
 

 

  70/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ޖޫން  15 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 ދުމަތް ދިނުމަށް ތާވަލުކުރެވިއްޖެ ޚި ބަސް ރޫޓެއްގެ    2ދުމަތާއި ގުޅި އައު  ޚި އެމްޓީސީސީގެ އައު ބަސްތައް ރަސްމީކޮށް ބަހުގެ  
 

 ދިނުމަށް ތާވަލުކުރެވިއްޖެއެވެ.ދުމަތް  ޚިަބސް ރޫޓެއްގެ    2ދުމަތާއި ގުޅި އައު  ޚިއެމްޓީސީސީގެ އައު ަބސްތައް ރަސްމީކޮށް ަބހުގެ  
އައު ަބސްތައް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ގުޅުނު    ދުމަތާއިޚި  ަބހުގެގައި ޭބއްވުނު ހާއްޞަ ޙަފުލާއެއްގައި    2ހުޅުމާލެ ފޭސް  

ދެވަނަ    ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ  2021  ސެޕްޓެމްަބރ  30މި ަބދަލާއެކު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްބރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހުއެވެ.  
ަބހުގެ   ކުރެވުނު  ތަޢާރަފު  ފުޅާވެދުމަޚިފިޔަވައްސަށް  ދެމުންގެންދާތް  މިހާރު  ސަރަހައްދުގައި  މާލެ  ގްރޭޓަރ    ގެ ރޫޓު  6  ، 

ވެސްޓް މާލެ  އެހެންމެ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން  ހަމަލިބިގެންދާނެއެވެ.    ދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށްޚިރޫޓެއްގެ    8  ަބދަލުގައި
އަދި އޮފް    ށް މިނިޓަ  15  ޕީކް ގަޑީގައި   އަވަސްމިންކުރެވެމުންދާޕާރކްއަށް ދަތުރުކުރާ ޑައިރެކްޓް ަބސް ރޫޓް މިހާރު އޮޕަރޭޓް  

  46ޑަަބލް ޑެކަރ ަބސްތަކާއެކު ޖުމްލަ    15އަދި ފްލީޓަށް އިތުރުކުރެވޭ    ޓަށް ަބދަލުވެގެންދާނެއެވެ.މިނެ  20ޕީކް ގަޑީގައި  
ރުފިޔާއެވެ.    15ންޖަރަކަށް  ދުމަތުގެ އަގަކީ ޕަސި ޚިއައު ަބސް ރޫޓްތަކުގެ  ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މި  ދެން  ދުމަތުގައި  ޚިަބހެއް  

ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.    ކަސްޓަމަރުންނަށް  ދުމަތް ހޯދުމުގައިވެސްޚިއަދި މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ަބސް ކާޑު އައު ރޫޓުތަކުން  
  ފިޔަވަހީގައި   ވަނަ  2  ހުޅުމާލެ  ޙާއްސަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ރައްޔިތުންނައް  ސަރަހައްދުގެ  މާލެ  ގްރޭޓަރ  ަބސްތަކާއެކު  އިތުރުކުރެވުނު

  ލުއިފަސޭހަކަން  އިތުރު  ، ލިިބ  ހައްލު  ދަތިތަކަށް  ދިމާވަމުންއައި  ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތް  ަބހުގެ   ރައްޔިތުންނަށް  ދިރިއުޅޭ
 އަވަސްމިން ދުމަތް ދެވޭ  ޚިަބސް ރޫޓުތަކުން  ލާއި  ޞީތަފް  ތަކުގެއައު ަބސް ރޫޓު   .ޤަޫބލުކުރަމެވެ  ންފުނިންކު  މި  ލިބިގެންދާނެކަމަށް

 ވަނީއެވެ.ަބޔާންކުރެވިފައި އެތިރީގައި 

   ލް ޞީއައު ބަސް ރޫޓުތަކުގެ ތަފް 

 ( އަވަސްމިނުގައިގަޑިއިރުގެ    1)މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރެވެމުންދަނީ    ޑައިރެކްޓް ރޫޓްވެސްޓް ޕާރކް  މާލެ    –ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި  

 (އް)އައު ރޫޓެ ކާރނިވަލް ޑައިރެކްޓް ރޫޓްމާލެ  –ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި 

 (  އް)އައު ރޫޓެ އެއަރޕޯޓް ޑައިރެކްޓް ރޫޓް ޝަނަލްވެލާނާ އިންޓަރނޭ –ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި 

   އަވަސްމިން ދުމަތުގެ  ޚި އައު ބަސް ރޫޓުތަކުގެ  

 ޙިދުމަތް ދެވޭ ގަޑިތައް   އަވަސްމިން ދުމަތުގެ  ޚި    ރޫޓް 

މާލެ   –  2ހުޅުމާލެ ފޭސް    –  7  ރޫޓް
 )ވެސްޓް ޕާރކް( 

 މިނިޓުން 15ޕީކް ގަޑިތަކުގައި 

 މިނިޓުން  20އޮފް ޕީކް ގަޑިތަކުގައި 

30:23 - 45:05 



 

 

   މިނެޓުން 30އިން ފެށިގެން  22:00ރޭގަނޑު 

މާލެ   –  2ހުޅުމާލެ ފޭސް    –  8  ރޫޓް
 )ކާރނިވަލް(  

 މިނިޓުން 15ޕީކް ގަޑިތަކުގައި 

 މިނިޓުން  20އޮފް ޕީކް ގަޑިތަކުގައި 

 މިނެޓުން  30އިން ފެށިގެން  22:00ރޭގަނޑު 

30:23 – 45:05 

 – 2ހުލުމާލެ ފޭސް  – 9 ރޫޓް
 އެއަރޕޯޓްލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ވެ

 މިނިޓުން 30 ގަޑިތަކުގައި ޕީކް

 ގަޑިއިރުން  1 ގަޑީގައި ޕީކް އޮފް

00:00 – 00:06 

 

ރާއްޖޭގައި   .އެދެމެވެ  ންއަށް ގުޅުއްވު  1650ކުންފުނީގެ ހޮޓްލައިން  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  ދުމަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ޚިމި  
ޮބޑު  ޚިދަތުރުފަތުރުގެ   އެންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ހައިދުމަތް  މަޤްޞިކުންފުނީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކަށީގެންވާ  ޞައްޔަތުން،  ދަކީ 

ދަތުރުފަތުރުގެ  ތަކެއްއަގު އެއްގަމުގެ  ކަނޑާއި  ބޭނުންކުރެވޭ،  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  ފޯރުކޮށްދޭ   އްދުމަތެޚިގައި  ރައްޔިތުންނަށް 
 ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިުބމެވެ. 

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

 މުޙައްމަދު ނާޒިމް
 ޑިވިޝަން  ޓްރާންސްޯޕޓް ލޭންޑް    –ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ  

 3001411ފޯން:  
 mohamed.nazim@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

http://www.mtcc.com.mv/

