
 

 

 
 

  67/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ޖޫން  11 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 ދުމަތް ފެށުން ޚި .ޓީ.އެލް(ގެ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާރް 
 

ފަރުމާކޮށްފައިވާ "އިންޓަރގްރޭޓެްޑ  ސަރުކާރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށްދިވެހިރާއްޖެ ހައި ސްޕީޑް ފެރީ 
 12ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ެނޓްވޯރކް" މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް"ގެ ޚިދުމަތް 

ން، ދެން ދަތުރުތައް ކުރުމަށް މި ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމު. ވެފައެހަމަޖެހި ވަނީ ވަނަ ދުވަހު ފެުށމަށް 2022ޖޫން 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ޓިކެޓް ނަގައިގެންނެެވ.ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 ން ވަނަ ދުވަހު 2022މެއި  2)ހއ. ހދ. ށ(ގެ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް  1ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ޒޯން 
މުޅިން ހިލެއެވެ.  މި ކުންފުނިން ދެމުން އައިސްފައިވަނީށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި އާރް.ޓީ.އެލްގެ ޚިދުމަތަފެށިގެން 

މި ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށް ތަޖުރިބާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމެވެ. މިހާރު ވީހާވެސް ބޮޑަށް މީގެ މަޤްޞަދަކީ ރައްޔިތުންނަްށ 
ނީ ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޚިދުމަތް ފެށުމަށެވެ. މިގޮތުން އާރް.ޓީ.އެލްއާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރި އެމްޓީސީސީން ތައްޔާރު މިވަ

އަދި ޚިދުމަތް ުފޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިއތުުރ  ޖޫން ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ިހންގާ ނިމިފައެވެ. 9ޖޫން އިން  6ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
 ންނެވެ.ފެރީތައް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރެވެމު

މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފެރީތަކަށް  ގޮތުންމީހުންގެ ޖާގައިގެ ފެރީތަކެކެވެ. އެ 50ދުމަތުގައި ބޭނުްނކުރާ ފެރީ ތަކަކީ ޚި.ޓީ.އެލް. އާރް
ޓީއެލްގެ ފެރީތައް ވެގެންދާނެއެވެ. މި ސްޕީޑް ފެރީތައް ހުންނާނީ ދަތުރުވެރިންނަށް ހިތްފަސޭަހ ފެރީތަކަކަށް އާރް ހިތްގައިމުވުރެ 

ކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށް އެއަރކޯން ކުރެވިފައެވެ. މި ސްޕީޑް ފެރީތަކުގެ ސީޓާއި ޕަސެންޖަރުންގެ ކެބިން ފަރުމާ 
ކުރެވެން ނަޚާގޮަތެށވެ. ފެރީގައި ފާ ވާނެއެންމެ ލުއިފަސޭހަފަސިންޖަރުންަނށް  ކުރެވިފައި ހުންނާނީ މިފަދަ ަދުތރުތައް ކުރުމަށް

ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި އާރް.ޓީ.ެއލްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ކޮންެމ  ޞައްޚާޖާގަ  ވެސްމަށްލަގެޖް ބެހެްއޓު އަދި ހުންނާނެއެވެ.
 އެވެ.  ފަރާތަކަށް އެއް ލަގެޖްގެ އިތުރުން ކެރީއޮން ލަގެޖެއް ގެންދެވޭނެ

 ަދށުގެ އަހަރުން ތިން ،ނަމަެވސް ނު ނަގައިެގން ކުުރމަށް ރަސްމީކޮށް ފެށުޓިކެޓް  ޚިދުމަތް ލިންކުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ރާއްޖެ
ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.  ފަރާްތތަކަްށ ހިލޭ އްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާޚާ އެންސްޕާގައި ރެޖިސްޓަރވެފައިވާ ށާއި،ކުޑަކުދިންނަ
 ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ ސިފައަކީ މުހިއްމު އެއް އެންމެ ނިޒާމުގެ ފެރީ މި ގެނުވާނެ އިންޤިާލބެއް ނިޒާމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ

 ޮކންމެ  މިގޮތުން އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެިހފައިވުމެވެ. ަފސޭހަ ދަތުރުކުރުމަށް  އަރާފޭބުމަށާއި މީުހންނަށް  ބަލި މީހުންނާއި
 ހުންނާނެއެވެ. ކުރެވިފައި ޚާއްޞަ ވަކިތަެނއް ބެހެއްޓުމަށް ރެޗަރުސްޓް އާއިގޮނޑި ފުރޮޅުލީ ފެރީއެއްގައި

 

 



 

 

 

 

 

 

އިން ފެށިގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓްގައި އަގުނެގެން ފެށުމާއެކު، ކަސްޓަމަރުން  2022ޖޫން  12ދުމަތަށް ޚިޓީއެލް ފެރީގެ އާރް
އެގޮތުން  އްޞަކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕެވެ.ޚާމި ކުންފުނިން އެކަމަށް  ވާނީއްޓިކެޓް ބައްލަވައިގަތުަމށް ބޭުނންކުރަ

އަދި ޓިކެްޓ  އެވެ.ލް އެޕް ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެުގލް ޕްލޭސްޓޯރުންނާއި އެޕަގޫއާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް 
ންގެ މީސްމީޑިއާގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް މި އެޕް އަދި ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެ

 ހިއްޞާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 

- IOS - RTL Travel App 

- Android - RTL Travel App 

- https://rtl.mvWebsite:  

 

 ކަސްޓަމަރުންނަށްއިތުބާާރއެކު ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް  ތާއަކު ހަތް ދުވަހުދުމަތް ހަފްޚިމި 
. ން ހުްނނާނެއެވެލިބެ އަދި މީސްމީޑިއާއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޚިދުމަާތއި ގުޅޭ ޝެޑިއުލް އެމްޓީސީސީ ވެބްސައިޓުން

އެދެމެވެ. ރާއްޖޭގައި  ންއަށް ގުޅުއްވު 1650ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން ވާއަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅު
ދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ސަ މަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްދުޚިދަތުރުފަތުރުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްެގ  އްދުމަތެޚިލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ، ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަުތރުގެ 
 ގޮތުގައި ދެމިތިބުމެވެ. 

 
 މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:އިތުރު 

 އިސްމާއީލް ފާރިޤް 
 ޑިވިޝަން މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް  –ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ 

 3001272ފޯން: 
 ismail.fariq@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

https://rtl.mv/
http://www.mtcc.com.mv/

