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މާލެ ،ދި ެ

ށ .މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި
ށ .މާއުނގޫދޫ 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.
ބދީއެއް އޮތް މަސްވެރި ރަށެކެވެ .މަސްދޯނިފަހަރުތަކަށް ފަސޭހަ އަމާން ބަނދަރެއް
ށ .މާއުނގޫދޫއަކީ  1,155މީހުންގެ އާ ާ
ބއެއް ހަލާކުވެފައި
ބސްތާ ތޮށީގެ ަ
ބނުންވެފައިވާ އެއްކަމެވެ .ކުރީގެ ސިމެންތި ަ
ބޑަށް ޭ
އޮތުމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ޮ
ބޑަށް މަރާމާތުވެސްކުރަން ޖެހިފައެވެ .އަދި ޖާގައިގެ
ބނުން ނުކުރެވި ވަރަށް ޮ
ހުރުމާއެކު ،މިހާރު އޮތް ބަނދަރުވަނީ ފުރިހަމައަށް ޭ
ބނުންކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ މި ބަނދަރުގެ ކުޑަވުމުން ،އެ ދަތިކަން
ގޮތުންވެސް މާއުނގޫދު ރައްޔިތުންގެ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ޭ
ބދުމެ އިހްސާސް ކުރަމުންނެވެ .މި ބަނދަރު ނިމިގެންދިޔުމާއެކު ތަނަވަސް އަދި ޒަމާނީ ބަނދަރެއް
އެ ރަށު ރައްޔިތުން ދަނީ އަ ަ
ބގެންދާނެއެވެ.
ބނުންކުރުމުގެ ފަހި ފުރުޞަތު މާއުނގޫދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ލި ި
ޭ
ބކް މީޓަރުގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި 3,245 ،މީޓަރުގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި312 ،
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 59,013 ،ކިއު ި
ބރުތޮށި ލުމާއި 105 ،މީޓަރުގެ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ އިތުރުން 1,509 ،އަކަ
މީޓަރު އެއްގަމު ތޮށި އަދި  362މީޓަރުގެ ޭ
ބއްތި ހަރުކުރުމުގެ
ބއްތި އާއި މަގު ަ
ބއެ ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ނެރު ަ
މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި ،މޫރިންގ ޮ
ބޑުވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި މީގެ
މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ .މި މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ،މާއުނގޫދޫގެ ބަނދަރުގެ ޖާގަ ދެގުނައަށް ޮ
ބން
ބ ު
އިތުރުން ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި ،ރޭމްޕެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .މި ކޮންކްރީޓް ޖެޓީގެ ސަ ަ
ބ އަދި ރޭމްޕަށް މުދާ ހިފައިގެން އަންނަ ކޮޅުވެއްޓި
ޑިންގީތަކާއި ކުދި ލޯންޗްފަހަރު އެޅުމުގައި އިތުރު ޖާގައިގެ ތަނަވަސްކަން ލި ި
ބލުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢަކީ  59,713,156.38މިލިޔަން ރުފިޔާގެ
ފަދަ އުޅަނދުތަކަށް ކައިރިކޮށް މުދާ ޭ
މަޝްރޫޢެކެވެ .މި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  475ދުވަސް ތެރޭގައެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުތެރޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.
 1980ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދަތުރުގެ މުހިއްމު މަރުޙަލާއެއްގައެވެ .ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ
ބނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ި
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ރަމްޒީ އަބޫބަކުރު
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ –ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޝަން
ފޯން1650 :
އީމެއިލްinfo@mtcc.com.mv :
ވެބްސައިޓްwww.mtcc.com.mv :

