
ދިުނޔޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނަާޞބަތުގިައ 
ް ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވީަހދު ދެއްވާ ިޚތާބ

ދިުނޔޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނަާސބަތުގިައ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދިާއރާގިައ މަަސއްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހިުރހާ 
ބޭފުޅުންނަށިާއ، ިމ ދިާއރާގިައ ިޙއާްޞވެވަޑިައގަންނަވާ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ިއޚްލްާޞތިެރކަމާއެކު ތަހިުނޔާ ދަންނަވިައ، 
ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވުމީަކ، އަޅުގަނޑަށް ިލބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް 40

އަހަރު ފުރޭ އުފާވިެރ މުނަާސބަތުގެ ތަހިުނޔާވްެސ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދިާއރާގެ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށް އިަރްސ ކުރަމުން، 
ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވުމީަކ، އަޅުގަނޑަށް ިލބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް 

އަހަރު ފުރޭ އުފާވިެރ މުނަާސބަތުގެ ތަހިުނޔާވްެސ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދިާއރާގެ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށް އިަރްސ ކުރަމުން، 
ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވުމީަކ، އަޅުގަނޑަށް ިލބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް 

40ިމ ވޭތުވިެދޔަ 40ިމ ވޭތުވިެދޔަ 40 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ތަރައީްޤ ކުރައްވިައ ކިުރއަށް ގެންދެވުމަށް މަަސއްކަތްޕުޅު 
ކުރައްވާފިައވާ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށިާއ، އިަދ އެ ދިާއރާގެ ިޚދްމަތުގިައ ދިެމ ިތއްބިެވ ހިުރހާ ބޭފުޅުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ތަރައީްޤ ކުރައްވިައ ކިުރއަށް ގެންދެވުމަށް މަަސއްކަތްޕުޅު 
ކުރައްވާފިައވާ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށިާއ، އިަދ އެ ދިާއރާގެ ިޚދްމަތުގިައ ދިެމ ިތއްބިެވ ހިުރހާ ބޭފުޅުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ތަރައީްޤ ކުރައްވިައ ކިުރއަށް ގެންދެވުމަށް މަަސއްކަތްޕުޅު 

ީހވިާގ މަަސއްކަތްޕުޅުތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށް ުޝކުރު ދެންނެވުމީަކވްެސ،  އަޅުގަނޑަށް ިލބޭ ޚާއަްޞ 
އުފަލެއްވްެސމެއެވެ. 

ީހވިާގ މަަސއްކަތްޕުޅުތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށް ުޝކުރު ދެންނެވުމީަކވްެސ،  އަޅުގަނޑަށް ިލބޭ ޚާއަްޞ 
އުފަލެއްވްެސމެއެވެ. 

ީހވިާގ މަަސއްކަތްޕުޅުތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށް ުޝކުރު ދެންނެވުމީަކވްެސ،  އަޅުގަނޑަށް ިލބޭ ޚާއަްޞ 

ރާއްޖޭގެ  ކަމުގިައިވޔްަސ،  ގެނިްދޔަ  ކިުރމިަތކުރުވަމުން  ިމއަދު  ހުރްަސތައް  އިެކއިެކ  މަދުބަޔަކު  ފަތުރުވިެރކަމަށް  ރާއްޖޭގެ 
މާތްهللاގެ  ިއތުރުވެ،  ޢަދަދު  ފަތުރުވިެރންގެ  ގެންދާ  ިޒޔާރަތްކުރަމުން  ރާއްޖެއަށް  ނިައްސ،  ީހނަރުކަމެއް  ފަތުރުވިެރކަމަށް 
ރާއްޖޭގެ  ކަމުގިައިވޔްަސ،  ގެނިްދޔަ  ކިުރމިަތކުރުވަމުން  ިމއަދު  ހުރްަސތައް  އިެކއިެކ  މަދުބަޔަކު  ފަތުރުވިެރކަމަށް  ރާއްޖޭގެ 
މާތްهللاގެ  ިއތުރުވެ،  ޢަދަދު  ފަތުރުވިެރންގެ  ގެންދާ  ިޒޔާރަތްކުރަމުން  ރާއްޖެއަށް  ނިައްސ،  ީހނަރުކަމެއް  ފަތުރުވިެރކަމަށް 
ރާއްޖޭގެ  ކަމުގިައިވޔްަސ،  ގެނިްދޔަ  ކިުރމިަތކުރުވަމުން  ިމއަދު  ހުރްަސތައް  އިެކއިެކ  މަދުބަޔަކު  ފަތުރުވިެރކަމަށް  ރާއްޖޭގެ 

ވިާގފުޅާއެކު ކިުރއަށް ިމދީަނ، ރާއްޖޭގެ ިމ ިޞނާޢަތުގިައ މަަސއްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ފިުރހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއެކުގިައ 
މާތްهللاގެ  ިއތުރުވެ،  ޢަދަދު  ފަތުރުވިެރންގެ  ގެންދާ  ިޒޔާރަތްކުރަމުން  ރާއްޖެއަށް  ނިައްސ،  ީހނަރުކަމެއް  ފަތުރުވިެރކަމަށް 
ވިާގފުޅާއެކު ކިުރއަށް ިމދީަނ، ރާއްޖޭގެ ިމ ިޞނާޢަތުގިައ މަަސއްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ފިުރހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއެކުގިައ 
މާތްهللاގެ  ިއތުރުވެ،  ޢަދަދު  ފަތުރުވިެރންގެ  ގެންދާ  ިޒޔާރަތްކުރަމުން  ރާއްޖެއަށް  ނިައްސ،  ީހނަރުކަމެއް  ފަތުރުވިެރކަމަށް 

ކަމާމެދަކު ަޝއްކެއްނެތެވެ. 
ވިާގފުޅާއެކު ކިުރއަށް ިމދީަނ، ރާއްޖޭގެ ިމ ިޞނާޢަތުގިައ މަަސއްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ފިުރހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއެކުގިައ 

ކަމާމެދަކު ަޝއްކެއްނެތެވެ. 
ވިާގފުޅާއެކު ކިުރއަށް ިމދީަނ، ރާއްޖޭގެ ިމ ިޞނާޢަތުގިައ މަަސއްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ފިުރހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއެކުގިައ 

ދިުނޔޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދުވްަސ ފާހަގަކުރަމުންދިާއރު، ފަތުރުވިެރކަމިާއ ދެމެހެއްޓިެނިވ ހަކަތިައގެ މިުހންމު ކަމަށް ިއތުރު 
ިމއަހަރުގެ  ޖަމިްޢއްޔިާއން  ފަތުރުވިެރކަމާބެހޭ  ދިުނޔޭގެ  ިދޔުމަށް  ކިުރއަށް  ބާރަކާއެކު  އާ  ިދނުމަށިާއ،  އަހަނިްމއްޔަތުކަމެއް 
ިމ ރޮނގުން  އޮތްތާނގިައ  ިޝޢާރުންވީަނ ގޮވާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ކިުރއަށް  ކަނޑައަޅާފިައވާ  ދުވަހަށް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ 
ޚާއަްޞ މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދިާއރާގިައ ިޚދްމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށް 
ިމ ރޮނގުން  އޮތްތާނގިައ  ިޝޢާރުންވީަނ ގޮވާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ކިުރއަށް  ކަނޑައަޅާފިައވާ  ދުވަހަށް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ 
ޚާއަްޞ މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދިާއރާގިައ ިޚދްމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހިުރހާ ބޭފުޅުންނަށް 
ިމ ރޮނގުން  އޮތްތާނގިައ  ިޝޢާރުންވީަނ ގޮވާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ކިުރއަށް  ކަނޑައަޅާފިައވާ  ދުވަހަށް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ 

ިމއަދު އަޅުގަނޑު ިއލިްތމްާސ ކުރަމެވެ.

ކުރައްވިާށއެވެ! ފަތުރުވިެރކަމަށް  ިމންވަރު  ތަރައީްޤއިާއ ކިުރއެރުން  ިއތުރު  ިޞނާޢަތަށް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  މާތްهللا، ރާއްޖޭގެ 
ކިުރމިަތވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަަސއްކަތްތަކަށްވްެސ ިއތުރު ކިާމޔީާބ ިމންވަރު ކުރައްވިާށއެވެ!  
ކުރައްވިާށއެވެ! ފަތުރުވިެރކަމަށް  ިމންވަރު  ތަރައީްޤއިާއ ކިުރއެރުން  ިއތުރު  ިޞނާޢަތަށް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  މާތްهللا، ރާއްޖޭގެ 
ކިުރމިަތވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަަސއްކަތްތަކަށްވްެސ ިއތުރު ކިާމޔީާބ ިމންވަރު ކުރައްވިާށއެވެ!  
ކުރައްވިާށއެވެ! ފަތުރުވިެރކަމަށް  ިމންވަރު  ތަރައީްޤއިާއ ކިުރއެރުން  ިއތުރު  ިޞނާޢަތަށް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  މާތްهللا، ރާއްޖޭގެ 
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ެ ދިުނޔޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދުވަހުގ
ަސޕިްލމަންޓް 2012



އޮނަރަބަލް ިމިންސޓަރ އޮފް ޓިޫރޒަމް، އާރޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ، 
ް އަލްފިާޟލް އަހްމަދު އީަދބް އަބްދުލް ޤަފޫރު ދެއްވާ ިޚތާބ

ދިުނޔޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހިުނޔާއިާއ ހެޔޮއެދުންތައް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ިސނާއަތުގިައ މަަސއްކަތްކުރައްވާ 
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށިާއ ރާއްޖޭގެ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާއަށް އިަރްސކުރަމެވެ. ިމއަދު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ ިމންގަނޑު 
 ިއނަްސއްތަ އަށްވުރެ މިަތން ިހއާްސކުރާ މިައގަނޑު ިއޤިްތާޞީދ ިސނާއަތްކަމުގިައވާ ފަތުރުވިެރކަމީަކ 
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށިާއ ރާއްޖޭގެ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާއަށް އިަރްސކުރަމެވެ. ިމއަދު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ ިމންގަނޑު 
 ިއނަްސއްތަ އަށްވުރެ މިަތން ިހއާްސކުރާ މިައގަނޑު ިއޤިްތާޞީދ ިސނާއަތްކަމުގިައވާ ފަތުރުވިެރކަމީަކ 
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށިާއ ރާއްޖޭގެ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާއަށް އިަރްސކުރަމެވެ. ިމއަދު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ ިމންގަނޑު 

ނުވަތަ ީޖ.ީޑ.ީޕގެ 30
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށިާއ ރާއްޖޭގެ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާއަށް އިަރްސކުރަމެވެ. ިމއަދު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ ިމންގަނޑު 

ނުވަތަ ީޖ.ީޑ.ީޕގެ 
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށިާއ ރާއްޖޭގެ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާއަށް އިަރްސކުރަމެވެ. ިމއަދު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ ިމންގަނޑު 

އެތައްބައެއްގެ ިހތްވަރިާއ ިމންނަތުން ކިުރއަރާފިައވާ ިސނާއަތެކެވެ. އިަދ ިމީއ ވަރަށް ިއތުބާރާއެކު ކިެރގެން ިވޔަފިާރވިެރން 
 ިއނަްސއްތަ އަށްވުރެ މިަތން ިހއާްސކުރާ މިައގަނޑު ިއޤިްތާޞީދ ިސނާއަތްކަމުގިައވާ ފަތުރުވިެރކަމީަކ 
އެތައްބައެއްގެ ިހތްވަރިާއ ިމންނަތުން ކިުރއަރާފިައވާ ިސނާއަތެކެވެ. އިަދ ިމީއ ވަރަށް ިއތުބާރާއެކު ކިެރގެން ިވޔަފިާރވިެރން 
ނުވަތަ ީޖ.ީޑ.ީޕގެ  ިއނަްސއްތަ އަށްވުރެ މިަތން ިހއާްސކުރާ މިައގަނޑު ިއޤިްތާޞީދ ިސނާއަތްކަމުގިައވާ ފަތުރުވިެރކަމީަކ 
އެތައްބައެއްގެ ިހތްވަރިާއ ިމންނަތުން ކިުރއަރާފިައވާ ިސނާއަތެކެވެ. އިަދ ިމީއ ވަރަށް ިއތުބާރާއެކު ކިެރގެން ިވޔަފިާރވިެރން 

ނުވަތަ ީޖ.ީޑ.ީޕގެ 

ިއންވްެސޓް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ނީަތޖާއެވެ. ީވމާ، ިމ ިސނާއަތަށް މަގުކޮށިައދެއިްވ ީހވިާގ ިވޔަފިާރވިެރންނިާއ ނުހަނު ިހކުމަތްތިެރކަމާއެކު 
އެތައްބައެއްގެ ިހތްވަރިާއ ިމންނަތުން ކިުރއަރާފިައވާ ިސނާއަތެކެވެ. އިަދ ިމީއ ވަރަށް ިއތުބާރާއެކު ކިެރގެން ިވޔަފިާރވިެރން 
ިއންވްެސޓް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ނީަތޖާއެވެ. ީވމާ، ިމ ިސނާއަތަށް މަގުކޮށިައދެއިްވ ީހވިާގ ިވޔަފިާރވިެރންނިާއ ނުހަނު ިހކުމަތްތިެރކަމާއެކު 
އެތައްބައެއްގެ ިހތްވަރިާއ ިމންނަތުން ކިުރއަރާފިައވާ ިސނާއަތެކެވެ. އިަދ ިމީއ ވަރަށް ިއތުބާރާއެކު ކިެރގެން ިވޔަފިާރވިެރން 

ިސޔަާސތު ކަނޑައެޅުއިްވ ފަރާތްތަކަށް، އިަދ މަަސއްކަތްތިެރންނަށް ިއޚްލްާސތިެރކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ިއންވްެސޓް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ނީަތޖާއެވެ. ީވމާ، ިމ ިސނާއަތަށް މަގުކޮށިައދެއިްވ ީހވިާގ ިވޔަފިާރވިެރންނިާއ ނުހަނު ިހކުމަތްތިެރކަމާއެކު 

ިސޔަާސތު ކަނޑައެޅުއިްވ ފަރާތްތަކަށް، އިަދ މަަސއްކަތްތިެރންނަށް ިއޚްލްާސތިެރކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ިއންވްެސޓް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ނީަތޖާއެވެ. ީވމާ، ިމ ިސނާއަތަށް މަގުކޮށިައދެއިްވ ީހވިާގ ިވޔަފިާރވިެރންނިާއ ނުހަނު ިހކުމަތްތިެރކަމާއެކު 

ހަމަޖައާްސފިައވީަނ  ިޝއާރެއްކަމުގިައ  ދުވަހުގެ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ިމއަހަރުގެ  ޖަމިްއއްޔިާއން  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ދިުނޔޭގ 
ިބނާކޮށްފިައވީަނ  ިމިޝއާރު  ިމިޝއާރެވެ.  ބާރުއަޅާ“  ”ފަތުރުވިެރކަމިާއ ދެމެހެއްޓިެނިވ ހަކަތަ: ދެމެހެއްޓިެނިވ ތަރައީްޤއަށް 
ހަމަޖައާްސފިައވީަނ  ިޝއާރެއްކަމުގިައ  ދުވަހުގެ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ިމއަހަރުގެ  ޖަމިްއއްޔިާއން  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ދިުނޔޭގ 
ިބނާކޮށްފިައވީަނ  ިމިޝއާރު  ިމިޝއާރެވެ.  ބާރުއަޅާ“  ”ފަތުރުވިެރކަމިާއ ދެމެހެއްޓިެނިވ ހަކަތަ: ދެމެހެއްޓިެނިވ ތަރައީްޤއަށް 
ހަމަޖައާްސފިައވީަނ  ިޝއާރެއްކަމުގިައ  ދުވަހުގެ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ިމއަހަރުގެ  ޖަމިްއއްޔިާއން  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ދިުނޔޭގ 

ފަތުރުވިެރކަމުގެ މިުހންމުކަމިާއ، ިތމާވިެށ ދުޅަހެޔޮގޮތުގިައ ބާއްވިައގެން، ިއޢާދަކުރިަނިވ ހަކަތަ ފިުރހަމަގޮތުގިައ ބޭނުނިްހފިައގެން 
ިބނާކޮށްފިައވީަނ  ިމިޝއާރު  ިމިޝއާރެވެ.  ބާރުއަޅާ“  ”ފަތުރުވިެރކަމިާއ ދެމެހެއްޓިެނިވ ހަކަތަ: ދެމެހެއްޓިެނިވ ތަރައީްޤއަށް 
ފަތުރުވިެރކަމުގެ މިުހންމުކަމިާއ، ިތމާވިެށ ދުޅަހެޔޮގޮތުގިައ ބާއްވިައގެން، ިއޢާދަކުރިަނިވ ހަކަތަ ފިުރހަމަގޮތުގިައ ބޭނުނިްހފިައގެން 
ިބނާކޮށްފިައވީަނ  ިމިޝއާރު  ިމިޝއާރެވެ.  ބާރުއަޅާ“  ”ފަތުރުވިެރކަމިާއ ދެމެހެއްޓިެނިވ ހަކަތަ: ދެމެހެއްޓިެނިވ ތަރައީްޤއަށް 

ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުންތިެރކަން ކިުރއަށްގެނިްދއުމީަކ ދެމެހެއްޓިެނިވ ތަރައީްޤގެ މަގުގިައ ކިުރއަށިްދއުމަށް ބޮޑު ބާރެއް ިލިބދޭ 
ކަމެއްކަން އަންގިައދެމުންނެވެ. ިމ ިޝއާރީަކ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމިާއ ވަރަށް ގުޅުންހިުރ އިަދ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ދުރު 
ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުންތިެރކަން ކިުރއަށްގެނިްދއުމީަކ ދެމެހެއްޓިެނިވ ތަރައީްޤގެ މަގުގިައ ކިުރއަށިްދއުމަށް ބޮޑު ބާރެއް ިލިބދޭ 
ކަމެއްކަން އަންގިައދެމުންނެވެ. ިމ ިޝއާރީަކ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމިާއ ވަރަށް ގުޅުންހިުރ އިަދ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ދުރު 
ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުންތިެރކަން ކިުރއަށްގެނިްދއުމީަކ ދެމެހެއްޓިެނިވ ތަރައީްޤގެ މަގުގިައ ކިުރއަށިްދއުމަށް ބޮޑު ބާރެއް ިލިބދޭ 

މްުސތަޤްބަލަށް ތަރައީްޤކުރުމުގެ ލަނޑުދިަޑތައް ކަނޑައެޅުމަށްވްެސ މިުހންމު ިޝޢާރެކެވެ.
ކަމެއްކަން އަންގިައދެމުންނެވެ. ިމ ިޝއާރީަކ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމިާއ ވަރަށް ގުޅުންހިުރ އިަދ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ދުރު 

މްުސތަޤްބަލަށް ތަރައީްޤކުރުމުގެ ލަނޑުދިަޑތައް ކަނޑައެޅުމަށްވްެސ މިުހންމު ިޝޢާރެކެވެ.
ކަމެއްކަން އަންގިައދެމުންނެވެ. ިމ ިޝއާރީަކ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމިާއ ވަރަށް ގުޅުންހިުރ އިަދ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ދުރު 

ދިުނޔޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ޖަމިްއއްޔިާއން ފާހަގަކުރާގޮތުގިައ ިމއަހަރުތެރޭ 1 ިބިލއަން ފަތުރުވިެރން އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަށް 
ިމިސނާއަތުން  ޑޮލަރު  ޔޫ.އްެސ  ިބިލއަން   1030 އެކިަނވްެސ   ވަނައަހަރު  ިދޔ2011ަ  ވޭތުވެ  އިަދ  ިޒޔާރަތްކުރާނެއެވެ. 

ިލިބފިައވާކަމަށް ދިުނޔޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ޖަމިްއއްޔާގެ ިހާސބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ދިުނޔޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދުވަހުގެ 
މުނަާޞބަތުގިައ 



ތަފާތު  ފަތުރުވިެރކަމަށް  ރާއްޖޭގެ  އަހަރީަކ  މުނަާސބު  ިމއުފާވިެރ  ފުރޭ  އަހަރު   40 ފަތުރުވިެރކަމަށް  ިދވިެހރާއްޖޭގެ 
ިމންވަރު  ިޒޔާރަތްކިުރ  ފަތުރުވިެރން  ކީުރކޮޅު  އަހަރުގެ  ަސބަބުން  އޭގެ  އިަދ  އަހަރެކެވެ.  ކިުރމިަތިވ  ގޮންޖެހުންތަކެއް 
ތަފާތު  ފަތުރުވިެރކަމަށް  ރާއްޖޭގެ  އަހަރީަކ  މުނަާސބު  ިމއުފާވިެރ  ފުރޭ  އަހަރު   
ިމންވަރު  ިޒޔާރަތްކިުރ  ފަތުރުވިެރން  ކީުރކޮޅު  އަހަރުގެ  ަސބަބުން  އޭގެ  އިަދ  އަހަރެކެވެ.  ކިުރމިަތިވ  ގޮންޖެހުންތަކެއް 
ތަފާތު  ފަތުރުވިެރކަމަށް  ރާއްޖޭގެ  އަހަރީަކ  މުނަާސބު  ިމއުފާވިެރ  ފުރޭ  އަހަރު   

އެއްބާރުލުމާއެކު  ފިުރހަމަ  ފަރާތްތަކުގެ  އެންމެހާ  މަަސއްކަތްކުރާ  ިސނާއަތުގިައ  ިމ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ނަމަވްެސ،  ދަށިްވ 
ިމންވަރު  ިޒޔާރަތްކިުރ  ފަތުރުވިެރން  ކީުރކޮޅު  އަހަރުގެ  ަސބަބުން  އޭގެ  އިަދ  އަހަރެކެވެ.  ކިުރމިަތިވ  ގޮންޖެހުންތަކެއް 
އެއްބާރުލުމާއެކު  ފިުރހަމަ  ފަރާތްތަކުގެ  އެންމެހާ  މަަސއްކަތްކުރާ  ިސނާއަތުގިައ  ިމ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ނަމަވްެސ،  ދަށިްވ 
ިމންވަރު  ިޒޔާރަތްކިުރ  ފަތުރުވިެރން  ކީުރކޮޅު  އަހަރުގެ  ަސބަބުން  އޭގެ  އިަދ  އަހަރެކެވެ.  ކިުރމިަތިވ  ގޮންޖެހުންތަކެއް 

ަސރުކާރުން ކުރެވުނު ވަރަށް މިުހންމު މަަސއްކަތްތަކުގެ ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ވީަނ ިމހިާހާސބަށް ގާތްގަޑަކަށް 
 ިއނަްސއްތަ ކިުރއެރުމެއް ވޭތުވެ ިދޔަ އަހަރާއަޅާބަލިާއރު ިލިބފައެވެ. އިަދ ިމއަހަރުގެ އަމާޒެއްކަމުގިައވާ 1 ިމިލއަން 
ަސރުކާރުން ކުރެވުނު ވަރަށް މިުހންމު މަަސއްކަތްތަކުގެ ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ވީަނ ިމހިާހާސބަށް ގާތްގަޑަކަށް 

 ިއނަްސއްތަ ކިުރއެރުމެއް ވޭތުވެ ިދޔަ އަހަރާއަޅާބަލިާއރު ިލިބފައެވެ. އިަދ ިމއަހަރުގެ އަމާޒެއްކަމުގިައވާ 
ަސރުކާރުން ކުރެވުނު ވަރަށް މިުހންމު މަަސއްކަތްތަކުގެ ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ވީަނ ިމހިާހާސބަށް ގާތްގަޑަކަށް 

3
ފަތުރުވިެރން ރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރާނޭކަމަށް އުނީްމދުކުރެވެއެވެ. 

ިމފުރަުސތުގިައ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވީަޙދު ހަަސން މިަނކު ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް ދެއްވާފިައވާ 
އަހައިްމއްޔަތިާއ ިހކުމަތްތިެރ ިސޔަާސތަށް ިމފުރަުސތުގިައ ިއޚްލްާސތިެރކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެމިަނކުފާނުވީަނ 
ިމފުރަުސތުގިައ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވީަޙދު ހަަސން މިަނކު ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް ދެއްވާފިައވާ 
އަހައިްމއްޔަތިާއ ިހކުމަތްތިެރ ިސޔަާސތަށް ިމފުރަުސތުގިައ ިއޚްލްާސތިެރކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެމިަނކުފާނުވީަނ 
ިމފުރަުސތުގިައ ރީައުސލް ޖުމްހިޫރއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވީަޙދު ހަަސން މިަނކު ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް ދެއްވާފިައވާ 

ފަތުރުވިެރކަމިާއ  ފުރަުސތެއްގިައ  ކޮންމެ  އަޤްވީާމ  ބިައނަލް  ިލިބވަޑިައގެންނިެވ  ކުރެއްވުމަށް  ތަމީްސލު  ދައުލަތު  ިދވިެހ 
އަހައިްމއްޔަތިާއ ިހކުމަތްތިެރ ިސޔަާސތަށް ިމފުރަުސތުގިައ ިއޚްލްާސތިެރކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެމިަނކުފާނުވީަނ 
ފަތުރުވިެރކަމިާއ  ފުރަުސތެއްގިައ  ކޮންމެ  އަޤްވީާމ  ބިައނަލް  ިލިބވަޑިައގެންނިެވ  ކުރެއްވުމަށް  ތަމީްސލު  ދައުލަތު  ިދވިެހ 
އަހައިްމއްޔަތިާއ ިހކުމަތްތިެރ ިސޔަާސތަށް ިމފުރަުސތުގިައ ިއޚްލްާސތިެރކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެމިަނކުފާނުވީަނ 

ރާއްޖޭގެ ިއޤިްތާޞދު ކިުރއެރުވުމަށް މަަސއްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 
ފަތުރުވިެރކަމިާއ  ފުރަުސތެއްގިައ  ކޮންމެ  އަޤްވީާމ  ބިައނަލް  ިލިބވަޑިައގެންނިެވ  ކުރެއްވުމަށް  ތަމީްސލު  ދައުލަތު  ިދވިެހ 

ރާއްޖޭގެ ިއޤިްތާޞދު ކިުރއެރުވުމަށް މަަސއްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 
ފަތުރުވިެރކަމިާއ  ފުރަުސތެއްގިައ  ކޮންމެ  އަޤްވީާމ  ބިައނަލް  ިލިބވަޑިައގެންނިެވ  ކުރެއްވުމަށް  ތަމީްސލު  ދައުލަތު  ިދވިެހ 

އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒީަކ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ތަރައީްޤކުރުމަށްޓަކިައ ިމވަގުތު ިމިންސޓީްރިއން 
 ވަނަ މިައ މްަޝރޫއުގެ ޢަމީަލ މަަސއްކަތް ިމއަހަރުތެރޭ ިނންމިައ ކިުރއަށްއޮތްތަނުގިައ ިމހާރަށްވުރެ 
އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒީަކ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ތަރައީްޤކުރުމަށްޓަކިައ ިމވަގުތު ިމިންސޓީްރިއން 
 ވަނަ މިައ މްަޝރޫއުގެ ޢަމީަލ މަަސއްކަތް ިމއަހަރުތެރޭ ިނންމިައ ކިުރއަށްއޮތްތަނުގިައ ިމހާރަށްވުރެ 
އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒީަކ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ތަރައީްޤކުރުމަށްޓަކިައ ިމވަގުތު ިމިންސޓީްރިއން 

ފަށާފިައވާ ފަތުރުވިެރކަމުގެ 4
އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒީަކ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ތަރައީްޤކުރުމަށްޓަކިައ ިމވަގުތު ިމިންސޓީްރިއން 

ފަށާފިައވާ ފަތުރުވިެރކަމުގެ 
އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒީަކ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ތަރައީްޤކުރުމަށްޓަކިައ ިމވަގުތު ިމިންސޓީްރިއން 

4ފަށާފިައވާ ފަތުރުވިެރކަމުގެ 4
ހަރުދަނާގޮތެއްގިައ، ފިުރހަމަ ތައްޔީާރއާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ތަރައީްޤކުރުމަށް މަގުތަނަވްަސ ކޮށިްދނުމެވެ. ވީަޒފާގެ 
 ވަނަ މިައ މްަޝރޫއުގެ ޢަމީަލ މަަސއްކަތް ިމއަހަރުތެރޭ ިނންމިައ ކިުރއަށްއޮތްތަނުގިައ ިމހާރަށްވުރެ 
ހަރުދަނާގޮތެއްގިައ، ފިުރހަމަ ތައްޔީާރއާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ތަރައީްޤކުރުމަށް މަގުތަނަވްަސ ކޮށިްދނުމެވެ. ވީަޒފާގެ 
 ވަނަ މިައ މްަޝރޫއުގެ ޢަމީަލ މަަސއްކަތް ިމއަހަރުތެރޭ ިނންމިައ ކިުރއަށްއޮތްތަނުގިައ ިމހާރަށްވުރެ 

މަގުފިަހކުރުމެވެ.  ިއތުރުކުރުމަށް  ިއންވްެސޓްމަންޓް  ީސދާ  ތަނަވްަސ ކޮށިްދނުމާއެކު، ބޭރުގެ  ިދވިެހންނަށް  ފުރަުސތުތައް 
ހަރުދަނާގޮތެއްގިައ، ފިުރހަމަ ތައްޔީާރއާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ތަރައީްޤކުރުމަށް މަގުތަނަވްަސ ކޮށިްދނުމެވެ. ވީަޒފާގެ 
މަގުފިަހކުރުމެވެ.  ިއތުރުކުރުމަށް  ިއންވްެސޓްމަންޓް  ީސދާ  ތަނަވްަސ ކޮށިްދނުމާއެކު، ބޭރުގެ  ިދވިެހންނަށް  ފުރަުސތުތައް 
ހަރުދަނާގޮތެއްގިައ، ފިުރހަމަ ތައްޔީާރއާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަން ތަރައީްޤކުރުމަށް މަގުތަނަވްަސ ކޮށިްދނުމެވެ. ވީަޒފާގެ 

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއީަކ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް އަދަށްވުރެ ފިަހ މާދަމައެއް ދެއްވުމެވެ. އިަދ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޤުދުރީަތ 
މަގުފިަހކުރުމެވެ.  ިއތުރުކުރުމަށް  ިއންވްެސޓްމަންޓް  ީސދާ  ތަނަވްަސ ކޮށިްދނުމާއެކު، ބޭރުގެ  ިދވިެހންނަށް  ފުރަުސތުތައް 
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއީަކ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް އަދަށްވުރެ ފިަހ މާދަމައެއް ދެއްވުމެވެ. އިަދ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޤުދުރީަތ 
މަގުފިަހކުރުމެވެ.  ިއތުރުކުރުމަށް  ިއންވްެސޓްމަންޓް  ީސދާ  ތަނަވްަސ ކޮށިްދނުމާއެކު، ބޭރުގެ  ިދވިެހންނަށް  ފުރަުސތުތައް 

މާހައުލު ިހމާޔަތްކުރިެވ، ރައިްޔތުންނަށް ތަނަވްަސކަމާ، އުފާފާގިަތކަމާ، ކިުރއެރުމާ ތަރައީްޤ މާތްهللا ިމންވަރުކުރެއްވުމެވެ. 
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއީަކ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް އަދަށްވުރެ ފިަހ މާދަމައެއް ދެއްވުމެވެ. އިަދ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޤުދުރީަތ 
މާހައުލު ިހމާޔަތްކުރިެވ، ރައިްޔތުންނަށް ތަނަވްަސކަމާ، އުފާފާގިަތކަމާ، ކިުރއެރުމާ ތަރައީްޤ މާތްهللا ިމންވަރުކުރެއްވުމެވެ. 
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއީަކ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމަށް އަދަށްވުރެ ފިަހ މާދަމައެއް ދެއްވުމެވެ. އިަދ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޤުދުރީަތ 
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Message by UNWTO
Secretary General
Taleb Rifai 

TOURISM DAY
SUPPLEMENT 2012

As part of UNWTO’s ongoing efforts to forge tourism’s contribution to sustainable development, World Tourism Day 
2012 will be celebrated around the theme Tourism & Sustainable Energy: Powering Sustainable Development.
Tourism is leading the way in some of the world’s most innovative sustainable energy initiatives. Energy efficient up-
grades to aircraft, the shift to renewable fuel for aviation and cruise liners, energy technology solutions in hotels, as well 
as countless other initiatives are placing tourism at the forefront of the clean energy transformation.

Sustainable energy initiatives in tourism are creating economic opportunities and jobs for millions, whether in tourism, 
energy or other sectors. As UNWTO findings show, the return on investment in sustainable energy can be enormous, 
enabling tourism businesses to grow and create jobs. At the same time, tourism infrastructure in developing countries is 
helping to bring modern energy services to some of the world’s most vulnerable communities.

With international tourist arrivals reaching one billion in 2012, more must be done to guarantee a brighter energy future. 
Destinations and companies must accelerate their transition to low-emission technologies and embrace existing oppor-
tunities to leapfrog conventional options in favor of more sustainable energy solutions.

As we celebrate World Tourism Day 2012, I urge all tourism stakeholders – governments, businesses and tourists them-
selves – to play their part in reaching the UN goal of achieving sustainable energy for all by 2030 and position tourism 
at the center of the clean energy economies of the future.



Message by Maldives Association of Tourism 
Industry (MATI)
Chairman
Mohamed Umar Maniku 

As we mark the World Tourism Day this year, we are reminded, yet again, of those many factors that contribute to the 
continuing success of our industry. The bountiful natural resources of our country, in the form of its warm blue seas, 
lagoons, coral reefs and small beautiful islands, have provided us a natural platform from which to create our product.
The tourist resorts and other facilities that we have built over the years are only supplementary to these natural gifts.

It is true that we needed the ingenuity and innovative creativity of our entrepreneurs to make our industry the success 
it is today. We needed also the support and enabling climate of trade and investment regimes imposed by government 
and lawmakers.

Businesses and governments working together towards common goals can only mean that the foundation is now laid for 
the tourism industry, or as they now say, travelism, to contribute more to the progress and prosperity of the Maldivian 
nation.

Our challenge is to sustain the core components of our tourism product, mainly the natural environment of our country, 
through careful and prudent exploitation of our resources. To this end, therefore, we dedicate ourselves to ensure a more 
sustainable tourism industry that we leave in the hands of generations to come.



Message by Liveaboard 
Association Maldives 
President 
Ahmed Zubair Adam 
Another World Tourism Day meets the Maldives live-
aboard industry with an interesting theme “Tourism & 
Sustainable Energy: Powering Sustainable Develop-
ment”.The world resources are being utilized by an 
ever growing population and there is a need to develop 
tourism  establishments and products that use sustain-
able & with renewable energy. Many Maldivian
tourist businesses use solar water heaters. Some also 
use heat from air conditioners and  generators to heat 
water. In addition to above, use of energy management 
modules in air conditioning and power generation also 
helps to reduce costs while also reducing waste.

Many boaters in Maldives are switching to LED light-
ning and also moving towards recycling and conserv-
ing energy throught innovation. While the initial in-
vestments are high, the savings from cost efficiency 
brings in higher profits and quicker pay offs. We hope 
the liveaboard industry will be able to bring more in-
novation to impress our clientele with our energy con-
servation and greener operations in future.

Further, since resources need to be shared within Mal-
dives, we also hope that at policy level, public surf and 
dive spots be preserved for everyone instead of devel-
oping them as private resort hotels. In addition, we take 
this opportunity to renew our calls requesting to create 
safe harbor, marinas and garbage collection points for 
the liveaboards to have a sustainable liveaboard tour-
ism product going forward.

As the largest contributor to the GDP of Maldives, the 
tourism industry has become the irreplaceable spine of 
our economy and our social fabric as well. The real 
challenge, though, will be, not the ever increasing the 
number of luxury resorts, but in adapting and redirect-
ing the industry to achieve the maximum of sustainable 
development and benefit to the country and society.
 
The target to make Maldives a carbon-neutral country 
is admirable but the challenge would be to formulate 
laws and regulations to do so without compromising the 
tourism industry which inadvertently contributes most 
of the carbon emissions. As for the yachting industry, 
we are seeing more and more high-profile clients who 
prefer to visit a destination that is eco-friendly and per-
haps even carbon-neutral. 

Hence it would boost the yachting industry if we can 
promote tourism and specifically the yachting industry 
here, without polluting the seas and beaches and con-
trolling carbon emissions without compromising the 
development of the industry. MAYA stands by our aim 
to make Maldives one of the most eco-friendly yacht-
ing destinations and to promote the industry in a sus-
tainable way.

Message by Maldives 
Association of Yacht Agents
Secretary General 
Mohamed Ali



Message by Maldives Association of Travel Agents and Tour 
Operators 
President
Mohamed  Khaleel  
Today, there is no doubt that the world largest industry is tourism,and so it is  for Maldives.  As we are celebrating our 
40th anniversary of tourism here in Maldives, we have crossed many bumpy roads and so many hurdle, yet we are proud 
of our achievement in the tourism sector.

I am proud to say that MATATO’s members collectively contribute over 25% of inbound arrivals to the country and this 
number is growing every year. 

Maldivian travel agents are no longer bit players in this industry but are now a vital and essential force in the engine 
that drives tourism growth in this country. Our members are especially strong in the emerging markets. At a time when 
our traditional western European markets are in decline, it is the local agents who are key in sustaining tourism growth 
in this country.

It is impossible to overstate the positive impact it will have on the economy should the local travel agent industry be 
given equal opportunities.  Most of the local travel companies are owned and operated by young Maldivians.  These 
companies create local employment, generate tax revenues and retain much needed foreign exchange in the country.

I also urge the resort operators to give more support to local travel agents and help us to build this vibrant local travel 
agent industry here in Maldives. 

Today, there are a handful of resort operators who are extremely supportive of our MATATO members.  We are very 
proud of them and I would like to extend our sincere thanks and appreciation to all these individuals and companies for 
their assistance and cooperation and wish that this will continue for many years to come. 

I wish and dream to see some Maldives Travel companies and their brands go international and get their foot hold in 
other parts of the world in near future.



SATTE - New Delhi, India

BITE - Beijing, ChinaITB - Berlin, GermanyMarine Diving Fair - Tokyo, Japan

FESPO - Zurich, Switzerland

Expo 2012 - Yeosu, South Korea

Top Resa- Paris, France TTG Incontri - Rimini, Italy

MITT - Moscow, Russia

BOOT - Dusseldorf, Germany FITUR - Madrid, Spain ATM - Dubai, UAE

TOURISM DAY 
SUPPLEMENT 2012

CITM - Kunming, China

BIT - Milan, Italy
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Events through the 
lense 2011-2012

Maldives Visitors survey 2011 Tourism Adaptation Project 
Workshop

Statistical Work Shop

Asia-Pacific Institute of Broadcasting 
Development General Conference

Star Resort Forum 24th Joint Meeting of the UNWTO Commission

Training on Security in 
the Tourism Industry



Tourist Arrivals 
1972 - 2012

Year Tourist Arrivals Year Tourist Arrivals

1972 1,097 1992 235,852

1973 3,790 1993 241,020

1974 7,593 1994 279,982

1975 9,013 1995 314,869

1976 12,477 1996 338,733

1977 18,668 1997 365,563

1978 29,325 1998 395,725

1979 33,124 1999 429,666

1980 42,007 2000 467,154

1981 60,358 2001 460,984

1982 74,411 2002 484,680

1983 74,163 2003 563,593

1984 83,814 2004 616,716

1985 114,554 2005 395,320

1986 113,953 2006 601,923

1987 131,399 2007 675,889

1988 155,757 2008 683,012

1989 158,488 2009 655,852

1990 195,156 2010 791,917

1991 196,112 2011 931,333



Tourist Arrivals & 
Bed Capacity 
1990 - 2011



Maldives Tourism in 
Numbers

January February March April May June July August Jan-Aug

Arrivals 96,146 83,252 76,469 79,288 63,534 59,379 76,966 79,768 614,802

% change over 2011 20.9 -4.7 -5.3 -0.8 -1.4 6.1 6.1 3.8 2.9

Bed Nights 658,702 599,398 581,755 559,815 465,114 379,082 486,670 534,569 4,265,105

% change over 2011 7.6 -2.5 -6.8 -5.4 -0.8 0.7 1.7 2.9 -0.5

Occupancy Rate (%) 87.1 87.6 75.4 74.2 60.2 51.2 62.9 68.0 70.8

% change over 2011 5.3 -1.5 -5.8 -4.5 -1.2 0.2 -0.9 -1.0 -1.2

Operational Beds 24,384 24,433 24,887 25,143 24,905 24,657 24,977 25,353 24,842

% change over 2011 1.0 -0.9 0.3 0.4 1.1 0.3 3.2 4.4 1.2

Average Duration of Stay (days) 6.9 7.2 7.6 7.1 7.3 6.4 6.3 6.7 6.9

% change over 2011 -0.9 0.2 -0.1 -0.3 0.0 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2

Major Indicators for 2012

Major Indicators for 2012


