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ޕްރެސް ރިލީޒް
ގސްޓް 2022
ވހިރާއްޖެ 28 ،އޯ ަ
މާލެ ،ދި ެ

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ބަހުގެ ޚިދުމަތުގައި "ކިޔު.އާރް ޓިކެޓިންގ" ތަޢާރަފުކުރުން
ބނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް  2ސެޕްޓެމްބަރ  2022ވަނަ
ބހުގެ ޙިދުމަތް ޭ
ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ަ
ދުވަހު ފެށިގެން "ކިޔު.އާރް ޓިކެޓިންގ" ތަޢާރަފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ .އެގޮތުން މި ކުންފުނިން މާލެ
ސަރަހައްދާއި ،އައްޑޫ ސިޓީ ،ފުވައްމުލައް ސިޓީ ،ލ .ގަމާއި ފޮނަދޫ އަދި ލ .އިސްދޫއާއި ކަލައިދޫގައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ
ބނުންކޮށްގެން މި ތާރީހުން ފެށިގެން ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ .އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވޭ
ބހުގެ ޚިދުމަތުގައި ކިޔު.އާރު ޓިކެޓް ޭ
އާރް.ޓީ.އެލް ަ
ބގެންދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަސްޓަމަރުން
ބސް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލި ި
ކިޔު.އާރު ޓިކެޓާއިއެކު ަ
ބސައިޓް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކިޔު.އާރު ޓިކެޓް ގަނެވޭނެއެވެ.
ބގެންވެސް އާރް.ޓީ.އެލް ވެ ް
ގޭގައި ތި ެ
ބސައިޓް
ބއްލަވައިގަތުމަށް މި ކުންފުނިން އެކަމަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ވެ ް
 02ސެޕްޓެމްބަރ  2022ފެށިގެން ކިޔު.އާރް ޓިކެޓް ަ
ބފުޅުންނަށް
ބސް ދަތުރު ކާޑު ގެންގުޅުއްވާ ޭ
ބނުންކުރެވޭނެއެވެ .ކިޔު.އާރް ޓިކެޓިންގ ޚިދުމަތް ފެށުނަސްަ ،
ބއިލް އެޕް ޭ
އަދި މޯ ަ
ބހުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ .އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރ އަދި ގޫގުލް
ބނުންކޮށްގެން އަދިވެސް ަ
ދަތުރުކާޑު ޭ
ޕްލޭސްޓޯރއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.
-

IOS - RTL Travel App

()https://apps.apple.com/in/app/rtl-travel-app/id1605778705
-

Android - RTL Travel App

()https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scsoft.maldivesrtl
-

Website: https://www.rtl.mv

ބހުގައި ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ޓިކެޓްގެ
ބނުންކުރެއްވޭނެއެވެަ .
ޓިކެޓް ނަންގަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓިކެޓް ޭ
ބހަށް އެރުމަށްފަހު ސްކޭންކޮށްލައްވަން ވާނެއެވެ" .ކިޔު.އާރް ޓިކެޓިންގ" ގެ ޙިދުމަތް ފެށިގެން ދިޔަ
"ކިޔު.އާރް" ކޯޑް ަ
ނަމަވެސް 65 ،އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި 3 ،އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އައި.ޑީ ކާޑު ދެއްކުމުން ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
ބނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެން.ސްޕާ)އިން ދީފައިވާ ކާޑު
އަދި ޙާއްސަ އެހީއަށް ޭ
ބހުގައި ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
ބ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ަ
ދެއްކުމުން ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޔުނިފޯމްގައި ތި ޭ

ބނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު،
ބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޭ
"ކިޔު.އާރް ޓިކެޓިންގ" ޚިދުމަތް އާރް.ޓީ.އެލް އެޕް އަދި ވެ ް
ބނުންފުޅުނަމަ
ބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ޭ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކުން ލި ި
ބޑު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން  1650އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ޮ
ބނުންކުރެވޭ ،ކަނޑާއި
ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޭ
ބމެވެ.
އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތި ު

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ހޮޓްލައިން1650 :
އީމެއިލްinfo@mtcc.com.mv :
ވެބްސައިޓްwww.mtcc.mv :

