
 

 

 
 

  14/3BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ޖެނުައރީ  20 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 ދުމަތް ވިލިމާލޭގައި ފެށުން ޚި ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާރް.ޓީ.އެލް.( އިލެކްޓްރިކް ބަހުގެ 
 

ގޮތުން ވިލިާމލޭގައި އެ ުދމަތް ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ފެށިއްޖެެއވެ.ޚިބަހުގެ  ކްރާއްޖޭ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާްރ.ޓީ.އެލް.( އިލެކްޓްރި
ވީ ބަހެވެ. .ވެހިކަލް( އީ ކް)އިލެކްޓްރި  6ބަހުެގ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާީނ ތިާމވަށްޓާއި ރައްޓެހި  ށާފައި މިވާމިކުންފުނިން ފަ 

މީހުންނަށް  4ދެ ތިބެވޭނެެހން ސީޓު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި، މީގެ އިތުރުން ނމީހުންނަށް އިށީ 11ތަކުގައި މި ބަސް
ވީ ބަސްތަކުގައި .މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ދަތުރުކުރެވޭނެ ޖާގަ މި އީ 15ވީމާ، ޖުމްލަ  ހުންނާެނއެވެ. ކޮޅަށްތިބެވޭނެ ޖާގަވެސް

 ،އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބޭނުންތަކަށް ވިސްނައިދުމަތުގެ ރޫޓާއި ޝެޑިއުލް ޚިމި ހުންނާނެއެވެ. 
ރޫޓައި ޝެޑިއުލް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްަފހުއެވެ. ށް ތްތަކަމި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަާވނެ ގޮ

 އަށް އި، ފެރީ ޓާރމިނަލްއި، ހަސްފަތާލާސަރަޙައްދާ ސިނާޢީ، އޮފީސްތަކާއި، އި ސަރަޙައްދާ ީބޗުއެކުލަވާލިއިރު، ސްކޫލްތަކާއި، 
ކޮންމެ ވީނަމަވެސް،  ނުކަމުގައިވިލިމާލޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅުއެވެ. ބެލިފަފަސޭހައިން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ވާނީ 

 އިންޓަރނަލް ރޫޓްގެ  ކިލޯމީޓަރު ދިގު 1.52ގެ ވިލިމާލޭމަޤްޞަދުގައި، ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިރައްޔިތަކަށްވެސް ފަސޭހައިން 
 . މަޖެހިފައެވެހަ ސަރަހައްދަކަށް ބަސް ހުއްޓުމަށް ވަނީ 10

ްށ އަށް ކަސްޓަމަރުންނަ  00:00އިން ރޭގަނޑު  05:35ދުަވހު ހެނުދނު  7ަބހުގެ ޙިދުމަތް ހަފްތާއަކު އާރް.ޓީ.އެލް. ވިލިމާލޭ 
 ކޮޅެއްގައި މިނިޓާއި ދޭތެރޭ ވަގުތު 10މިނިޓާއި  5ދުމަތް ކޮންމެ ބަސް ހުއްޓިއަކަށް ޚިބަހުެގ ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި 

ހަފްތާގައި މުޅިން ހިލޭ ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ަހމަޖެހިފައިވާކަމުގެ އުފާވެރި  2ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިއަދުން ެފށިެގން ފުރަތަމަ 
ދުމަތުގެ އަޖުމަ ބައްަލވާލެއްވުމަށްވެސް ދަޢުވަުތ ޚިވިލިމާޭލ ބަހުގެ އާރް.ޓީ.އެލް އަދި ދެމެވެ. ޓަމަރުންނަށް ކަސްޙަބަރުވެސް 
 ށް އަޖުމަ ބެލުމަްށ ަހމަޖެހިފައިވާ ޓްރައިއަލް މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ަފރާތުން ލިޭބ މަޢުލޫމާތަ އަރުވަމެވެ. 

ބެލުމަށްފަުހ، ރޫޓްތަކަށް ބަދަލެްއ ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ފެންަނނަމަ، އެ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެކަންވެްސ 
ދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވޭ މުއްދަތު ނިމުމުން، ޚިވިލިމާލޭގައި އާރް.ޓީ.އެލް. ބަހުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. 

/ވިސާކާޑް ބޭނުންުކރައްވައިގެންނާއި، ކިއު.އާރް. ިޓކެޓިންގެ ޒަރީޢާއިން އަދި ފަިއސާ ދައްކަވާފައި ޓިކެޓް މާސްޓަރކާޑް
މުގެ ކުރިން މުމުއްދަތު ނިޓްރައިއަލް ުއފަލާއެކު ދަންނަވަމެވެ.  ކަން ބައްލަވައިގަނެގެްނ، ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ

 ނެއެވެ.ތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާމަކުރެވޭވިލިމާލެ އީ.ވީ ބަހުގެ ޚިދުމަ

 އަހަރުން ދަށުގެ  3އަހަރުން މަތީގެ މީހުްނަނށާއި،  65ތުރުކުރަން ފެުށނަސް، ޓްރައިއަލް މުއްދަތަށްފަުހ، ޓިކެޓް ނަގައިގެން ދަ
 ުނންފުޅުވާ ފަރާތްތަުކން، ނޭަޝނަލް ސޯޝަލް ގައިދޭ ކާޑު، އަދި ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭކުޑަކުދިންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްަކން އަން

 ރުކުރުމުގެ އިންިތޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެންްސޕާ( އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކާޑު ދެއްުކމުން ހިލޭ ަދތު
  ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްމީގެ އިތުރުން، ޔުނިފޯރމްގައި ތިބޭ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ބަހުަގއި ހިލޭ ދަ



 

 

 
 

އާރް.ޓީ.އެލް. ވިލިމާލޭ ބަހުގެ ރޫޓް މެޕްއާއި ޝެޑިއުލް، އާރް.ޓީ.އެލް. ވެބްސައިޓް އަދި އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް 
ހުްނނާނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން،  ލެވެންއިބަލަ

ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބޭނުންކުރެވޭ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްސަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ލުއި ފަސޭހަކަމާއިއެކު
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިިތބުމެވެ.  އްދުމަތެޚި

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

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







