
 

 

 
 

  12/3BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ޖެނުައރީ  17 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 އދ. އޮމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި 
 

އޮމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫޢު އދ. 
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.

އެވެ. ތަކުގައަތޮޅުގެ އެކި ރިސޯޓްމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރައްޔިތުން  އދ. އޮމަދޫގެ އެއް އޮތްމީހުންގެ އާބާދީ 853
އެއްފަދައިން މި ރަށަށްވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުލަވަރުޖެހި، މަޑުމަޑުން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތައް  ކެކޭއަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަ

ގެސްޓްހައުސްއެއް އެބަހުއްޓެވެ.  13އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ރަށުގައި މިހާރުވެސް އެކި ފަންތީގައި ހިންގާ 
 8ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ  ގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ލޯންޗުފަހަރާއި ޑިންގީތައް ފުދޭވަރަކަށް އޮންނައިރު،ފަރުމަހު

ބަނދަރު މުސްކުޅިވެފައިވާ އޮވެއެވެ. މި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ރަށުގެ މި ރަށުގައި  އޮޑިފަހަރު
ރަށުގެ ބަނދަރުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ލޯންޗު ޑިންގީ އަޅާފައި އޮންނައިރު ހެޔޮވަރުގެ އޮޑިފަހަރުތަކެއް . ވުމެވެހަލާކުވެފައިބާވެ 

މީގެ އިތުރުން ބޭރު ގައު ތޮށި އެއްކޮށް ހަލާކުވެ  ވަދެއްޖެނަމަ އޮންނަނީ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކައިރިކޮށްލާނެ ޖާގައެއް ނުލިބިފައެވެ.
މަރާމާތަކަްށ  ޑުގެ އެކިދިމާލުން ގަނާބފައިވުމުގެ ސަބަބުން މި ރަށުގެ ބަނދަރު ަވނީ ވަރަށް ބޮވެއްޓިފައި އޮތުމާއި، އެއްގަމު ޮތށީ 

ހަމައެހެންމެ ޮކޅުވެއްޓި ފަދަ އުޅަނދުތައް ކައިރިކޮށްލާނެ ރޭމްޕެއް ނެތުމުންވެސް ވަނީ އެތައް ދަތިތަކާ  ބޭނުންވެފައެވެ.
ވުމަށްވެސް ރަށަށް މިވަގުތު ބޭނުންވެފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. މި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރު

 ވަސީލަތަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބަނދަރެއް އޮތުންކަމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދެކެއެވެ.

 ބަލުގައި ލިބިގެން ޤުރީތި ބަނދަރެއް މުސްތަކުޑަ ބަނދަރުގެ ބަދަލުގައި، ޒަމާނީ  އި އޮތްރަށުގަ ގެ ސަބަބުން ޢުމަޝްރޫމި 
ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ލުއިފަސޭހައަކާއި، ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބޭނެ ކަމެއްކަމުގައި މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ.  އޮމަދޫގެ ދިޔުމަކީ
އިްޤތިސާދީގޮތުން ބެލިކަމުގަިއ  ލަފާފުުރމުގެ ފަސޭހަކަމުގެ އިތުރުން ތަރައްޤީކުރެވި ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަކީ ބަނދަރު އެގޮތުން

 .މުހިއްމު މަޝްރޫޢުއެކެވެ ލިިބގެންދާނެ އިންތިހާއަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮމަދޫގެމުގެ ފައިދާ ވިޔަސް މިކަ

ކިއުބިކް  12,105ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާބަރ ބޭސިން ފުންުކރުމާއި،  49,765މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުްނ، 
މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި  208ރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، މީޓަރުގެ ސަ 398ކުރުމާއި، މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުން

 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް  346.10ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 
އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ނެރު ބައްތި އާއި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ  1,647.11ހެދުމާއި، 



 

 

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް މަސައްކަތް  ހިމެނެއެވެ. މި 
  ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުުކރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. 630މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  96.66ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ 

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

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

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

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

