
 

 

 
 

  104/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

ޒް ލީ  ޕްރެސް ރި
 

 2022އޮކްޓޯބަރ  2، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 
 

ޖެ އް ރާންސްޕޯޓް  ރާ ކް ޓް ން ގެ ،ގެ (އެލް .ޓީ .އާރް ) ލި ލޭ ހުގެ  މާ ް  ބަ ބަރ 3 ،ޚިދުމަތުނ ކްޓޯ ން 2022 އޮ ން އި ގެ ށި ގާ ފެ ނަ ގު  އަ
ށް ތަ އްޖެ ގޮ ހި  ހަމަޖެ

ވަނަ  2022އޮކްޓޯބަރ  3ބަހުގެ ޚިދުމަތުން  މާލޭގައި ދެމުންގެންދާ ދަށުންގެ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާރް.ޓީ.އެލް(
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި  ރުފިޔާއެވެ. 7/-މި ޚިދުމަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ އެވެ. އަގުނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ ،ދުވަހުން ފެށިގެން

  - 12އަމީނީ ރޫޓް، ރޫޓް  - 11އޯކިޑް ރޫޓް، ރޫޓް  - 10)ރޫޓް  ކަމުގައިވާ، ރޫޓު 3 އާރް.ޓީ.އެލް. ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭ
 ނަގާނީ އެއް އަގެކެވެ.  ން،އި ސޯސަން ރޫޓް(

ކަރުދާސް ޓިކެޓް  ހުންބަ ނުވަތަ، ނަންގަވައިގެން އާރް.ޓީ.އެލް. ވެބްސައިޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކިޔު.އާރް ޓިކެޓް
ގޮތުގެ  ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކިޔު.އާރް. ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަންނަވާނެމިހާރު ވެސްދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ންގެބައްލަވައިގަނެ

ވާނެއެވެ. އަދި  ޝާޢިޢު ކުރެވިފައި މަންސަތަކުގައި ގެމީސް މީޑިއާ ،ންނާއިވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާރް.ޓީ.އެލް ޔޫޓިއުބް ޗެނަލު
.އާރް. ޓިކެޓް ޔުކިއެވެ. ވޭނެއްން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގޫގުންނާއި އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރު

 އިގެންދައްކަވަވެލިޑޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މެޝިންއަށް ޓިކެޓް  ،ސްކޭން ކުރުމަށްޓަކައި ބަހަށް އެރުއްވުމަށްފަހު
 ލައްވަން ޖެހޭނެއެވެ.ސްކޭންކޮށް

 

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:  
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 ވެސްއެލް އެޕްއިން ބަލްކް ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް.ޓީ.ބަހުގެ ޚިދުމަތް ގަވައިދުން ބޭނުންކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އާރް

 ވާނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 

ބައްލަވައިގަތުމުން ގިނަ ދަތުރުތައް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ޓިކެޓް ނެގުމަށް ހޭދަވާ މިގޮތަށް އެއްފަހަރާ ޓިކެޓް 
 ވެސް ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަނެވޭނެއެވެ.އްވަގުތު ސަލަމާތްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބަހުގެ ދަތުރު އެއް ކިޔު.އާރް ކޯޑުން ހަމަޖޭހޭގޮތަ

ރމިނަލްތަކުން ކަރުދާސް ޓިކެޓް ބައްލަވައިގެންނެވޭނެ ތެރެއިންނެވެ. ޓަ ފައިވަނީ ބަސްތުން ހަމަޖެހިކަރުދާސް ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަ
ބަސްތެރޭގައި  ،ޓެއްއްފޮ ހާއްސަ ލުމަށްޓިކެޓުގެ ފައިސާ ބައްލަވައިގަންނަވާ ބަސް ނުހުންނާނެއެވެ. އެއް ހަމަޖެހިފައިންތިޒާމް 
 ދާސީ ބޭފުޅުންވެސް ހުރިހާ ،މާއެކުއިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނެތުނެއެވެ. ބަސް ތެރޭގައި ފައިސާ މާރުކުރެވޭނެ ހުންނާ ބެހެއްޓިފައި

ފައިސާ މާރުކުރެވެން ބަހުގައި  .ދަންނަވަމެވެ މަށްނެވުގެން ފައިސާ ހަމަވާނެހެން ރުފިޔާ 7/- ގެ ފައިސާއަށް ހަރަދުވާޓިކެޓު
އެރިޔަ  ލެއްބުރުޝެޑިއުލަށް ބަހުގެ ކުރުމަށާއި،  ވަގުތު ސަލާމަތްކަސްޓަމަރުންގެ  ވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީހަމަޖެހިފައި ނު

ކަރުދާސް ޓިކެޓުގެ  ފަސޭހައަކަށެވެ. ންގެރަށްވެހީ ކަރުދާސް ޓިކެޓް އަޅުގަނޑުމެން ތަޢާރަފު މި ކުރަނީ އިސްއަދި . ވެނުދިނުމެ
 ހަމައެކަނި އާރްޓީއެލް މާލެ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިވަގުތު ހަމަޖެހިފައިމިވަނީ 

          އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށާއި، 65ދުމަތް ޚިޓިކެޓް ނަގައިގެން ދަތުރުކުރަން ފެށުނަސް، މި  ،ފަހުއްޓްރައިލް މުއްދަތަ
އްސަ އެހީއަށް ޚާ ހަމައެހެންމެއެވެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެމުން ހިލޭ ވުއަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އައި.ޑީ. ކާޑު ދެއްކެ 3

 ހިލޭ ދަތުރު ވެސް ދީފައިވާ ކާޑު ދެއްކުމުން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން )އެންސްޕާ( އިން
 ކުރެވޭނެއެވެ.  ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޔުނިފޯރމްގައި ތިބޭ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ބަހުގައި ހިލޭ ދަތުރު

 

 

 އަގު ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު ޓިކެޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ އަދަދު ޓިކެޓް ނަން

 ރުފިޔާ 14 ދުވަސް 7 ދަތުރު 2 ރިޓާން ޓިކެޓް

 ރުފިޔާ 70 ދުވަސް 15 ދަތުރު 10 10މަލްޓި ޖާނީ 

 ރުފިޔާ 210 ދުވަސް 15 ދަތުރު 30 30މަލްޓި ޖާނީ 

 ރުފިޔާ 420 ދުވަސް 30 ދަތުރު 60 60މަލްޓި ޖާނީ 



 

 

 

 

އީ.އެމް.ވީ ކާޑު މި ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މާސްޓާރކާޑްއާއި ގުޅިގެން  މި
ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ރކާޑު މި ޚިދުމަތާއެކު ވިސާ އަދި މަސްޓަ އްސުމަށެވެ.އިންތިޒާމް ހަމަޖެ ވޭނެމަސްތެރޭ ބޭނުންކުރެ

ބްރޭންޑެޑް ކާޑު މި  .އެލް.ޓީ.އާރްހަމަމިޔާއެކު  .މަށްފަހު ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެއްކުފައިސާ ދެ ކާޑު ޖައްސާލައިގެން ފަސޭހަކަމާއެކު

އިތުރު ލުއި ނުގެންގުޅޭ ފަރާރްތަކަށް  މަސްޓަރކާޑް އަދި ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މި ކާޑާއެކު ވިސާ އަހަރު ނިމޭކޮޅު ތަޢާރަފު
ޕްއަޕްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު، އަދި އާރްޓީއެލް ކާޑަށް އޮންލައިންކޮށް ޓޮ. ކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެފަސޭހަ

 ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކޮންމެ ވަގުތަކު ހުރެގެންވެސް ކާޑަށް ފައިސާ އެޅޭނެއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބައްލަވާލެވެން  މާލޭ ބަހުގެ ރޫޓް މެޕް އާރް.ޓީ.އެލް. ވެބްސައިޓް އަދި ޓްރެވަލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް .އާރް.ޓީ.އެލް
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުންނާއި  ގައި،ތެރޭ ގެހަތަރު ހަފުތާ ވޭތުވި ދުމަތް މާލޭގައި ފެށިގެން މިޚިހުންނާނެއެވެ. އާރް.ޓީ.އެލް. ބަހުގެ 

 ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރު ލެއްވުމަށް އެއްބާރު އިން ލިބުނު ބޮޑު ތަރުޙީބާޕުޅުމާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތް
ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ޚިރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ދެމިތިބުމެވެ. ނުންމަތީ، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ،ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު އްގައި ވީހާވެސްއެކަށީގެންވާ އަގެ
 

މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:  އިތުރު 

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

 www.mtcc.mvވެބްސައިޓް: 

http://www.mtcc.mv/

