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ޕްރެސް ރިލީޒް
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ރއް ެ
ދވެހި ާ
މާލެި ،

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް)ގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
ޑ
ދިވެހިރާއްޖެ ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ފަރުމާކޮށްފައިވާ "އިންޓަރގްރޭޓެ ް
ނޓްވޯރކް" މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް"ގެ ޚިދުމަތް 12
ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ެ
ށމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުން ،ދެން ދަތުރުތައް ކުރުމަށް
ޖޫން  2022ވަނަ ދުވަހު ފެ ު
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ޓިކެޓް ނަގައިގެންނެވެ.
ނ
ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ޒޯން ( 1ހއ .ހދ .ށ)ގެ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހދ .އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް  2މެއި  2022ވަނަ ދުވަހު ް
ށ ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި މި ކުންފުނިން ދެމުން އައިސްފައިވަނީ މުޅިން ހިލެއެވެ.
ފެށިގެން އާރް.ޓީ.އެލްގެ ޚިދުމަތަ ް
ށ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މި ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށް ތަޖުރިބާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމެވެ .މިހާރު
މީގެ މަޤްޞަދަކީ ރައްޔިތުންނަ ް
އެމްޓީސީސީން ތައްޔާރު މިވަނީ ހއ .އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޚިދުމަތް ފެށުމަށެވެ .މިގޮތުން އާރް.ޓީ.އެލްއާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރި
ރ
އތު ު
ފޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ި
ދ ޚިދުމަތް ު
ހންގާ ނިމިފައެވެ .އަ ި
ށ ވަނީ ި
ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  6ޖޫން އިން  9ޖޫން ގެ ނިޔަލަ ް
ފެރީތައް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ނކުރާ ފެރީ ތަކަކީ  50މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފެރީތަކެކެވެ .އެގޮތުން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފެރީތަކަށް
އާރް.ޓީ.އެލް .ޚިދުމަތުގައި ބޭނު ް
ހ
ވުރެ ހިތްގައިމު ފެރީތަކަކަށް އާރްޓީއެލްގެ ފެރީތައް ވެގެންދާނެއެވެ .މި ސްޕީޑް ފެރީތައް ހުންނާނީ ދަތުރުވެރިންނަށް ހިތްފަސޭ ަ
ކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށް އެއަރކޯން ކުރެވިފައެވެ .މި ސްޕީޑް ފެރީތަކުގެ ސީޓާއި ޕަސެންޖަރުންގެ ކެބިން ފަރުމާ
ށވެ .ފެރީގައި ފާޚާނަކުރެވެން
ތ ެ
ނށް އެންމެ ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮ ަ
ތރުތައް ކުރުމަށް ފަސިންޖަރުން ަ
ދ ު
ކުރެވިފައި ހުންނާނީ މިފަދަ ަ
މ
އލްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ކޮން ެ
އޓުމަށްވެސް ޖާގަ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ .އަދި އާރް.ޓީެ .
ހުންނާނެއެވެ .އަދި ލަގެޖް ބެހެ ް
ފަރާތަކަށް އެއް ލަގެޖްގެ އިތުރުން ކެރީއޮން ލަގެޖެއް ގެންދެވޭނެއެވެ.
ދށުގެ
ވސް ،ތިން އަހަރުން ަ
ނ ނަމަ ެ
ރމަށް ރަސްމީކޮށް ފެށު ު
ގން ކު ު
ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުގެ ޚިދުމަތް ޓިކެޓް ނަގައި ެ
ށ ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
ތތަކަ ް
ކުޑަކުދިންނަށާއި ،އެންސްޕާގައި ރެޖިސްޓަރވެފައިވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާ ް
ލބެއް ގެނުވާނެ މި ފެރީ ނިޒާމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސިފައަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް އިންޤި ާ
މ
ކން ެ
ހފައިވުމެވެ .މިގޮތުން ޮ
ފސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެ ި
ށ ަ
ށ އަރާފޭބުމަށާއި ދަތުރުކުރުމަ ް
ހންނަ ް
މީހުންނާއި ބަލި މީ ު
ނއް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.
ފެރީއެއްގައި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއާއި ސްޓްރެޗަރު ބެހެއްޓުމަށް ވަކިތަ ެ

އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް  12ޖޫން  2022އިން ފެށިގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓްގައި އަގުނެގެން ފެށުމާއެކު ،ކަސްޓަމަރުން
ނންކުރައްވާނީ މި ކުންފުނިން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕެވެ .އެގޮތުން
މށް ބޭ ު
ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަތު ަ
ޓ
ގލް ޕްލޭސްޓޯރުންނާއި އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި ޓިކެ ް
އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް ގޫ ު
ބައްލަވައިގަތުމަށް

މި

އެޕް

އަދި

ވެބްސައިޓް

ބޭނުންކުރާނެ

ގޮތުގެ

ވީޑިއޯ

އަޅުގަނޑުމެންގެ

މީސްމީޑިއާގައި

ހިއްޞާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި

-

IOS - RTL Travel App

-

Android - RTL Travel App

-

Website: https://rtl.mv

ޚިދުމަތް

ހަފްތާއަކު

ހަތް

ދުވަހު

ތާވަލްކުރެވިފައިވާ

ޝެޑިއުލާ

އެއްގޮތަށް

ރއެކު
އިތުބާ ާ

ކަސްޓަމަރުންނަށް

ނނާނެއެވެ.
ތއި ގުޅޭ ޝެޑިއުލް އެމްޓީސީސީ ވެބްސައިޓުން އަދި މީސްމީޑިއާއިން ލިބެން ހު ް
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .ޚިދުމަ ާ
އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން  1650އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ރާއްޖޭގައި
ސދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުގައި
ދ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤް ަ
ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ޭ
ގ
ތރުގެ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއް ެ
ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ ،ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަ ު
ގޮތުގައި ދެމިތިބުމެވެ.
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
އިސްމާއީލް ފާރިޤް
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ – މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޝަން
ފޯން3001272 :
އީމެއިލްismail.fariq@mtcc.com.mv :
ވެބްސައިޓްwww.mtcc.com.mv :

