
 

 

 
 

  109/2BDAD/MR/202-MTCC  ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022އޮކްޓޯބަރ  19 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި އއ. އުކުޅަސް މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން 
 

ހަވާލުކުރުމަށް  މަޝްރޫޢުމި  މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އއ. އުކުޅަސް މަގު ހެދުމުގެ 
މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް އާދަްމ 

ފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، މިނިސްޓްރީ އޮއާޒިމްއެވެ. އަދި 
 ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ.  އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، 

އެއްހާ މީހުން  1,700އޮތަސް މި ރަށުގައި  ންލިޔުމުގައި ފެންނާ ގެމީހުން 1,059އއ. އުކުޅަހުގެ އާބާދީގެ ގޮތުގައި 
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި  ގައިއއ. އުކުޅަހު ދިރިއުޅެމުން އަންނަކަމަށް ކައުްނސިލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. މީގެ ަމއިގަނޑު ސަބަބަކީ

 ބޭއްވި އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި  އަހަރުވެގެން 50ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް . ކުއިއަރާފައިވުމެވެވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި 
މިރަށުގައި އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގެސްޓްހައުސް މަންޒިލުގެ ރަން އެވޯޑުވެސް ހޯދާފައިވަނީ އއ. އުކުޅަހުންނެވެ. 

ގެސްޓްހައުސް މިހާރުވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ފަތުރުވެރިކަން އެންމެ ރަނގަޅު  34ގަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމަށް ރެޖިސްޓަރކޮށް ހިން
އާއި ގާތްކުރާނެކަމަށް ކައުންސިލުން ލަފާކުރެއެވެ. އެގޮތުްނ މިރަށުގައި ރައްޔިތުންނާއި  0002,ދުވަސްވަރުގައި ރަށުގެ އާބާދީ 

 އް ވެސް ެއންމެ ދަތިވާކަމަށް ފާހަގަކުރާ އެއް ކަމަކީ ރަށުގެ މަގުތަނަށްއަދި ރަށަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރަނގަޅަށް ނުހިނދި އެތައް ދުވަހެއް  މިހާރުވެސް ފެން ދުވަސްކޮޅެއްނަމައްސާރަ ވި. ވެރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދިފައި ނެތުމެ

އި ދަތިތަކާ ތަކެއްޗަށް އެތަކެއްއަޑިގުޑަންތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ ހުރެއެވެ. އަދި މަގުގައި އެތަކެއް 
 ވެސް އެހާމެ ބޮޑުކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނެއެވެ.މަގު ހިކިފައި އޮންނައިރު ހިރަފުހުގެ އުނދަގޫ. މުންނެވެވަދަނީ ކުރިމަތި 

 

ބޭނުންކުރަމުން އަންނަށް އެއް އއ. އުކުޅަހަކީ މި އަތޮޅަށް ބަލާއިރުވެސް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ސައިކަލް އަދި ރަށު ޕިކަޕް 
ވުމާއެކު މި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ރަށްކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަުކރެއެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ރަށުގައި ފުރިހަމަވެފައި

 ސޮއިކުރެވުނުމިއަދު  އެހެންަކމުން. ދުވަހެކެވެ ނެހެދޭ ރަނގަޅު ފެންަވރަކަށް މަގުތައް ކީމިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ުއންމީދަ
އުކުޅަހުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީ ކުރާނެ ދުވަހަކަށް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުން އައި  ،މަޝްރޫޢާއެކު މި

ޒިޔާރަތްކުރާ  ރައްޔިތުންނާއި ދިރިއުޅޭއުކުޅަހުގައި  ،ނިމުމާއެކު މަޝްރޫޢު އަދި މިއިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް އައީއެވެ. 
 ފަސޭހަތަކެއް  ލުއި ގިނަުގނަ ޅުމަށާއި، ދުއްވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައިފަތުރުވެރިންނަށް މަގުތަކުގައި ހިނގާފައި އު

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ ކުންފުނިން  މި ލިބިގެންދާނެކަަމށް
 

 



 

 

 

 

ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް މަގެއް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މި މަގުތަކުގައި،  10މީޓަރުގެ  2,678މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 
އަކަ މީޓަރުގެ  4,193 ކޭބަލް ޖަްނކްޝަން ބޮކްސްއެއް ވަޅުލުމާއި،، ބެހެއްޓުމާއިންޓް ޭޓންކެއް ލްމަޤާއިމުކުރުމާއި، ސެޓެ

މަގުބައްތި ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމާއި،  ކެރިއެޖްވޭ އަކަ މީޓަރުގެ 14,452ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، 
 މަގުމަތީ ސަލާމަތީ  ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހަރުކުރުމާއި،، ފާހަގަކުރުމާއި ކަފިހިހުރަސް، ކުރެހުމާއިހަރުކުރުމާއި، މަގުމަތީ ނިޝާން 

ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަްށ  450މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  59.48މި މަޝްރޫޢަކީ ސައިން ބޯޑު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. 
 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. 

 ކޮށް  މަޝްރޫޢުތަކެއް ިގނަ ތަރައްޤީގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އެކި  ރާއްޖޭގެ ވަނީ އެްމޓީސީސީން އަހަރުތެރޭ 41 ވޭތުވެދިޔަ
 ކުންފުނި. މަރުޙަލާއެއްގައެވެ މުހިއްމު  ދަތުރުގެ ތަރައްޤީގެ ރާއްޖޭގެ އުފެދުނީ އެމްޓީސީސީ އަަހރު ަވނަ 1980. ނިންމާފައެވެ

 ދައުރެއް މުހިއްމު ވަނީ އެމްޓީސީސީން ބިނާކުރުމުގައި ވަޞީަލތްތައް އިޖުތިމާޢީ އާއި ތަރައްޤީ ޢުމްރާނީ ރާއްޖޭގެ އުފެދުނީއްސުރެ
 .އަދާކޮށްފައެވެ

 
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

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

