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މާލެ ،ދި ެ

އއ .އުކުޅަސް ބަނދަރު ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢު މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި
އއ .އުކުޅަސް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ .މި މަޝްރޫޢު
ބއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ،އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް
ޙަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ޭ
އާދަމް އާޒިމްއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ޒީނިޔާ އަޙުމަދު ޙަމީދެވެ.
ބދީއޮތް މި ރަށުގެ
އއ .އުކުޅަހުގައި އިހުގައި މަސްވެރިކަން ގަދަޔަށް ކުރަމުން އައިނަމަވެސް މިހާރު  1,059މީހުންގެ އާ ާ
ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއެވެ .ގެސްޓްހައުސް
ވިޔަފާރިއާއިއެކު މި ރަށުގައި ޑައިވިންގ ދޯނިފަހަރު ،ލޯންޗް އަދި ޑިންގީތައް ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ .އެހެންކަމުން 1998
ބނުންވެފައެވެ.
ބސްތާ ޖައްސައިގެން ހަދާފައިވާ ކުރީގެ ބަނދަރު ވަނީ މަރާމަތަށާއި އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޭ
ގައި ސިމެންތި ަ
ބގް ގޭމް ފިޝިންގ" އަދި އެކްސްކާރޝަންސް އަށް
އަދި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާއިއެކު ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ފުޅާވެ " ި
ބނުންވެފައެވެ.
ބނުންތަކަށް ކުޑަވެ އިތުރު ޖާގައަށް ޭ
ބޑުވުމާއެކު މި ރަށުގެ އައު ބަނދަރު ވަނީ މި ޭ
ބ އިންތިހާއަށް ޮ
އޮތް ތަރުހީ ު
ބޑުކުރުމަށް  264މީޓަރު
ބކް މީޓަރުގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި ،ބަނދަރު ޮ
އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 4,954 ،ކިއު ި
ބރުތޮށި ލުމުގެ އިތުރުން  553މީޓަރު ރިވެޓްމެންޓް ޖެހޭނެއެވެ .އަދި  1,640އަކަ މީޓަރުގެ
އެއްގަމު ތޮށި އަދި  5މީޓަރުގެ ޭ
ބއްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އަދި މީގެ
ބއްތި އާއި މަގު ަ
ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި ،ނެރު ަ
ބރިޖެއްގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .މި ކޮންކްރީޓް ޖެޓީގެ
އިތުރުން ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއެކު ކަނެކްޓިވިޓީ ް
ބގެންދާނެއެވެ.
ބން ޑިންގީތަކާއި ކުދި ލޯންޗްފަހަރު އެޅުމުގައި އިތުރު ޖާގައިގެ ތަނަވަސްކަން އުކުޅަހު ރައްޔިތުންނަށް ލި ި
ބ ު
ސަ ަ
އއ .އުކުޅަހު ބަނދަރުގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބަނދަރުގެ އެތެރެ ފުންކޮށް ،ޖެޓީ ،ޕޭވްމަންޓް ،އެއްގަމު
ބރު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފައިވާނީ މި ކުންފުނިންނެވެ .މި މަޝްރޫޢުއަކީ  37,282,051.06މިލިޔަން
ތޮށި އަދި ޭ
ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ .އަދި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  365ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
ބން ހިއްކުމުގެ ގިނަ
ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުތެރޭ މި ކުންފުނިން ބަނދަރު ހެދުމާއި ،ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ި
މަޝްރޫޢުތަކެއް ވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ 1980 .ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދަތުރުގެ މުހިއްމު
ބނާކުރުމުގައި
މަރުޙަލާއެއްގައެވެ .ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ި
އެމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ރަމްޒީ އަބޫބަކުރު
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ –ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޝަން
ފޯން1650 :
އީމެއިލްinfo@mtcc.com.mv :
ވެބްސައިޓްwww.mtcc.com.mv :

