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  ޚަ ބަ ރު 
  

 ސިނާޢަތަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ "ން ބޭއްވި ގުޅިގެ  ދުވަހާއި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދުނިޔޭގެ 
  2018 ސެޕްޓެމްބަރު  27، "ސްކޫލް އެސްމްބްލީ  އަހްލުވެރިކުރުވުމުގެ   ދަރިވަރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މުނާސަބަތުގައި  ދުވަހުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގެމިއަހަރު 
ސްކޫލްތަކުގަިއ ތައުލީމުދޭ ސާނަވީލޭގެ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާ 2018ބަރު ސެޕްޓެމް 27ގުޅިގެން ވަނީ  ޖަމާޢަތްތައް

.  ވަނީ ޙާއްސަ އެސެމްބްލީ އެއް  ބާއްވާފައެވެ
  

މި ސިނާއަތުގަިއ ،އެސެމްބްލީގައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ކޮބާކަމާއި، އިޖުތިމާއީ އަދި ޢިގްދިސާދީ ފައިދާތަކާއި މި
. މީގެ އިތުރުން އަންނަ އޮތް ޖީލުތަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ

މުހިއްމުކަމާއިކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިގެންދިއުމަށްޓަކައި ޓެކްނޮލިޖީ ކުރިއެރުވާ އެދާއިރާއިން ކުދިން  ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް
. ބެހޭގޮތުން ވަ   ނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ

  
އޯގަނައިޒޭޝަން  ޓޫރިޒަމް  ވާރލްޑް ނޭޝަންސް ޔުނައިޓެޑް  ގުޅިގެން ދުވަހާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގެ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިއަހަރަށް  އިން) އޯ.ޓީ.ޑަބްލިއު.އެން.ޔޫން( ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޑިޖިޓަްލ" ޝިއާރަކީ ކަ
 .މިއެވެ" ޓްރާންސްފޯރމޭޝަން
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 27 –ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާކިއުން 
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  2018ސެޕްޓެންބަރު 
  

ން ޙަރަކާތްތަކެއް ވަނީކުރުމުގެ ގޮތުން މިމިނިސްޓްރީއިމިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ
. މިގޮތުން  ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުްނ 2018ސެޕްޓެންބަރު  27ރޭވިފައެވެ

ރާއްޖޭގެ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތަކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުަތކުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށް
މީގެ އިތުރުން ޓީ.އެމް.އޭ ސަރަހައްދުގައިވެސް މިދުވަސް  އެވެ.މަރުހަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތައްވަނީ ބޭއްވިފަ

  ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ޙާއްސަ މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
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