
 

 

 
 

  88/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  4 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 
 ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާރް.ޓީ.އެލް( ބަހުގެ ޙިދުމަތް މާލޭގައި ފެށުން  

 
 2022ސެޕްޓެމްަބރ    5ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އާރް.ޓީ.އެލް މާލެ ަބހުގެ ޙިދުމަތް  ރަފްކުރުމަށް  ޢާަބހުގެ ޚިދުމަތް ތަ  އާންމުމާލޭގައި  

ކަމަށްވާ ހެންވޭރު، އް  އަވަށެ  4މި ޚިދުމަތް މާލޭގެ    ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް އެމްޓީސީސީއިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ފެށޭ
  ސޯސަން   ،ރޫޓް  އަމީނީރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ގަލޮޅު، މައްޗަންގޮޅި އަދި މާފަންނުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯ

ރައްޔިތަކައްވެސް  .  މެދުވެރިކޮށެވެ  ރޫޓް  އޯކިޑް  އަދި  ،ރޫޓް ކޮންމެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިރިއުޅުން  ހިސާެބއްގައި  ކޮންމެ  މަލޭގެ 
ަބސް ހުއްޓި ހުންނާނެއެވެ. މާލޭގައި    40ރޫޓްގައި ޖުމްލަ    3ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްވެ ދެންނެވުނު    އިން ޚިދުމަތްފަސޭހަ

 ރުފިޔާއެވެ.   7/-ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ ޙިދުމަތަ ަބހުގެ މާލެ އެލް.ޓީ.އާރްފެށިގެންދާ 

ަބހަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް    8ަބހުގެ ތެރެއިން    18ަބސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.    18ގައި ޖުމުލަ  ޙިދުމަތު   ަބހުގެ  މާލެ  އެލް.ޓީ.އާރް
ޭބނުންފުޅުވާ ފަރާތްކަތަށް ފަސޭހައިން އަރާފޭޭބގޮތަށް ރޭމްޕް އަދި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއަށް ހާއްސަ ޖާގަ އެކުލެވޭ ަބސްތަކެކެވެ.  

ގޮނޑި ހުންނާނެއެވެ. އަދި   20  ސްތަކުގައިތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ަބއެހީއަށް ޭބނުންފުޅުވާ ފަރާތް  ހާއްސައިސްވެދެންނެވުނު  
މީހުނަށް    10ގޮނޑި ހުންނާނެއެވެ. މި ދެވައްތަރުގެ ަބހުގައިވެސް އިތުރަށް    22ރޭމްޕް ހަރުކުރެވިފައި ނުވާ ަބސްތަކުގައި  

 ންޑަލް ހުންނާނެއެވެ. ހޭ 10ކޮޅަށްތިެބ ދަތުރުކުރުމަށް އަތުން ހިފަހައްޓާނެ 

ހަފްތާގެ  ޙިދުމަތް  ަބހުގެ  މާލެ  އެލް.ޓީ.އާރް ހެނދުނު    7  ރޭގަނޑު    5:45ދުވަހު  ކަސްޓަމަރުންނަށް   00:15އިން  އަށް 
.  ގެންދާނެއެވެލިިބ  ތެރޭ ވަގުތެއްގައިމިނެޓާއި ދޭ  15އި  މިނެޓާ  10ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތް ކޮންމެ ަބސްހުއްޓިއަކަށް  

ފެށުމަށްޚިދުމަތް  މި މާދަމާ  މުޅިން  2ފުރަތަމަ    ފަހު،  ކަސްޓަމަރުންނަށް  އިންތިޒާމް  ހަފްތާގައި  ދަތުރުކުރުމުގެ    ހިލޭ 
ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.   ވެސްަބހުގެ ޚިދުމަތުގެ އަޖުމަ ަބއްލަވާލެއްވުމަށް  ހަމަޖަހިފައިވާކަމުގެ އުފާވެރި ޙަަބރުވެސްދެމެވެ. އަދި މާލެ

ޚިދުމަ ަބހުގެ  އާރް.ޓީ.އެލް  ސަރަހައްދުގައި  އަދި  މާލެ  ވެްބސައިޓް  އާރް.ޓީ.އެލް  ނިމުމުން،  މުއްދަތު  ފޯރުކޮށްދެވޭ  ހިލޭ  ތް 
ގެން ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ަބއްލަވައި   ޓިކެޓްއާރް  ޔުއެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހައިން ކި

ަބއްލަވައިގަންނަވާނެގޮތުގެ ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާރް.ޓީ.އެލް ޔޫޓިއުްބ ޗެނަލް އުފަލާއިއެކު ދަންނަވަމަވެ. ކިޔުއާރް ޓިކެޓް  
އަދި މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރ އަދި  

 ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

 
 



 

 

 
 

RTL Travel App - IOS 
(app/id1605778705-travel-https://apps.apple.com/in/app/rtl) 
- RTL Travel App -Android  
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scsoft.maldivesrtl) 
- https://www.rtl.mvWebsite:  

އަހަރުން ދަށުގެ   3އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށާއި،    65،  ޓްރައިލް މުއްދަތައްފަހު ޓިކެޓް ނަގައިގެން ދަތުރުކުރަން ފެށުނަސް
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  ން  ފަރާތްތަކުވާ  ފުޅުކާޑު އަދި ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ކުޑަކުދިންނަށް  
އެވެ.  އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ  ކާޑު ދެއްކުމުން ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެކޮށްފައިވާ  )އެންސްޕާ( އިން ދޫއޭޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  

 އެވެ. ފަމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިމީގެ އިތުރުން، ޔުނިފޯރމްގައި ތިޭބ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ަބހުގައި ހިލޭ ދަތުރުކުރު

ވެްބސައިޓު   ަބހުގެ  މާލެ  އެލް.ޓީ.އާރް އާރް.ޓީ.އެލް.  މެޕް  ަބ  ރޫޓް  ކަސްޓަމަރުންނަށް  މެދިވެރިކޮށް  އެޕް  ލައިލެވެން އަދި 
ދަތުރުފަތުރުގެ    .ހުންނާނެއެވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިރާއްޖޭގައި  ހައިސިއްޔަތުން،  ކުންފުނީގެ  ޮބޑު  އެންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދުމަތް 

އަގެދަކީ  ޞަމަޤް ލުއެކަށީގެންވާ  ފަސޭހަކަމާއި  ދަތުރުފަތުރުގެ އްގައި  އެއްގަމުގެ  ކަނޑާއި  ބޭނުންކުރެވޭ،  އިފަސޭހަކަމާއެކު 
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިުބމެވެ.  އްދުމަތެޚި
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

 1650: ހޮޓްލައިން 
 info@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 

   www.mtcc.mvވެބްސައިޓް: 
 

https://www.rtl.mv/
http://www.mtcc.mv/
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