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ޕްރެސް ރިލީޒް
ވހިރާއްޖެ 15 ،ޖޫން 2022
މާލެ ،ދި ެ

އެމްޓީސީސީގެ އައު ބަސްތައް ރަސްމީކޮށް ބަހުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅި އައު  2ބަސް ރޫޓެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތާވަލުކުރެވިއްޖެ
ބސް ރޫޓެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތާވަލުކުރެވިއްޖެއެވެ.
ބހުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅި އައު ަ 2
ބސްތައް ރަސްމީކޮށް ަ
އެމްޓީސީސީގެ އައު ަ
ބސްތައް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ
ބހުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅުނު އައު ަ
ބއްވުނު ހާއްޞަ ޙަފުލާއެއްގައި ަ
ހުޅުމާލެ ފޭސް  2ގައި ޭ
ބދަލާއެކު  30ސެޕްޓެމްބަރ  2021ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ދެވަނަ
ބރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހުއެވެ .މި ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި ް
ބހުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވެ ،ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ދެމުންގެންދާ  6ރޫޓުގެ
ފިޔަވައްސަށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ަ
ބގެންދާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން މާލެ ވެސްޓް
ބދަލުގައި  8ރޫޓެއްގެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލި ި
ަ
ބސް ރޫޓް މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރެވެމުންދާ އަވަސްމިން ޕީކް ގަޑީގައި  15މިނިޓަށް އަދި އޮފް
ޕާރކްއަށް ދަތުރުކުރާ ޑައިރެކްޓް ަ
ބސްތަކާއެކު ޖުމްލަ 46
ބލް ޑެކަރ ަ
ބދަލުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ފްލީޓަށް އިތުރުކުރެވޭ  15ޑަ ަ
ޕީކް ގަޑީގައި  20މިނެޓަށް ަ
ބސް ރޫޓްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަކީ ޕަސިންޖަރަކަށް  15ރުފިޔާއެވެ.
ބނުންކުރެވޭނެއެވެ .މި އައު ަ
ބހެއް ޚިދުމަތުގައި ދެން ޭ
ަ
ބނުންކުރެވޭނެއެވެ.
ބސް ކާޑު އައު ރޫޓުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޭ
ބނުންކުރަމުންދާ ަ
އަދި މިހާރުވެސް ޭ
ބސްތަކާއެކު ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނައް އަދި ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ހުޅުމާލެ  2ވަނަ ފިޔަވަހީގައި
އިތުރުކުރެވުނު ަ
ބ ،އިތުރު ލުއިފަސޭހަކަން
ބހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދިމާވަމުންއައި ދަތިތަކަށް ހައްލު ލި ި
ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ަ
ބސް ރޫޓުތަކުން ޚިދުމަތް ދެވޭ އަވަސްމިން
ބސް ރޫޓުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ަ
ބލުކުރަމެވެ .އައު ަ
ބގެންދާނެކަމަށް މި ކުންފުނިން ޤަ ޫ
ލި ި
ބޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ތިރީގައި ަ
އައު ބަސް ރޫޓުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި – މާލެ ވެސްޓް ޕާރކް ޑައިރެކްޓް ރޫޓް (މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރެވެމުންދަނީ  1ގަޑިއިރުގެ އަވަސްމިނުގައި)
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި – މާލެ ކާރނިވަލް ޑައިރެކްޓް ރޫޓް (އައު ރޫޓެއް)
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި – ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޑައިރެކްޓް ރޫޓް (އައު ރޫޓެއް)
އައު ބަސް ރޫޓުތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ އަވަސްމިން
ރޫޓް

ޚިދުމަތުގެ އަވަސްމިން

ރޫޓް  – 7ހުޅުމާލެ ފޭސް  – 2މާލެ ޕީކް ގަޑިތަކުގައި  15މިނިޓުން
(ވެސްޓް ޕާރކް)

އޮފް ޕީކް ގަޑިތަކުގައި  20މިނިޓުން

ޙިދުމަތް ދެވޭ ގަޑިތައް
05:45 - 23:30

ރޭގަނޑު  22:00އިން ފެށިގެން  30މިނެޓުން
ރޫޓް  – 8ހުޅުމާލެ ފޭސް  – 2މާލެ ޕީކް ގަޑިތަކުގައި  15މިނިޓުން
(ކާރނިވަލް)

05:45 – 23:30

އޮފް ޕީކް ގަޑިތަކުގައި  20މިނިޓުން
ރޭގަނޑު  22:00އިން ފެށިގެން  30މިނެޓުން

ރޫޓް  – 9ހުލުމާލެ ފޭސް – 2
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

ޕީކް ގަޑިތަކުގައި  30މިނިޓުން

06:00 – 00:00

އޮފް ޕީކް ގަޑީގައި  1ގަޑިއިރުން

ބނުންފުޅުވާނަމަ ކުންފުނީގެ ހޮޓްލައިން  1650އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ރާއްޖޭގައި
މި ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޭ
ބޑު ކުންފުނީގެ ހައިޞިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ އެކަށީގެންވާ
ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ޮ
ބނުންކުރެވޭ ،ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ
އަގުތަކެއްގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޭ
ބމެވެ.
ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތި ު
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
މުޙައްމަދު ނާޒިމް
ޕޓް ޑިވިޝަން
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ – ލޭންޑް ޓްރާންސް ޯ
ފޯން3001411 :
އީމެއިލްmohamed.nazim@mtcc.com.mv :
ވެބްސައިޓްwww.mtcc.com.mv :

