މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު:

ތާރީޚް 12 :އޮގަސްޓް 1029މ.

(PR)88-SS/88/2019/33

ޚަ ބަ ރު
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު  2މިލިއަނަށް
 1029ވަނައަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު
ނ ވަނީ
ޖއަށް  2މިލިއަން ފަތުރުވެރި ް
 999,377އަށް އަރާފައި ވާއިރު ،އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއް ެ
ގ
ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން  2މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ެ
އޮގަސްޓްމަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ގ
 2019ވަނައަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރު ެ
ލމާތާއި،
ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  8%އިތުރުވެފައެވެ .މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ލިބިފައިވާ މަޢު ޫ
ށ
މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަ ް
ށ ބަލާއިރު  2019ވަނައަހަރުގެ ޖުލައި
އޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަ ް
މނިސްޓްރީއިން ތަ ް
ބިނާކޮށް މި ި
މަހު ރާއްޖެއަށް  271,299ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށް ،ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި
ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވަނީ  2018ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު 23.1%ގެ
ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވެއެވެ.
ށ
ހގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަ ް
 2019ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަ ު
ބަލާއިރު،

އެންމެ

ގިނަ

ތރުވެރިން
ފ ު
ަ

ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ

99.0%

ޙިއްޞާއި

އެކު

ޔޫރަޕްގެ

ލއި މަހުގެ ނިޔަލަށް މިސަރަޙައްދުން ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ
ޤައުމުތަކުންނެވެ .މިގޮތުން ޖު ަ
ލއިރު،
ބ ާ
ޢަދަދު  21.0%ގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު 983,211 ،އަށް އަރާފައިވެއެވެ .ޖުލައި މަހަށް އެކަނި ަ
އވެއެވެ.
މހު ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް  17,728ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފަ ި
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި ަ
ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ  92.1%ގެ ޙިއްޞާއަކާއިއެކު
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ 2019 .ވަނައަހަރުގެ ޖުލައިމަހު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް
ސަރަޙައްދުން

ރާއްޖެއަށް

ޒިޔާރަތްކުރި

19,183

ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު،

ޖުލައިމަހުގެ

ނިޔަލަށް

މިސަރަޙައްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު  927,011އަރާފައިވެއެވެ .މިއީ
މިނ ިސ ްޓ ް ރީ އ ޮފް ޓ ޫ ރި ޒ ަމް  ،ވ ެލާ ނާ ގެ  5 ،ވަ ނަ ފަ ނ ްގ ިފ ި ލާ ،އ ަމ ީރ ު އަ ހު މަ ދު މަ ގު ،މ ާލ ެ ،ދި ވެ ހ ި ރާ އްޖެ
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ތއި އަޅާބަލާއިރު  23.9%ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން  2019ވަނަ
 2018ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަ ާ
ލށް އެމެރިކާ ސަރަޙައްދުން  1.0%ގެ ޙިއްޞާއަކާއި އެކު ޖުމްލަ 99,812
އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަ ަ
އ
ފަތުރުވެރިންނާއި ،މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުން  7.1%ޙިއްޞާއާއިއެކު ޖުމްލަ  79,389ފަތުރުވެރިންނާ ި
އެފްރިކާ ސަރަޙައްދުން  2%ޙިއްސާއާއިއެކު  9,370ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ނ
މ ގި ަ
މހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެން ެ
ބލާއިރު 1029 ،ވަނައަހަރުގެ ޖުލައި ަ
ވަކިވަކި މާރކެޓްތަކަށް ަ
ތ
ލވިލާ ް
ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ  20މާރކެޓަކީ ،ޗައިނާ ( ،)23.9%އިންޑިއާ ( ،)9.9%އިޓަ ީ
ތ
( ،)8.2%ޖަރުމަނުވިލާތް ( ،)3.8%އިނގިރޭސިވިލާތް ( ،)3.9%ރަޝިއާ ( ،)9.9%ފަރަންސޭސިވިލާ ް
ހ
އސްޓްރޭލިއާ ( )1.9%އެވެ .މިހުރި ާ
( ،)9%ޔޫ.އެސް.އޭ ( )7.1%ޖަޕާން ( ،)1.1%އަދި ޮ
މާރކެޓްތަކަށްވެސް ބޮޑެތި ކުރިއެރުން އައިސްފައިވެއެވެ.
ޓރީ އޮފް
މނިސް ް
ތރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް ި
 1029ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ފަ ު
ދ
ޓޫރިޒަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ  99،091އެނދުގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް  91،987އެނ ު
ނ
ދ ވަ ީ
އޮޕަރޭޓް ކުރެވިފައިވާއިރު ،މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ރޭގެ ޢަދަ ު
 27.129.3އިތުރުވެފައެވެ 1029 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ،ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓް ،ހޮޓާ،
ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ ޖުމްލަ ބެޑްނައިޓްސް އަކީ 1،118،211
އެވެ .އަދި މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން އެނދު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިސްބަތަކީ  19.9 %އެވެ.
މިމުއްދަތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި  1.7ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.
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