުމާ ރަޝިއާ
އިން އިންޑިއާަވނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު  1028 މިމާކެޓަށް ލިިބފައިވެއެވެ. ގެ ކުރިއެރުމެއް %38

ފެބްރުއަރީމަހުގެ ިނޔަލަްށ ދަށް ވެފައި ވީނަމަވެސް،  2.2ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %
 1026 ގެ ކުރިއެރުމެއް 5..2% ވަނީވެސް މިމާކެޓަށްޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށް ަބލާއިރު މިގައުމުން 

އިން ފްރާންސްވަަނ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު  1028 ވެ.އެވެހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަާލއިރު ލިބިފައިވަނައަ
އިތުރުވެފައިވާއިރު ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް  28.8%ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު  1028ފްރެންޗް މާކެޓަށް އައިސްފައިވެއެވެ.  ގެ ކުރިއެރުމެއް  %13.5
އިތުރުވެ، ފެބްރުއަރީމަހުގެ  28.3% އިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  .އޭ ޔޫ.އެސް 

 1028އިން ސުވިޒަލޭންޑްއިތުރުން މީގެ ގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވެއެވެ.  25ށް %ނިލަޔަށް މިމާކެޓަ
ވަނައަހަރުގެ  1026 ރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 

ގެ ކުރިއެރުމެއް މިމުއްދަތުގައި  6.1% ންޖަޕާނު އަށް އިތުރުވެފައި ވާއިރު  1.1% މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު
 ހޯދާފައިވެއެވެ. 

  
ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮްފ  ގެ ނިޔަލަށްއަރީމަހުފެބްރުގެ ވަނަ އަހަރު 1028

އެނދު އޮޕަރޭްޓ  40,823އެނދުގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް  41,637 ޓޫރިޒަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
ވަނަައހަރުެގ  1026ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ހޭދަކޮށްަފއިވާ ރޭގެ އަދަދު  ފެބްރުއަރީމަހު އިވާއިރު،ކުރެވިފަ

ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖޭގައި  1028އިތުރުވެފައެވެ.  28.2އަޅާބަލާއިރު ވަނީ % ފެބްރުއަރީމަހާއި
ރެާއއި އެކު ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަަލށް ޖުމްލަ  21،2.0.ފަތުރުވެރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ 

 1026މިއީ ކުރެވެއެވެ.  ރޭ ފަތުރުވެރިްނ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަްށ އަންދާޒާ 2،823،258
ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު  1028އިތުރު އަދަދެކެވެ.  26.1ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު %

އަށް އަރާފައިވާއިރު، ފެބްރުއަީރމަހުގެ  80ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން އެނދު ބޭނުންކޮްށފައިވާ ނިސްބަތް %
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 ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެވަނަ  5، ވެލާނާގެ،ސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނި

 0022232 ފެކްސް، 0322233ޓެލެފޯނު: 

 www.tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް:  info@tourism.gov.mv މެއިލް: -އީ

-3- 

މިމުއްދަތާއި ވަނައަހަރުގެ  1026އެވެ. މިއީ  61.6%ނިސްބަތަކީ ނިޔަލަށް އެނދު ބޭނުންކުރެވުުނ 
 1.2 ރާއްޖޭގައި އަކުފަތުރުވެރިއެވްރެޖްކޮށް މިމުއްދަތުގައި ދި އަ. ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ ..3އަޅާބަލާއިރު %

 އެވެ.ދަކޮށްފައިވެހޭދުވަސް 
 

ކުރިއަށް އޮްތަތނުގައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާހލަތާއި ގުޅިގެން، 
އަންަނ  ރާއްޖެ ،ލަފާކުރެވޭތީ މަށްކަށްފާނެފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް އަސަރުކޮރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ 

ފިަޔވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ  ސްބަތުގައި ިހފެހެއްޓުމަށްޓަކައިފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގައިވެސް މިނި
ފަތުުރވެރިން  އެންމެ ގިނައިންމިގޮތުން  ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިމިނިސްޓްރީއިން މިހާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

މާރކެޓިންްގ އެއަރލައިން ތަކާއި ގުޅިގެން  ،ޕީ.އާރް ފާމްތަކާއިޒިޔާރަތްކުރާ ސޯސްމާރކެޓްތަކުގެ ރާއްޖެއަށް 
ށް ޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަރާއް ގެ އިތުރުންބޭއްވުމު ރޯޑްޝޯވްތައްމިގައުމުތަކުގައި  ،ޕީ.އާރް ވަރުގަދަކޮށްއާއި 

ކުރެވެންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައް މިމިނިސްްޓރީއިން  ކުރުމަށްޓަކައި ހާވެސް ކުޑައަސަރު ވީ ށްފާނެ ނޭދެވޭކޮ
   ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.މިހާރު
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