
 

 

 
 

  0093/2BDAD/MR/202-MTCC  ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  13 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި މަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ  ޢަ މަޝްރޫޢުގެ    އަކުން ގުޅާލުމުގެ ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވ    އަދި ގދ. ގދ. މަޑަވެލި  
 
މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.   ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ  މަޝްރޫޢުގެ ގުޅާލުމުގެ ކޯޒްވ އަކުން  ހޯޑެއްދޫ.  ގދ އަދި މަޑަވެލި. ގދ

މަޑަވެލީ  ،  ޙުސައިން ފިރުޝާންއާއިމެމްބަރު އަލްފާޟިލް  މަޖްލިސް  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލީ    ބ އްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައިގދ. ހޯޑެއްދޫގައި  
އެމްޓީސީސީގެ    ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ވާރިޝްއާއި  ، ފިޔާޒް ޙަސަންއާއިއަލްފާޟިލް  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ގެ އިތުރުންޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް

  ލުމަށް ގުޅާހޯޑެއްދޫ    އިމަތިން، ހެވީ ވެހިކަލަށްވެސް، ދަތުރުކުރެވ  ފެންވަރަށް، މަޑަވެއްޔާ  ، އަދި  ކޯޒްވ ނެހެންއޮއި ދެމ   ކޯޒްވ ގެ ދަށުން
ޕްލ ން    މިހާރުކޯޒްވ   މި    މި އެޅ  ކޯޒްވ އަކީ، އ ގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންނަށް، ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސ ހަތަކެއް، ހޯދައިދ ނެ ކޯޒްވ އެކެވެ.

 ވެސް،  ކުރެވިފައިވާ، މުއްދަތުގެ ތެރ ގާ ނިމި، ރައްޔިތުންނަށް، ޚިދުމަތް ލިބެންފަށާއިރު، މިހާރު ތަޖުރިބާކުރާ، ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް 
ތް " ކަންނިގިލާ"  މަޑަވެއްޔާ ދ ތެރ ގަ އޮއި ރަށެވެ. އެއީ، ހޯޑެއްދުއާ  4އެވެ. އަދި މި ކޯޒްވ އިން މިގުޅާލެވެނީ ޖުމްލަ ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ

ދީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެން އޮތް ދެރަށަށް ވީތީ، މި  ޞާތި ޤްއާއި، "ހާދޫ" ވެސް މި ކޯޒްވ އާއި ގުޅާލެވ ތީއެވެ. މި ދެންނެވި ދެރަށަކީ، އި
 އަށްވެސް، މި ގޮތުން ދިރުން ގެނުވާނެ ކޯޒްވ އަކަށެވެ.  ކޯޒްވ  ވެގެންދާނީ، މަޑަވެއްޔަށް ވެސް އަދި ހޯޑެއްދޫ

ގިނަ  އިޤްތިސާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން   ،  ކޯޒްވ އިން، މި ދެ ރަށް ގުޅާލުމުން، ފަތުރުވެރިކަމަށް ވެސް، އާ ދިރުމެއް ލިބިމި ޒަމާނީ
ރަށަށް  ފައިދާތަކެއް ދެ  ދަށުން،    މި  މި މަޝްރޫޢުގެ  ކުރު  ގެމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް  260ލިބިގެންދާނެއެވެ.  ހިމާޔަތް  މުގެ  ގޮނޑުދޮށް 
ސްަޕން ޕައިލް ހަރުކުރުމާއި،    285  ސެގްމެންޓް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރުމާއި،   ކިއުބިކް މީޓަރުގެ   2,544  ކޯޒްވ ގެ   ، މަސައްކަތާއި

ޕ ވިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.   އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި 1,378ތާރުއެޅުމާއި،  ސަރަހައްދުގައިއަކަ މީޓަރުގެ  4,596
އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ސަބްބ ސް ހެދުމާއި، ތާރު    3,144އެްޕރޯޗް ރޯޑުގެ    އަދި ކޯޒްވ އަށް ދެވެން އޮންނަ މަގުތައް ނުވަތަ 

ވެސް މި މަޝްރޫޢުގެ  މަސައްކަތް  ކުރެހުމުގެމަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި މަގުމަތީ ނިޝާން  ގ އަދި  މީގެ އިތުރުން ރެއިލިން  ން ހިމެނެއެވެ.އެޅު
 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.   84.17މި މަޝްރޫޢަކީ . ދަށުން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ

ވަނަ އަހަރު    1980މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިންމާފައެވެ.   ގިނަރާއްޖ ގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި  އަހަރުތެރ  އެމްޓީސީސީން ވަނީ    3ވ ތުވެދިޔަ  
މަރުޙަލާއެއްގައެވެ. ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖ ގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ   އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖ ގެ ތަރައްޤީގެ ދަތުރުގެ މުހިއްމު

 .މްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެއެ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި

 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

 1650: ހޮޓްލައިން 
 info@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

http://www.mtcc.com.mv/

