
 

 

 
 

  119/2BDAD/MR/202-MTCC ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ނޮވެމްބަރ  28 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި ކުރުމުގެ  މ. މުލީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ  
 

ހަވާލުކުރުމަށް    މަޝްރޫޢުމި    ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު  މ. މުލީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ
ޗީފް   ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ  އެމްޓީސީސީގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި،  ޭބއްވި  އަލްފާޟިލްއެގްޒެކެޓިވް  މިއަދު  އާދަމް   އޮފިސަރ، 

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

 

އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކުން މީމު އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށެވެ. މި ރަށަކީ އަތޮޅުގެ    މ. މުއްޔަކީގެ  މީހުންގެ އާާބދީ  1,020
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އެކި ކަހަލަ އިދާރީ، މާލީ އަދި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ރަށެވެ. ސަރުކާރު އެކި މުއައްސަސާތައް  

އެހެން  ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކުގައެވެ. އަތޮޅުގެ    ވެސްގިނަވުމުގެ ސަަބުބން ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކުންހެން ފަރުމަހަށް ދިޔުމަށް ޑިންގީއެއް ހިލާފަށް މުލީގައި މާޮބޑު މަސްވެރިކަމެއް ނެތްނަމަވެސް،    ށާރަށްރަ

މި  އެަބތިއްެބވެ.    ރަށުގައި  ފަރާތެއް މިވަގުތުވެސް  6އެވެ. އަދި ކަނޑު މަސް ކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ  ގެންގުޅެ
ކުރިޔަށްއޮތް ޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ކުންފުނިން މިހާރުވެސް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވީމާ، މުއްޔަކީ  ރަށުގައި އެއަރ

މިފަދަ ރަށެއްގައި ޒަމާނީ އެހެންކަމުން،  .  އެވެވެގެންދާނެ  މުހިންމު ފާލަމަކަށްމީމު އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހުޅުވޭ  މުސްތަޤުަބލުގައި  
 ނަވަސް ބަނދަރެއް އޮތުމަކީ މުޅި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފައިދާކުރާނެ ކަމެކެވެ.ރަނގަޅު، ތަ ގެފެންވަރު

ޭބނުންވެފައެވެ. އެގޮތުން ޭބރު ގައު    ށްމިހާރު އޮތް މުސްކުޅި ބަނދަރު ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ވިރާނަވެ މަރާމަތަ  އިމި ރަށުގަ
ތަށް  މާވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ހަލާކުވެ މަރާއެއްަބއިވެސް  އްގަމުތޮށީގެ  ހަލާކުވެ ފައިަބއިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، އެ  އެއްތޮށީގެ ޮބޑުަބ

ގެ ަބދަލުގައި، ބޭނުންވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، މިއަދު ސޮއެކުރެވިގެން މިދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، މ. މުލީގެ މުސްކުޅި ަބނދަރު
މުޅި މީމު އަތޮޅުގެ    ،ނަށް ލިިބގެން ދިޔުމަކީމި ރަށު ރައްޔިތުން  މުސްތަޤުަބލުގައިބަނދަރެއް    އަދި ތަނަވަސް  ރީތި  ،ޒަމާނީ

ލަފާފުރުމުގައި ކުންފުނިން    ރައްޔިތުންނަށްވެސް  މި  ކަމެއްކަމުގައި  ލިޭބނެ  އުފަލެއް  ޮބޑު  ވަރަށް  ލުއިފަސޭހައަކާއި،  އެތައް 
ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމު  ަބނދަރުމި  ،  އަދި  ދެކެމެވެ. މުލީގެ އިޤްތިސާދީގޮތުން  އިޖްތިމާއީގޮތުންނާއި،    ންތަރައްޤީކުރެވި 

    .އުއްމީދުކުރަމެވެން ކުންފުނި  މި ކަމަށްފައިދާ ލިބިގެންދާނެރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ގުނަ 

ކިއުިބކް މީޓަރުގެ    6,254ކިއުިބކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ހާަބރ ޭބސިން ފުންކުރުމާއި،    33,888  މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން،
މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި    89.74އި ޭބރުތޮށި ލުމާއި،  މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގަ  465.48ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި،  

 ، މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ކޮންކްރީޓް ްބރިޖެއް ހެދުމާއި  479ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި،  
 



 

 

 
 

އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހާަބރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ނެރު ަބއްތި އާއި ަބނދަރު ަބއްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް   2,370
ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވޯރކަށް ޭބނުންވާ އެކްސަސް ޕްލެޓްފޯރމެއްވެސް ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

  ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. 055މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  65.55ޢަކީ މި މަޝްރޫ

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

 .އެމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ިބނާކުރުމުގައި
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

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

