
 

 

 
 

  08/3BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ޖެނުައރީ  16 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 ދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި ވާ އި ހދ. ނަ 
 

ދޫ ބަނދަރު ތަރައްީޤ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫުޢ އިވާނަ ހދ.
ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަްސމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 

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

ދާއިރާގައެވެ. މި  ރިސޯޓް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރައްޔިތުން  ނައިވާދޫގެ ހދ. އެއް އޮތްމީހުންގެ އާބާދީ 849
މި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮުޑ ރަށުގައި ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ލޯންޗުފަހަރާއި ޑިންގީތައް ފުދޭވަރަކަށް އޮވެއެވެ. 

ރަށުގެ ބަނދަުރގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޯލންޗު ޑިންގީ އަޅާފައި އޮންނައިުރ . ކުޑަވުމެވެއެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ރަށުގެ ަބނދަރު 
ހެޔޮވަރުގެ އޮޑިފަހަރުތަކެއް ވަދެއްޖެނަމަ އޮންނަނީ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކައިރި ނުކުރެވިފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޮޅުވެއްޓި ފަދަ 
އުޅަނދުތައް ކައިރިކޮށްލާނެ ރޭމްޕެއް ނެތުމުންވެސް ވަނީ އެތައް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. މި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު 

ށަށް މިވަގުތު ބޭުނންވެފައިވާ އެންމެ ުމހިްނމު އެއް ވަސީލަތަކީ ޖާގަ ތަނަަވސް، ފެންވަރު ރަނގަުޅ ކުރިއެރުވުމަށްވެސް ރަ
 ޒަމާނީ ބަނދަރެއް އޮތުންކަމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދެކެއެވެ.

ބަލުގަިއ ޤުތަރީތި ަބނދަރެއް މުސްކުޑަ ބަނދަރުގެ ބަދަލުގައި، ޖާގަ ތަނަވަސް ޒަމާނީ  އި އޮތްރަށުގަގެ ސަބަބުން ޢުމަޝްރޫމި 
ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ލުއިފަސޭހައަކާއި، ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބޭނެ ކަމެއްކަމުގައި މި ކުންފުނިން  ނައިވާދޫގެ ލިބިގެން ދިޔުމަކީ

އިޤްތިސާދީގޮުތްނ  ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަމުގެ އިތުރުން ތަރައްޤީކުރެވި ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަކީ ދެކެމެވެ. ވީމާ، ބަނދަރު
 .މުހިއްމު މަޝްރޫޢުއެކެވެ ިލބިގެންދާނެ އިންތިހާއަށް ރައްޔިތުންނަށްނާވައިދޫގެ ލިކަމުގައި ވިޔަސް މިކަމުގެ ފައިދާ ބެ

ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން ފުންކުރުމާއި،  15,319.91މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 
ކިއުބިކް މީޓަރުގެ  15,319.91ކިއުބިކް މީޓަރުެގ ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމާއި،  41,618.07

މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިން   25މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 300ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި، 
މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި،  231ވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރި 73.30ޖެހުމާއި، 

އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ނެރު  087.85,2ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި، 
ޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވީނ ބައްތި އާއި ބަނދަރު ބައްތި ަހރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މި މަ

ދުވަސް  450މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  47.51އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހުއެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ 
  އިާވ މަޝްރޫޢެކެވެ.ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފަ



 

 

 

 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/

