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ގެ    16.6ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް % އޮގަސްޓް މަހު ވަނަ އަހަރު   2019
 ކުރިއެރުމެއް  

 
 

  ދަދު ވަނީ އޭގެ ކުރީ ޢަގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މަހު ރާއްޖެއަށް އޮގަސްޓް ވަނައަހަރުގެ  2019
ރޭޝަނުން ލިބިފައިާވ މޯލްޑިވްސް އިމިގް އިތުރުވެފައެވެ.  12.4%އަޅާަބލާއިރު  އިމަހާއޮގަސްޓް އަހަރުގެ

 ޫލމާތުގެ ޢުރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ިލިބފައިވާ މަލޫމާތާއި، މިމިނިސްޓްރީގައި ޢުމަ
 ަވނައަހަރުގެ 2019މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިމިނިސްޓްީރން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްިހސާބުތަކަށް ަބލާއިރު 

ގެ މަހުއޮގަސްޓް  ފައިވެއެވެ. އަދިވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފަތުރު 139,388ރާއްޖެއަށް މަހު އޮގަސްޓް 
 މިއީ އަށް އަރާފައެވެ. 1,134,071 ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުަވނީ ނިޔަލަށް
    ކެވެ.ގެ ކުރިއެރުމެ%16.6  ރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާަބލާއިރުވަނަ އަހަ 2018

  
ރި ފަތުރުވެރިންގެ ޒިޔާރަތްކުާރއްޖެއަށް  ނިޔަލަށް ގެމަހު އޮަގސްޓް އަހަރު ވަނަ 2019

އި އެުކ ޞާޙިއ48.2ް % ވަނީޒިޔާރަތްކޮށްފައިއެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ަބލާއިރު،  ތަފާސްހިސާބުތަކަށް
ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ  އްދުންޙަ ނިޔަލަށް މިސަރަ ގެމަހުއޮގަސްޓް  މިގޮތުން ގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ.ޔޫރަޕް 

ވަަނ  2019. އަރާފައިވެއެވެ އަށް  546,373،ކުރިއެރުމަކާއެކުގެ  %14.1 ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު
ްށ އަދެަވނަ .ފައިވެއެވެފަތުރުެވރިން ޒިޔާރަތްކޮށ59,208ް  ރާއްޖެއަށް ޔޫރަޕުންމަހު އޮގަސްޓް އަހަރުގެ 

އޭޝިއާ   އަކާއިއެކުޞާއްޙި  ގެ 42.2%އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 
މަހު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އޮގަސްޓްވަނައަހަރުގެ  2019 އްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ.ޙަސަރަ  ޕެސިފިކް 

ގެ ނިޔަލަްށ މަހުއޮގަސްޓް ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު، 64,982އްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޙަސަރަ
އަރާފައިވެއެވެ. އަށް  478,048 އްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުޙަމިސަރަ
މީގެ އިތުރުްނ ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  %16.7 އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާަބލާއިރު  ވަނަ 2018މިއީ 
އަކާއި އެކު ޞާއްޙިގެ  %4.9އްދުން ޙަސަރަ  އެމެރިކާގެ ނިޔަލަށް މަހުއޮގަސްްޓ އަހަރުގެ  ވަނަ 2019

 އާއިއެކު ޖުމްލަ ޞާއްޙި 3.8%ތަކުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމު ފަތުރުވެރިންނާއި، 55,131ޖުމްލަ 
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-2-  

 ފަތުރުވެރިން 11,555އްސާއާއިއެކު ޙި  1އްދުން %ޙަސަރަ އެފްރިކާނާއި ފަތުރުވެރިން 42,774
ޮއގަސްޓް ވަނައަހަރުގެ  2019 މާރކެޓްތަކަށް ަބާލއިރު،ވަކިވަކި އެވެ. އި ވެރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ

މާރކެޓަކީ، ޗައިނާ  10ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ މަހު
 އިނގިޭރސިވިލާތް ،(7.5)% ޖަުރމަނުވިލާތް ،(8.1)% އިޓަލީވިލާތް ،(9.2)% އިންޑިއާ ،(%18.1)

 ،(2.6%) ޖަޕާން  (3.1ޔޫ.އެސް.އޭ )% ،(3.8)% ސޭސިވިލާތްފަރަން، (4.7)% ރަޝިއާ ،(7.3)%
  އެވެ.  (2.3%) އޮސްޓްރޭލިއާއަދި 

  
ށް ރާއްޖޭގައި ފަުތރުވެރިން ޭބތިއްުބމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ނިޔަލަ ގެމަހުއޮގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ  2019
އެނދު 46,145 އެނދުގެ ެތރެއިން އެވްރެޖްކޮށް   49,731މް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާޓޫރިޒަ

ދަުދ ޢަ ެބޑްނައިޓްސްގެރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެ މިމުއްދަތުގައިއިރު، ރެވިފައިވާއޮޕަރޭޓް ކު
 ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓް،، ނިޔަލަށްގެ މަހުއޮގަސްޓް އަހަރުގެ  ވަނަ 2019އިތުރުވެފައެވެ.  %12.4  ވަނީ

ހޮޓާ، ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ ޖުމްލަ ެބޑްނައިޓްސް އަކީ   މެރީނާ،
 ކީ އެނދު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިސްަބތަ އެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން  7,084,677

 ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. ދުވަސް 6.3ޖޭގައި އްށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާޖްކޮއްދަތުގައި އެވްރެއެވެ. މިމު 63.6%
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