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ޕްރެސް ރިލީޒް
ވމްބަރ 2022
ވހިރާއްޖެ 16 ،ނޮ ެ
މާލެ ،ދި ެ

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ފެރީ ޚިދުމަތް ޅ .އަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް ފެށުން
ބލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް"
ދިވެހިރާއްޖެ ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ "އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަ ް
މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ،ޒޯން  2ގައި ހިމެނޭ ޅ .އަތޮޅުގައި "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް ފެރީ ޚިދުމަތް"
 17ނޮވެމްބަރ  2022ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އެގޮތުން ނޮވެމްބަރ  17އިން  20އަށް
ކުރިޔަށްދާނީ ސްޕީޑް ފެރީތަކުގެ ޓެކްނިކަލް ދަތުރުތަކެވެ .ޓެކްނިކަލް ދަތުރުތައް ކުރާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ކަސްޓަމަރެއް
ސްޕީޑް ފެރީތަކަށް އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ވާހަކަ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ .ނަމަވެސް ޓެކްނިކަލް
ބރު  21އިން  27އަށް އާރް.ޓީ.އެލް ފެރީގެ ދަތުރުތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ
ދަތުރުތައް ނިމުމުން ،ނޮވެމް ަ
މުޅިން ހިލޭކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .ހިލޭ ދަތުރު ކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކަސްޓަމަރުން
ބކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިނުމާއިއެކު،
ފެރީ ޝެޑިއުލަށް އަހުލުވެރިކޮށް ،މި ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ތަޖުރި ާ
ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމެވެ .މި މުއްދަތުގައި
ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ޖާގަ ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.
ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ޒޯން  2ގެ ޅ .އަތޮޅުގައި އަގުނަގައިގެން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28
ނޮވެމްބަރ  2022ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ރަސްމީކޮށް އަގު ނަގައިގެން ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު ،ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ފެރީގެ ޖާގަ
ބއްލަވައިގަތުމަށް
ދޫކުރުން ހުއްޓާލެވޭނެވެ .އަދި  24ނޮވެމްބަރ  2022ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުން ޓިކެޓް ަ
ބސައިޓް ނުވަތަ އާރްޓީއެލް ޓްރެވެލް އެޕެވެ .ކިޔުއާރް ޓިކެޓް
ބނުންކުރަންވާނީ މި ކުންފުނިން އެކަމަށް ހާއްޞަކޮށްފައިވާ ވެ ް
ޭ
ބ ޗެނަލް އަދި މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކުގައި ޝާޢިޢު
ބއްލަވައިގަންނަވާނެގޮތުގެ ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާރް.ޓީ.އެލް ޔޫޓިއު ް
ަ
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް ،އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރ އަދި ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް
ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
• IOS - RTL Travel App
()IOS App Link: https://apps.apple.com/in/app/rtl-travel-app/id1605778705
• Android - RTL Travel App
()APK App link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scsoft.maldivesrtl
• Website: https://www.rtl.mv

ރަސްމީކޮށް އަގުނަގައިގެން ޙިދުމަތް ދޭން ފެށުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ތިން އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށާއި ،ނޭޝަނަލް
ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ
ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ޭ
ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
ޒޯން  2ގެ ޅ.އަތޮޅުގެ އާރް.ޓީ.އެލް ފެރީ ޚިދުމަތް ހަފުތާއަކު ހަތް ދުވަހު 2 ،އާރް.ޓީ.އެލް .ސްޕީޑް ފެރީ މެދުވެރިކޮށް 3
ބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި ޅ .އަތޮޅުގެ އާރް.ޓީ.އެލް ރޫޓް މެޕް މި ޕްރެސްއާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ރޫޓަކުން ލި ި
އާރް.ޓީ.އެލް ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވެން ފެށުމާއެކު ،އާރް.ޓީ.އެލް ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ރޫޓް މެޕް އަދި ޝެޑިއުލް އާރް.ޓީ.އެލް
ބހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ބސައިޓް އަދި އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތާއި ެ
ވެ ް
ބނުންފުޅުނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން  1650އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހޯއްދަވަން ޭ
ބޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ
ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ޮ
ބނުންކުރެވޭ ،ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ
އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޭ
ބމެވެ.
ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތި ު
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ހޮޓްލައިން1650 :
އީމެއިލްinfo@mtcc.com.mv :
ވެބްސައިޓްwww.mtcc.com.mv :

