
 
 

 

 

 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި  1މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 

 
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ)، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި 

 (އެމް.އޭ.ސީ.އެލް) ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑް 

 

  ނު ހޫ  ންޓުރޕޯއައެ  ލްނަޝަރނޭޓަންއި  ނާލާވެ  ށްއަޔާރިވެރުތުފަ  ނަވަ  ންއަލިމި  1  ރި ކުތްރަޔާޒި  ށްއަޖެއްރާ  ރުހައަ   ނަވަ  2021

  އް ކެ ތަތްކާރަހަ  ސައްހާ  ނީވަ  ދުއަމި  އިގަޓުޕޯއާ އެ  ށް މައުކި  ބާހަ ރުމަ  ށްއަޔާރިވެރު ތުފަ  ނަ ވަ  ންއަލިމި  1.  ވެއެފިއިޔަ ކި  އްއެބާހަރުމަ

 . ވެއެފަސްގޮ ންގެ  ށްއަރިކު

 

 ޓާ ކްވި  ޓް ންސެންވި   ވާ ށްމަކައްތެޔި އްރަ  ގެސްންރާފް    ކީ އަ  ޔާރިވެ ރުތުފަ  ނަ ވަ  ން އަލިމި  1  ރިކު ތްރަ ޔާޒި  ރުހައަ މި  ށް އަޖެއްރާ

  ބާ ޚަރުމަ  ށް އަ ޔާރިވެރުތުފަ  ނަ ވަ  ން އަލިމި  1  ގެ ރުހައަމި.  ވެކެއެ ރިވެރުތު ފަ  ރިކު  ތްރަ ޔާޒި  ން ޓުއިލަފް  652  ކޭ އީ.  ވެއެ  ންޓި ންރެކޮ

،  ންޝަރޭޕަކޯ  ސްންޝަލޭރި  ކްލިބްޕަ  ޑްންއެ   ގ ންޓިރކެމާ  ސްވްޑިލްމޯ  އިގަ ތުޔާއްމިސްރަ  ވި އްބޭ  އިގަޓުޕޯއައެ   އިކަ ޓަށްމައުކި

  ސް ވްޑިލްމޯ،  ންޝަރޭގްމިއި  ސް ވްޑިލްމޯ،   ޑްޓެމިލި  ނީޕެން ކޮ  ސްޓްރޕޯއަ އެ  ސްވްޑިލްމޯ،  މްޒަރިޓޫ  ފްއޮ   ރީޓްސްނިމި

  ގެ ރުކާރުސަ  އިނާންރުޑަލްހޯކްޓޭ ސް  ންހެނިހެއެ  ގެރީޓްސްޑަންއި  ން ރު ތުއި  ގެ   ރީ ޓްސްޑަންއި  މް ޒަރި ޓޫ  ފްއޮ  ންޝައޭސިސޯއެ

  .ވެއެފަވެރިވެއިބަ  ނީވަ ންލުޝަފި އޮ ގެކުތަރާދާއި  ކިއެ ހޭބެމާކަ

 

 އިގަޓުޕޯސްޕާ  ގެޔާރިވެރުތުފަ  ނަ ވަންއަލިމި  1  ނީ ވައިފަށިފެ  ތުޔާއް މިސްރަ  މި  ނުވު އްބޭ  އިގަޓުރޕޯއަ އެ  ލްނަޝަރނޭޓަ ންއި  ނާލާވެ

  ނީވައިފަޔާކި  ބާޚަ ރުމަ   ށްއަޔާރިވެރު ތު ފަ  ކުއެ   ރާބެޑު ބޮ  ފީގާސަ  ގެޖޭއް ރާހިވެދި.  ވެއެކު އެމާހުޖެ  ޕްމްޓޭސް   ގެންޝަރޭގްމިއި  ސްވްޑިލްމޯ

،  ދްހިޝާ  ޝާނީ   ރޓަކްރެޑި  ން ޖިނޭމެ  ޓީއުޕިޑެ  ގެސީރުއާޕީމްއެ މްއެ،  ފްތިއާ  ދުމަހުއަ  ބުއިނާ  ގެ  މްޒަރިޓޫ  ފް އޮ  ރޓަސްނިމި

  ން ޝަރޭގްމިއި  ލްޕަސިންރިޕް  ފްޗީ ،  ޓްއާ ޓުސް  ރޫޑް ންއެ  ންޑަގޯ  ޑީމް އެ  ދިއަ  އޯއީސީ  ގެޑްޓެމިލި  ނީޕެ ންކޮ  ސްޓްރޕޯއައެ  ސްވްޑިލްމޯ

 .  ވެއެރުޒީ ނަ ދުމަހުއަ ލްރަ ނެ ޖެ ރީޓްކެސެ   ގެ ޓީ މަ ންމާހްމެ ރުވެފްރަޝަ ގެތުޔާއްމިސްރަ   ދިއަ ލީއަ ޒްނީޝީ ރސާފިއޮ

 



 
 

 

  20  އިއަ  ޖެއްރާ   ންރިފިމަދެ  އެ   އީމި.  ވެށެމަރުކުދަހޭ  ޓީއްޗު  ނީ ވަ އިފަށްކޮތްރަޔާޒި  ށްއަޖެއްރާ  ންނުހެންއަ  ގެނާ އެ  ދިއަ  ޓާކްވި

  ށް އަ  ޔާރިވެރުތު ފަ  ންއަލިމި  އްއެ   ގެރުހައަ  މި  ޓް ކެފިޓްސެ،  އިކާތަޔާދި ހަ  ފީޤާސަ ސައްޚާ،  އިގަތު ޔާއްމިސްރަ  މި.  ވެރެހަފަ  ނަވަ

  6  އި ގަޓުޒޯރި  ޑްންލެއިއަ  ސްއި ޑަރަޕެ  ށްކޮސާން ޕޮސް  ން ތުރާފަ  ގެ  ސް ޓްޒޯރި   ޑްންއެ  ސްލްޓެހޮ  ލާ ވި  ން ރުތުއިގެމީ .  ވެއެވެއިފަދީ

  ރ ޗައުވަ  ނެވޭ ރެކު   ންނުބޭ  އި ގަރޭތެ  ގެހުވަދު ރުހައަ  1  އީމި.  ވެއެފަދީ  އްރއެޗައުވަ  ދޭތުސަރުފު  ގެމުރުކުދަހޭ  ޓީއްޗު  ލޭހި  ރޭ

 ނަ ވަ  ންއަލިމި  1  ނީވަ   ންޓުޒޯރި   ނިކަ  ޑްމެބްލަކް  އި އަ  ށްމަރުކުދަހޭ  ޓީއްޗު  އި ގަޖޭއްރާ   ންރިފި މަދެމި  ންރުތުއި   ގެމީ.  ވެކެއެ

 .  ވެއެފަޔާކި ސްވެއްއެބާ ރުމަ  ނުހޫ ށްކޮޑްރޭގްޕްއަ ންޝަޑެމޮކޮއެ ގެންހުމީއެ ތީވާއިފަވިހޮ  ށްއަޔާރިވެރުތުފަ

 

 ވީ ޅުދާވި މްސޫއުމަ هللاދުބްއަ  ޑރ ، މްޒަރިޓޫ  ފްއޮ ރޓަސްނިމި  ންގެޅިގު މާރުކު ތްރަ ޔާޒި ށްއަޖެއް ރާ ން ރިވެރުތުފަ ންއަލިމި އްއެ

  ނު ފާކުނިމަ  އެ .  ވެއެގަމުކަ  އްއެހާފުޞަ  އާ  ނުވު ރެކުރުތު އި  ށްއަރެ ތެ  ގެބީޔާމީކާ  ދާންމުދަހޯ  ޖެއްރާ  ންއިރާއިދާ  ގެމުކަ ރިވެރުތުފަ  އީމި

 ން އަލިމި  1  ވާއިގަމުކަ  ނޑިދަނޑު ލަ  ޅިއެނޑަކަ   ންރުކާރުސަ  ށްމަރުކުލުސިހާ  ރުހައަ  ނަވަ  2021  ވީޅު ދާވި  ށްރަތުއި

  އާބީޔާމިކާ  މި.  ވެށެމަކައްއެބީޔާ މިކާ  ޑު ބޮ  ނުބުލި  ކީމަވުލުސިހާ  ން ރިކު   ސްމަ  2  ގެމުމުނި   ރުހައަ،  ޑިދަނޑުލަ  ގެ ންރިވެރުތުފަ

  ގެ ތު އަނާސި  ގެމު ކަރިވެރުތުފަ،  އިއާ  ޙުލިސާ  ދުމައްޙަމު  މްހިރާބްއި  ޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ  ގެޖޭއް ރާ  ނީވަ  ރޓަސްނިމި  ންގެޅިގު

  ށް ކޮސައްހާ،  އްތަ ރާދާއި  ޅޭގުމާކަ   ގެ ރުކާރުސަ  އި ނާން ރިތެތްމަދުޙި   ޙީއްސި  ދިއަ  ން ފުޒައްވަމު  ގި ވާހީ  އި ނާންރިވެ އިބަ  ހާމެންއެ

  ގެ ންރުއަޓިންލަވޮ ،  އި ކާތައޯޖީންއެ ،  އިކާތަސީބަމް އެ  ގެޖޭއްރާ  ރި ހު  އިގަކުތަމުއުޤަރުބޭ   އިއާރޒްއާ ފެއެ  ންރިފޮ  ފް އޮ  ރީޓްސްނިމި

 ސްންޝަލޭރިކް ލިބްޕަ  ޑްންއެ  ގް ންޓިކެމާ  ސްވްޑި ލްމޯ  ދިއަ  ންތު ޔިއްރަ  ތިވެބުލޮ  ހާމެންއެ  ގެޖޭއް ރާ  އި ނާންރިވެރު ތުފަ  ން ރުތުއި

  މި   ދިއަ.  ވެއެފަވާނަންދަ  ބާހަރު މަ   ށްކަތަތްރާފަ  ހާމެންއެ  ންހެނޭ މެހި  ންފުޒައްވަ މު  ގެމްޒަރިޓޫ  ފްއޮ  ރީޓްސްނިމި   އިނާޝަރޭޕަކޯ

  ށް ކަތަތްރާފައެ  ށްކޮގަހަފާ  އްތަ ތްކައްސަމަރަބު  ދާންމު ރަކު  ށްމަ ރުކު ތުސްރާއާ  ން ކަ ރިވެރުތުފަ  ގެ ޖޭއްރާ  ންކުތަތް ރާފަ  ހާމެންއެ

 .    ވެއެފަވާނަ ން ދަ ރުކުޝު ނީ ވަ  ރޓަސްނިމި

 

  ނީ ވަ  ބްޔިއްތޮ  ދުމައްހަމު  ރޓަކް ރެޑި  ންޖިނޭމެ  ދިއަ  އޯއީސީ  ގެސީ ރުއާޕީމްއެމްއެ  ން މުވަކައްދަ  ކަހަ ވާ  ންތުގޮހޭބެ   އާ  ބީޔާމިކާ  މި

 ގެޑްވިކޮ  އީ މި.  ވެއެ ފަވާނަންދަ  ޔާނި ހުތަ  ށް ނަންޅުފު ބޭ  ހާ މެންއެ  ގެރީ ޓްސްޑަންއި   ރިކު ތްކަ އްސަމަ  ށްމަ ވުލްސިވާ  ށްއަނޑިދަނޑުލަ  މި

 ނުވުރެކުލްސިހާ  ންތުކައްސަމަ  ރަބު   ރިކު  ން ކު ތަތްރާފަ  ހާމެންއެ   ގެރީޓްސްޑަންއި ،  އިރާކާރުސަ  ޅިނޭނޑިކެ  އިގަތުލަހާ

  ގެ ޖޭއްރާ    ސްވެ  އިގަޅުވަނޑިދަ   ބިތި  އިފަވެންލުހިޖެ  ށް މަރުކުރުތު ދަ  ން ރިވެރުތުފަ  ގެޔޭނިދު.  ވެއެވި ޅުދާވި  ނާއޭ  އިގަ މުކައްއެބީޔާމިކާ

 ށް މަރުކު ރުތުއި  ޓާ އްހަމަދަ  ންކަރި ވެގުއުޝަ  ނަން އޮ  ދުމެ  އާޖެއް ރާ  އިގަދުމެ  ގެ ންރިވެރުތުފަ  ގެޔޭނިދު ،  ށްކޮޓްމޯ ރޮޕް  ޑްންރޭބް



 
 

 

،  ނީ ނަންއަ   ންރި ވެރުތު ފަ  ށްއަޖެ އް ރާ  ސްވެމަނަ.    ވެއެވިއްރެކު ގަހަފާ  ނާ އޭ  ން ކަވާއިފަވިރެކުތް ކައްސަމަ  ތި ނެ  އްމެނޑުކެދުމެ

  މަ ހަރިފު  ދާންގެ ންމުދެ  ން އި  ރީ ޓްސްޑަންއި،  އިގަ ރުވަންފެ  ތީމަ   ރެ ވު  ށް ކަތަޖު ސެމެ  ވޭދެ  އިގަ ކުތަކާރަހަ  ގްން ޓި ކެމާ  ގާންހި

 .ވެއެވިޅުދާވި ބުޔިއްތޮ  އި ގަމުކަ ންބުބަސަ ގެތުމަދުޚި

 

  ގެ މުކަރިވެރުތުފަ  ދިއަ  ންޝައޭވިއޭ  ވީޅުދަވި  ޓްއާޓުސް  ރޫޑްން އެ  ންޑަގޯ  ރޓަ ކްރެޑި  ންޖިނޭމެ  ދިއަ  އޯއީސީ  ގެލްއެސީއޭމްއެ

  ހޭޖެންރަކުގަހަ ފާ  އީމި  ބީޔާމިކާ   ދިހޯ  މި   ންއިޖެ އްރާ  ސްވެއިގަޅުވަނޑިދަ  ތް އޮ  އި ފަވެ  ތިމަ ރިކު  އް ކެތަ ންހުޖެންގޮ  ތި ޑެބޮ  ށް އަރާއިދާ

  އް ތެ ބަސަނާމު  ރި ވެފާއު  ށްރަވަ  އީ މި،  ރުއިވާއިފަޔާކި  ބާހަރުމަ  ދުއަ މި  ށްނަ ންރިވެރު ތުފަ  ންއަލިމި  1  ވީޅުދާވި  ނާއޭ.  ވެށެމަކައްމެކަ

  ން ތުކައްސަމަ  ރަބު  ރި ކު  ށްމަރު ކުރުހާތިޝްއި  އި ގަޔޭނިދު  ޖެއްރާ  ންއިސްވްޑިލްމޯ   މްޓީ  ނީވަމި  އިފަވެލްސިހާ  ން ކަ މި.  ވެށެމަކަ

  ށްޑަބޮ  ށްރަވަ  ޑުންމާޑި  ގެޓުރޕޯއަ އެ،  ވެރުތުއި  ދުދައަ  ގެންހުމީ  ނަންއަ  ށްއަޖެއް ރާ  ންރުތުއި  ގެމީ.  ވެއެވިޅުދާވި  ންޑަގޯ  ށްމަކަ

. ވެއެވިޅުދާވި  ންޑަގޯ  ށްމަކަދާ  ންމުނަން އަ  ރުހާމި  ށް ރަވަންމި  އި އަ   ންހުމީ  ށްޓަރޕޯ އައެ   ންރިކު  ގެކްމިޑަންޕެ  އިށާ މަކަވާއިފަވެތިމަ

  ރި ކު   ތްކައްސަމަ  އިގަމުރުކުލްސިހާ  ންކަމި  އިށާ މަކަ  އްއެބީޔާމިކާ  ޑުބޮ  ސްވެމަނަ ލާބަ  ށްއަރާއިދާ  ންޝައޭވިއޭ  ގެޔޭނިދު  އީމި  ދިއަ

 . ވެއެވިއްރެކު ދާއަރުކުޝު ނާއޭ  ށްނަންރުޑަލްހޯކްޓޭސް ހާރިހު

 

  ބާހަރުމަ  ށްނަން ރި ވެރުތުފަ  ނަން އަ  ށްއަޖެއްރާ  ނީވަ  ފީނަހަ  ދުމަހުއަ  ދުމައްހަ މު،  ންޝަރޭގްމިއި  ފްއޮ  ލްރަނެ ޖެ   ލާރޯޓްންކޮ

  ގެ ޖޭއްރާ  ދިއަ.  ވެއެފަށްކޮދާއަ  ރުކުޝު  ށްތަކަ އްސަމަ  ދާންމުރަ ކު  ންރުސަފިއޮ   ންޝަރޭގްމިއި   އިގަންއިލަޓްން ރަފް  ށްމައުކި

  ން މުވައްރަކުފަ ސި  އިގަތުގޮ  ގެއްމެ ކަ  ވިނިވަރުކު   ންރާއިހަ  މެހާއެ މަހަ  ދިއަ  ރިވެފާ އު  ކީއަ  ސްންއަލިޒިރެ   ގެރާއިދާ  ގެމުކަރިވެރުތުފަ

.  ވެށެމަ ކަ  އްއެބީ ޔާމިކާ  ނު ވުރެކުލްސިހާ  ން ތުކައްސަމަ  ގެ ންމެންއެ  ގެރާއި ދާ  އީމި  ވީޅުދާވި  ންޝަރޭގް މިއި  ފްއޮ  ލްރަނެ ޖެ  ލާރޯޓްންކޮ

  ނަ ންއަ   ޖެއްރާ  އި ގަންއިލަޓްންރަ ފް  ނީ ވަ  ނާއޭ  ންމުޔަކި  ބާހަރު މަ  ށް ނަމެންއެ  ރި ކުތްކައްސަމަ  އިގަމުރުކުލްސިހާ   ބީޔާމިކާ  މި

 .  ވެއެފަށްކޮދާ އަ ރުކުޝު ށްޑަ ބޮ ށްރަ ވަ ށްކަތަ ތް ކައްސަމަ ރާކު  ންރުސަފިއޮ ން ޝަރޭގްމިއި ޔާކި  ބާހަރުމަ ސްނަ ން ރިވެރުތުފަ

 

  ޖެ އްރާހިވެދި  ށް ލަޒިން މަ  މަތަރަފު  ލިވާޅުހު  މުއު ޤަ  ށްނަ ންރިވެރު ތުފަ  ހުފަށްމަތުއޮ   އިފަށްކޮދުންބަ  އްތަ ރުޑަބޯ  ންބުބަސަ  ގެޑްވިކޮ

  އް ކެ ތަތްރާފަ  ނަގި  ގެ ރާއިދާ  މި ،  އިމާވުމެންނި  ޙުލިސާ  ދުމައްޙަ މު  މްހިރާބްއި  ޔާ އްރިހޫމްޖުލްސުއީ ރަ  ގެޖޭއްރާހިވެދި ،  އީޔަދިންގެވެ

 . ވެނެންބުބަސަ  ގެކުތަން މުންނި  ލިފިނުތޫ،  އިނާން ތު ކައްސަމަ ރަބު  ރި ކު އިގަކުއެ



 
 

 

 

  25   ކުއެނާންރު ނަ ޓްޕާ  ގެރީޓްސްޑަންއި ،   ރުއި ލާބަ  ށް ކަތަތްކައްސަމަ  ވާއިފަށްކޮ   ށްނަތަހާމި  ގެރުހައަ  މި  ންއި  ސީ ރްއާޕީމްއެމްއެ

  ޖެ އްރާ  ވެރިވެއިބަ  އިގަޝޯ  ލް އަޗުވާ  1  އިއާ  ޝޯ  ޑްރޯ  5.  ވެނެވުރެކުލްސީމްތަ  ޖެއް ރާ  އިގައާފެ  ނަ ގި  ރެވުށްއަ

  ޓް ންރިޕް  ދިއަ  ންއިލަންއޮ ،  ންރު ޓަރޭ ޕައޮ  ރއަޓު ،  އިކާތަސީންޖެ އެ  ލްވަރެޓް  ތި ޑެބޮ  މެންއެ  ގެޔޭ ނިދު  ދިއަ.  ވެނެ ވުރެކުލްސީމްތަ

  ޖެ އް ރާ  ށްކޮޒުމާއަ   ށްކަތަމުއުޤަ  ކިއެ  ގެޔޭނިދު،  ކުއެކާތަތްރާފަ  ދަފަ  ންއިރލައާއެ ،  އޯޑިރޭ،  ވީޓީ ،  އިކާތަލާއްޖަމަ ،  އިކާތަސްނޫ

  ރާއިދާ  ގެމު ކަރިވެރުތުފަ  ގެޖޭއްރާ  ސްވެ  ން ރުތުއި  ގެމީ ..  ވެއެވެ◌ިއިފަގިންހި  ންއިޕެން ކެ  39  ގެމު ރުކުރުހާތިޝްއި

  ރ އަ ޓު،  ސީންޖެ އެ  ލްވަރެޓް ،  އާޑިމީ  ށް ނަތަހާމި  ރު ހައަ  މި  އި ގަކުތަރުތުދަ  ންޝަޒޭއިރަލަމި ފެ  ންތު ގޮ  ގެމު ރުކުރުހާތިޝްއި

  ދި އަ.  ވެނެވުދެ ންގެށްއަ ރިކު  ށް ކޮމްޒާތި ންއި  އް ރެ ތުދަ  22  ން ހެނޭމެހި  ންރުސަންއެލުފްންއި ،  ޓީރިބްލެސެ،  ން ރުޓަރޭޕައޮ

 ނީ ވަ   ޖެއްރާ  ށްކޮ ރިވެދުމެ  ންއިޕެ ންކެ  6  ވާއިފަގާންހި  އިގަރުވަންފެ  މީވާޤްއަލް ނައިބަ  އިގައްކެ ތަމުއުޤަ  ނަގި  އިގަތެގުވައްއެ

 .ވެއެފަވިރެ ކު ރުހާތިޝްއި

 

  ވާމާދި  ނީވާ  ށްކަދަ◌ަސަޤްމަ  ގެންރުޑަލްހޯކްޓޭ ސް  ގެރީޓްސްޑަންއި  މި  ދިއަ  ސީރުއާޕީމްއެމްއެ  ސްވެ  އިގަތާ ތްއޮ   ށްއަރިކު

  ކީ އަޖެއްރާ  އިގަ ދުމެ  ގެންރިވެރު ތުފަ.  ވެމެބުތިމި ދެ  އިގަމުރުކު  ޓް ކެ މާ،  ށްކޮރުހާތި ޝްއި  ޖެއްރާހިވެ ދި  ނެގައިރައަ  ން ކުތަންހުޖެންގޮ

  އި އާސީރުއާޕީމްއެ މްއެ.  ވެޒެމާއަ  ގެމެންއެ   ންމެނޑު ގަޅުއަ  ކީމަރު ކުހާތިޝްއި  އިގަ ތުގޮ  ގެއްލެޒިން މަ   ރި ތެކާއްރަ  ށްމަ ރުކުރުތުދަ

އިތުރުކޮށް    ދުދަ އަ  ގެ ންރިވެރުތުފަ   ނަން އަ  ށްއަޖެއް ރާ،  އިގަކުތަރުހަ އަ  ތްއޮ   ށްއަރިކު   ކީ ޒަމާއަ  ގެކުތަ ތްރާފަ  ހާމެންއެ  ގެރީޓްސްޑަންއި

 . ވެމެޓުއްހެމެދެ  ޖެއްރާހިވެދި އިގަ ތުގޮ ގެލްޒިންމަ  އްއެ ލުބޫގުމަ މެ ންއެ ގެޔޭނިދު

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ

 މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 
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