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 ޚަ ބަ ރު 

  

 

ގެ  18.7% ފަތުރުވެރިކަމަށް  ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ މަހު ޖޫން  ވަނަ އަހަރު  9201

  ކުރިއެރުމެއް 

 

އަހަރުގެ  ދަދު ވަނީ އޭގެ ކުރީޢަގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިމަހު ރާއްޖެއަށް  ޖޫންވަނައަހަރުގެ  2019

ޫލމާތާއި، ޢު ރޭޝަނުން ލިބިފައިވާ މަމޯލްޑިވްސް އިމިގް އިތުރުވެފައެވެ. 21އަޅާބަލާއިރު % އިމަހާޖޫން

މައްޗަްށ  ލޫމާތުގެޢުރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ލިބިފައިވާ މަމިމިނިސްޓްރީގައި 

 ޖޫން  ވަނައަހަރުގެ 2019ބިނާކޮށް މިމިނިސްޓްރީއިން ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 

ރާއްޖެއަްށ ޒިޔާރަތްކުރި  ގެ ނިޔަލަށްމަހު ޖޫން  ވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށް،ަފުތރު 113,475ރާއްޖެއަށް މަހު 

ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާިއ  2018މިއީ  .އަށް އަރާފައެވެ 862,589 ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވަނީ 

  ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 18.7އަޅާބަލާއިރު %

  

 ރި ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަަކށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކު ނިޔަލަށް ގެމަހު  ޖޫން އަހަރު ވަނަ 2019

ގެ ޔޫރަޕް އި އެކު ޞާޙިއް %50.3 ވަނީޒިޔާރަތްކޮށްފައިއެންމެ ގިނަ ަފުތރުވެރިން ބަލާއިރު، 

ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުެވރިންެގ  އްދުންޙަނިޔަލަށް މިސަރަ ގެމަހު ޖޫން  މިޮގތުން ޤައުމުތަކުންނެވެ.

 ށް އެކަިނަބލާއިރު،މަހަ ޖޫން. އަރާފައިވެއެވެ އަށް 433,847 ،ގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު 16.5 %ޢަދަދު

 .ފަިއވެއެވެފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށް 37,678 ރާއްޖެއަށް ޔޫރަޕުންމަހު  ޖޫން ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 އަކާއިއެކުޞާއްޙި ގެ 40.4%ދެވަނަޔަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 

މަހު އޭޝިާއ ޕެސިފިކް ޖޫންަވނައަހަރުގެ  2019 އްދުގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ.ޙަސަރަ  އޭޝިއާ ޕެސިފިކް

ގެ ިނޔަލަށް މަހު ޖޫން  ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު، 61,172އްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޙަސަރަ

މިއީ އަރާފައިވެއެވެ.  348,779އްދުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ޙަމިސަރަ

 ވަނަ 2019މީގެ އިތުރުން ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  20.1މިމުއްދަާތއި އަޅާބަލާއިރު %އަހަރުގެ  ވަނަ 2018

 43,948އަކާއި އެކު ޖުމްލަ ޞާއްޙިގެ  5.1އްދުން %ޙަސަރަ  އެމެރިކާ ގެ ނިޔަލަށް މަހު ޖޫންއަހަރުގެ 

ނާިއ ފަތުރުވެރިން 27,679 އާއިއެކު ޖުމްލަޞާއްޙި 3.2%ތަކުން މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމު ފަތުރުވެރިންނާއި،

އެވެ. އި ވެރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ ފަތުރުވެރިން 8,204އްސާއާއިއެކު ޙި  1އްދުން %ޙަ ސަރަ އެފްރިކާ
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ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ މަހު ޖޫންވަނައަހަރުގެ  2019 މާރކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު،ވަކިވަކި 

 އިޓަީލވިލާތް  ،)9.5(% އިންޑިއާ ،)16.3ޗައިނާ (%މާރކެޓަކީ،  10ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ 

 ސޭސިވިލާތްފަރަން، )5(% ރަޝިއާ ،)7.5(% އިނގިރޭސިވިލާތް، )8(% ޖަރުމަނުވިލާތް، )8.7(%
ހުރިާހ އެވެ. މި )2.3%( އޮސްޓްރޭލިއާއަދި  ،)2.6%( ޖަޕާން )3.2ޔޫ.އެސް.އޭ (% ،)4.3(%

 އައިސްފައިވެއެވެ.  ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ށްވެސްމާރކެޓްތަކަ

  

ށް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ނިޔަލަ ގެމަހު ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ  2019

އެނދު  45,772އެނދުގެ ެތރެއިން އެވްރެޖްކޮށް 48,825 ޓޫރިޒަމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ 

  ދަުދ ވަނީ ޢަރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ރޭގެ ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެ މިމުއްދަތުގައިއޮޕަރޭޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، 

ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓް، ހޮޓާ، ، ގެ ނިޔަލަށްމަހު ޖޫން އަހަރުގެ  ވަނަ 2019އިތުރުވެފައެވެ.  %14.7

އެވެ.  5,420,175ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެ އަންދާޒާކުރެވޭ ޖުމްލަ ބެޑްނައިޓްސް އަކީ 

އަދި  އެވެ. 65.9 % ކީއެނދު ބޭނުންޮކށްަފއިވާ ނިސްބަތަ މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިންއަދި 

 ދަކޮށްފައިވެއެވެ.ދުވަސް ހޭ 6.3މިމުއްދަތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި 
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