
 

 

 
 

  117/2BDAD/MR/202-MTCC ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ނޮވެމްބަރ  28 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި ކުރުމުގެ  ބަނދަރު ތަރައްޤީ  ހދ. ފިނޭ  
 

ފިނޭ   ތަރައްޤީ  ހދ.  މަޝްރޫޢު  ބަނދަރު  ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.ކުރުމުގެ  އެމްޓީސީސީއާއި  މިއަދު    މަޝްރޫޢު މި    ސަރުކާރުން 
  އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް އެގްޒެކެޓިވް  ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ޭބއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް  

އާޒިމެވެ އެންޑްއަދި  .  އާދަމް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ   
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ. ސޮއިކުރެއްވީ، 

  ހެކްޓަރުގެ ބިމުން   118ރަށުގެ  މީސްކޮޅު މަދުނަމަވެސް ބިންޮބޑު ރަށެކެވެ. އެގޮތުން    ހދ. ފިނޭއަކީގެ  މީހުންގެ އާާބދީ  606
ބިންވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. މި ރަށުގައި މާޮބޑު މަސްވެރިކަމެއް    86ރަށު ރައްޔިތުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް  

އޮތް   ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކުންހެން ފަރުމަހަށް ދިޔުމަށް ޑިންގީއެއް ގެންގުޅެއެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މިހާރުނެތްނަމަވެސް،  
އެ ސިނާއަތުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ރަށު ރައްޔިތުންނަށް   ،މީދަކީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ރަށަށް ތަޢާރަފުވެއެންމެ ޮބޑު އެއް އުން

. މިކަންކަން ފަހިވުމަށްޓަކައި، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު، ތަނަވަސް ަބނދަރެއް އް އަވަހަށް ފެނިގެން ދިޔުމެވެހުދުވަ  ނެލިޭބ
މަށްފަހު  ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަވު   އަދިދެކެއެވެ. ކަރަންޓާއި، ނަރުދަމާ   ރަށު ރައްޔިތުންއޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި

 ރަށުގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީވެގެން ދިޔުމަކީ މިހާރު ފިނޭ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ޮބޑު ހުވަފެނެވެ. 

މުސްތަޤުަބލުގައި އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ   ގެ ަބނދަރުފިނޭ.  ހދ  އެހެންކަމުން، މިއަދު ސޮއެކުރެވިގެން މިދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
  ހިތްހަމަޖެހުމެއްއް ލުއިފަސޭހައަކާއި،  ކެއެތަ  ރައްޔިތުންނަށް ލަފާފުރުމުގައި  އަދި، މިޔާއެކު ފިނޭގެ  . ވެގެންދާނެއެވެ  ތަނަވަސް

އިޖްތިމާއީގޮތުންނާއި،    ންތަރައްޤީކުރެވި ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމު  އަދި، މި ަބނދަރު  މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ.  ގެންދާނެކަމަށްލިިބ
   ކަމަށް މި ކުންފުނިން އުއްމީދުކުރަމެވެ. ލިބިގެންދާނެ  ތަކެއް ކުރިމަގުގައިފައިދާގެ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ގުނަ  ފިނޭއިޤްތިސާދީގޮތުން  

ފުންކުރުމާއި، ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން  ކިއުިބކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ    5,848.05  މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން،
ފުންކުރުމާއި،    35,484.26 ޭބސިން  ހާަބރ  އައު  ސަރަޙައްދެއްގެ  މީޓަރުގެ  މީޓަރުގެ    5,848.05ކިއުިބކް  ކިއުިބކް 

އްގައި  މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެ  82މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޭބރުތޮށި ލުމާއި،    219.20ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި،  
ޖެހުމާއި،    25ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި،   އެއްގަމުތޮށި   248މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިން  މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި 

ހެދުމާއި،   ރޭމްޕެއް  އާއި    2,198.65ލުމާއި،  ަބއްތި  ނެރު  ހެދުމާއި،  ޕޭވްމަންޓް  ހާަބރ  މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި  އަކަ 
މީގެ އިތުރުން، ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވޯރކަށް ޭބނުންވާ އެކްސަސް އްކަތް ހިމެނެއެވެ.  ގެ މަސަބަނދަރު ަބއްތި ހަރުކުރުމު

ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް   450މިލިއަން ރުފިޔާއަށް    47.26މި މަޝްރޫޢަކީ  ޕްލެޓްފޯރމެއްވެސް ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  
  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ.



 

 

 

 

  1980މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިންމާފައެވެ.   ގިނަރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި  އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވަނީ    41ވޭތުވެދިޔަ  
މަރުޙަލާއެއްގައެވެ. ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ  ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދަތުރުގެ މުހިއްމު

 .އެމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ އި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ިބނާކުރުމުގައިޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާ

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

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

