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ޕް ރެ ސް ރި ލީ ޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ 2 ،އޮކްޓޯބަރ 2022

ރާ އް ޖެ ޓް ރާނ ްސްޕޯޓ ް ލި ން ކް ( އާރ ް.ޓ ީ.އެލ ް)ގ ެ ،މާ ލޭ ގެ ބަ ހުގ ެ ޚި ދު މަތ ުނ ް 3 ،އޮ ކް ޓޯ ބަރ  2022އި ން ފެ ށި ގެ ން އަ ގު ނަ ގާ
ގޮ ތަ ށް ހަ މަ ޖެ ހި އް ޖެ
ރާއްޖެ ޓްރާން ސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް)ގެ ދަށުން މާލޭގައި ދެމުންގެންދާ ބަހުގެ ޚިދުމަތުން  3އޮކްޓޯބަރ  2022ވަނަ
ދުވަހުން ފެށިގެން ،އަގުނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ .މި ޚިދުމަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ  7/-ރުފިޔާއެވެ .މާލެ ސަރަޙައްދުގައި
އާރް.ޓީ.އެލް .ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭ  3ރޫޓު ކަމުގައިވާ( ،ރޫޓް  - 10އޯކިޑް ރޫޓް ،ރޫޓް  - 11އަމީނީ ރޫޓް ،ރޫޓް - 12
ސޯ ސަން ރޫޓް) އިން ،ނަގާނީ އެއް އަގެކެވެ.
އާރް.ޓީ.އެލް .ވެބް ސައިޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކިޔު.އާރް ޓިކެޓް ނަންގަވައިގެން ،ނުވަތަ ބަހުން ކަރުދާ ސް ޓިކެޓް
ބައްލަވައިގަނެގެން ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްވެ ސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .ކިޔު.އާރް .ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަންނަވާނެ ގޮތުގެ
ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާރް.ޓީ.އެލް ޔޫޓިއުބް ޗެނަލުންނާއި ،މީ ސް މީޑިއާގެ މަން ސަތަކުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .އަދި
އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުންނާއި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރު ން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ .ކިޔު.އާރް .ޓިކެޓް
ސްކޭން ކުރުމަށްޓަކައި ބަހަށް އެރުއްވުމަށްފަހު ،ޓިކެޓް ވެލިޑޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މެޝިންއަށް ދައްކަވައިގެން
ސްކޭންކޮށްލައްވަން ޖެހޭނެއެވެ.

IOS - RTL Travel App
()https://apps.apple.com/in/app/rtl-travel -app/id1605778705
Android - RTL Travel App
()https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scsoft.maldivesrtl
Website: https://www.rtl.mv

ބަހުގެ ޚިދުމަތް ގަވައިދުން ބޭނުންކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އާރް.ޓީ .އެލް އެޕްއިން ބަލްކް ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމްވ ެސް
ވާނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޓިކެޓް ނަން

ބޭނުންކުރެވޭނެ އަދަދު

ޓިކެޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު

އަގު

ރިޓާން ޓިކެޓް

 2ދަތުރު

 7ދުވަ ސް

 14ރުފިޔާ

މަލްޓި ޖާނީ 10

 10ދަތުރު

 15ދުވަ ސް

 70ރުފިޔާ

މަލްޓި ޖާނީ 30

 30ދަތުރު

 15ދުވަ ސް

 210ރުފިޔާ

މަލްޓި ޖާނީ 60

 60ދަތުރު

 30ދުވަ ސް

 420ރުފިޔާ

މިގޮތަށް އެއްފަހަރާ ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަތުމުން ގިނަ ދަތުރުތައް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ޓިކެޓް ނެގުމަށް ހޭދަވާ
ވަގުތު ސަލަމާތްކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ބަހުގެ ދަތުރު އެއް ކިޔު.އާރް ކޯޑުން ހަމަޖޭހޭގޮތައްވެ ސް ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަނެވޭނެއެވެ.
ކަރުދާ ސް ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަ ސް ތެރެއިންނެވެ .ޓަ ރމިނަލްތަކުން ކަރުދާ ސް ޓިކެޓް ބައްލަވައިގެންނެވޭނެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައެއް ނުހުންނާނެއެވެ .ބައްލަވައިގަންނަވާ ބަ ސް ޓިކެޓުގެ ފައި ސާ ލުމަށް ހާއް ސަ ފޮއްޓެއް ،ބަ ސްތެރޭގައި
ބެހެއްޓިފައި ހުންނާ ނެއެވެ .ބަ ސް ތެރޭގައި ފައި ސާ މާރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމާއެކު ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެ ސް ސީދާ
ޓިކެޓުގެ ފައި ސާއަށް ހަރަދުވާ  7/-ރުފިޔާ ހަމަވާނެހެން ފައި ސާ ގެންނެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ބަހުގައި ފައި ސާ މާރުކުރެވެން
ހަމަޖެހިފައި ނުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކަ ސްޓަމަރުންގެ ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރުމަށާއި ،ބަހުގެ ޝެޑިއުލަށް ބުރުލެއް އެރިޔަ
ނުދިނުމެވެ .އަދި ކަރުދާ ސް ޓިކެޓް އަޅުގަނޑުމެން ތަޢާރަފު މި ކުރަނީ އި ސް ރަށްވެހީންގެ ފަ ސޭހައަކަށެވެ .ކަރުދާ ސް ޓިކެޓުގެ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިވަގުތު ހަމަޖެހިފައިމިވަނީ ހަމައެކަނި އާރްޓީއެލް މާލެ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.
ޓްރައިލް މުއްދަތައްފަހު ،ޓިކެޓް ނަގައިގެން ދަތުރުކުރަން ފެށުނަ ސް ،މި ޚިދުމަތް  65އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށާއ ި،
 3އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އައި.ޑީ .ކާޑު ދެއްކެވުމުން ހިލޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ޚާއް ސަ އެހީއަށް
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން (އެން ސްޕާ) އިން ދީފައިވާ ކާޑު ދެއްކުމުން ވެ ސް ހިލޭ ދަތުރު
ކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޔުނިފޯރމްގައި ތިބޭ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެ ސް ބަހުގައި ހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ކުންފުނިން މަ ސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ސް އާއި މާ ސްޓާރކާޑްއާއި ގުޅިގެން އީ.އެމް.ވީ ކާޑު މި
މަ ސްތެރޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއް ސުމަށެވެ .މި ޚިދުމަތާއެކު ވި ސާ އަދި މަ ސްޓަރކާޑު ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް
ފަ ސޭހަކަމާއެކު ކާޑު ޖައް ސާލައިގެން ފައި ސާ ދެއްކުމަށްފަހު ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ .ހަމަމިޔާއެކު އާރް.ޓީ.އެލް .ބްރޭންޑެޑް ކާޑު މި
އަހަރު ނިމޭކޮޅު ތަޢާރަފު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .މި ކާޑާއެކު ވި ސާ އަދި މަ ސްޓަރކާޑް ނުގެންގުޅޭ ފަރާރްތަކަށް އިތުރު ލުއި
ފަ ސޭހަ ކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ .އަދި އާރްޓީއެލް ކާޑަށް އޮންލައިންކޮށް ޓޮޕްއަޕްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވެ ސް ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކ ު،
ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކޮންމެ ވަގުތަކު ހުރެގެންވެ ސް ކާޑަށް ފައި ސާ އެޅޭނެއެވެ.
އާރް.ޓީ.އެލް .މާލޭ ބަހުގެ ރޫޓް މެޕް އާރް.ޓީ.އެލް .ވެބް ސައިޓް އަދި ޓްރެވަލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަ ސްޓަމަރުންނަށް ބައްލަވާލެވެން
ހުންނާނެއެވެ .އާރް.ޓީ.އެލް .ބަހުގެ ޚިދުމަތް މާލޭގައި ފެށިގެން މި ވޭތުވި ހަތަރު ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ،ކަ ސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުންނާއި
މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތްޕުޅު ން ލިބުނު ބޮޑު ތަރުޙީބާއި އެއްބާރު ލެއްވުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވ ެ.
ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚި ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނީގެ ހައި ސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ
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