
 

 

 
 

  89/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  6 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 ޚިދުމަތް ށ. އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ރަސްމީކޮށް ފެށުން   ފެރީ  ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާރް.ޓީ.އެލް( 
 

"  ނެޓްވޯރކް  ފެރީ  ޕަްބލިކް  ނޭޝަނަލް   އިންޓަރގްރޭޓެޑް"  ފަރުމާކޮށްފައިވާ  ގުޅާލުމަށް  ވިއުގައަކުން  ފެރީ  ސްޕީޑް  ހައި  ދިވެހިރާއްޖެ
  ކަނޑައަޅާފައިވާ   "ޚިދުމަތް  ފެރީ   ލިންކް  ޓްރާންސްޕޯޓް  ރާއްޖެ" ގެ  އަތޮޅު.  ށ  ގެ   1  ޒޯންގައި ހިމެނޭ  ފިޔަވަހީ  ފުރަތަމަ  މަޝްރޫޢުގެ
ށ. އަތޮޅަށް އާރް.ޓީ.އެލް ފެރީގެ   .ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ  ފެށުމަށް  ރަސްމީކޮށް  ދުވަހު  ވަނަ  2022ސެޕްޓެމްަބރ    6  އަގުތަކުގައި

ޒޯން   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުމަށްދި  ޚިދުމަތްފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން  މިމުހިންމު މަޝްރޫޢުގެ    ،ފެށުމާއެކު  ރަސްމީކޮށް   ޚިދުމަތް
ހއ.  ކަމަށްވާއަތޮޅު  3ގެ    1 ށ.  ހދ.  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅު  އަދި  ލިިބގެންދިއުމަކީ  ޚިދުމަތް  ފެރީގެ    އާރް.ޓީ.އެލްގެ 

 މިކުންފުންޏަށް ލިޭބ ވަރަށްޮބޑު ފަޚުރަކާއި ކާމިޔާީބއެކެވެ. 

ން ފެށިގެން ވަނަ ދުވަހު  2022  އޯގަސްޓް  30އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް    .ށށް ޙިދުމަތް ފެށުމުގެ ކުރިން  ކޮރަސްމީ  އަގުނަގައިގެން
ލޭ ދަތުރު  ހި  މުޅިން ހިލެއެވެ.  ނީދީފައިވާ ކޮށްތައް  ދަތުރުގެ  ފެރީ   އާރް.ޓީ.އެލް   ގެ ނިޔަލަށްވަނަ ދުވަހު  2022  ސެޕްޓެމްަބރ  5

  ދުމަތްޚި  މި  ،އަހުލުވެރިކޮށްލަށް  ޝެޑިއުފެރީ    މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކަސްޓަމަރުން  މުއްދަތުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާކޮށްދިނުމަށް  
ފެންވަރު   ގެދިނުމާއިއެކު، ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތުކަސްޓަމަރުންނަށް    މުގެ ފުރުޞަތުކުރުތަޖުރިާބ  ރަނގަޅަށް

އަގުނަގައިގެން   އިއަތޮޅުގަ.  ށ  ގެ  1  ޒޯން  ޚިދުމަތް  ފެރީގެ  ލިންކު  ޓްރާންސްޕޯޓް  ރާއްޖެ  ކުރުމެވެ.ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ
 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )އެންސްޕާ(  ،ކުޑަކުދިންނާއި  ދަށުގެ  އަހަރުން  ތިން  ،ފެށުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް

 ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.  ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ ވާގެ ދަފްތަރުގައި

ޚިދުމަތް  ރަސްމީކޮށް   ނަގައިގެން  މެދުވެރިކޮށް  އަގު  ކައުންސިލް  ހުއްޓާލެވޭނެވެ.  ފެރީގެ  ފެށުމާއެކު،  ދޫކުރުން           އަދި ޖާގަ 
މި ކުންފުނިން    ށްވަންޖެހޭނީ  ަބއްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރަފެށިގެން ކަސްޓަމަރުން ޓިކެޓް    ންވަނަ ދުވަހު  2022  ސެޕްޓެމްަބރ  6

ކިޔުއާރް ޓިކެޓް   .މެދުވެރިކޮށްކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމަވެ  އެޕް  ނުވަތަ އާރްޓީއެލް ޓްރެވެލްއްޞަކޮށްފައިވާ ވެްބސައިޓް  ހާއެކަމަށް  
ލް އަދި މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކުގައި ޝާޢިޢު  ަބއްލަވައިގަންނަވާނެގޮތުގެ ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާރް.ޓީ.އެލް ޔޫޓިއުްބ ޗެނަ

އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރ އަދި ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް   ،ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް
 ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

 

 



 

 

 

• IOS - RTL Travel App  
 (app/id1605778705-travel-https://apps.apple.com/in/app/rtlIOS App Link: )  

 
• Android - RTL Travel App  

  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scsoft.maldivesrtlAPK App link: )  
    

• Website: https://www.rtl.mv 

 

 
ހަތް ދުވަހު  ތްދުމަޚި  ފެރީ  އެލް.ޓީ. އާރްގެ  އަތޮޅު.  ށ  ގެ  1  ޒޯން މެދުވެރިކޮށް  4،  ހަފުތާއަކު  ރޫޓަކުން    7  ސްޕީޑް ފެރީ 

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 
 

 ( S2V1)ރޫޓް  ކުޅުދުއްފުށި. ދހ – ިބލެއްފަހި. ށ
 (S2V1)ރޫޓް  ފުނަދޫ. ށ –ށ. ބިލެއްފަހި 
 (C5S2)ރޫޓް  ިބލެއްފަހިނޫމަރާ. ށ –ށ. ނޫމަރާ 

 (1S2C)ރޫޓް  ށ. ިބލެއްފަހި  – ކަނޑިތީމު. ށ
 (2S2C)ރޫޓް   ށ. ފުނަދޫ – ފީވައް. ށ
 (H2ހދ. ކުޅުދުއްފުށި )ރޫޓް  – ފުނަދޫ. ށ
 (4S2C)ރޫޓް  ށ. ފުނަދޫ  – މަރޮށި. ށ
 

މެދުވެރިކޮށް   އެޕް  ލްޓްރެވަ  އެލް.ޓީ.އާރްއަދި    ވެބްސައިޓު  އާރް.ޓީ.އެލް  ޝެޑިއުލްގެ  ޚިދުމަތު  ފެރީގެ  އާރް.ޓީ.އެލް
 1650އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ޭބނުންފުޅުނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން  ޚިދުމަތާއިެބހޭ  އަދި    ފެންނަންހުންނާނެއެވެ.

ގުޅުއްވު ދަތުރުފަތުރުގެ  ން  އަށް  ރާއްޖޭގައި  ކުންފުނީގެ  ޚިއެދެމެވެ.  ޮބޑު  އެންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ހައިސިއްޔަތުން، ދުމަތް 
މަޤް ދަތުރުފަތުރުގެ ޞައަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްގަމުގެ  ކަނޑާއި  ބޭނުންކުރެވޭ،  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  އަގުގައި  އެކަށީގެންވާ  ދަކީ 

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިުބމެވެ.  އްދުމަތެޚި
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

https://apps.apple.com/in/app/rtl-travel-app/id1605778705
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scsoft.maldivesrtl
https://www.rtl.mv/
http://www.mtcc.com.mv/

