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ހދ .ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި
ހދ .ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ .މި މަޝްރޫޢު
ބއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ،އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕްރޭޓިންގ އޮފިސަރ ،އަލްފާޟިލް
ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ޭ
ޝާހިދު ޙުސައިން މޫސާއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ
ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ.
ބފައިވާ ހިތްގައިމު ރަށެކެވެ .އެގޮތުން މިރަށް
ބދީގެ ހދ .ނޭކުރަންދޫއަކީ ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ލި ި
 1,400މީހުންގެ އާ ާ
ބޑު ކަނޑޫފާ އޮންނަ ރަށުގެ ގޮތުގައެވެ .އާންމު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ
މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް އޮތް އެންމެ ޮ
ހޯދުމަށް މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ކޮށް އުޅޭ މަސައްކަތަކީ ފަރުމަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ .ހަމައެހެންމެ އަތޮޅުގެ އެކި އެކި
ބޑު  2އޮޑިފަހަރު މި ރަށުގައި އޮވެއެވެ .މި ދެ އޮޑިފަހަރު އެކީ ބަނދަރުގައި އަޅައިފިނަމަ ބަނދަރުގައި
ރަށްތަކަށް މުދާ އުފުލާ ޮ
އަޅާފައިވާ ގިނަ ޑިންގީތަކާއެކު ،އިތުރު ފެރީއަކަށްވެސް ނުވަތަ އެހެން އޮޑިއަކަށްވެސް ބަނދަރަށް ވަދެ ނިކުމެ ހެދުމަކީ
ބޑަށް ރައްޔިތުން
ދަތިކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ .އެހެންކަމުން ރަށުގައި މިހާރު އޮތް ބަނދަރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަނީ ވަރަށް ޮ
ބދަލުގައި ،ޖާގަ
ބވެފައިވާ ކުޑަ ބަނދަރުގެ ަ
ބން ރަށުގައި އޮތް ާ
ބ ު
ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހިފައެވެ .ވީމާ ،މި މަޝްރޫޢުގެ ސަ ަ
ބޑު
ބގެން ދިޔުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ލުއިފަސޭހައަކާއި ،ވަރަށް ޮ
ބލުގައި ލި ި
ތަނަވަސް ޒަމާނީ ރީތި ބަނދަރެއް މުސްތަޤު ަ
ބނެ ކަމެއްކަމުގައި މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ .ވީމާ ،ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރެވި ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަކީ ލަފާފުރުމުގެ
އުފަލެއް ލި ޭ
ބލިކަމުގައި ވިޔަސް މިކަމުގެ ފައިދާ ނޭކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާއަށް
ފަސޭހަކަމުގެ އިތުރުން އިޤްތިސާދީގޮތުން ެ
ބގެންދާނެ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުއެކެވެ.
ލި ި
ބރުތޮށި ލުމާއި 166 ،މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 366 ،މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޭ
ބއެ ހަރުކުރުމާއި 10 ،މީޓަރު ދިގު  9މީޓަރު
ޖެހުމާއި 212 ،މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި 15 ،މޫރިންގ ޮ
ބއްތި ހަރުކުރުމާއި 1859 ،އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
ފުޅާ ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި ،ބަނދަރު ަ
ހިމެނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމެންޓް (އީ.އައި.އޭ)
ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢަކީ  47.62މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  365ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
މަޝްރޫޢެކެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ  41އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިންމާފައެވެ1980 .
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 :

