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 ޚަ ބަ ރު 
 

ގެ  .56ފަތުރުވެރިކަމަށް %ރާއްޖޭގެ މަސް ނިމުއިރު ޖެނުއަރީ  ގެ ވަނަ އަހަރު  2019
 ކުރިއެރުމެއް 

 
 1028 ވަނީގެ އަދަދުފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިރާއްޖެއަށް މަސް ނިމުނު އިރު ޖެނުއަރީވަނައަހަރުގެ  1029
ރޭޝަނުން ލިބިފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމިގް ފައެވެ.އިތުރުވެ 6.5އަޅާބަލާއިރު % މިމުއްދަތާއިއަހަރުގެ ވަނަ 

 މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ލިިބފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައުލޫމާތާއި، 
ވަނަައހަރުގެ  1029މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިމިނިސްޓްރީިއން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ަބލާއިރު 

  ފައެވެ.ވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފަތުރު 323,222ރާއްޖެއަށް  މަހުޖެނުއަރީ
   

ަބލާއިރު،  ތަފާސްހިސާބުތަކަށްރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ  ހުމަޖެނުއަރީ ވަނައަހަރު 1029
 ޤައުމުތަކުންނެވެ. ޔޫރަޕްގެ ހިއްސާއާއި އެކު  55.1%ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިއެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން 

 ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު މިސަރަހައްދުން  މަހުޖެނުއަރީވަނަ އަހަރުގެ  1029މިގޮތުން 
 ވަނައަހަރުގެ މިމުްއދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނާއި  1028ިމއީ އިރު، އަރާފައިވާ ށްއ80,228ަ

ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް  އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 9އަޅާބަލާއިރު 
 1029 ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް  ހިއްސާއަކާއިއެކު  ގެ%3..4ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 

 ރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުހު މިސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުމަޖެނުއަރީވަނައަހަރުގެ 
ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 3.9%ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު  1028މިއީ . އަރާފައިވެއެވެ އަށް.11122

ގެ ހިއްސާއަކާއި އެކު  3.8% ސަރަހައްދުން އެމެރިކާ މަހުޖެނުއަރީވަނައަހަުރގެ  1029މީގެ އިތުރުން 
 31100ހިއްސާއާއިއެކު ޖުމްލަ  1.8% ތަކުންޤައުމުމެދުއިރުމަތީގެ ފަތުރުވެރިންނާިއ،  91149ޖުމްލަ 

ރާއްޖެއަށް  ފަތުރުވެރިން 21314ޖުމްލަ  ހިއްސާއާއިއެކ1ު %ސަރަހައްދުން  އެފްރިކާ ނާއި ފަތުރުވެރިން
 އެވެ. އި ވެޒިޔާރަތްކޮށްފަ

 
ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ  ގެ ނިޔަލަށްމަހުޖެނުއަރީ އަހަރުގެވަނަ 1029 މާރކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު، ވަކިވަކި

 ިއްނިޑއ   ،(22.2)% އިޓަލީވިލާތް ،(29)% މާރކެޓަކީ، ޗައިނާ 20ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ 

ފަރަންސޭސިވިލާްތ ، (3..ރަޝިއާ )%  ،(1..)%ރުމަނުވިލާތް ޖަ  ،(9..)% ިއނގިރޭސިވިލާތް، (9.9)%
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 ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެވަނަ  5، ވެލާނާގެ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
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މީގެ ތެރެއިން އެވެ. (  1.2)% ޖަޕާން، އަދި ( 1.2)% އޮސްޓްރޭލިއާ (2.9ޔޫ.އެސް.އޭ )% ،(3.9)%
މިގޮުތްނ  އައިސްފައިވެއެވެ.ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ދެންހުރި މާރކެޓްތަކަށް  ފިޔަވައި އާއި ޖަޕާންޗައިނާ
އިތުރުވެފައިވާއިރު، 37.2 މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %އާއިން އިންޑި

ޔާރަތްކުރި އިޓަލީވިލާތުން ޒިއިތުރުވެ،  29.9% ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުވިލާތުން ޖަރުމަން
 ،%21.9ފަރަންސޭސިވިލާތުން ،13.3% އޭއިން.އެސް.ޔޫ އިތުރުވެ، %17ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 

ރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންެގ ޒިޔާ  ރަޝިއާއިން އަދި ، %2.8އޮސްޓްރޭލިއާ އިން، 9.8% އިނގިރޭސިވިލާތުން
 ތުރުވެފައެވެ. އި 0.8%ވަނީ އަދަދު 

  
ރާއްޖޭގައި ފަުތރުވެރިން ބޭތިއްބުަމށް މިނިސްްޓރީ އޮފް  ށްގެ ނިޔަލަމަހުޖެނުއަރީ ގެ ވަނަ އަހަރު 1029

އެނދު އޮޕަރޭޓް 331049އެނދުގެ ތެރެިއން އެވްރެޖްކޮށް 45,090  ޓޫރިޒަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
 %1.3 ވަނީ ރޭގެ އަދަދު  ހޭދަކޮށްފައިވާރިން ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެ މިމުއްދަތުގައި އިވާއިރު،ކުރެވިފަ

ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓް، ހޮޓާ، ގެސްޓްހަުއސް އަދި ، ނިޔަލަށް ގެމަހުޖެނުއަރީވަނައަހަރުގެ  1029އިތުރުވެފައެވެ. 
އަދި މިމުއްދަތުގަިއ އެވެ.  9141.13 ބެޑްނައިޓްސް އަކީ  ޖުމްލަސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ 

އެވްރެޖްކޮށް މިމުއްދަތުގައި އަދި  އެވެ.9.9. އެނދު ޭބނުންކޮށްފައިވާ ނިސްަބތް %ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން 
 އެވެ.ދަކޮށްފައިވެހޭދުވަސް  4.. ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި

 
 

     

mailto:info@maldivestourism.gov.mv
mailto:info@maldivestourism.gov.mv
http://www.tourism.gov.mv/

