
 

 

 
 

  122/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ޑިސެްމބަރ  8 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި ކުރުމުގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ށ. މިލަންދޫ 
 

 މަޝްރޫޢު މި  ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.ބަނދަރު ތަރައްޤީ ށ. މިލަންދޫ 
 އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް އެގްޒެކެޓިވް  އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް، ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި

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

ހެކްޓަރުގެ  131ހެޔޮވަރެއްގެ އާބާދީއެްއއޮތް ބިްނބޮޑު ރަށެކެވެ. އެގޮތުްނ ރަށުގެ  . ިމލަންދޫއަކީށ ދިރިއުޅޭ މީހުން 2,700
ބިންވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. މި ރަށުގައި މާބޮޑު މަސްވެރިކަމެއް  30ބިމުން ރަށު ރައްޔިތުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް 

ރަށުގައި ވަދުއަޅާ ފަރުމަހަށް ދިޔުމަށް ފުދޭވަރަކަށް ޑިންގީ އަދި ލޯންޗު ގެންގުޅެއެވެ. ރަށުގައި ރަނގަޅު ނެތްނަމަވެސް، 
ވަރަކަށް ކޮންސްޓަރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އުޅޭއިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ރިސޯޓްތަކުގައިވެސް ފެން

ތަކަށް އާންމުކޮށް އައިސްހަދައި ރަށެއްކަމުން، ރިވަޒީފާ އަދާކުރެއެވެ. މިލަންދޫއަކީ ށ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުން އެކި ކަހަލަ ވިޔަފާ
ުކރަންޖެހިފައެވެ. ބަނދަރުގެ  އްމަލުޙަނަވަސް ބަނދަރެްއ ނެތުމުގެ ދަތިކަން މިރަށުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަނީ ތައެކަށީގެންވާ ތަ

ޖާގަ ކުޑަވުމާއި އެއްގަމުތޮށީގެ އެކި ދިމަ ދިމާއިން ވެލިގަނޑު ދެމިގެން ގަނބާފައިވުމުން ބަނދަރު އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތުގަިއ 
އެހެންކަމުްނ، މިައދު ސޮއެކުރެވިގެން މިދިޔަ  ންނަށް ދަތިތަކެއް ައންނަނީ ިދމާވަމުންނެވެ.ބޭނުންކުރުމުގައި މި ރަުށ ރައްޔިތު

 މިލަންދޫ އެކު ޔުމާތަނަވަްސ ވެގެންދިބަނދަރު މުސްތަުޤބަލުގަިއ އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ  މިލަްނދޫގެ. ށމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 
އަދި،  ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ.އެތަކެއް ލުއިފަސޭހައަކާއި،  ރައްޔިތުންނަށް ލަފާފުރުމުގައި

ރައްޔިތުންނަށް ިގަނ  މިަލންދޫއިްޤތިސާދީގޮތުން ގޮތުންނާއި،  އިޖްތިމާއީ ންތަރައްޤީކުރެވި ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމު މި ބަނދަރު
   ކުރަމެވެ.ކަމަށް މި ކުންުފނިން އުއްމީދުލިބިގެންދާނެ ތަކެއް ކުރިމަގުގައިފައިދާގުނަ 

 ފުންކުރުމާއި،ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ  17,900 މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން،
ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ  8,400ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމާއި،  70,400

މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި،  583މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިންސް ޖެހުމާއި،  15 ނެރު ފުންކުރުމާއި،
 ީމޓަުރގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، 311މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި،  93

 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް ެހދުމާއި، ނެރު ބަްއތި އާއި އަކަ 7893, ބްރިޖް ހެދުމާިއ، 2ކޮންކްރީޓް 
 އްކަތް ހިމެނެއެވެ. ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ ަމސަ

 



 

 

 

 

މީގެ އިތުރުން، ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވޯރކަށް ޭބނުންވާ ެއކްސަސް ޕްލެޓްފޯރމެއްވެސް ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެިހފައެވެ. 
މި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ.  މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް

  ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. 600މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  79.94މަޝްރޫޢަކީ 

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

 .މްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެއެ  ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

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

