
 

 

 
 

  06/3BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ޖެނުައރީ  16 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

އެމްޓީސީސީއާއި ނ. ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު 
 ހަވާލުކޮށްފި 
 

ނ. ހޮޅުދޫ ަބނދަރު ތަރައްީޤކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި 
ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް 
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމްއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިލާ ފާތުަމތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ.

ރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެޔޮވަރެއްގެ އާބާދީއެއްއޮތް ރަށެކެވެ.  ވެސްކުޑަނަމަ ނ. ހޮޅުދޫއަކީ ބިންދިރިއުޅޭ  މީހުން 2,211
ކޮންސްޓަރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އުޅޭއިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ރިސޯޓްތަކުގައިވެސް ވަޒީފާ 

އިގައި ހަޅަޖަހާއިރު އުދައެރުމުގެ އަސަރު ފުދޭވަރަކަށް އަދާކުރެއެވެ. ހޮޅުދޫ އަކީ ގުދުރަީތ ފަޅު ކުޑަ ގާމަތީ ރަށެއްކަމުްނ އިރުވަ
ބޮޑަށް ކުރާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ރިވެޓްމަންޓްޖަާހފައި ހުރުމުން އެ ސަރަހައްދު ގިރުމުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވީ 

. އަދި އުދައަރާ ކޮންމެފަހަރަކުހެން ނަމަވެސް އަދިވެސް އުދައެރުމުން މި ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ހައްލެއް ނުލިބެއެވެ
އި ފަރާތާ ހުޅަނގުތަކަށްވެސް ލޮނުގެ އަސަރުކުރެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރަށުގެ ގެރަށުގައި ފެންބޮޑުވެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ 

ގެ ދަށުން އެހެންކަމުން، މިއަދު ސޮއެކުރެވިގެން މިދިޔަ މަޝްރޫޢުވަނީ ރަށްގިރުމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައެވެ.  ދެކުނަށްވެސް
 ތަނަވަސް ވެގެންދިޔުމާއެކު ހޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ލަފާފުރުމުގައި ނ. ހޮޅުދޫގެ ބަނދަރު މުސްތަޤުަބލުގައި އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ 

މުގެ އަދި، ޮގނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރު އެތަކެއް ލުއިފަސޭހައަކާއި، ހިްތަހމަޖެހުމެއް ލިބިގެންާދނެކަމަށް ިމ ކުންފުނިްނ ދެކެމެވެ.
ގައި ދުހުޅަނގު ފަރާތުގައި ގިރާފައިވާ ސަރަހައްދެކުނާއި  އިރުމަތީފަރާުތގައި އިތުރު ބޭރުތޮއްޓެއް ލެވުމާއެކު، މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން

ވަރަށް ބޮޑު ރައްޔިތުންނަށް ހޮޅުދޫ  ރަށް ގިރުމުގެ ބިރުވެރިކަމުންއުދަ އެރުމާއި  ،އެކުޖަހާ ނިމުމާ ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓެއް 
ހަމައެހެންމެ ރަުށގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ރިވެޓްމަންޓްަގއި ހެދޭ ރޭމްޕްގެ ސަބަބުްނ  .ލިބިގެންދާނެއެވެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކާއިތަސައްލީއަ

 ކޮޅުވެއްޓިފަދަ އުޅަނދުތަކަށް ަފސޭހައިން ކައިރިކޮށް ތަކެތި ބޭުލމުގައި އެތަކެއް ލުއިފަސޭހައެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ްކ ކިއުބި 1,375 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމާއި، 10,614މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 
މީޓަރުެގ  14މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި،  570ސަރަހައްދެއް ފުންކުރުމާއި،  ރޭމްޕްޑިޓޭޗް މީޓަރުގެ 

 މީޓަރުގެ 89އި ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންްޓ ޖެހުމާއި، މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގަ 375ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 
 ކުނު ފަރާތުގެ ދެ ންޓް ހެދުމާއި،އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަ 418ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 

 ކަތް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ބަނދަރު ބައްތި ހަރުުކރުމުގެ މަސައްކަތް  ހިމެނެއެވެ. މި ޑިޓޭޗް  ޓްމަންޓްގައިރިވެ



 

 

 

މިލިއަްނ  43.28ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. މި ަމޝްރޫޢަކީ 
  ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަްޝރޫޢެކެވެ. 400ރުފިޔާއަށް 

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

 .ެއމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

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

