
 

 

 
  52/3BDAD/MR/202-MTCC  ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ފެބްރުއަރީ  2 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

އިން ފެށިގެން    2023ފެބްރުއަރީ    3ދުމަތުން  ޚި ބަހުގެ  އީ.ވީ    ވިލިމާލެ   ( އެލް . ޓީ . އާރް )   ލިންކް   ޓްރާންސްޕޯޓް   ރާއްޖެ 
 ހަމަޖެހިއްޖެ އަގުނަގާގޮތަށް  

 2023ފެްބރުއަރީ    3ދުމަތުން  ޚިަބހުގެ  އީ.ވީ  ދަށުން ވިލިމާލޭގައި ދެމުންގެންދާ    ގެރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާރް.ޓީ.އެލް(
ގަޑިއިރު ލިޭބނެއެވެ. އަދި، މި    24 ކޮންމެ ދުވަހަކު  ދުމަތްޚި ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަގުނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި  

ދެއްކޭނެ ޒަރީޢާއަކުން ފައިސާ  3ދުމަތަށް  ޚިރުފިޔާއެވެ. އާރް.ޓީ.އެލް. ވިލިމާލޭ ަބހުގެ    /5-ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ    ޚިދުމަތަށް
އެއީ،    ވެސްއިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައެވެ.  މެދުވެރިކޮށް  ވަނީ  ވެްބސައިޓް  ނުވަތަ  އެޕް  މޯަބއިލް  ޓިކެޓް  އާރްޓީއެލް  ކިޔު.އާރް 

އަދި    ށާއި، ކޮންކްޓެކްޓްލެސް މާސްޓަރކާރޑް އަދި ވިސާ ޑެިބޓް ކާރޑް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާރޑް މެދުވެރިކޮއިނަންގަވައިގެނާ
 ކެޓް ަބއްލަވައިގަނެގެންނެވެ.  ބަހުން ކަރުދާސް ޓި

ހުގެ ޙިދުމަތުގައި  ަބ  ރމިނަލްތަކުންޓަހަމައެހެންމެ،    .ނެވެތެރެއިން  ހުގެތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ަބކަރުދާސް ޓިކެޓް ަބއްލަވައިގަ
ަބއްލަވައިގަ  ބޭނުންކުރާ ޓިކެޓް  އިންތިޒާމް  ކަރުދާސް    ކަސްޓަމަރުންނަށް   ކަންވެސްނުހުންނާނެ  އިހަމަޖެހިފަނެވޭނެ 

ލާނެަބއްލަވައިގަންނަވާ  މިގޮތުން  .  ހަނދުމަކޮށްދެމެވެ ފައިސާ  ެބހެއްޓިފައި  ،ފޮއްޓެއް  ޙާއްސަ   ޓިކެޓުގެ   ަބސްތެރޭގައި 
ޓިކެޓުގެ   ދާސީ  ޭބފުޅުންވެސް  ހުރިހާ  ،މާއެކުއިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނެތުނެއެވެ. ަބސް ތެރޭގައި ފައިސާ މާރުކުރެވޭނެ  ހުންނާ
  ވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކީ ހަމަޖެހިފައި ނުފައިސާ މާރުކުރެވެން  ަބހުގައި    . ދަންނަވަމެވެ  ނެވެމަށްގެން  ފައިސާ  ހަމަވާނެހެން   އަގު

ގަނެވޭނެ   ކަރުދާސް ޓިކެޓްއަދި  އެރިޔަ ނުދިނުމަށެވެ.    ލެއްުބރުޝެޑިއުލަށް  ަބހުގެ  ކުރުމަށާއި،    ވަގުތު ސަލާމަތްކަސްޓަމަރުންގެ  
 ކޮށްދިނުމެވެ. ފަސޭހަ  ނަށް މި ޚިދުމަތް ޭބނުންކުރުމުގައިންރަށްވެހީ  އިސް  ހަޖައްސާފައިވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީއިންތިޒާމް  

ަބއްލަވައިގަންނަވާނެ ޔޫޓިއުްބ ޗެނަލު  ކިޔު.އާރް. ޓިކެޓް  އާރް.ޓީ.އެލް    ގެމީސް މީޑިއާންނާއި  ގޮތުގެ ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ 
އެޕް ސްޓޯރުހުންނާނެއެވެ  މަންސަތަކުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވިފައި އެޕަލް  ލް ޕްލޭ  ގޫގުންނާއި  . އަދި އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް 

ޓިކެޓް    ،.އާރް. ޓިކެޓް ސްކޭން ކުރުމަށްޓަކައި ބަހަށް އެރުއްވުމަށްފަހުޔުކި.  ވެން ހުންނާނެއެވެން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެސްޓޯރު
 ލައްވަން ޖެހޭނެއެވެ. ސްކޭންކޮށް މާކުރުމަށްފަހުދިނޑައެޅިފައިވާ މެޝިންއަށް ވެލިޑޭޓްކުރުމަށް ކަ

ވިސާ ްބރޭންޑުގެ ޑެިބޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް    އަދި   ކޮންޓެކްޓްލެސް މާސްޓަރކާރޑް ނިޔޭގެ ކޮންމެ ޭބންކެއްގެވެސްދުމީގެ އިތުރުން،  
ޓެޕް އެންޑް ޕޭ މެތަޑުން ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ.    ގައިވެސްަބހުގެ ޚިދުމަތު ވިލިމާލެ   ކާޑެއް އަތުގައި އޮވެއްޖެނަމަ އާރް.ޓީ.އެލް



 

 

ނުންވާ ވެލިޑޭޓަރ  ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޭބ މާސްޓަރކާރޑް އަދި ވިސާ ްބރޭންޑުގެ ކޮންޓެކްޓްލެސް
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. އާރް.ޓީ.އެލް ަބހުގެ ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް   ހުރިހާ އާރް.ޓީ.އެލް ަބހެއްގައިވެސްވިލިމާލޭގެ  

ވަތަ ކާޑު، ަބހުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ވެލިޑޭޓަރގެ ސްކޭނަރގައި ޓެޕްކޮށްލުމުން ނު އިސްވެ ދެންނެވުނު ާބވަތުގެ ކޮންޓެކްޓްލެސް
 .ޖައްސާލުމުން ވަގުތުން ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ

  އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށާއި،  65ދުމަތް  ޚިމި  އިގެން ދަތުރުކުރަން ފެށުނަސް،  ވަގަންޓްރައިއަލް މުއްދަތަށްފަހު، ޓިކެޓް ނަ
އްސަ އެހީއަށް ޚާ  ހަމައެހެންމެއެވެ.  ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެމުން ހިލޭ  ވުއަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އައި.ޑީ. ކާޑު ދެއްކެ  3

ދެއްކުމުން  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން )އެންސްޕާ( އިން ކާޑު    ހިލޭ ދަތުރު   ވެސް  ދީފައިވާ 
 ކުރެވޭނެއެވެ.  ޔުނިފޯރމްގައި ތިޭބ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ަބހުގައި ހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،

ކަސްޓަމަރުންނަށް  ވިލިމާލޭ  އާރް.ޓީ.އެލް.   މެދުވެރިކޮށް  އެޕް  ޓްރެވަލް  އަދި  ވެްބސައިޓް  އާރް.ޓީ.އެލް.  މެޕް  ރޫޓް  ަބހުގެ 
ހުންނާނެއެވެ.   ވިލިމާަބއްލަވާލެވެން  ޙިދުމަތް  ަބހުގެ  ތެރޭގައި، އާރް.ޓީ.އެލް.  ހަފުތާ  ދެ  މިވޭތުވެދިޔަ  ފެށިގެން  ލޭގައި 

ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުންނާއި ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިުބނު ޮބޑު ތަރުޙީާބއި އެއްާބރުލެއްވުމަށް  
ނީގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ޮބޑު ކުންފުޚިރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ  ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  

ނުންމަތީ، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދި  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  ،ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  އްގައި ވީހާވެސް މަޤްޞަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެ
 ދެމިތިުބމެވެ.  

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

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

