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MTCC-BDAD/MR/2022/115

ޕްރެސް ރިލީޒް
ވމްބަރ 2022
ވހިރާއްޖެ 9 ،ނޮ ެ
މާލެ ،ދި ެ

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
އައު ބަސް ރޫޓެއް  R5ނަމުގައި ތާވަލު ކުރެވިއްޖެ
ބހުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް
ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި މިކުންފުނިން ދެމުންދާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ަ
ބސް
ބރު މަހުގެ  11ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  R5ނަމުގައި އައު ަ
ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،މިހިނގާ ނޮވެމް ަ
ރޫޓެއް އިތުރުކުރުމަށް ތާވަލު ކުރެވިއްޖެއެވެ .ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ފިތުރޯނު މަގު ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް
ބހުގެ ޚިދުމަތް ކޮންމެ
ބސް ރޫޓްތަކާއި ގުޅުވާދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި އިތުރުކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  R5ރޫޓުގެ ަ
ހުޅުމާލޭގެ މައި ަ
ބސް ހުއްޓިއަކުންވެސް
ދުވަހަކު ހެނދުނު  5:45އިން އިރުއޮއްސި  18:00އަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި ހުޅުމާލޭގެ ކޮންމެ ަ
ބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ހެނދުނު 10:00
ބހުގެ ޚިދުމަތް ކޮންމެ  15މިނެޓަކުން ލި ި
ަ
ބހުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ވާހަކަ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ .ޚިދުމަތަށް
އިން މެންދުރު  13:00އަށް ަ
ބސް
ބހުގެ ޚިދުމަތް ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ަ 12
ބސް ރޫޓައިއެކު މި ކުންފުނިން އާރް.ޓީ.އެލް ަ
އިތުރުކުރެވުނު ަ R5
ރޫޓެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެއެވެ.
ބސައިޓް
ބއްލަވައިގަތުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އާރް.ޓީ.އެލް ވެ ް
ބސް ރޫޓުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަކީ  5/-ރުފިޔާއެވެ .ޓިކެޓް ަ
މި އައު ަ
ބއްލަވައިގަތުމަށް ހައްދަވަންޖެހޭގޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ އާރް.ޓީ.އެލް
ބނުންކުރެވޭނެއެވެ .ކިޔު.އާރް ޓިކެޓް ަ
އަދި އެޕްލިކޭޝަން ޭ
ބ ޗެނަލް އަދި މީސް މީޑިއާ މަންސަތަކުގައި ވީޑިއޯގެ އެހީގައި ޝާޢިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އާރް.ޓީ.އެލް ޓްރެވަލް
ޔޫޓިއު ް
އެޕް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރ އަދި ގޫގްލް ޕްލޭ ސްޓޯރއިން ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ދަތުރުކާޑު
ބސް ރޫޓުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
ބނުންކޮށްގެންވެސް މި ަ
ޭ
ބހުގެ ޚިދުމަތް  65އަހަރުން މަތީގެ އިސްރަށްވެހިންނަށާއި 3 ،އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އައި.ޑީ .ކާޑު
އާރް.ޓީ.އެލް ަ
ބނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް
ބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ޭ
ދެއްކެވުމުން ހިލޭ ލި ި
ޕްރޮޓެކްޝަން (އެންސްޕާ) އިން ދީފައިވާ ކާޑު ދެއްކުމުން ވެސް ހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޔުނިފޯރމްގައި
ބސް ރޫޓާއި އެކު ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި
ބ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ .އިތުރުކުރެވުނު އައު ަ
ތި ޭ
ބހުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދެއްވުމަށް ދިމާވަމުން އައި ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބި ،އިތުރު ލުއި ފަސޭހަކަން
ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނަށް ަ
ބލުކުރަމެވެ.
ބގެންދާނެކަމަށް މި ކުންފުނިން ޤަ ޫ
ލި ި

ބސް ރޫޓްގެ މެޕް އަދި ޝެޑިއުލް މި ޕްރެސް ރިލީޒްއާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ރޫޓް މެޕާއި ޝެޑިއުލް
އައު ަ
ބނުންފުޅުނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ބލައިލެވެން ހުންނާނެއެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޭ
ބސައިޓުންވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ަ
އާރް.ޓީ.އެލް ވެ ް
ބޑު ކުންފުނީގެ
ހޮޓްލައިން  1650އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ޮ
ބނުންކުރެވޭ ،ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ
ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޭ
ބމެވެ.
ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތި ު

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

BUS ROUTE MAP
HULHUMALÉ PHASE 1 INTERNAL

R5 PHASE 1 INTERNAL ROUTE

RENAATUS ITHAA MUIY
iaumWtia csuTWner
HULHUMALÉ FERRY TERMINAL
clwnimWT Iref elWmuLuh

AMIN AVENUE
uainevea cnimwa

OCEAN FRONT
cTcnorcf cnwxOa

HULHUMALÉ POLICE STATION
cnwxETcs csilop elWmuLuh

FW RESIDENCE
cscneDizer uyilcbwD.cfea

HULHUMALÉ SYNTHETIC TRACK
ckercT ckiTetcnis elWmuLuh

mtcc.mv

OPERATED BY

HOTLINE 1650

HULHUMALE' PHASE 1 INTERNAL BUS ROUTE
ROUTE 5 – HULHUMALE’ PHASE 1 INTERNAL BUS ROUTE

Route 5
itwfcsWrub - urihinoh

Saturday - Thursday

iDw g ESef

iDwg Em in

ctwbcsin egurutwd

Start Time

End Time

Frequency

#

1

5:45

6:00

2

6:00

7:00

3

7:00

8:00

4

8:00

9:00

5

9:00

10:00

6

10:00

11:00

iDwg ESef ctwmudih

START OF OPERATIONS

cnukwa cTenim 15 emcnok
7

11:00

12:00

8

12:00

13:00

9

13:00

14:00

10

14:00

15:00

11

15:00

16:00

12

16:00

17:00

13

17:00

18:00

EVERY 15 MINS

iDwg Emin ctwmudih

END OF OPERATION
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HOTLINE 1650

HULHUMALE' PHASE 1 INTERNAL BUS ROUTE
ROUTE 5 – HULHUMALE’ PHASE 1 INTERNAL BUS ROUTE

Route 5

ހކރ ދވސ

Friday

iDw g ESef

iDwg Em in

ctwbcsin egurutwd

Start Time

End Time

Frequency

1

5:45

6:00

2

6:00

7:00

3

7:00

8:00

4

8:00

9:00

5

9:00

10:00

6

10:00

10:30

7

10:30

11:00

8

11:00

12:00

9

12:00

13:00

10

13:00

13:45

11

13:45

14:00

12

14:00

15:00

13

15:00

16:00

14

16:00

17:00

15

17:00

18:00

#

iDwg ESef ctwmudih

START OF OPERATIONS

cnukwa cTenim 15 emcnok
EVERY 15 MINS

FRIDAY PRAYER BREAK

cnukwa cTenim 15 emcnok
EVERY 15 MINS

iDwg Emin ctwmudih

END OF OPERATION

OPERATED BY

rtl.mv

HOTLINE 1650

