
 

 

 
 

  126/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ޑިސެމްބަރ  29 ،މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

 މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 
 

 މަޝްރޫޢުމި  މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 
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. 

ޅުގެ އެކިއެިކ އަތޮގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މަސައްކަތްކުރަނީ ށުރަމި މީހުންގެ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.  2,664 ނ. ވެލިދޫއަކީ
. ވެސް ދަނީ މަޑުމަޑުން ކުރިއަރަމުންނެވެގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިމި ރަށުގައި  މެރިސޯޓްތަކާއި، ސަފާރީތަކުގައެވެ. ހަމައެހެން

ގެ މަސައްކަތް ދަނީ ބިނާކުރުމު އެއްގެސްޓް ހައުސް 4 ެގސްޓްހައުސް ހިންގަމުންދާއިރު އިތުރު 4ގޮތުން މިހާރު ރަށުގައި އެ
މުދާ ބޭލުމަށާއި އަދި އުތުރުގައި ަމސްވެރިކަން ރަނގަޅުވާއިރު  ންވެލިދޫ ބަނދަރަކީ ށ. އަތޮޅުގެ އެކި އޮޑިފަހަރު .ންނެވެކުރެވެމު

ބޭނުންކުރާ ބަނދަރެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ރަށުގައި ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް  އިސް ހޯދުމަށްއަ ށްމަސް އޮޑިފަހަރަ
 ީގ ފަހަރާއި ކުދި ލޯންޗްތައް ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮވެއެވެ. ގިނަވުމާއެކު، ފުދޭވަރަކަށް ޑިން

ވަނަ އަަހރުއެވެ. ނަމަވެސް ރަށަކީ ބަރަވެލި ކަނޑު ކައިރީ އޮންނަ  2017ވެލިދޫ ބަނދަރު ފުރަތަމަ ތަރައްޤީ ކުރެވުނީ 
ކުރެއެވެ. އަދި މި  ބޮޑަށްރަށް ވަށް ބަނދަރަ ކުގެ ނޭެދވޭ އަސަރުބަރަވެލި ކަނުޑން ނަގާ ބޮޑެތި ބާނީތަ ،މާއެކުރަށަކަށްވު
އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބަނދަރުން ލިބިދޭ އަމާންަކްނ  ފަޅުތެރެ ަހލަބޮލިވެ ތެރެއަށް ަވނުމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރު ރާޅުތައް

 ހިމާޔަތެއްުކން އެކަށީގެންވާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ބިޔަ ާބނިތަ ހަނިޮކށް ޭބރުތޮށި ތިރިކޮށްމި ބަނދަރުގެ  ގެއްލިގެންދެއެވެ.
ފައިބައިގެްނ  ރޫޅި ލުގައިވާ ހިލަތައްވަނީށީގެ އެކި ދިމާތޮހިލަ ބޭރު  ބަނދަރުގެ ބަނދަރަކަށް ނުިލބެއެވެ. އަދި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

 . ގޮސްފައެވެ

ފުޅާކުރެވި،  ބޭުރ ހިލަޮތށި އިތުރަށް ގެ. ވެލިދޫ ަބނދަރުނ މިއަދު ސޮއެކުރެވިގެން މިދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ ދަުށން، ނަމަވެސް
. ލިބޭނެއެވެދެކޮޅަށް އިތުރު ހިމާޔަތް  ވެލިދޫ ބަނދަރަށް ބަރަވެލި ކަނުޑން ނަގާ ބިޔަ ރާޅުތަކާއެކު އާމި އުސްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

. މީގެ ނެވެބަނދަރަށް ލިބޭ އިތުރު ރައްކާތެރިކަން  ދެކޮޅަށް ކަނޑުގެ ބިޔަ ބާނީތަކާ ޖެހުމާއެކު،ގްރޮއިންސް ބަނދަރުގައިއަދި 
ލެވުމާއެުކ ބޭރުތޮްއޓާއި ދިމާލަށް ށް ކޮޅުވެއްޓި ަކއިރިކުރެވޭ ރޭމްޕަކާއި ޑިންގީ އެޅުމަށް ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް އިތުރުން ބަނދަރަ

 . ލިބިގެންދާނެއެވެއިުތރު އޮޑިފަހަރު ކައިރިކޮށް ހެދުމަށް ޖާގަ  އެއްގަމު ތޮއްޓަށް ބަނދަރުގެ

 



 

 

 

އެތަކެއް ލުއިފަސޭހައަކާއި، ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ރައްޔިތުންނަށް ލަފާފުރުމުގައި ދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރެވުމާއެކު ލިނ. ވެ
އިޖްތިމާއީގޮތުންނާއި،  ންތަރައްޤީކުރެވި ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމު އަދި، މި ބަނދަރު ލިބިގެންދާނެކަަމށް މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ.

ކަމަށް މި ކުންފުނިން ލިބިގެންދާނެ އް ކުރިމަގުގައިތަކެފައިދާރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ގުނަ  މިރަށުގެއިޤްތިސާދީގޮތުން 
   އުއްމީދުކުރަމެވެ.

 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން ފުންކުރުމާއި، 67,020 މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން،
 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ  2,414ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމާއި،  ,51319

 މީޓަރުގެ  12ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ފުންކުރުމާއި،  24,742ނެރު ފުންކުރުމާއި، 
 އި ީމޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގަ  167ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، މީޓަރުގެ  473ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 

އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހާބަރ  2,433އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި، 
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ބަނދަރު ބައްތި އާއި ނެރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މި 

މިލިއަްނ  47.21މި ަމޝްރޫޢަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ 
  ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަްޝރޫޢެކެވެ. 500ރުފިޔާއަށް 

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

 .ދާކޮށްފައެވެެއމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަ 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/

