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ޕްރެސް ރިލީޒް
ވހިރާއްޖެ 6 ،އޮކްޓޯބަރ 2022
މާލެ ،ދި ެ

ކ .ހިންމަފުށި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ދެވަނަ ފިޔަވަހި) ގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ކ .ހިންމަފުށި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ދެވަނަ ފިޔަވަހި) ގެ މަސައްކަތް  30ސެޕްޓެމްބަރ  2022ވަނަ ދުވަހު
ނިމިއްޖެއެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން މި ކުންފުންޏާއި
ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަޝްރޫޢުގެ އަގަކީ  30.5މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
ބރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރަށަކެވެ .ހިންމަފުށްޓަކީ
ބދީގެ ކ .ހިންމަފުށްޓަކީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ާ
 1,130މީހުންގެ އާ ާ
މިހާރު ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާޅާއެޅުމަށް ހާއްސަ މަންޒިލެކެވެ .އެހެންކަމުން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާއިއެކު މި ރަށުގައި
ބޑުތަނުން އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ .އަދި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާއެކު ފަރުމަހުގެ
ޑައިވިންގ ދޯނިފަހަރު ،ލޯންޗް އަދި ޑިންގީތައް ވަނީ ޮ
ބޑުވުމާއެކު މި
ބ އިންތިހާއަށް ޮ
ބގް ގޭމް ފިޝިންގ" އަދި އެކްސްކާރޝަންސް އަށް އޮތް ތަރުހީ ު
މަސްވެރިކަން ފުޅާވެ " ި
ބގެން ދިޔުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް
ބޑު ޒަމާނީ ރީތި ބަނދަރެއް މިއަދު ލި ި
ބދަލުގައި ،ދެގުނަ ޮ
ރަށުގައި ކުރީގައި އޮތް ކުޑަ ބަނދަރުގެ ަ
ބޑުވެފައިވާ ރަށުގެ
ބރު ޮ
ބނެ ކަމެއްކަމުގައި މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ .އަދި ާ
ބޑު އުފަލެއް ލި ޭ
އެތައް ލުއިފަސޭހައަކާއި ،ވަރަށް ޮ
ބަނދަރަށް ޖާގައިގެ ތަނަވަސްކަން ލިބި ،އިތުރުވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފަސޭހައިން ގާތްކޮށް ލަފާފުރުމުގައި ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް
ބގެންދާނެއެވެ .ވީމާ ،ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރެވި ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަކީ އިޤްތިސާދީގޮތުން
މިހާރު ހިންމަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ލި ި
ބގެންދާނެ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުއެކެވެ.
ބލިކަމުގައި ވިޔަސް މިކަމުގެ ފައިދާ ހިންމަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާއަށް ލި ި
ެ
ބކް މީޓަރުގެ
ބކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި 9,900 ،ކިއު ި
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 19,895 ،ކިއު ި
ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި 251 ،މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި 15 ،މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި
ބރުތޮށި ލުމާއި 311 ،މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި ،މިހާރު ހުރި ބަނދަރުގައި  1200އަކަ މީޓަރުގެ
ޭ
ސަރަޙައްދެއްގައި ކޮންކްރީޓް ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި ،އައު ބަނދަރުގައި  1443އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ކޮންކްރީޓް
ބރިޖެއް ހެދުމާއި 63 ،މީޓަރު ދިގު  4މީޓަރު ފުޅާ ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި،
ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި 25 ،މީޓަރު ދިގު  6މީޓަރު ފުޅާ ް
ބލޮކްސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.
ބއްތި ހަރުކުރުމާއި ،މޫރިންގ ް
ބއްތި އާއި ބަނދަރު ަ
ނެރު ަ

ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިންމާފައެވެ 1980 .ވަނަ
އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދަތުރުގެ މުހިއްމު މަރުޙަލާއެއްގައެވެ .ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ
ބނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.
ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ި

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ހޮޓްލައިން1650 :
އީމެއިލްinfo@mtcc.com.mv :
ވެބްސައިޓްwww.mtcc.com.mv :

