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އދ .ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ނފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން މި ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްގެން
ލނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އި ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕް ޭ
ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އދ .ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ .އދ .ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު
ށފައިވާ މާޝްރޫޢުއެކެވެ.
ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަކީ  32.50މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ސަރުކާރުން މިކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮ ް
ގ
ކވެ .އެގޮތުން ހަންޏާމީދޫ ެ
 736މީހުންގެ އާބާދީގެ އދ .ހަންޏާމީދޫއަކީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރަށަ ެ
ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ސިނާއަތަކީވެސް ފަތުރުވެރިކަމެވެ .މިގޮތުން ރަށުގައި އުޅޭ ގިނަ މީހުން
އާމްދަނީ ހޯދަނީ ކައިރީގައި ހުންނަ އެކިއެކި ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ގެސްޓްހައުސް
ދ
ވިޔަފާރިކޮށްގެންނެވެ .މި ރަށުގައި މިހާރުވެސް  12ގެސްޓްހައުސްއާއި އެކު  100އަށްވުރެ ގިނަ އެނދު އެބަހުއްޓެވެ .އަ ި
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާއިއެކު މި ރަށުގައި ޑައިވިންގ ދޯނިފަހަރު ،ލޯންޗް އަދި ޑިންގީތައް ވަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވާން
މއެކު ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ފުޅާވެ "ބިގް ގޭމް ފިޝިންގ" އަދި އެކްސްކާރޝަންސް އަށް
ފަށާފައެވެ .އަދި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަ ާ
ވމާއެކު ،މި ރަށުގައި ކުރީގައި އޮތް މުސްކުޅި ބަނދަރުގެ ބަދަލުގައި ،ޒަމާނީ ރީތި ބަނދަރެއް
އށް ބޮޑު ު
އޮތް ތަރުހީބު އިންތިހާ ަ
ނ
މިއަދު ލިބިގެން ދިޔުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ލުއިފަސޭހައަކާއި ،ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބޭނެ ކަމެއްކަމުގައި މި ކުންފުނި ް
ހލަ
ތށި ި
ރށް ޖާގަ އިތުރުވެ ،ބޭރުފަރާތު ގައު ޮ
އއްވާ ،ބަނދަ ަ
ބނުންވެފައި ޮ
ތށް ޭ
ރ ބާވެ މަރާމާ ަ
ދެކެމެވެ .އަދި މުސްކުޅި ބަނދަ ު
ށ
ކ ް
ހރަށް ފަސޭހައިން ގާތް ޮ
ނމިގެން ދިޔުމާއެކު އޮޑި ދޯނިފަ ަ
ށ އެއްކޮށް ި
މއޮތް އެއްގަމު ތޮ ި
ތޮއްޓަކަށް ބަދަލުކުރެވި ،ނުނި ި
ވ
ރ ތަރައްޤީކުރެ ި
ގންދާނެއެވެ .ވީމާ ،ބަނދަ ު
ށ ލިބި ެ
ކއް މިހާރު ހަންޏާމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ލަފާފުރުމުގައި ގިނަ ފަސޭހަތަ ެ
ށ
ތހާއަ ް
މކަމުގެ ފައިދާ ހަންޏާމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އިން ި
ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަކީ އިޤްތިސާދީގޮތުން ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ި
އކެވެ.
ލިބިގެންދާނެ މުހިއްމު މަޝްރޫޢު ެ
ފންކުރުމާއި 204 ،މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 6,363 ،ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ު
ބޭރުތޮށި ލުމާއި 276 ،މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި 160 ،މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި،
މއި ،ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި ،ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި ،މޫރިން ބޮއެ އާއި
 1,330އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދު ާ
މސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.
ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ ަ

ވޭތުވެދިޔަ  41އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިންމާފައެވެ1980 .
ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދަތުރުގެ މުހިއްމު މަރުޙަލާއެއްގައެވެ .ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ
އމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.
ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ެ

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

