
 

 

 
 

  23/3BDAD/MR/202-MTCC   ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ޖެނުއަރީ  26 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި   ތ. ބުރުނީ 
 

ުބރުނީ މަޝްރޫޢު   ތ.  މި  ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.  އެމްޓީސީސީއާއި  މިއަދު  ސަރުކާރުން  މަޝްރޫޢު  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ަބނދަރު 
އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ޭބއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި،  

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

ުބރުނީއަކީ ހިވާގި މުރާލި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މިކަން ދޭހަކޮށްދޭ ހެއްކަކީ ރަށުގެ  .  ތމީހުންގެ އާާބދީގެ    700
ރައްޔިތުން މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި އަދި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރީގައިވެސް މަސްއޫލުވެގެން އުޅުމެވެ. އެގޮތުން ރަށުގައި  

ފަރުމަސްވެރިކަންކުރާ  އޮ  3ކަންނެއްޔަށްދާ   އޮންނައިރު،  އޮވެއެވެ.   35ޑިފަހަރު  ދޯނިފަހަރު  ކުދި  އަދި  ލޯންޗް  ވަރަކަށް 
ރަށުގައި   ތަޢާރަފުވެ،  ރަށަށްވެސް  މި  ވިޔަފާރި  ގެސްޓްހައުސް  ހިނގަމުން   4ހަމައެހެންމެ،  މިހާރުވެސް  ގެސްޓްހައުސްއެއް 

ދަނޑުވެރިކަން   ފަރާތަކުން އަންނަނީ  25  މި ރަށުގެިބމެއްގައި،    25  ޓޫގެއަކަފޫ  4,000އެަބދެއެވެ. ދަނޑުވެރިކަމަށް ބަލާލާއިރު،  
މި ރަށު    ،ކަންނެލި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެން ތިޔާގި ހިސާެބއްކަމުންމި ރަށް އޮންނަ ސަރަހައްދަކީ    ވެ.ނެކުރަމުން

ދޯނިފަހަރު މަސް  ގިނަ  ަބނދަރެ  އެންވެރިކަމަށް  ަބނދަރަކީ  ހަދައި  މަސްދޯނިފަހަރުތަކެއްވެސް  އަ.  ކެވެއައިސް  ގިނަ  ތޮޅުގެ 
ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް     ރައްޔިތުންގެރަށުގެމުސްކުޅި ަބނދަރުވަނީ  ުބރުނީގައި މިހާރު އޮތް  ބޭނުންކުރާ ަބނދަރަކަށްވުމާއެކު،  

ބަނދަރެކެވެ. އެގޮތުން،   ހަމަމިޔާއެކު، މިއީ ވަރަށް ޮބޑު މަރާމަތަކަށްވެސް ޭބނުންވެފައިވާ  .ވެފައެވެވަރަށްވުރެ ކުޑަ  އެކަށީގެންވާ
މި ބަނދަރުގެ ޭބރު ގައު ތޮށި ހަލާކުވެގެން އެކި ދިމާލުން ފައިަބއިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، އެއްގަމުތޮށިވެސް ވަނީ އެކި ދިމަދިމާލުން 

ަބނދަރުގެ  އޮތް ހާލަތާއި،    ރަށުގެ ަބނދަރު  ވެސްމި ރަށު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ޮބޑު އެއް ކަނޮްބޑުވުމަކީގަނަބން ފަށާފައެވެ.  
އަދި، މި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށްވެސް ރަށަށް .  ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ޮބޑުވުމެވެ  ބޭނުންކުރުމުގައި އޮތް ޖާގައިގެ

އޮތުންކަމުގައި  ބަނދަރެއް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ތަނަވަސް،  ޖާގަ  ވަސީލަތަކީ  އެއް  މުޙިންމު  އެންމެ  ބޭނުންވެފައިވާ   މިވަގުތު 
 ރައްޔިތުން މިއަދު ދެކެއެވެ.  ުބރުނީގެ

ގެން ދާއިރު، އައުވެ  ޓާއި، އެއްގަމު ތޮށިޭބރުތޮށް،   ބަނދަރުގެ ޖާގަ ތަނަވަސްވެރަށުގެ  ދަށުންގެ  ޢުމަޝްރޫމި  އެހެންކަމުން،  
ދާނެއެވެ. އަދި ބަނދަރުގައި ރޭމްޕެއް ހެދުމާއެކު، ކޮޅުވެއްޓި ފަދަ އުޅަނދުތަކަށް ފަސޭހައިން    ފަޅާއި ނެރުވެސް ފުންކުރެވިގެން

 ަބނދަރު  އެގޮތުންމި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ.    ކަމުގައިލިޭބނެ  ތަކެއްލުއިފަސޭހަލަފާފުރުމުގައި އެތަކެއް    އިގާތްކޮށް މުދާ ޭބލުމާ
ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަކީ އިތުރުންލަފާފުރު  ތަރައްޤީކުރެވި  ފަސޭހަކަމުގެ  މިކަމުގެ    މުގެ  ވިޔަސް  ެބލިކަމުގައި  އިޤްތިސާދީގޮތުން 

 އްގެ ގޮތުގައި މި ކުންފުނިން ޤަޫބލުކުރަމެވެ. މުހިއްމު މަޝްރޫޢުއެ ލިބިގެންދާނެ އިންތިހާއަށް  ރައްޔިތުންނަށް ގެުބރުނީފައިދާ 



 

 

 

ކިއުިބކް    00,89  ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާަބރ ޭބސިން ފުންކުރުމާއި،ކިއުިބކް މީޓަރުގެ   100,20 މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން،
  އްދެއްގެ ނެރު ކިއުިބކް މީޓަރުގެ ސަރަޙަ  8,400މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން ފުންކުރުމާއި،

  ޖެހުމާއި،  އްރިވެޓްމެންޓެ  ޙައްދެއްގައިމީޓަރުގެ ސަރަ  181މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޭބރުތޮށި ލުމާއި،    743  ފުންކުރުމާއި،
އަކަ މީޓަރުގެ   ,5782ހެދުމާއި،    ްބރިޖެއްކޮންކްރީޓް    ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި،  މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި،  762

މަޝްރޫޢުގެ ހިމެނެއެވެ. މި    މަސައްކަތްހަރުކުރުމުގެ  އަދި ނެރު ަބއްތި  ބަނދަރު ަބއްތި    ،ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި
އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ   ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މަސައްކަތް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 

  ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. 450މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  34.54

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

 .އެމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ އި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ިބނާކުރުމުގައިޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާ

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

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

