
 

 

 
 

  17/3BDAD/MR/202-MTCC  ނަންަބރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ޖެނުއަރީ  22 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 މަޝްރ ޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި   ގުޅާލުމުގެ   އަކުން ކޯޒްވ  ކުނަހަންދ     އާއި   ހިތަދ  ލ.  
 

ހިތަދ  މި    ގުޅާލުމުގެއަކުން  ކޯޒްވ ކުނަހަންދ     އާއި   ލ.  ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.  އެމްޓީސީސީއާއި  މިއަދު  މަޝްރ ޢު ސަރުކާރުން 
މަޝްރ ޢު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބ އްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ  

ންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމްއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނ ޝަނަލް ޕްލ ނި
 ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރ ޤެވެ. 

ހިތަދ އަށް  ކުރިން  އަހަރު    20ލ. ހިތަދ  އާއި ލ. ކުނަހަންދ  އަކީ ޒަމާނުއްސުރެވެސް އެކުވެރި ގުޅުން ަބދަހި ދެ ރަށެވެ. މީގެ  
އާއިލީ ގުޅުންތައް    ފައިވާއ ރުގައި އުފެދިމާއި ހަމައަށް،  ދިޔު، އަލުން އަނުބރާ ކުނަހަންދ އަށް  ޔިތުން ަބދަލުވެކުނަހަންދ  ރައް

  ހެޔޮވަރުގެ   މީހުންގެ  2,209މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދެ ރަށުގައި ލާމެހިފައި އެަބއޮތެވެ. މި ދެ ރަށުގެ އާާބދީ އެއްކޮށްލުމުން  
އޮޑިފަހަރު އޮންނައިރު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް   7ހިތަދ ގައި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅަށް ކުރާ  އާާބދީއެއް ހަމަވެއެވެ.

އަދި މި ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެކި ބ ނުންތަކަށް އެރަށުން އަނެއް  ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް ކުނަހަންދ ގައި ދިރިއުޅެއެވެ.  
ދަތުރުކޮ ދުވަހަކުހެން  ކޮންމެ  މަހަށްގޮސް ރަށަށް  މަސްދޯނިފަހަރު  ހިތަދ   ރައްޔިތުން  ކުނަހަންދ   ރައްޔިތުންތަކެކެވެ.  ށްހަދާ 

ރަށް    ދެމި    އުޅ އިރު، ހިތަދ  ރައްޔިތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެކި ބ ނުންތަކަށް ކުނަހަންދ އަށް އައިސް އުޅެއެވެ. އެހެންކަމުން،
  ދަތުރުފަތުރާއި، އިޤްތިޞާދީ ޔިތުންނަށް، ވަރަށް ޮބޑު ލުއިފަސ ހަތަކެއް  ރައްމި ދެ ރަށުގެ  ، އ ގެ ސަބަބުން،  ކޯޒްވ އަކުން ގުޅުމަކީ

  މި ކޯޒްވ އިން މި   އަދި،  .ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި ކުންފުނިން ޤަބ ލުކުރަމެވެ  ހޯދައިދ ނެގޮތުންވެސް    ތުންނާއި އަދި އިޖްތިމާޢީގޮ
ވެސް މި ކޯޒްވ އާއި ކިޔާ ފަޅު ރަށް  "މެންދ ދ ތެރ ގަ އޮތް "  ކުނަހަންދ އާއި  ހިތަދ   ރަށެވެ. އެއީ،    3ގުޅާލެވެނީ ޖުމްލަ  

ކެއް ކުރުމުގެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަ  މުސްތަޤުަބލުގައި މި ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް  ރަށަކީ،  ގުޅާލެވ ތީއެވެ. މި ދެންނެވި 
ވެސް، މި ގޮތުން ދިރުން ގެނުވާނެ  ދ އަށްކުނަހަންވެސް އަދި ހިތަދ އަށްށް ވީތީ، މި ކޯޒްވ  ވެގެންދާނީ، ކަ އޮތް ރަށަފުރުޞަތު 

 ކޯޒްވ އަކަށެވެ. 

އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ    20,040 ިބން ހިއްކުމާއި،  ކިއުިބކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ   22,408މި މަޝްރ ޢުގެ ދަށުން،  
މާއި، ހެދުރިންގ އ ޕްރަންއެއް އުމީޓަރުގެ ސްކަ 130މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި،  390ކުރުމާއި، ސާފު
އަކަ މީޓަރުގެ ދުއްވާ ސަރަޙައްދެއް    3,006މީޓަރުގެ ރީޓެއިނިންގ ފާރެއް ހެދުމާއި،    85މީޓަރުގެ ްބރިޖެއް ހެދުމާއި،    225

ދުވަސް   005މިލިއަން ރުފިޔާއަށް    75.20މި މަޝްރ ޢަކީ  ޤާއިމުކުރުމާއި، މަގުަބއްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.  
  ތެރ  ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޝްރ ޢެކެވެ.

 



 

 

 

  1980އަހަރުތެރ  އެމްޓީސީސީން ވަނީ ރާއްޖ ގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ މަޝްރ ޢުތަކެއް ނިންމާފައެވެ.    42ވ ތުވެދިޔަ  
 މުހިއްމު މަރުޙަލާއެއްގައެވެ. ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖ ގެ ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖ ގެ ތަރައްޤީގެ ދަތުރުގެ

 .ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ިބނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ

 
 އިތުރު މައުލ މާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

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

