
 

 

 
 

  20/3BDAD/MR/202-MTCC  ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ޖެނުއަރީ  25 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރ ޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި   ބ. ދަރަވަންދ  
 

ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރ ޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރ ޢު    ދަރަވަންދ .  ބ 
ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ޭބއްވި  

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

ގެސްޓްހައުސް ވިޔާފަރިން  ގެ  ދަރަވަންދ .  ބ މީހުންގެ އާާބދީގެ    1,200 ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 
ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެންނެވެ. މި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމަށް   ގައި އޮންނަނުވަތަ ކައިރި

ޮބޑު އެއް ހެއްކަކީ ރަށުގައި މިހާރުވެސް އެކި   ަބރޯސާވަމުން އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވަމުން އަންނަކަން ދޭހަކޮށްދޭ އެންމެ 
ޑައިވިންގ   ވެސްމި ރަށުގައި  ފުޅާވަމުން އައުމާއެކު،  ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި  ގެސްޓްހައުސް ހުރުމެވެ.  14ފަންތީގައި ހިންގާ  

އެކު ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާދި  އަ  އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ.  ޮބޑުތަނުން  ދޯނިފަހަރު، ލޯންޗް އަދި ޑިންގީތައް ވަނީ
 އެހެންކަމުން، މި  ފައެވެ.އިންތިހާއަށް ޮބޑުވެ   ވަނީރުހީުބފުޅާވެ "ިބގް ގޭމް ފިޝިންގ" އަދި އެކްސްކާރޝަންސް އަށް އޮތް ތަ

ވަރަށްވުރެ ކުޑަ    އެކަށީގެންވާއި އޮތް ަބނދަރަކީ މިހާރު ރަށުގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ އިޤްތިޞާދުގެ ޭބނުންތައް ފުއްދުމަށް  ރަށުގަ
ހަމައެހެންމެ،   ކަންޮބޑުވުމަކީބަނދަރެކެވެ.  އެއް  ޮބޑު  އެންމެ  ރައްޔިތުންގެ  ރަށު  ަބނދަރު  ވެސްމި  ހާލަތާއި،    ރަށުގެ  އޮތް 

އަދި، މި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށްވެސް .  ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ޮބޑުވުމެވެ  ޭބނުންކުރުމުގައި އޮތް ޖާގައިގެބަނދަރުގެ  
ރަނގަޅު ބަނދަރެއް އޮތުންކަމުގައި  ރަށަށް މިވަގުތު ޭބނުންވެފައިވާ އެންމެ މުޙިންމު އެއް ވަސީލަތަކީ ޖާގަ ތަނަވަސް، ފެންވަރު  

ދަރަވަންދ  ަބނދަރަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ ބަނދަރެއްކަމުން ވަރަށް ދަރަވަންދ  ރައްޔިތުން މިއަދު ދެކެއެވެ. މިގޮތުން  
ބަނދަރެކަ އޮތް  ބޭނުންވެފައި  މަރާމާތަކަށްވެސް  ރ ޅި  ށްވާއިރު،ޮބޑު  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ތޮށިވަނީ  ހިލަ  ޭބރު  އެކި    ބަނދަރުގެ 

 ސްފައެވެ. ފައިަބއިގެން ގޮ ދިމަދިމާލުން

ބޭރުތޮށި އައުވުމުގެ އިތުރުން ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއަކާއިއެކު ނެރު  ،   ބަނދަރުގެ ޖާގަ ތަނަވަސްވެރަށުގެގެ ސަަބުބން  ޢުމަޝްރ މި  
ތަކަށް ފަސޭހައިން ގާތްކޮށް ވެސް ަބދަލުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. އަދި ބަނދަރުގައި ރޭމްޕެއް ހެދުމާއެކު، ކޮޅުވެއްޓި ފަދަ އުޅަނދު

ތަރައްޤީކުރެވި    ަބނދަރު  އެގޮތުން މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ.    ކަމުގައިލިޭބނެ  ތަކެއްލުއިފަސޭހަލަފާފުރުމުގައި އެތަކެއް    އިމުދާ ޭބލުމާ
 ދަރަވަންދ ގެ އިޤްތިސާދީގޮތުން ެބލިކަމުގައި ވިޔަސް މިކަމުގެ ފައިދާ    ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަމުގެ އިތުރުން  ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަކީ

 އްގެ ގޮތުގައި މި ކުންފުނިން ޤަބ ލުކުރަމެވެ.މުހިއްމު މަޝްރ ޢުއެ ލިިބގެންދާނެ  އިންތިހާއަށް ރައްޔިތުންނަށް

 



 

 

 

ކިއުިބކް    1,843  ކުރުމާއި،ކިއުިބކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާަބރ ޭބސިން ފުން  30,504މި މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން،
ރޭމްޕް   ކިއުިބކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ   4,126މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން ފުންކުރުމާއި،  

މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި    352ކިއުިބކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި،    2,301  ،ފުންކުރުމާއިސަރަހައްދު  
ޖެހުމާއި،   ގްރައިންސްމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި    24ޖެހުމާއި،    އްރިވެޓްމެންޓެ  މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި  83ޭބރުތޮށި ލުމާއި،  

އަކަ މީޓަރުގެ    2,104ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި،    މްޕެއް ހެދުމާއި،ރޭ  މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި،  248
  މަޝްރ ޢުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މި    ބަނދަރު ަބއްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އަދި  ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި

މިލިއަން   55.48އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. މި މަޝްރ ޢަކީ    ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
  ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޝްރ ޢެކެވެ. 365ރުފިޔާއަށް 

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

 .އަދާކޮށްފައެވެއެމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް  ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ިބނާކުރުމުގައި

 
 އިތުރު މައުލ މާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

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

