
 

 

 
 

  127/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ޑިސެމްަބރ  29 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޅޮހީ ނ. 
 

 މަޝްރޫޢު މި  މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޅޮހީ ނ. 
ޖެނެރަލް މެޭނޖަރ އަލްފާޟިލް ޝިާފުޢ ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، އަދި ލީއެވެ. ޢަ
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިާލ ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ. 

ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީާފ ިމ ރަށުގެ ަރއްޔިތުން އާންމުކޮށް ައތޮޅުގެ އެކި . ގެ ރަށެކެވެމީހުންގެ އާބާދީ 975 އްސަކީޅޮނ. 
 2ކަންނެލި މަސްވެރިކަންކުރާ  ރަށުގައި .ވެސް ކޮށްއުޅެއެވެފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން އަދާކުރާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން

އިރު، ހަރުގެ ދޫކޮށްފައިވާ 2އޮޑިފަހަުރ އޮވެއެވެ. އޮޑިފަހަރު ބަނުމަށް  2އޮޑިފަހަރު އޮންނައިރު، މާލެއިން ރަށަށް މުދާ އުފުލާ 
މި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެންެމ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ  ރަށުގައި މަސްވެރިންނަށް ހާއްަސ އައިސްޕްލާންޓެއްވެސް ހުރެއެވެ.

 .ބޮޑު މަރާމަތަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ، އަހަރުތަކެއް ވެފައިވުމާއެކުވަނީ  ރަށުގެ ބަނދަރުރަށުގެ ބަނދަރު ހާލަތު ދައްވުމެވެ. އެގޮތުން 
ސިޑިތައްވެސް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ހަމަމިޔާއެކު ބަނދަރުގެ  ފައިބަންހުރި  މުތޮށި އެކި ދިމާލުން ހަލާކުވެ ގަނބާފައިވާއިރު،އެއްގަ

 ބޭރު ހިލަތޮށިަވނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޫޅި އެކި ދިމާލުން ހިލަތައް ފާަބއިގެން ގޮސްފައެވެ.

ނ. ޅޮހީގެ ބަނދަރުގެ ބޭރު ހިލަތޮއްޓާއި އެއްގަމު ތޮށި  އެގޮތުން، މިއަދު ސޮއެކުރެވިގެން މިދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
މީގެ އިތުރުން ބަނދަރަށް ކޮޅުވެއްޓި ކައިރިކުރެވޭ ރޭމްޕަކާއި ޑިންގީ އެޅުމަށް ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް  މަރާމަތުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

 ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓަށް އިުތރު އޮޑިފަހަރު ކައިރިކޮށް ހެދުމަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނެއެވެ. ,ބޭރުތޮއްޓާއި ދިމާލަށް ލެވުމާއެކު 

އެތަކެއް ލުއިފަސޭހައަކާއި، ހިތްހަމަޖެހުމެްއ  ނ. ޅޮހީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރެވުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ަލފާފުރުމުގައި
އިޖްތިމާއީގޮތުންނާއި،  ންތަރައްޤީކުރެވި ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމު ނދަރުއަދި، މި ބަ ލިބިގެންދާނެކަަމށް މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ.

ކަމަށް މި ކުންފުނިން ލިބިގެންދާނެ ތަކެއް ކުރިމަގުގައިފައިދާމިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ގުނަ އިޤްތިސާދީގޮތުން 
   އުއްމީދުކުރަމެވެ.

ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން ފުންކުރުމާއި،  66,701.94 މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން،
 ލުމާއި،  ބޭރުތޮށި  ސަރަޙައްދެއްގައި  މީޓަރުގެ   321.70 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި،  2,205

 

 



 

 

 

މީޓަރުގެ  366 ރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިން ޖެހުމާއި،މީޓަ  50 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 95
އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި  1,720ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި، 

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކަތް ހިމެނެއެވެ. މި ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ބަނަދރު ބައްތި އާއި ނެރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައް
މިލިއަްނ  64.87މި ަމޝްރޫޢަކީ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. 

  ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަްޝރޫޢެކެވެ. 640ރުފިޔާއަށް 

 1980މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިންމާފައެވެ.  ގިނަރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވަނީ  42ވޭތުވެދިޔަ 
މަރުޙަލާއެއްގައެވެ. ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ  ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދަތުރުގެ މުހިއްމު

 .ެއމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

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

