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މާލެ ،ދި ެ

ބޮޑު ތިލަދުންމަތި ގުޅާލާ ،ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް)ގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
ބއްވައިފިއެވެ.
ބޑު ތިލަދުންމަތި ގުޅާލާ ،ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް)ގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ާ
ޮ
ބރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހެވެ .މި
މި މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އި ް
ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
އަސްލަމާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޙުލާއާއި ،ރައްޔިތުންގެ
ބނެޓް ވަޒީރުންނާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ބދުﷲ ވަހީދުއާއި ،ކެ ި
ބރު އަލްފާޟިލް އަ ް
މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެން ަ
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އަލްފާޟިލް އާދަމް
ބރުންނާއި ދަޢުލަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ަ
މެމް ަ
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އާޒިމްއާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ަ
މުޅި ރާއްޖެ ކަނޑުމަގުން ގުޅާލެވޭ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ޚިދުމަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބލިކް ފެރީ
ބރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހުގެ ވަޢުދުފުޅެކެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން" ،އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަ ް
އަލްފާޟިލް އި ް
ނެޓްވޯރކް" މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރެއްވީ  17ޖެނުއަރީ  2021ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
މި މަޝްރޫޢުގެ ފޭސް  1ގެ ދަށުން ،ޒޯން  1ގެ ހއ .ހދ .އަދި ށ .އަތޮޅަށް މިހާރުވަނީ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް
ބކީ  17އަތޮޅަށް
ސްޕީޑް ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދޭން ފެށިފައެވެ .އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ފޭސް  2އަދި ފޭސް  3އެއްގެ ދަށުންާ ،
ޚިދުމަތް ދޭންފެށި މުޅި ރާއްޖެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިގެންދާނެއެވެ .މިއީ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް
އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ޚިދުމަތެކެވެ.
ބންދުން ވީއްލި ،ދަތުރުފަތުރުގެ
ބޑުތިލަދުންމަތީގައި އާރް.ޓީ.އެލް .ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރެވުމާއެކު ރައްޔިތުން ރަށު ަ
މިރޭ ޮ
ބއް ފެށުނީއެވެ .ފުރަތަމަ ޒޯނުގާ ޚިދުމަތް ފަށާފައި މި ވަނީ ،ޒަމާނީ ،ދުވެލި ހަލުއި ،އުޅަނދު ތަކެއްގައެވެ.
ބ ެ
ބ އައު ާ
އިންޤިލާ ީ
ބރު ދުވެލީގައި މިހާރު ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެއެވެ .އެއާކޯން ކުރެވިފައިވާ
މިގޮތުން ކުރިއަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އަވަސްކޮށް ާ
ބލިމީހުން އުފުލުމަށް ވެސް
ބގޮތަށް އަދި ަ
ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން އަރާފޭ ޭ
މިއުޅަނދުތައް ހުންނާނީ ޙާއްސަ އެހީއަށް ޭ
ބހެއްޓޭ ޖާގަ ޚާއްސަކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ .މިއީ،
ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައެވެ .އުޅަނދުގައި ފާހާނާއާއި ލަގެޖް ެ
ބންޏާ ،ރާޅަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެން ،ދެ މޫސުމަށް ވެސް ،ފަހިވާނޭހެން ބަނދެފައިވާ ،ކަނޑަށްވެސް
ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ،އޮއިވަރާާ ،

ގަދަ ،އުޅަނދު ތަކެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފްލީޓްގައި ޒަމާނީ  13ފެރީ މިވަގުތު އޮންނާނެއެވެ .އެއީ މި ޒޯނުގެ  41ރަށަށް،
ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޙިދުމަތް ދެވޭ އުޅަނދުތަކެކެވެ.
އާރް.ޓީ.އެލް.ގެ ޚިދުމަތް ،އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް މިދެނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ވަރަށް ރަށްޓެހި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މިގޮތުން ،ކޮންމެ ތަނެއްގަ ހުރެގެން ،ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ،ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުގާ އޮންނަ ،ސްމާޓު ފޯނުން ،އޭނާ އެ
ބކްކޮށްލެވި ،އަދި ޓިކެޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ .ސްމާޓުފޯނެއް އަތްޕުޅުގާ
ބލާލެވި ،ޓިކެޓު ު
ހުރި ތަނަކުން ދަތުރު ޝެޑިއުލް ަ
ބއްލަވައިގަތުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އާރް.ޓީ.އެލް
ބރު ދައްކަވާލައިގެން ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ .ޓިކެޓް ަ
ބފުޅަކަށް ،ޓިކެޓުގެ ނަން ަ
ނެތް ޭ
ބއްލަވައިގަންނަވާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް އަޅުގަނޑުމެންގެ
ބނުންކުރެވޭނެއެވެ .ކިޔު.އާރް ޓިކެޓް ަ
ބސައިޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން ޭ
ވެ ް
ބ ޗެނަލް އަދި މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކުގައި ވީޑިއޯގެ އެހީގައި ޝާޢިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އާރް.ޓީ.އެލް
އާރް.ޓީ.އެލް ޔޫޓިއު ް
ޓްރެވަލް އެޕް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރ އަދި ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ސްޕީޑް ފެރީގެ ޙިދުމަތް  6ޒޯނުގައި ފެށިގެން ދާއިރު ،ޒަމާނީ ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދޭ
ބޓުޔާރޑު ރާއްޖޭގެ
 82އުޅަނދެއް އޮންނާނެއެވެ 188 .ފެރީ ޓާރމިނަލް ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި އުޅަނދުތަކަށް ޙިދުމަތް ދޭނެ ޯ
ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ .އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒަމީ ކުރިއަށް އޮތް  24މަސް ދުވަސްތެރޭ މުޅި
ރާއްޖެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމެވެ .އެގޮތުގެމަތިން ،ކުރިއަށް އޮތް  9މަސް ދުވަސްތެރޭ  9އަތޮޅެއްގައި މި
ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .މުޅި ރާއްޖެއަށް މި ޚިދުމަތް ފުޅާވެގެން
ދާއިރު އަށެއްކަ ސަތޭކަ ވަޒީފާ އަލަށް އުފެދިގެން ދާނެއެވެ .މި މުވައްޒަފުންނަކީ ،ކޮންމެ މީހެއްގެ އެވްރެޖު މުސާރައަށް
ބޔަކަށް ،ވެގެންދާނެއެވެ.
ބލު ަ
ބލާއިރު ،އެކަށީގެންވާ މުސާރައެއް ލިބޭ ،އަދި ޚިދުމަތަށް ތަމްރީނު ވެފައިވާ ،ޤާ ި
ަ
ބޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ
ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ޮ
ބނުންކުރެވޭ ،ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ
އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޭ
ބމެވެ.
ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތި ު

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ހޮޓްލައިން1650 :
އީމެއިލްinfo@mtcc.com.mv :
ވެބްސައިޓްwww.mtcc.mv :

