މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚް 15 :މާރޗް 1028މ.

ނަންބަރު(PR)88-SS/88/2018/9 :

ޚަ ބަ ރު
 2018ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު
 2..1%އިތުރު
 1028ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އޭގެ ކުރީއަހަރުގެ
ފެބްރުއަރީމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2..1%އިތުރުވެފައެވެ .މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި،
ށ
ބނާކޮ ް
މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ި
ހ
އރު  1028ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަ ު
މިމިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާ ި
ރާއްޖެއަށް  222،181ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށް ،ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި
ނ  181،136އަށް އަރާފައެވެ .މިއީ  1026ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި
ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވަ ީ
އަޅާބަލާއިރު  21.3%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.
ށ
ހގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަ ް
 1028ވަނައަހަރު ފެބްރުއަރީމަ ު
ތރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ  52.5%ހިއްސާއާއި އެކު ޔޫރަޕްގެ
ފ ު
ަ
ބަލާއިރު ،އެންމެ ގިނަ
ޤައުމުތަކުންނެވެ .މިގޮތުން  1028ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް  6.،620ފަތުރުވެރިން
ދ
ޒިޔާރަތްކޮށް ،ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް މިސަރަހައްދުން ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަ ު
 251،323އަށް އަރާފައިވެއެވެ .މިއީ  1026ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނާއި
ށ
ނ ރާއްޖެއަ ް
އަޅާބަލާއިރު  28.1އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރި ް
ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ  36.1%ގެ ހިއްސާއަކާއިއެކު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ.
 1028ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި 55،328
ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު،

ރމަހުގެ
ފެބްރުއަ ީ

ނިޔަލަށް

މިސަރަހައްދުން

ރާއްޖެއަށް

ޒިޔާރަތްކުރި

ލ
ޖުމް ަ

ބލާއިރު
ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ވަނީ  206،863އަރާފައިވެއެވެ .މިއީ  1026ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާ ަ
 21.8%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން  1028ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް އެމެރިކާ
ރވެރިންނާއި ،މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުން
ފތު ު
އކާއި އެކު ޖުމްލަ ަ 21،312
ސަރަހައްދުން  2.3%ގެ ހިއްސާ ަ
ކ
 1..%ހިއްސާއާއިއެކު ޖުމްލަ  8،1.0ފަތުރުވެރިންނާއި އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން  0.1%ހިއްސާއާއިއެ ު
 2،615ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
މ ިނ ިސް ޓް ރީ އ ޮފް ޓޫ ރ ިޒ ަމް  ،ވެ ލާ ނާ ގެ 5 ،ވ ަނަ ފ ަނ ްގ ި ފި ލާ ،އަމީ ރު އ ަހ ުމަ ދު މަ ގު ،މާ ލެ ،ދި ވ ެހި ރާއ ްޖެ
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ނ
ވަކިވަކި މާރކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު 1028 ،ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގި ަ
ފަތުރުވެރިން

ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ

20

މާރކެޓަކީ،

ޗައިނާ (،)10.6%

ޓލީވިލާތް
އި ަ

(،)...%

ޝއާ ( ،)5.8%އިންޑިއާ (،)5.2%
ޖރުމަނުވިލާތް ( ،)1.3%ރަ ި
އިނގިރޭސިވިލާތް (ަ ،)6.3%
ފަރަންސޭސިވިލާތް ( ،)5%ޔޫ.އެސް.އޭ ( ،)1.1%ސްވިޒަރލޭންޑް ( )1.5%އަދި ޖަޕާން ()1.2%
އެވެ .މީގެ ތެރެއިން ޗައިނާއިން  1028ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ
ޢަދަދު  38.2%އިތުރުވެފައިވާ އިރު ،ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް  8%ގެ ކުރިއެރުމެއް  1026ވަނައަހަރާއި
އވެއެވެ .އިޓަލީއިން  1028ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ޒިޔާރަތްކުރި
އަޅާބަލާއިރު މިމާކެޓުން ހޯދާފަ ި
ށ
ލށް  12.5%ގެ ކުރިއެރުމެއް މިމާކެޓަ ް
ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  12.5%އިތުރުވެ ،ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަ ަ
ރ
ރގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް އިގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކު ި
ލިބިފައިވެއެވެ 1028 .ވަނައަހަ ު
ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  1026ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު  ..2%އަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
ގ އަދަދު
ށ ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިން ެ
ޖަރުމަންވިލާތުން  1028ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖެއަ ް
 20.3%އިތުރުވެފައިވާއިރު ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް  8.1%ގެ ކުރިއެރުމެއް މިމާކެޓަށް އައިސްފައިވެއެވެ.
ނޔަލަށް
ރަޝިއާ މާކެޓު  1028ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު  31%އިތުރުވެފައިވާއިރު ،ފެބްރުއަރީމަހުގެ ި
ވނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު އިންޑިއާއިން
ބފައިވެއެވެަ 1028 .
 38%ގެ ކުރިއެރުމެއް މިމާކެޓަށް ލި ި
ށ
ނޔަލަ ް
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  2.2%ދަށް ވެފައި ވީނަމަވެސް ،ފެބްރުއަރީމަހުގެ ި
ސވަނީ  2..5%ގެ ކުރިއެރުމެއް 1026
ބލާއިރު މިމާކެޓަށްވެ ް
މިގައުމުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށް ަ
ނ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ފްރާންސްއިން
ލއިރު ލިބިފައިވެއެވެ 1028 .ވަ ަ
ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަ ާ
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  28.8%އިތުރުވެފައިވާއިރު ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް
 13.5%ގެ ކުރިއެރުމެއް ފްރެންޗް މާކެޓަށް އައިސްފައިވެއެވެ 1028 .ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު
ޔޫ.އެސް.އޭ އިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު

 28.3%އިތުރުވެ ،ފެބްރުއަރީމަހުގެ

ނިލަޔަށް މިމާކެޓަށް  25%ގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ސުވިޒަލޭންޑްއިން 1028
ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  1026ވަނައަހަރުގެ
މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު  1.1%އަށް އިތުރުވެފައި ވާއިރު ޖަޕާނުން  6.1%ގެ ކުރިއެރުމެއް މިމުއްދަތުގައި
ހޯދާފައިވެއެވެ.
ފ
މނިސްޓްރީ އޮ ް
 1028ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް ި
ޓ
ޓޫރިޒަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ  41,637އެނދުގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް  40,823އެނދު އޮޕަރޭ ް
ގ
އހަރު ެ
ފއިވާ ރޭގެ އަދަދު  1026ވަނަ ަ
ކުރެވިފައިވާއިރު ،ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ހޭދަކޮށް ަ
ފެބްރުއަރީމަހާއި އަޅާބަލާއިރު ވަނީ  28.2%އިތުރުވެފައެވެ 1028 .ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖޭގައި
ށ ޖުމްލަ
ލ ް
އއި އެކު ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަ ަ
ށ އަންދާޒާކުރެވޭ  .21،2.0ރެ ާ
ވ ކަމަ ް
ފަތުރުވެރިން ހޭދަކޮށްފައި ާ
ށ އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ .މިއީ 1026
ނ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަ ް
 2،823،258ރޭ ފަތުރުވެރި ް
ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު  26.1%އިތުރު އަދަދެކެވެ 1028 .ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު
ރމަހުގެ
ށފައިވާ ނިސްބަތް  80%އަށް އަރާފައިވާއިރު ،ފެބްރުއަ ީ
ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން އެނދު ބޭނުންކޮ ް
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ނ ނިސްބަތަކީ  61.6%އެވެ .މިއީ  1026ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި
ނިޔަލަށް އެނދު ބޭނުންކުރެވު ު
އަޅާބަލާއިރު  3..%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .އަދި މިމުއްދަތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި 1.2
ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.
ތނުގައި
ތ ަ
ހލަތާއި ގުޅިގެން ،ކުރިއަށް އޮ ް
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާ
ނ
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް އަސަރުކޮށްފާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ،ރާއްޖެ އަން ަ
ޔވަޅުތައް
ހފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފި ަ
އތްތަނުގައިވެސް މިނިސްބަތުގައި ި
ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ކުރިއަށް ޮ
ރވެރިން
އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިމިނިސްޓްރީއިން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ފަތު ު
ގ
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ސޯސްމާރކެޓްތަކުގެ ޕީ.އާރް ފާމްތަކާއި ،އެއަރލައިން ތަކާއި ގުޅިގެން މާރކެޓިން ް
އާއި ޕީ.އާރް ވަރުގަދަކޮށް ،މިގައުމުތަކުގައި ރޯޑްޝޯވްތައް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް
ޓރީއިން
ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވީހާވެސް ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައް މިމިނިސް ް
މިހާރުދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
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