
 

 

 
 

  71/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ޖޫން  29 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 ރަސްމީކޮށް ފެށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ހއ. އަތޮޅަށް ދުމަތް ޚި .ޓީ.އެލް(ގެ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް )އާރް 
 

ދިވެހިރާއްޖެ ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ފަރުމާކޮށްަފއިވާ "އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް" 
ވާ ކަނޑައަޅާފައިހއ. އަތޮޅަށް  ގެ 1ޒޯން  މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް" ގެ ޚިދުމަތް

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން "ރާއްޖެ އެގޮތުން ަހމަޖެހިއްޖެއެވެ. ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް  2022ޖުލައި  3އަގުތަކުގައި 
އަތޮޅުކަމުގައިވާ ހދ. އަދި ހއ. އަތޮޅުގެ  2ގެ ށ. އަތޮޅު ފިޔަވައި ދެން ހިމެނޭ  1ގެ ޚިދުމަތް ޒޯން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް"

 ފެށުނީއެވެ. ރަސްމީކޮށްރަށްތަކަށް 

   ން ފެށިގެން ވަނަ ދުވަހު 2022ޖޫން  26އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް  ހއ.ށް ޙިދުމަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮރަސްމީ އަގުނަގައިގެން
އަދި ހިޭލ މުޅިން ހިލެއެވެ.  ނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮށްދިަތއް ަދތުރުވަނަ ދުަވހާއި ހަމައަށް އާރް.ޓީ.އެލްގެ  2022ޖުލައި  2

 ދުމަތްޚި މި އަހުލުވެރިކޮށްލަށް ޝެޑިއު މައިގަނޑު މަޤްަޞދަކީ ކަސްޓަމަރުން މުއްދަތުގެ ދަތުރު ކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ
އަގުނަގައިގެން ކުރުމަށް ރަސްމީކޮށް  ޚިދުމަތް ލިންކުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ރާއްޖެ. ދިނުމެވެ މުގެ ފުރުޞަތުކުރުތަޖުރިބާ ރަނގަޅަށް

 ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  އެންސްޕާގައި ރެޖިސްޓަރވެފައިވާ ،ކުޑަކުދިންނާއި ދަށުގެ އަހަރުން ތިން ،ނަމަވެސް ނުފެށު
 ދަތުރުކުރެވޭނެެއވެ.  ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ

 1 އިން ފެށިގެން ިޓކެޓް ބައްލަވައިގަތުމަށް ޭބނުންފުުޅވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް،  2022ޖުލައި  3އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް 
 މެދުވެރިކޮށް އެޕް މޯބައިލް އަދި ވެބްސައިޓް ާޙއްޞަކޮށްފައިވާ އެކަމަށް ކުންުފނިން މި ެފށިގެން ދުވަހުން  ވަނަ 2022 ޖުލައި
 ކައުންސިލް  ހަމަވުމާއެކު، ނިޔަލަށް 2022ޖުލައި  2 މުއްދަތު ދަތުރުކުރެވޭ ހިލޭ އަދި . ޭވނެއެވެބައްލަވައިގަނެ ޓިކެޓް

 .ހުއްޓާލެވޭނެވެ  ދޫކުރުން ޖާގަ މެދުވެރިކޮށް

- IOS-RTL Travel App 

- Android -RTL Travel App 

- Website: https://www.rtl.mv 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ. ރޫޓަކުން  8 ސްޕީޑް ފެރީ މެދުވެރިކޮށް 5، ހަފުތާއަކު ހަތް ދުވަހު ތްދުމަޚިމި 
 

 ( 1ސ1ީހއ. ދިއްދޫ )ރޫޓް އެސް –ހއ. ތުރާކުނު 
 (2ސ1ީހއ. ދިއްދޫ )ރޫޓް އެސް –ހއ. މުޅަދޫ 

 (3ސ1ީހއ. ދިއްދޫ )ރޫޓް އެސް –ހއ. މާރަންދޫ 



 

 

 (4ސ1ީހއ. ދިއްދޫ )ރޫޓް އެސް –ހއ. ފިއްލަދޫ 
 (5ސ1ީހއ. ދިއްދޫ )ރޫޓް އެސް –ހއ. ކެލާ 

 (1ހދ. ކުޅުދުއްފުށި )ރޫޓް އެޗް –ހއ. އިހަވަންދޫ 
 (6ސ1ީހދ. ހަނިމާދޫ )ރޫޓް އެސް –ހއ. ދިއްދޫ 
 ( 1ވ1ީހދ. ކުޅުދުއްފުށި )ރޫޓް އެސް –ހއ. ދިއްދޫ 

 
ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ޝެޑިއުލް އެމްޓީސީސީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަްނނަވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާުތ އާރް.ޓީ.އެލްގެ 

ދުމަްތ ޚިއެދެމެވެ. ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ން ައށް ގުޅުއްވު 1650ހޯއްދަވަން ބޭުނންފުޅުނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 
ދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޞަފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤް

 ޏެްއގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުްނފުން އްދުމަތެޚިބޭނުންކުރެވޭ، ކަނޑާއި އެއްގަމުެގ ދަތުރުފަތުރުގެ 
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

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

