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 ޚަ ބަ ރު 
 

ގެ  8.3ފަތުރުވެރިކަމަށް %ރާއްޖޭގެ މަސް ނިމުއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު  ވަނަ އަހަރު  2018
 ކުރިއެރުމެއް 

 
 ވަނީގެ އަދަދުފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިރާއްޖެއަށް މަސް ނިމުނު އިރު ސެޕްޓެމްބަރު ވަނައަހަރުގެ  1068
ރޭޝަނުްނ މޯލްޑިވްސް އިމިގް ފައެވެ.އިުތރުވެ 8.8އަޅާބަލާއިރު % މިމުއްަދތާއިއަހަރުގެ ވަނަ  1062

މައުލޫމާތާއި، މިިމިނސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ިލބިފައިވާ ލިބިފައިވާ 
 1068މައްޗަށް ބިނާކޮށް ިމމިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު  މައުލޫމާތުގެ

ގެ މަހުސެޕްޓެމަަބރު ޒިޔާރަތް ކޮށް،ެވރިން ފަތުރު 602,110ރާއްޖެއަށް  މަހުސެޕްޓެމްބަރުވަނައަހަރުގެ 
  .އަށް އަރާފައެވެ 1,080,459 ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވަނީ ނިޔަލަށް

   
އެންމެ ބަލާއިރު،  ތަފާސްހިސާބުތަކަށްތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ގެ ނިޔަލަށްހުމަސެޕްޓެމަބަރު ވަނައަހަރު 1068

މިގޮތުްނ  ޤައުމުތަކުންނެވެ. ޔޫރަޕްގެ ހިއްސާއާއި އެކު  47.8%ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިގިނަ ފަތުރުވެރިން 
 516,487 މަހުގެ ނިޔަލަށް މިސަރަހައްދުން ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުސެޕްޓެމްބަރު 1068

އަޅާަބލާއިރު  ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނާއި 1062މިއީ އިރު، އަށް އަރާފައިވާ
ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  14.8
ވަނައަހަރުގެ  1068 ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް  ހިއްސާއަކާއިއެކު  ގ42.8ެ %

  ރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ހުގެ ނިޔަލަށް މިސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުމަސެޕްޓެމްބަރު
ގެ 2.1%ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު  1062މިއީ . އަރާފައިވެއެވެ އަށް 462,828

 ސަރަހައްދުން އެމެރިކާމަހުގެ ނިޔަލަށް ސެޕްޓެމްބަރުވަނައަހަރުގެ  1068މީގެ އިތުރުން ކުރިއެރުމެކެވެ. 
 3.8% ތަކުންޤައުމުމެދުއިރުމަތީގެ ފަތުރުވެރިްނާނއި،  49,000ގެ ހިއްސާއަކާއި އެކު ޖުމްލަ  %4.5

ޖުމްަލ  ހިއްސާއާއިއެކ1ު%ސަރަހައްދުން  އެފްރިކާނާއި ފަތުރުވެރިން 41,186ހިއްސާއާއިއެކު ޖުމްލަ 
 އެވެ. އި ވެރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ ފަތުރުވެރިން 10,820

 
ރާއްޖެއަށް ެއންމެ ގިނަ  ހުގެ ނިޔަލަށްމަސެޕްޓެމަބަރު  އަހަރުގެވަނަ 1068 މާރކެޓްތަކަށް ަބލާއިރު، ވަކިވަކި

 ،(7.7%އިނގިރޭސިވިލާތް )، (20.6)% މާރކެޓަކީ، ޗައިނާ 60ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިާވ 
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، (4.7ރަޝިއާ )% ،(5.2އިންޑިއާ )% ،(6.8)% ވިލާތްއިޓަލީ ،(7.4)%ރުމަނުވިލާތް ޖަ

އެވެ.  (2.6)% އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ، (1.8ޔޫ.އެސް.އޭ )%، (2.8ޖަޕާން )%، (3.4ފަރަންސޭސިވިލާތް )%
ދަށްވެފައި ވީނަމަވެސް ދެންހުރި މިމުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ޗައިނާއިން މީގެ ތެރެއިން 
މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން މިގޮތުން  އައިސްފައިވެއެވެ.ބޮޑެތި ކުރިއެރުްނ މާރކެޓްތަކަށް 

ޒިޔާރަތްކުރި ފަރަންސޭސިވިލާތުން އިތުރުވެފައިވާއިރު،  3..8ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %
 %20.3ރަޝިއާއިން ރިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ،  16.8ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %

، %10.2އިން ޔޫ.އެސް.އޭ ،%10.3 ނގިރޭސިވިލާތުންއި ،18.9% އިޓަލީވިލާުތން އިތުރުވެ، 

ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިންޑިއާއިން ދި އަ ، %3.1ޖަޕާންނުން  ،5.3%ޖަރުމަންވިލާތުން 
 އިތުރުވެފައެވެ.  %6.6
  

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް  ށްގެ ނިޔަލަހުމަސެޕްޓެމްބަރުގެ ވަނަ އަހަރު 1068
އެނދު އޮޕަރޭްޓ  42,091އެނދުގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް 43,356  ޓޫރިޒަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ

 11.8% ވަނީރޭގެ އަދަދު  ރިން ހޭަދކޮށްފައިވާރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެ މިމުއްދަތުގައި އިވާއިރު،ކުރެވިފަ
ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓް، ހޮޓާ، ގެސްްޓހައުސް ، ނިޔަލަށް  ހުގެމަސެޕްޓެމްބަރުވަނައަަހރުގެ  1068އިތުރުވެފައެވެ. 

އަދި އެވެ.  63,318.,1 ބެޑްނައިޓްސް އަކީ  ޖުމްލައަދި ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ 
އަށް އަރާފައިާވއިރު،  61.3ރާއްޖޭގައި ފަތުރުެވރިން އެނދު ބޭނުންކޮްށފައިވާ ިނސްބަތް %މިމުއްދަތުގައި 

މިމުއްދަތުގައި އަދި . ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ 6.1%މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު ވަނައަހަރުގެ  1062މިއީ 
 އެވެ.ދަކޮށްފައިވެހޭދުވަސް  1.3 ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައިއެވްރެޖްކޮށް 
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