
 

 

 
 

  99/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ   18، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 
ދެ ހަފުތާއަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ    ޙައްދުގައި އިތުރު ސަރަ   ބަހުގެ ޙިދުމަތް މާލެ   .ޓީ.އެލް( ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާރް 

 ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ 
 

ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާރް.ޓީ.އެލް( ަބހުގެ ޙިދުމަތް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށް ރާއްޖެ  
މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކަސްޓަމަރުން މި   އިތުރުކުރުމުގެ  ހިލޭ ދަތުރު ކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އެވެ.  ހަމަޖެހިއްޖެ

ޖުރިާބކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމާއިއެކު، ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ތަ
ނަންގަވަން   ޓިކެޓް  ފެށުމާއެކު  ދަތުރުކުރަން  އަގުނަގައިގެން  ޙިދުމަތަށް  އަދި  ހަރުދަނާކުރުމެވެ.  ޚިދުމަތް  ރަނގަޅުކޮށް 

 އެޕަށް ކަސްޓަމަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ދިނުމެވެ. ޓްރެވަލް  . އެލް.ޓީ.ބޭނުންކުރައްވަންޖެހޭ އާރް
 

  10އަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ަބހުގެ ޚިދުމަތް ކޮންމެ    00:15އިން ރޭގަނޑު    5:45ަބހުގެ ޚިދުމަތް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  
އެވެ. މި ޙިދުމަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ  މިނެޓާއި ދޭތެރޭ ވަގުތެއްގައި ކޮންމެ ަބސް ސްޓޮޕަކުންވެސް ލިޭބނެ  15މިނެޓަކާއި  

އާރް.ޓީ.އެލްމާލެ    ރުފިޔާއެވެ.  7/- ފޯރުކޮށްދެޚިަބހުގެ    ސަރަހައްދުގައި  ހިލޭ  މުއްދަތު ދުމަތް  އާރް.ޓީ.އެލް.  ނިމުމުން،    ވޭ 
ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ    ގަނެަބއްލަވައިޓިކެޓް    .އާރްޔުކިވެްބސައިޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހައިން  

ން އެ  އަދި މިހާރު ކިއު.އާރް. ޓިކެޓް ަބއްލަވައިގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އަގު ނަގަން ފެށުމުވާހަކަ އުފަލާއިއެކު ދަންނަވަމެވެ.  
ޗެނަލް އާރް.ޓީ.އެލް ޔޫޓިއުްބ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކިޔު.އާރް. ޓިކެޓް ަބއްލަވައިގަންނަވާނެގޮތުގެ ވީޑިއޯ  ޓިކެޓް ބޭނުންކުރެއްވޭނެއެވެ.  

  އެޕް  އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް އެޕަލްއަދި ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  އަދި މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކުގައި ވީޑިއޯގެ އެހީގައި ޝާޢިޢު
 .  ން ހުންނާނެއެވެސްޓޯރ އަދި ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވެ

RTL Travel App - IOS  
(app/id1605778705-travel-https://apps.apple.com/in/app/rtl) 
- RTL Travel App -Android  
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scsoft.maldivesrtl) 
- https://www.rtl.mvWebsite:  

އަހަރުން    3އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށާއި،    65، މި ޙިދުމަތް  ފެށުނަސްޓިކެޓް ނަގައިގެން ދަތުރުކުރަން  ޓްރައިލް މުއްދަތައްފަހު  
އަދި ޙާއްސަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް   ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އައި.ޑީ. ކާޑު ދެއްކުމުން ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޔުނިފޯރމްގައި  ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން )އެންސްޕާ( އިން ދީފައިވާ ކާޑު ދެއްކުމުން ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.  
 ތިޭބ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ަބހުގައި ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

https://www.rtl.mv/


 

 

 
 

އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ަބއްލަވާލެވެން  ޓްރެވަލް  އާރް.ޓީ.އެލް. މާލޭ ަބހުގެ ރޫޓް މެޕް އާރް.ޓީ.އެލް. ވެްބސައިޓް އަދި  
.ޓީ.އެލް. ަބހުގެ ޙިދުމަތް މާލޭގައި ފެށިގެން މިވީ ދެ ހަފުތާ ތެރޭ ކަސްޓަމަރުންގެ އާރްއަދި މި ފުރުސަތުގައި،  ހުންނާނެއެވެ.  
ޙީާބއި އެއްާބރުލުން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު  މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިުބނު ޮބޑު ތަރު  ފަރާތުންނާއި

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
 

ދަތުރުފަތުރުގެ   މަޤްޚިރާއްޖޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހައިސިއްޔަތުން،  ކުންފުނީގެ  ޮބޑު  އެންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދަކީ ޞަދުމަތް 
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ    އްދުމަތެޚިގުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ، ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ  އެކަށީގެންވާ އަ

 ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިުބމެވެ. 
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

   www.mtcc.mvވެބްސައިޓް: 
 

http://www.mtcc.mv/

