
 

 

 
 

  107/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022އޮކްޓޯބަރ  13، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

  އަތޮޅުގައި   އަދި ލާމު   ސިޓީ   ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ   އައްޑ   ތް  ޚިދުމަ   ބަހުގެ (  އެލް . ޓީ . އާރް )   ލިންކް   ޓްރާންސްޕޯޓް   ރާއްޖެ 
 ހަމަޖެހިއްޖެ   ގޮތަށް ޓިކެޓް ވިއްކާ  ކަރުދާސް    ފެށިގެން   އިން   2022  އޮކްޓޯބަރ   15  ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް 

)އާރް.ޓީ.އެލް( ލިންކް  ޓްރާންސްޕޯޓް  )ލ.ގަމާއި   ލާމު  އަދި  ސިޓީ  ފުވައްމުލައް  ،ސިޓީ  އައްޑ    ޚިދުމަތް  ަބހުގެ   ރާއްޖެ 
  2022އޮކްޓޯަބރ    15  ފަރާތްތަކަށް   ބޭނުންކުރައްވާ  ލ.ފޮނާދ އާއި ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް އަދި ލ.އިސްދ އާއި ލ.ކަލައިދ (ގައި

އާރް.ޓީ.އެލް. ވެްބސައިޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެވެ.  ހަމަޖެހިއްޖެކަރުދާސް ޓިކެޓް ވިއްކާ ގޮތަށް  ފެށިގެން  އިން  
ކަރުދާސް ބަހުން    ،ރަފުކުރެވުމާއެކުޢާތަކަރުދާސް ޓިކެޓް    އަދި  ނަންގަވައިގެން މިހާރުވެސް ދަތުރުކުރެއްވޭނެއެވެ.  ކިޔު.އާރް ޓިކެޓް

އިންތިޒާމް  ންގެަބއްލަވައިގަނެޓިކެޓް   ހަމަޖެހިފައެވެ  ވެސްދަތުރުކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް .  މިވަނީ  ަބހުގެ  ސަަބުބން  މިކަމުގެ 
 ތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިިބގެންދާނެކަމަށް މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ.ބޭނުންކުރުމުގައި އި

ތެރެއިންނެވެ. ޓާރމިނަލްތަކުން ކަރުދާސް ޓިކެޓް ަބއްލަވައިގެންނެވޭނެ    ތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ަބސްކަރުދާސް ޓިކެޓް ަބއްލަވައިގަ
ަބސްތެރޭގައި    ،ފޮއްޓެއް  ހާއްސަ  ޓިކެޓުގެ ފައިސާ ލާނެަބއްލަވައިގަންނަވާ ަބސް  ނުހުންނާނެއެވެ.  އެއް  ހަމަޖެހިފައިންތިޒާމް  
  ޭބފުޅުންވެސް   ހުރިހާ  ،މާއެކުހަމަޖެހިފައި ނެތު  އިންތިޒާމްނެއެވެ. ަބސް ތެރޭގައި ފައިސާ މާރުކުރެވޭނެ  ހުންނާ  ެބހެއްޓިފައި

ފައިސާ މާރުކުރެވެން  ަބހުގައި    .ދަންނަވަމެވެ  ނެވެމަށްގެން  ފައިސާ  ހަމަވާނެހެން  ޓިކެޓުގެ ފައިސާއަށް ޙަރަދުވާ ރުފިޔާ   ދާސީ
އެރިޔަ    ލެއްުބރުޝެޑިއުލަށް  ަބހުގެ  ކުރުމަށާއި،    ވަގުތު ސަލާމަތްކަސްޓަމަރުންގެ    ވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކީހަމަޖެހިފައި ނު
 ފަސޭހައަކަށެވެ. ންގެރަށްވެހީ ކަރުދާސް ޓިކެޓް އަޅުގަނޑުމެން ތަޢާރަފު މި ކުރަނީ އިސްއަދި ނުދިނުމަށެވެ. 

ަބއްލަވައިގަންނަވާނެ ޔ ޓިއުްބ ޗެނަލު  ކިޔު.އާރް. ޓިކެޓް  އާރް.ޓީ.އެލް    ގެމީޑިއާމީސް  ންނާއި  ގޮތުގެ ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ން  ލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގ ގުންނާއި  ވާނެއެވެ. އަދި އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރު  މަންސަތަކުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވިފައި

ވެލިޑޭޓްކުރުމަށް  ޓިކެޓް    ، .އާރް. ޓިކެޓް ސްކޭން ކުރުމަށްޓަކައި ަބހަށް އެރުއްވުމަށްފަހުޔުކިއެވެ.  ވޭނެއްހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެ
 ލައްވަން ޖެހޭނެއެވެ.ސްކޭންކޮށް އިގެންދައްކަވައެޅިފައިވާ މެޝިންއަށް ކަނޑަ

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:  

https://www.rtl.mv/


 

 

 

 
)ލ.ގަމާއި ލ.ފޮނާދ އާއި ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް އަދި ލ.އިސްދ އާއި ލ.ކަލައިދ (ގައި   ލާމު  އަދި  ސިޓީ  ފުވައްމުލައް  ،ސިޓީ  އައްޑ 
 ަބހުގެ ރ ޓްތަކުގެ އަގުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ތިރިގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ.ދުއްވާ 

 ރ ޓް   އަދި   އަގުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް 

މީހުންނަށާއި،  65ދުމަތް  ޚިމި   މަތީގެ  ދެއްކެ  3  އަހަރުން  ކާޑު  އައި.ޑީ.  ކުޑަކުދިންނަށް  ދަށުގެ  ހިލޭ  ވުއަހަރުން  މުން 
އްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން )އެންސްޕާ(  ޚާ  ހަމައެހެންމެއެވެ.  ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ

  ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޔުނިފޯރމްގައި ތިޭބ ސްކ ލް ކުދިންނަށްވެސް   ހިލޭ ދަތުރު  ވެސް  ދީފައިވާ ކާޑު ދެއްކުމުން  އިން
 ކުރެވޭނެއެވެ.  ަބހުގައި ހިލޭ ދަތުރު

 

 އަގު  ސަރަޙައްދު   ރ ޓްގެ ނަން  ރ ޓް ނަންބަރު 

 ރުފިޔާ  10/15/20 ލާމު  ގަން އެއަރޕޯޓް ރ ޓް  01އެލްޖީ 

 ރުފިޔާ  5 ލާމު  ގަން އިންޓަރނަލް ރ ޓް   02އެލްޖީ 

 ރުފިޔާ  10/15/20 ލާމު  ފޮނަދ  އެއަރޕޯޓް ރ ޓް   01އެލްއެފް 

 ރުފިޔާ   5 ލާމު  ފޮނަދ  އިންޓާރނަލް ރ ޓް   02އެލްއެފް 

 ރުފިޔާ   5 ލާމު  އިސްދ  ކަލައިދ  ރ ޓް     01އައިކޭ 

 ރުފިޔާ   5 ފުވައްމުލަށް ސިޓީ  1ފުވައްމުލަށް ރ ޓް  01އެފްއެމް 

 ރުފިޔާ   5 ފުވައްމުލަށް ސިޓީ  2ފުވައްމުލަށް ރ ޓް   02އެފްއެމް 

 ރުފިޔާ   5 ފުވައްމުލަށް ސިޓީ  3ފުވައްމުލަށް ރ ޓް   03އެފްއެމް 

 ރުފިޔާ   5 އައްޑ  ސިޓީ   1ހުޅުދ  ރ ޓް    01އެސްއެޗް 

 ރުފިޔާ   5 އައްޑ  ސިޓީ   2ހުޅުދ  ރ ޓް  02އެސްއެޗް 

 ރުފިޔާ   5 އައްޑ  ސިޓީ   1މީދ  ރ ޓް    01އެސްއެމް 

 ރުފިޔާ   5 އައްޑ  ސިޓީ   2މީދ  ރ ޓް  02އެސްއެމް 

 ރުފިޔާ   5 އައްޑ  ސިޓީ   ފޭދ  އިންޓަރނަލް ރ ޓް     01އެސްއެފް 

 ރުފިޔާ   5 އައްޑ  ސިޓީ   މަރަދ ފޭދ  އިންޓަރނަލް ރ ޓް   01އެމްއެފް 

 ރުފިޔާ  5 އައްޑ  ސިޓީ   ހިތަދ  އިންޓަރނަލް ރ ޓް     01އެޗްޑީ 

 ރުފިޔާ  10/15/20 އައްޑ  ސިޓީ  މެއިން ކަނެކްޓަރ ރ ޓް   01އެލްއާރ 



 

 

 
 

)ލ.ގަމާއި ލ.ފޮނާދ އާއި ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް އަދި ލ.އިސްދ އާއި    ލާމު  އަދި   ސިޓީ  ފުވައްމުލައް  ،ސިޓީ  އައްޑ އާރް.ޓީ.އެލް.  
ަބހުގެ ރ ޓް މެޕް އާރް.ޓީ.އެލް. ވެްބސައިޓް އަދި ޓްރެވަލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ަބއްލަވާލެވެން  ލ.ކަލައިދ (  

ދަތުރުފަތުރުގެ   ރާއްޖޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިހުންނާނެއެވެ.  ހައިސިއްޔަތުން،  ކުންފުނީގެ  ޮބޑު  އެންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދުމަތް 
އަގެ އެކަށީގެންވާ  ޚިދުމަތް  ،ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  ވީހާވެސްއްގައި  މަޤްޞަދަކީ  ދަތުރުފަތުރުގެ  ރައްޔިތުންނަށް   އެއްގަމު 

 ދެމިތިުބމެވެ.  ނުންމަތީ، ފޯރުކޮށްދި
 

 އިތުރު މައުލ މާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

 www.mtcc.mvވެބްސައިޓް: 

http://www.mtcc.mv/

