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ޕްރެސް ރިލީޒް
ވހިރާއްޖެ 4 ،ސެޕްޓެމްބަރ 2022
މާލެ ،ދި ެ

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ބަހުގެ ޙިދުމަތް މާލޭގައި ފެށުން
ބހުގެ ޙިދުމަތް  5ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ބހުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އާރް.ޓީ.އެލް މާލެ ަ
މާލޭގައި އާންމު ަ
ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް އެމްޓީސީސީއިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ .މާލޭގައި ފެށޭ މި ޚިދުމަތް މާލޭގެ  4އަވަށެއް ކަމަށްވާ ހެންވޭރު،
ގަލޮޅު ،މައްޗަންގޮޅި އަދި މާފަންނުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަމީނީ ރޫޓް ،ސޯސަން
ބއްގައި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކައްވެސް
ރޫޓް ،އަދި އޯކިޑް ރޫޓް މެދުވެރިކޮށެވެ .މަލޭގެ ކޮންމެ ހިސާ ެ
ބސް ހުއްޓި ހުންނާނެއެވެ .މާލޭގައި
ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްވެ ދެންނެވުނު  3ރޫޓްގައި ޖުމްލަ ަ 40
ބހުގެ ޙިދުމަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ  7/-ރުފިޔާއެވެ.
ފެށިގެންދާ އާރް.ޓީ.އެލް މާލެ ަ
ބހަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް
ބހުގެ ތެރެއިން ަ 8
ބސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެަ 18 .
ބހުގެ ޙިދުމަތުގައި ޖުމުލަ ަ 18
އާރް.ޓީ.އެލް މާލެ ަ
ބސްތަކެކެވެ.
ބގޮތަށް ރޭމްޕް އަދި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއަށް ހާއްސަ ޖާގަ އެކުލެވޭ ަ
ބނުންފުޅުވާ ފަރާތްކަތަށް ފަސޭހައިން އަރާފޭ ޭ
ޭ
ބސްތަކުގައި  20ގޮނޑި ހުންނާނެއެވެ .އަދި
ބނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ަ
އިސްވެދެންނެވުނު ހާއްސަ އެހީއަށް ޭ
ބހުގައިވެސް އިތުރަށް  10މީހުނަށް
ބސްތަކުގައި  22ގޮނޑި ހުންނާނެއެވެ .މި ދެވައްތަރުގެ ަ
ރޭމްޕް ހަރުކުރެވިފައި ނުވާ ަ
ބ ދަތުރުކުރުމަށް އަތުން ހިފަހައްޓާނެ  10ހޭންޑަލް ހުންނާނެއެވެ.
ކޮޅަށްތި ެ
ބހުގެ ޙިދުމަތް ހަފްތާގެ  7ދުވަހު ހެނދުނު  5:45އިން ރޭގަނޑު  00:15އަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް
އާރް.ޓީ.އެލް މާލެ ަ
ބގެންދާނެއެވެ.
ބސްހުއްޓިއަކަށް  10މިނެޓާއި  15މިނެޓާއި ދޭތެރޭ ވަގުތެއްގައި ލި ި
ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި މި ޚިދުމަތް ކޮންމެ ަ
މި ޚިދުމަތް މާދަމާ ފެށުމަށްފަހު ،ފުރަތަމަ  2ހަފްތާގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން ހިލޭ ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް
ބއްލަވާލެއްވުމަށްވެސް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.
ބހުގެ ޚިދުމަތުގެ އަޖުމަ ަ
ބރުވެސްދެމެވެ .އަދި މާލެ ަ
ހަމަޖަހިފައިވާކަމުގެ އުފާވެރި ޙަ ަ
ބސައިޓް އަދި
ބހުގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވޭ މުއްދަތު ނިމުމުން ،އާރް.ޓީ.އެލް ވެ ް
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާރް.ޓީ.އެލް ަ
ބއްލަވައިގެން ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ
އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހައިން ކިޔުއާރް ޓިކެޓް ަ
ބ ޗެނަލް
ބއްލަވައިގަންނަވާނެގޮތުގެ ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާރް.ޓީ.އެލް ޔޫޓިއު ް
އުފަލާއިއެކު ދަންނަވަމަވެ .ކިޔުއާރް ޓިކެޓް ަ
އަދި މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް އެޕް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރ އަދި
ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

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

ޓްރައިލް މުއްދަތައްފަހު ޓިކެޓް ނަގައިގެން ދަތުރުކުރަން ފެށުނަސް 65 ،އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށާއި 3 ،އަހަރުން ދަށުގެ
ބނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް
ކުޑަކުދިންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އަދި ޙާއްސަ އެހީއަށް ޭ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކާޑު ދެއްކުމުން ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ބހުގައި ހިލޭ ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ބ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ަ
މީގެ އިތުރުން ،ޔުނިފޯރމްގައި ތި ޭ
ބލައިލެވެން
ބސައިޓު އަދި އެޕް މެދިވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ަ
ބހުގެ ރޫޓް މެޕް އާރް.ޓީ.އެލް .ވެ ް
އާރް.ޓީ.އެލް މާލެ ަ
ބޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހުންނާނެއެވެ .ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ޮ
ބނުންކުރެވޭ ،ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ
މަޤްޞަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ފަސޭހަކަމާއި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޭ
ބމެވެ.
ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތި ު

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ހޮޓްލައިން1650 :
އީމެއިލްinfo@mtcc.com.mv :
ވެބްސައިޓްwww.mtcc.mv :

BUS ROUTE MAP
MALE’ BUS

MTCC SAWMILL
climOs IsIsITcmea R12-1
CARNIVAL
clwvinrwk R10-10

ARTIFICIAL BEACH
cCIb clwxifiTrwa R10-11

HENVEIRU
STADIUM
cmwaiDETcs urEvcneh
R12-8 R11-10

IUM
R12-6 cmeaUyiawa

R10

MTCC TOWER
rwvwT Is.Is.IT.cmea R10-9
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
czWaefea cnirof cfoa IrcTcsinim R12-2

MAJEEDIYYA
SCHOOL
R12-5 clUkcs WycaidIjwm

JETTY NO5
5urwbcnwn ITej R10-8
VELAANAAGE
R12-4 egWnWlev
R12

RAALHUGANDU
R11-11 uDnwguLWr

MUNI UFAA
Wfua inum
R10-12

DHARUBAARUGE
R11-12 egurWburwd

DHAMANAVESHI
R11-9 R1-7 iSevwnwmwd
IBRAHIM MOSQUE
R10-13 ctikcsim cmihWrcbia

KUDAKUDHINGE BAGEECHA
R11-13 WCIgwb egcnidukwDuk

HEENAAMAAGE
R11-8 egWmWnIh
OLYMPUS
R10-14 cswpcmiloa

MALE' HIYA FLAT
R11-14 cTelcf Wyih elWm

BILLOORIJEHIGE
R11-7 egihejirUlcaib

JUMHOOREE MAIDHAN
cnWdiawm IrUhcmuj R10-7 R12-3

JUSTICE BUILDING
gcniDclib csiTcswj R10-6

CITY SQUARE
(NORTH SIDE)
(iLwf urutua) rWyokcs ITis
R11-6

REHENDHI FLAT
R11-15 cTelfc idc neher

CITY SQUARE
R10-15 rWyokcs ITis

ZIKURA MOSQUE
R11-5 ctikcsim Wrukiz

MIRA
R11-16 WrIm
MAAVEYO MAGU
R10-16 ugwm oyevWm

HILAALEEGE
egIlWlih R10-5

ODEON
R11-4 cnoaiDOa
MAAFANNU STADIUM
R11- 17 cmwaiDETcs uncnwfWm
MAAVEYO MAIZAAN
cnWziawm oyevWm R10-4

MAAFANNU SAHARA
Wrwhws uncnwfWm R10-3 R11-3

FINI PARK
R10-17 ckWP inif

R11

MAAFANNU
MADHARUSAA
Wsurwdwm uncnwfWm R10-2 R11-2
WEST PARK
R10-1 ckWp cTcsev

mtcc.mv

OPERATED BY

MINISTRY OF ENVIRONMENT
R11-18 cTcnwmwrwywvcnea cpoa IrcTcsinim

SOCIAL CENTRE
R10-18 rwTcnes clwxOs

MAAFANNU
FERRY TERMINAL
R11-19 clwnimrwT Iref uncnwfWm

DHARUMAVANTHA HOSPITAL ( WEST SIDE )
R11-1 (iLwf ugnwLuh) clwTipcsoh wtcnwvwmurwd

HOTLINE 1650

