
 

 

 
 

  18/3BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ޖެނުައރީ  23 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި  މާފުށި . ކ
 

ަބނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާުލކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫުޢ  މާފުށި. ކ
ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަްސމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 

ރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭިންނގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންްފރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އާދަމް އާޒިމްއެވެ. އަދި މިނިސްޓް
 ސޮއިކުރެއްވީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިލާ ފާތުަމތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ.

އާއި  5,000 މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީ، ކަމުގައި ވީނަމަވެސްމީހުންގެ  2,153ގެ ރަށްވެހީންގެ އާބާދީައކީ ކ. މާފުށީ
 ގައި ގެސްޓް އެއްގާތްކުރާނެކަމަށް ރަށުގެ ރައްޔިުތން ލަފާކުރެއެވެ. ކ. މާފުއްޓަީކ މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާ

ކުރަމުން އަންނަ ރަށްކަމުގައި ބުނުމަކީ މިއަުދ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީަގތެކެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ  ހައުސް ވިޔަފާރި
އެބަހުއްޓެވެ.  މިވަގުތުވެސް ހައުސްޓް ގެސް 60ށްގެން ހިންގާ ކޮދައްކާ ގޮތުގައި މާފުށީގައި ރަޖިސްޓަރީ ހިސާބުތަކުން ތަފާސް
އެނދެވެ. މާފުށީގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާފައިވާ ދުވެލި މި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް  1,936ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލާނަމަ  އެނދުގެމިއީ، 

. މާފުށި ރައްޔިތުންނަކީ ހިވާިގ އެވެމިހާރު ފެނެކޮށްލުމުން ރަށުގެ މަލަމަތިންވެސް ބަލައިލުމުންނާއި އަދި މާފުއްޓަްށ ޒިޔާރަތް
މުރާލި ބަޔެއްކަން ދޭހަކޮށްދެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް އަވަދިނެތި އުޅޭތީއެވެ. 

. އޮވެއެވެ ވަރަކަށް ކުދި ލޯންޗްފަހަރު 25މޫސިމީ މަސްވެރިކަން ކުރާ  ،އޮޑި ފަހަރު އޮންނައިރު 3އެގޮތުން ބޮޑު ކަންނެއްޔަށްދާ 
 ދެއެވެ. މަޢުލޫމާތުދޯނި ކައިރި ނުކުރާ ދުވަހެއް މަދުވާނެކަމަށް ރަށު ރައްޔިތުން  3-2ކޮންމެ ދުވަހަކު މުދާ އުފުލާ 

އިތުރުވާްނ  ބޮޑުތަނުން މި ރަށުގައި ޑައިވިންގ ދޯނިފަހަރު، ލޯންޗް އަދި ޑިންގީތައް ވަނީ ،ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާއިއެކު
އެކު ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ފުޅާވެ "ބިގް ގޭމް ފިޝިންގ" އަދި އެކްސްކާރޝަންސް އަށް ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާ ދި އަ ފަށާފައެވެ.

ފުޅާވަމުން އަންނަ  އިރަށުގަ ކީ މިހާރުއި އޮތް ބަނދަރަރަށުގަ ން، މިއެހެންކަމު ފައެވެ.އިންތިހާއަށް ޮބޑުވެ ވަނީއޮތް ތަރުހީބު
މި ރަށު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ  ހަމައެހެންމެ، .ބަނދަރެކެވެ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ  އެކަށީގެންވާފުއްދުމަށް  އްގެ ބޭނުްނތައިޤްތިޞާދު

. މި ރަށުގެ ބޮޑުވުމެވެއިންތިހާއަށް ދަތިކަން  ބޭނުންކުރުމުގައި އޮތް ޖާގައިގެ ރަށުގެ ބަނދަރު ވެސްބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ
ންމު އެއް ވަސީލަތަކީ ޖާގަ ތަނަވަސް، ފެންވަރު ޙިއިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށްވެސް ރަށަށް މިވަގުތު ބޭނުންެވފައިވާ އެންމެ މު

 ދެކެއެވެ. ރަނގަޅު ޒަމާނީ ބަނދަރެއް އޮތުންކަމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން މިއަދު

 

 



 

 

 

 މުސްތަޤުބަލުގައި  ރީތި ަބނދަރެއްދެގުނަ ބޮޑު ޒަމާނީ  މާފުއްަޓށް މިއަދު ސޮއެކުރެވިގެން މިދިޔަ މަޝްރޫޢުއާއިއެކު، ކ.
ކަމުގައި މި ކުންފުނިން  ރައްޔިތުންނަްށ އެތައް ލުއިފަސޭހައަކާއި، ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބޭނެ ކަމެއް  ލިބިގެން ދިޔުމަކީ

ްށ ޖާގައިގެ ތަަނވަސްކަން ލިބި، އިތުރުވަުމންދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފަސޭހައިްނ ރަށުގެ ބަނދަރައަދި ބާރުބޮޑުވެފައިވާ  ދެކެމެވެ.
މީެގ . ބަނދަރު ތަރައްޤީވެ ނިމުމާއެކު، މާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންާދނެއެވެގާތްކޮށް ލަފާފުރުމުގައި ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް 

ޞާދު އެެހން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމަްށ އިްޤތި ގެން ދިޔުމާއެކު، ކުރި އަރަމުން އަންނަ މާފުށީގެކުރެވި ތަރައްޤީ ަބނދަރުއިތުރުން، 
  ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ.އެއްެވސް މެދުވެރިވާ މުޙިންމު ވަސީލަތަކަށް މި ބަނދަރު ކުރިމަގުގައި ވެގެްނދާނެކަމުގައި މި ކުންފުނިން 

މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން ފުންކުރުމާއި، ކިއުބިކް  836,28މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 
ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ  ,4144ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމާއި،  63,711

 އް ރިވެޓްމެންޓެ ހިލަ ރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައިމީޓަ 680މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި،  31ނެރު ފުންކުރުމާއި، 
މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮިށ  374މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމަްނޓެއް ޖެހުމާއި،  700ޖެހުމާއި، 

އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް  1,869ލުމާއި، ކޮންކްރީޓް ބްރިޖެއް ހެުދމާއި، ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުާމއި، 
 ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މި  ަބނދަރު ބައްިތ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ހެދުމާއި

ދުވަސް  600ފިޔާއަށް މިލިއަން ރު 76.48އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ 
  ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިާވ މަޝްރޫޢެކެވެ.

 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 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/

