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ޚަ ބަ ރު
 2019ވަނަ އަހަރު އޭޕްރިލްމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް  2..1%ގެ
ކުރިއެރުމެއް
 2019ވަނައަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ވަނީ އޭގެ ކުރީ
ވ
އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  3..3%އިތުރުވެފައެވެ .މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ލިބިފައި ާ
ގ
ލމާތު ެ
ލބިފައިވާ މަޢު ޫ
މަޢުލޫމާތާއި ،މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ި
އހަރުގެ
ބލާއިރު  2019ވަނަ ަ
އން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ަ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިމިނިސްޓްރީ ި
ރއްޖެއަށް
ކށް ،އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ާ
އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއަށް  163,114ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ޮ
ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވަނީ  .9.,0.1އަށް އަރާފައެވެ .މިއީ  2018ވަނަ އަހަރުގެ
މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު  19.7%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.
ށ
 2019ވަނަ އަހަރު އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަ ް
ބަލާއިރު،
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ޔޫރަޕްގެ

ޤައުމުތަކުންނެވެ .މިގޮތުން އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް މިސަރަޙައްދުން ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ
ބލާއިރު،
ޢަދަދު  28..%ގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު 351,.50 ،އަށް އަރާފައިވެއެވެ .އޭޕްރިލް މަހަށް އެކަނި ަ
ވއެވެ.
ލ މަހު ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް  88,032ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ެ
 2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރި ް
ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ  35..%ގެ ޙިއްޞާއަކާއިއެކު
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ 2019 .ވަނައަހަރުގެ އޭޕްރިލްމަހު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް
ސަރަޙައްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި  5.,3.0ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު ،އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް
މިސަރަޙައްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު  11.,...އަރާފައިވެއެވެ .މިއީ
ތއި އަޅާބަލާއިރު  2..5%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން  2019ވަނަ
 2018ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަ ާ
ޔލަށް އެމެރިކާ ސަރަޙައްދުން  5.2%ގެ ޙިއްޞާއަކާއި އެކު ޖުމްލަ
އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނި ަ
33,2.1
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ލއިރު 102. ،ވަނައަހަރުގެ އޭޕްރިލް
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ .ވަކިވަކި މާރކެޓްތަކަށް ބަ ާ
މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ  20މާރކެޓަކީ ،ޗައިނާ
( ،)29.1%އިޓަލީވިލާތް ( ،)20.5%ޖަރުމަނުވިލާތް ( ،)8.5%އިނގިރޭސިވިލާތް ( ،)1..%އިންޑިއާ
( ،)1..%ފަރަންސޭސިވިލާތް ( ،)5.3%ރަޝިއާ ( ،)5.2%ޔޫ.އެސް.އޭ ( )3.1%ޖަޕާން (،)1.1%
އަދި ސުވިޒަރލޭންޑް ( )1.5%އެވެ .މިހުރިހާ މާރކެޓްތަކަށްވެސް ބޮޑެތި ކުރިއެރުން އައިސްފައިވެއެވެ.
 102.ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ތރެއިން އެވްރެޖްކޮށް  95,00.އެނދު
ޓޫރިޒަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ  47,303އެނދުގެ ެ
ނ
ދ ވަ ީ
އޮޕަރޭޓް ކުރެވިފައިވާއިރު ،މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ރޭގެ ޢަދަ ު
ލ މަހުގެ ނިޔަލަށް ،ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓް ،ހޮޓާ،
 23.2%އިތުރުވެފައެވެ 102. .ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރި ް
ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ ޖުމްލަ ބެޑްނައިޓްސް އަކީ  3,...,59.އެވެ.
ދ
ފއިވާ ނިސްބަތަކީ  19.1%އެވެ .އަ ި
ކށް ަ
އަދި މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން އެނދު ބޭނުން ޮ
މިމުއްދަތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި  ..1ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.
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