
 

 

 
 

  10/3BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ޖެނުައރީ  17 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

އެމްޓީސީސީއާއި އއ. ރަސްދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ލުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު 
 ހަވާލުކޮށްފި 
 

އއ. ރަސްދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ލުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި 
ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް 

އާދަމް އާޒިމްއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިލާ ފާތުަމތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ. 

އަރާ ފަތުރުވެރިކަން ފައްކާވެފައިވާ ރަސްދޫއަކީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއއ. މީހުން ދިރިއުޅޭ  1,285
އެނދު މި ރަށުގަިއ އެބަހުއްޓެވެ. މި ރަުށެގ  500ގެސްޓް ހައުސްއާއި އެކު  30ރަށެކެވެ. އެގޮތުން ރަށުގައި ިހންގާ 

ުމންވެްސ އޮޑިފަހަރަށް ބަލައިލު 16ރައްޔިތުންނަކީ މަސައްކަތްތެރި މުރާލި ބަޔެއްކަން ރަށުގައި ބޮޑު ކަްނނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ 
 ވަށައިގެން ފަޅު އޮތުމުގެ  އިއެތެރެވަރީގަ، ށްވެފައިރަސްދޫއަކީ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކާއި ވަކިން އޮންނަ ރަށަކަދޭހަވާނެއެވެ. 
ކުރިއަރާފައިވާ  ންއަމާން ބަނދަރެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް ރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި އަދި މަސްވެރިކަސަބަބުން 

ހަމައެހެންމެ ކޮުޅވެއްޓި ފަދަ އުޅަނދުތަްއ  ކުޑަވެފައެވެ.ރަށަށް ބޭުނންވާ ވަރަށްވުެރ ފެންވަރަށް ަބލާފައި ބަނދަރު ަވނީ 
އިތުރުވަުމންާދ ކޮންެމ މަހަކުހެން  ކައިރިކޮށްލާނެ ރޭމްޕެއް ނެތުމުްނވެސް ވަނީ އެތައް ދަިތތަކާ ކުިރމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އަިދ،

ރަސްދޫ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބަނދަަރށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިްސ  ންގ ދޯނިތަކާއި، ޯލންޗަތަާކއި، ޑިންގީތަކުގެ ސަބަުބންޑައިވި
 ވަރަށް ބޮޑަށް  ށް ވަނީފަރާތަ އި ދެކުނުއުތުރާހަމައެހެންމެ ރަށުގެ  ކުރަމުންނެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ވާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު

ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ ަރށެއްގައި ރީތި ގޮނޑުދޮށެްއ  .ކޮށް ބޮޑު ބަޔެއް މިހާރުވެސް ގިރާލާފައެވެރަށްގިރުމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު
  އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާއިރު، މިކަމަކީވެސް ރަސްދޫ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުދާސްކަމެއް އޮތް ކަމެކެވެ.

ބަނދަރު މުސްތަޤުބަލުގައި އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ އއ. ރަސްދޫ އެހެންކަމުން، މިއަދު ސޮއެކުރެވިގެން މިދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 
އެތަކެއް ލުއިފަސޭހައަކާއި، ހިތްހަމަޖެހުމެްއ  ރައްޔިތުންނަށް ލަާފފުރުމުގައި އެ ރަށުގެތަނަވަސް ވެގެންދިޔުމާއެކު 

އި އުތުރުފަރާތާއަދި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  މި ކުންފުނިން ދެކެމެވެ. އްގެ ގޮތުގައިލިބިގެންދާނެކަމެ
ރައްޔިތުންނަށް  ރަސްދޫ ޖަހާ ނިމުމާއެކު، ރަށް ގިރުމުގެ ބިރުވެރިކަމުންރިވެޓްމަންޓް އަދި ގްރޮއިންސް  ދެކުނު ފަރާތުގައި

 ންދާނެއެވެ.ވަރަށް ބޮޑު ތަސައްލީއަކާއި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެ
 

 



 

 

 

ރަޙައްދެއްގައި މީޓަރުގެ ސަ 106ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި،  106,552މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 
މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް  1,656މީޓަރުެގ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިން ޖެހުމާއި،  224ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 

 795މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ދެ ކޮންކްރީޓް ބްރިޖް ހެދުމާއި،  177ޖެހުމާއި، 
އްކަތް  ހިމެނެއެވެ. އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ނެރު ބައްތި އާއި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސަ

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. ިމ މި 
  ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. 365މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  80.44މަޝްރޫޢަކީ 

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

 .ެއމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައިޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ 

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

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

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

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

