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 ޚަ ބަ ރު 
  

 

  މިލިއަނަށް  2ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު 
 

 ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި މަހު ވަނައަހަރުގެ ޖުލައި 1029
މިލިއަން ފަތުރުވެރިްނ ވަނީ  2މިހާތަނަށް ރާއްެޖއަށް ވާއިރު، އަހަރުގެ  އަށް އަރާފައި 377,999

މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުެގ  2ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 
 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  1އޮގަސްޓްމަހުގެ 

 
އަހަރުެގ  ދަދު ވަނީ އޭގެ ކުރީ ޢަގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިމަހު ރާއްޖެއަށް  އިޖުލަވަނައަހަރުގެ  2019
ޫލމާތާއި، ޢުރޭޝަނުން ލިބިފައިވާ މަމޯލްޑިވްސް އިމިގް އިތުރުވެފައެވެ. 8%އަޅާބަލާއިރު  އިމަހާއިޖުލަ

މައްޗަްށ  ލޫމާތުގެޢުމިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ލިބިފައިވާ މަ
 އިޖުލަ ވަނައަހަރުގެ 2019ބިނާކޮށް މިިމނިސްޓްރީއިން ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަްށ ބަލާއިރު 

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި  ގެ ނިޔަލަށްމަހު އި ޖުލަ ވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށް،ފަތުރު 299,271ރާއްޖެއަށް މަހު 
ގެ 23.1ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު % 2018 ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވަނީ

 އް ލިބިފައިވެއެވެ.ކުރިއެރުމެ
  

 ރި ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކު ނިޔަލަށް ގެމަހު  އިޖުލަ އަހަރު ވަނަ 2019
ގެ ޔޫރަޕް އި އެކު ޞާޙިއް 99.0% ވަނީޒިޔާރަތްކޮށްފައިއެންމެ ގިނަ ަފުތރުވެރިން ބަލާއިރު، 

ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ  އްދުންޙަނިޔަލަށް މިސަރަ ގެމަހު އިޖުލަ  މިގޮތުން ޤައުމުތަކުންނެވެ.
 ށް އެކަނިަބާލއިރު،މަހައި ޖުލަ. އަރާފައިވެއެވެ އަށް 983,211 ،ގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު 21.0 %ޢަދަދު
 .ފަިއވެއެވެފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށް 17,728 ރާއްޖެއަށް ޔޫރަޕުންަމހު އި ޖުލަވަނަ އަހަރުގެ  2019

 އަކާއިއެކުޞާއްޙި ގެ 92.1%ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 
މަހު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިޖުލަވަނައަހަރުގެ  2019 އްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ.ޙަސަރަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް 

ގެ ނިޔަލަށް މަހުޖުލައި ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު، 19,183އްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޙަސަރަ
މިއީ އަރާފައިވެއެވެ.  927,011އްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ޙަމިސަރަ
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 ވަނަ 2019މީގެ އިތުރުން ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  23.9އަހަރުގެ މިމުއްދަާތއި އަޅާބަލާއިރު % ވަނަ 2018
 99,812އަކާއި އެކު ޖުމްލަ ޞާއްޙިގެ  1.0އްދުން %ޙަސަރަ  އެމެރިކާގެ ނިޔަަލށް މަހު އިޖުލައަހަރުގެ 

ނާިއ ފަތުރުވެރިން 79,389 އާއިއެކު ޖުމްލަޞާއްޙި 7.1%ތަކުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމު ފަތުރުވެރިންނާއި،
އެވެ. އި ވެރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ ފަތުރުވެރިން 9,370އްސާއާއިއެކު ޙި  2އްދުން %ޙަ ސަރަ އެފްރިކާ

ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެންެމ ގިަނ ަމހުއި ޖުލަވަނައަހަރުގެ  1029 މާރކެޓްތަކަށް ަބލާއިރު،ވަކިވަކި 
 އިޓަީލވިލާތް  ،(9.9)% އިންޑިއާ ،(23.9މާރކެޓަކީ، ޗައިނާ )% 20ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ 

 ސޭސިވިލާތް ފަރަން، (9.9)% ރަޝިއާ ،(3.9)% އިނގިރޭސިވިލާތް ،(3.8)% ޖަރުމަނުވިލާތް ،(8.2)%

ހުރިާހ އެވެ. މި (1.9%) ޮއސްޓްރޭލިއާއަދި  ،(1.1%) ޖަޕާން (7.1ޔޫ.އެސް.އޭ )% ،(9)%
 އައިސްފައިވެއެވެ.  ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ށްވެސްމާރކެޓްތަކަ

  
ށް ރާއްޖޭގައި ފަުތރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް ިމނިސްްޓރީ އޮފް ނިޔަލަ ގެމަހު އިޖުލަވަނަ އަހަރުގެ  1029
އެނުދ  91،987އެނދުގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް  99،091 މް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާޓޫރިޒަ

  ދަުދ ވަނީ ޢަރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ރޭގެ ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެ މިމުއްދަތުގައިއޮޕަރޭޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، 
ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓް، ހޮޓާ، ، ގެ ނިޔަލަށްމަހުއި ޖުލައަހަރުގެ  ވަނަ 1029އިތުރުވެފައެވެ.  27.129.3

 1،118،211ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ ޖުމްލަ ބެޑްނައިޓްސް އަކީ 
 އެވެ. 19.9 % ކީއެނދު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިސްބަތަ އެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން

 ދަކޮށްފައިވެއެވެ.ދުވަސް ހޭ 1.7މިމުއްދަތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި 
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