 18އޮކްޓޯބަރ ( 2017ބުދަ)

ޯލޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީއާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އެމްޓީސީސީއިން މ ް
އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫގެ ޙިއްޞާގެ މުއާމަލާތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީ ( އެމްއެސްޑީ) އާއި އެކު
އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫ ޙިއްޞާގެ މުއާމަލާތުކުރުމަށް ސާރވިސް އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމްއެސްޑީ
ކަނޑައަޅައި،

އެމްއެސްޑީ

މެދުވެރިކޮށް

ރާއްޖޭގެ

އެކި

ކަންކޮޅުތަކުގައި

ޙިއްޞާގެ

މުއާމަލާތް

ކުރުމުގެ

އިންތިޒާމްތައް

ިޓސް
ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމްއެސްޑީއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައިޓްސް ޓްރާންސްފަރ ފޯމް އަދި ރައ ް
އިޝޫގެ ޙިއްޞާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ،ފައިސާ ބަލައިގަތުން އަދި އެމްއެސްޑީގެ އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއަށް އެމްޓީސީސީގެ
މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމާއި އެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިއްބެވި
އެމްޓީސީސީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ހިއްސާ ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހިއްސާ ބައްލަވައިގަތުމުގައި ލުއި ފަސޭހަ
އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް
(ހ) ޙިއްޞާގެ މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތައް
ނަން

އެޑްރެސް

މަގު

އަތޮޅާއި ރަށް

 .1މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީ

ގަދަމޫ 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

ކ .މާލެ

 .2ސްޓޮކް ބްރޯކަރ މޯލްޑިވްސް

ގ .މަނާމް 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

ނީލޯފަރު މަގު

ކ .މާލެ

 .3އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

ކ .މާލެ

(ށ) ޕޯސްޓް އޮފީސްތައް
ނަން

އެޑްރެސް

މަގު

އަތޮޅާއި ރަށް

 .1މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

ކ .މާލެ

 .2ވިލިނގިލި ޕޯސްޓް އޮފީސް

އެވަރލާސްޓް

އަމީނީމަގު

ކ .ވިލިނގިލި

 .3ހަނިމާދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް

ހަނިމާދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް

އެއަރޕޯޓްމަގު

ހދ .ހަނިމާދޫ

 .4މަނަދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ސޯސަންމަގު

ނ .މަނަދޫ

 .5ވެލިދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް

ނޫތަރި

ޗާނދަނީ މަގު

ނ .ވެލިދޫ

 .6އޭދަފުށި ޕޯސްޓް އޮފީސް

މާރަނަ 1

ޗާނދަނީ މަގު

ބ .އޭދަފުށި

 .7ނައިފަރު ޕޯސްޓް އޮފީސް

ނައިފަރު ޕޯސްޓް އޮފީސް

އިފްތިތާހީ މަގު

ޅ .ނައިފަރު

 .8ފޮނަދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް

ކައުންސިލް އިދާރާ

ސިރާޖުއްދީން މަގު

ލ .ފޮނަދޫ

 .9ތިނަދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް

ސެމަރޯގެ

ގދ .ތިނަދޫ

 .10ފުވައްމުލަކު ޕޯސްޓް އޮފީސް

ހޯސްޓް ބިލްޑިންގ

 .11ފޭދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް

އަލްފާ

ފެންފޯއް

މަގު ،ޏ .ފުވައްމުލަކު

މާދަނޑު
ސ .ފޭދޫ

ރިޔާޒީ ހިނގުން

(ނ) މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .1މެއިން ބްރާންޗް

ހ .ކޮކޮނަޓް ވިލާ

އަމީރު އަހުމަދު މަގު

ކ .މާލެ

 .2ހުޅުމާލެ ބްރާންޗް

ސެންޓްރޯ

ހުވަނދުމާ ހިނގުން

ކ .ހުޅުމާލެ

 .3ކުޅުދުއްފުށި ބްރާންޗް

އަމީނީމަގު

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

 .4ތިނަދޫ ބްރާންޗް

އާބާދީ ހިނގުން

ގދ .ތިނަދޫ

އެޅަދީދީ މަގު

ސ .ހިތަދޫ

 .5ހިތަދޫ ބްރާންޗް

ތުއްބީ ބިލްޑިންގ

(ރ) އެމްޓީސީސީ
 .1ޝެއަރ ރައިޓްސް ސެންޓަރ

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

ކ .މާލެ

މީގެ އިތުރުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވޭ ރޯޑް ޝޯތަކުގައިވެސް ހިއްސާ ބައްލަވައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާެނެއެވެ.
ރައިޓްސް އިޝޫގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީގެ ޙިއްޞާ ގަނެވޭނީ

އޮކްޓޯބަރ

ގެ ނިޔަލަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުވެފައިވާ

ގެ

ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރަކު އިޙްތިޔާރުކުރާ ގޮތަކަށް އެ ޙިއްޞާދާރެއްގެ ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ހައްޤު ދެވިފައިވާ އެހެން ފަރާތަކަށެވެ.
އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫގެ ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
ނިޔަލަށެވެ .އެމްޓީސީސީގެ ޙިއްޞާ ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޙިއްޞާއެއް

އޮކްޓޯބަރ

އިން ފެށިގެން

ޑިސެމްބަރ

ގެ

ރުފިޔާއަށެވެ.

ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް ގެނެވުނު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް
އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތާއި މަސްވެރިކަމާއި އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ
ސިނާއަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް އަދާކުރާ އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެވެ.

