
 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެވަނަ  5، ވެލާނާގެ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 0022232 ފެކްސް، 0322233ޓެލެފޯނު: 

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

 

 .މ9102 ޖޫން 61: ތާރީޚް                               SS/88/2019/26-(PR)88   ބަރު:ނަން
 

 ޚަ ބަ ރު 
  

 

ގެ  18.4% ފަތުރުވެރިކަމަށް  ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖ ގެ މަހު މ   ވަނަ އަހަރު  9201
  ކުރިއެރުމެއް 

 
އަހަރުެގ  ދަދު ވަނީ އ ގެ ކުރީޢަގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިމަހު ރާއްޖެއަށް  މ ވަނައަހަރުގެ  2019

ޫލމާތާއި، ޢުރ ޝަނުން ލިބިފައިވާ މަމޯލްޑިވްސް އިމިގް އިތުރުވެފައެވެ. 20.9އަޅާބަލާއިރު % އިމަހާމ 
މައްޗަްށ  ލޫމާތުގެޢުރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ލިބިފައިވާ މަމިމިނިސްޓްރީގައި 

މަހު  މ  ވަނައަހަރުގެ 2019ބިނާކޮށް މިމިނިސްޓްރީއިން ތައްާޔރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްަލ  ގެ ިނޔަލަށްމަހު މ  ވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށް،ފަތުރު 200,011ރާއްޖެއަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި  2018މިއީ  .އަށް އަރާފައެވެ 479,227 ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވަނީ
  ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 7..2އަޅާބަލާއިރު %

  
 ރި ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކު  ނިޔަލަށް ގެ މަހުމ   އަހަރު ވަނަ 2019

ގެ ޔޫރަޕް އި އެކު ޞާޙިއް %52.9 ވަނީޒިޔާރަތްކޮށްފައިއެންމެ ގިނަ ަފުތރުވެރިން ބަލާއިރު، 
ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންެގ  އްދުން ޙަނިޔަލަށް މިސަރަ ގެމަހު މ   މިގޮތުން ޤައުމުތަކުންނެވެ.

 2019 އެކަނިބަލާއިރު،ށް މަހަ މ  . އަރާފައިވެއެވެ އަށް 091,219 ،ގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު 21 %ޢަދަދު
ދެަވނަޔަށް  .ފައިވެއެވެފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށް 29,,.0 ރާއްޖެއަށް ޔޫރަޕުންމަހު  މ  ވަނަ އަހަރުގެ 

އ ޝިއާ  އަކާއިއެކުޞާއްޙި  ގެ 7..0%އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 
އްދުްނ ޙަމަހު އ ޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަ މ ވަނައަހަރުގެ  2019 އްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ.ޙަސަރަ  ޕެސިފިކް 

އްދުން ރާއްޖެއަށް ޙަގެ ނިޔަލަށް މިސަރަ މަހު މ  ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު، ,4,12,ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި 
އަހަރުގެ  ވަނަ 2018މިއީ އަރާފައިވެއެވެ.  1.4,104ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު 

ެގ މަހު މ އަހަރުގެ  ވަނަ 2019މީގެ އިތުރުން ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  10.9އަޅާބަލާއިރު %މިމުއްދަތާއި 
 ފަތުރުވެިރންނާއި، 91,,.0އަކާއި އެކު ޖުމްލަ ޞާއްޙިގެ  1.,އްދުން %ޙަސަރަ އެމެރިކާނިޔަލަށް 

 އެފްރިކާނާއި ފަތުރުވެރިން 29,997 އާއިއެކު ޖުމްލަޞާއްޙި 1.4%ތަކުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމު
ވަކިވަކި އެވެ. އި ވެރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ ފަތުރުވެރިން ,,1,1އްސާއާއިއެކު ޙި 0.9އްދުން %ޙަސަރަ
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-2- 

ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން މަހު މ ވަނައަހަރުގެ  1029 މާރކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު،
 ، (...)% އިންޑިއާ ،(,.9)% އިޓަީލވިލާތް ،(,.,2މާރކެޓަކީ، ޗައިނާ )% 20ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ 

  ،(..7)% ފަަރންސ ސިވިލާތް، (2.,)% ރަޝިއާ  ،(4.4)% އިނިގރ ސިވިލާތް، (0..)% ޖަރުމަނުވިލާތް
ހުރިހާ އެވެ. މި (1.0%)ސުވިޒަރލ ންޑް އަދި  ،(1.1%) ޖަޕާން  (0.1ޔޫ.އެސް.އ  )%

 އައިސްފައިވެއެވެ.  ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ށްވެސްމާރކެޓްތަކަ
  

ށް ރާއްޖ ގައި ފަތުުރވެރިން ބ ތިްއބުމަށް މިނިސްޓްީރ އޮްފ ނިޔަލަ ގެމަހު  މ ވަނަ އަހަރުގެ  1029
އެނދު  707,,7އެނދުގެ ެތރެއިން އެވްރެޖްކޮށް 48,539 ޓޫރިޒަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ 

 % ދަދު ަވނީޢަ ރިްނ ހ ދަކޮށްފައިވާ ރ ގެ ރާއްޖ ގައި ފަތުރުވެ މިމުއްދަތުގައިއޮޕަރ ޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، 
ރާއްޖ ގެ ރިޒޯޓް، ހޮޓާ، ގެސްޓްހައުސް ، ގެ ނިޔަލަށްމަހު މ  އަހަރުގެ  ވަނަ  1029އިތުރުވެފައެވެ.  21

އެވެ. އަދި  7,1.0,411އަދި ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވ  ޖުމްލަ ބެޑްނައިޓްސް އަކީ 
އަިދ  އެވެ. 4..1% ކީއެނދު ބ ުނންކޮށްފައިާވ ނިސްބަތަ ފަތުރުވެރިންމިމުއްދަތުގައި ރާއްޖ ގައި 

 ދަކޮށްފައިވެއެވެ.ދުވަސް ހ  1.0މިމުއްދަތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖ ގައި 
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