
 

 

 
 

  02/3BDAD/MR/202-MTCC   ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022 ޖަނަވަރީ 10، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 ކޮންޓެކްޓްލެސް   ދަތުރުވެރިންނަށް   ވާ ށް ބޭނުންކުރަ   ޚިދުމަތް   ބަހުގެ މާލެ ސިޓީ  (  އެލް . ޓީ . އާރް )   ލިންކް   ޓްރާންސްޕޯޓް   ރާއްޖެ 
 ހަމަޖެހިއްޖެ   އިންތިޒާމް   ދެއްކޭނެ   ފައިސާ   ޓިކެޓަށް   މެދުވެރިކޮށް   ކާޑު ކްރެޑިޓް    ނުވަތަ ޑެބިޓް    ވިސާ   އަދި   މާސްޓަރކާޑު 

 
ލުއިފަސޭހަތަކެއް ޚިދުމަތް  ަބހުގެ(  އެލް.ޓީ.އާރް)  ލިންކް  ޓްރާންސްޕޯޓް  ރާއްޖެ އިތުރު  ދަތުރުވެރިންނަށް  ބޭނުންކުރައްވާ   

  މޯލްޑިވްސްއާއި މާސްޓަރކާޑާއި ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ހޯދައިދިނުމަށް މި ކުންފުނިން ޭބންކް އޮފް 
ަބހުގެ  މާލެ ސިޓީ  އާރް.ޓީ.އެލް    މެދުވެރިކޮށް  ކާޑު  ޑެިބޓް އަދި ކްރެޑިޓް  ްބރޭންޑުގެ  ވިސާ  އާއި  މާސްޓަރކާރޑް  ކޮންޓެކްޓްލެސް

ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޭބންކެއްގެވެސް   އެގޮތުން  .ފައެވެހަމަޖެހި  ވަނީ  މިއަދުން ފެށިގެން  އިންތިޒާމް  ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ
ކާޑެއް އަތުގައި އޮވެއްޖެނަމަ އާރް.ޓީ.އެލް ޑެިބޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް    ގެްބރޭންޑު  ވިސާ  ނުވަތަ  މާސްޓަރކާރޑްކޮންޓެކްޓްލެސް  
ކޮންޓެކްޓްލެސް    ްބރޭންޑުގެ  ވިސާ  އަދި  މާސްޓަރކާރޑް  ދެއްކޭނެއެވެ.  ފައިސާ  މިހާރު  މެތަޑުން  ޓެޕް އެންޑް ޕޭަބހުގެ ޚިދުމަތަށް  

ބޭނުނުންވާ    މެދުވެރިކޮށް  ކާޑު ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  ސިޓީގެ  ވެލިޑޭޓަރޓިކެޓަށް   ގައިވެސް ހެއްަބ  އެލް.ޓީ.އާރް  ރިހާހު  މާލެ 
ކޮންޓެކްޓްލެސް  ާބވަތުގެ  އާރް.ޓީ.އެލް ަބހުގެ ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު  .  ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ

 ވެ.ދެއްކޭނެއެވަގުތުން ފައިސާ    މުންނުވަތަ ޖައްސާލުލުމުން  ކޮށް ޓެޕް  އިގަސްކޭނަރ  ގެވެލިޑޭޓަރ  ، ަބހުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާކާޑު
ފައިސާދެއްކޭނެ އިންތިޒާމާއިއެކު،   އިތުރު މިކުރެވުނުގެ ފަސޭހައަށް  ދަތުރުވެރިން  ޭބނުންކުރަށްވާ  ޚިދުމަތްގެ  އާރް.ޓީ.އެލް ަބހު

 ގޮތަށް ަބހުގެ ޓިކެޓަށް ފައިސާ މިހާރު ދެއްކޭނެއެވެ.  3ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

  ޓިކެޓެއް  ކަރުދާސް  ބަހުން  ސީދާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ފައިސާ  ނަގުދު  :)ކަރުދާސް ޓިކެޓް(   ދެއްކުން ނަގުދުކޮށް ފައިސާ   -1
  – އަދި އައްޑޫސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ލާމު    R12, R11, R10މާލެ ަބސް  މި ޚިދުމަތް ލިޭބނީ  )  ؛ތުންގަ

 ގަން، ފޮނަދޫ، އިސްދޫ އަދި ކަލައިދޫ(
 މެދުވެރިކޮށް  ވެްބސައިޓް  ނުވަތަ  އެޕް  ޓްރެވަލް  އެލް.ޓީ.އާރް  (:)ކިޔު.އާރް ޓިކެޓް   ކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން އޮންލައިން  -2

)މި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ އާރްޓީއެލް ަބހާއި އަދި ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް   ؛ތުންގަ  ޓިކެޓެއް   އާރް.ކިޔު  އޮންލައިންކޮށް
 ބޭނުންކުރެވޭނެ( 

  ކާޑެއް  ކްރެޑިޓް  ނުވަތަ  ޑެބިޓް  ކޮންޓެކްޓްލެސް  ްބރޭންޑުގެ  ވިސާ  އަދި  މާސްޓަރކާރޑް  ޓެޕް ޓު ޕޭ )ޓިކެޓްލެސް(: -3
މިގޮތަށް ޓިކެޓަށް    ،ކަމުން  މިއީ ޓިކެޓްލެސް ޚިދުމަތެއް  . ދެއްކުން  ފައިސާ  ޓެޕް ޓު ޕޭ އުޞޫލުން  މެދުވެރިކޮށް

ނުކުރާނެއެވެ. ދުލެއް  ޓިކެޓެއް  ފަރާތްތަކަށް  ދައްކަވާ  ލިޭބނީ  )  ފައިސާ  މިވަގުތު  ޚިދުމަތް  ސިޓީމި   ގެމާލެ 
 ަބސްތަކަށް( 

 



 

 

 

 

 

މާލެ    އެލް.ޓީ.އާރް  ހަމައެކަނި  މިވަގުތަށް  އިންތިޒާމަކީ  ދެއްކުމުގެ  ފައިސާ  ކޮންޓެކްޓްލެސް  އިސްވެދެންނެވުނު  ތައާރަފުކުރާ  އަލަށް
ކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަވަސް މުސްތަޤުަބލެއްގައި އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުގައި ޚިދުމަތެ  އިތުރުކުރެވުނު  ޚިދުމަތަށް  ގެަބހުސިޓީގެ  

 ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމް  ދެއްކުމުގެ   ސާފައި  ކޮންޓެކްޓްލެސްމި ކުންފުނިން ދެމުން އަންނަ އާރް.ޓީއެލް ަބހުގެ ޚިދުމަތަށްވެސް  
 ކުރަންހުރި މަސައްކަތް މި ކުންފުނިން ކުރަމުން އަންނަކަން ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް އައި.ޑީ. ކާޑު  އަހަރުން ދަށުގެ    3އި،  ށާއިސްރަށްވެހިންނައަހަރުން މަތީގެ    65ދުމަތް  ޚި  އާރް.ޓީ.އެލް ަބހުގެ
ހިލޭ  ވުދެއްކެ ސޯޝަލް  ޚާ  ހަމައެހެންމެއެވެ.  ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެމުން  ނޭޝަނަލް  ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  އްސަ 

ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޔުނިފޯރމްގައި   ހިލޭ ދަތުރު  ވެސް   ދީފައިވާ ކާޑު ދެއްކުމުން  ޕްރޮޓެކްޝަން )އެންސްޕާ( އިން
 ކުރެވޭނެއެވެ.  ޭބ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ހިލޭ ދަތުރުތި

އާރް.ޓީ.އެލް ރިކޮށް  މެދުވެ  އް ކްރެޑިޓް ކާޑެ  ނުވަތަޑެިބޓް    ޑުގެްބރޭން   ވިސާ  ދިއަ  މާސްޓަރކާރޑް  ކޮންޓެކްޓެލެސް  މި ފުރުޞަތުގައި
ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް    އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،ފައިސާ ދެއްކޭނެ  ޓިކެޓަށް  ކޮންޓެކްޓްލެސްކޮށް  ގައި  ަބހުގެ ޚިދުމަތު

ކޮށްދެއްވި މާސްޓަރކާޑުން  ފާހަގަކޮށްމަސައްކަ  އަގުހުރި  އާއި  އިޙްލާސްތެރި ޝުކުރެތް  ވަރަށް  ޑިޖިޓަލް  ދަންނަވަމެވެ.    އް، 
ޒަމާނުގައި،   މި  ކުރިއަރާފައިވާ  ރައްޔިބޭންކިންގ  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  އާާބދީގެ    ކޮންޓެކްޓްލެސް   ދަނީ  ތުންދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މި ތަޢާރަފުކުރެވުނު ޕޭމަންޓް   ޑެިބޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ބަދަލުވަމުންނެވެ. ވީމާ،  ބްރޭންޑު  ވިސާނުވަތަ    މާސްޓަރކާރޑް
  ލިބޭނެކަމަށް   މި ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެތަކެއް ލުއިފަސޭހަތަކެއް  .އެލް ަބހުގެ  މެތަޑްގެ ސަަބުބން އާރް.ޓީ

 އުންމީދުކުރަމެވެ.

ރޫޓް މެޕް އާރް.ޓީ.އެލް. ވްެބސައިޓް އަދި ޓްރެވަލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޙިދުމަތުގެ ޝެޑިއުލް އަދި  އާރް.ޓީ.އެލް.  
ަބސްތައް   މެދުވެރިކޮށް  ގެ ލައިވް ޓްރެކިންގ ޚިދުމަތްއާރް.ޓީ.އެލް. ޓްރެވަލް އެޕްހަމައެހެންމެ  ަބއްލަވާލެވެން ހުންނާނެއެވެ.  

ބަލައިލެ ކަސްޓަމަރުންނަށް  މިހާރު  ސަރަހައްދުވެސް  އަތޮޅުތެރޭގައާއި  ދުމަތް  ޚިަބހުގެ  ފެރީއާއި  އާރް.ޓީ.އެލް.    ވޭނެއެވެ. އޮތް 
 ންކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުގްރޭޓަރ މާލެ  ސަރަޙައްދުގައި ފެށިގެން މިވީ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި،  

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމާއި ކަނޑު ރާއްޖޭގައި  ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރު ލުމަށްއެއްާބރު އިލިުބނު ޮބޑު ތަރުޙީާބ
 ،ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  އްގައި ވީހާވެސްއެންމެ ޮބޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެ

 ދެމިތިުބމެވެ. ނުންމަތީ، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

 www.mtcc.mvވެބްސައިޓް: 

http://www.mtcc.mv/

