
 

 

 
 

  33/3BDAD/MR/202-MTCC  ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023 ޗުމާރި 15 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި 
 

ރަސްމިއްޔާުތ މި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބޭއްވުނު 
ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިްމ މުޙައްމަދު ސޯލިޙެވެ. މި 

ރ އޮފް ނޭޝަަނލް ޕްލޭނިންގ، ހަުއސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަުދ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލާ އަިއޝަތު ނަހުލާއާއި، ރީޖަަނލް އަސްލަމްއާއި، 

ކައުންސިލް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޒްވީއާއި،  އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް
އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒާއި، އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމްއާއި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރިްނ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

       އެއީ ނަމަވެސް  .އެއަރޕޯޓަކީ ހަމައެކަނި އެ ރަށު ރައްޔިތުން ެދކެމުން އައިސްފައިވާ ހުވަފެނެްއ ނޫނެވެ ފަރެސްމާތޮޑާ
މި  އެއަރޕޯޓެކެވެ. މުހިންމު ރަތަފަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާވެސް ގުޅިފައިވާ ގދ. އަދި ފިޔޯރީ، ގދ.  ވާދޫ،ގދ. 
ދަތި އުނދަގޫތަކުްނ  މުން އަންނަދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ދިމާވަ ނަށްރައްޔިތުންއެއްހާ  ,0006 ހަތަރު ރަށުގެޕޯޓަކީ މި އެއަރ

ވައިގެ  . ިމ އެއަރޕޯޓާއިއެކުވެބަނދަރެވައިގެ އަމާން  ލުއިފަސޭހަކަން ހޯދައިޭދނެ އެ ރައްޔިތުންަނށް، ސަލާމަތްކޮށްދީ
މިއީ  ދިގު ދަތުރު މިވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެވިފައެވެ. ކުރަންޖެހުނު އަގުބޮޑު އުނދަގޫ އަށްކާޑެއްދޫ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް

 އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫޢުއެވެ. ހޭދަކޮށްފައިވާ ސަރުކާރަކުން އަށްޓަކައިއުމްރާނީ ތަރައްޤީ ގައިވެސް މި ސަރަހައްދުގެ ޚުތާރީ
އެތަކެއް ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް މަޝްރޫޢު މިވަނީ މި ގެ މިލިއަން ރުފިޔާ 136.68 ތެރޭގައި ފެށުނު ބާގެވަކޮވިޑުގެ ޢާލަމީ 

 ޖަޒީރާވަންތަ އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ހިތްގައިމު މި އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ސިފައިގައި ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުޮކށްފައެވެ.
ރައްޔިތުން  ނިންމާ އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކޮށްރެސްމާތޮޑާ ފަމި ކުންފުނިން މިވަނީ އެގޮތުން  އެވެ.މިކަމަށް ހެކިދެ އިންފަރުމާ

ހަމައެެހންމެ މި އެއަރޕޯޓަކީ ވައިގެ ަބނދަރެއްގައި ހުންަނންޖެޭހ  ވެ.ކުލަޖައްސާދީފައެ ހަޤީޤީ އައި ހުވަފެނުގައި ދެކެމުން
ިމ  އަދި، މިއީ .ރަމެވެފާހަގަކުއަސާސީ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ުފރިހަމަކުރެވިގެން ނިންމާލެވިފައިާވ އެއަރޕޯޓެއްކަންވެސް 

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެކަމުގައި މި ކުންފުނިން  މަޝްރޫޢުއެއްއުާފވެރި  ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މޫނަށް ހިނިތުން ގެނުވާނެ
ކުރިއަރާ ފުޅާވެގެން ދިޔުމަށްޓަކައި  އިގްތިސާދީ އަދި އިންސާނީ ތަރައްޤީ ،އިޖްތިމާއީގެ އްދު ޙަސަރަ މި  އެއަރޕޯޓަކީ މި

އަތޮޅަކަށް  ހުވަދުވިޔަވަތި ދިރުންގެނުވާ  ދެކުނު ބިތުގައިވާ ރަށްތަކަށްގެ ގދ. އަތޮޅުހާއްސަކޮށް . ދޮރާއްޓެކެވެގެންދާނެ ހުޅުވި
 .ްނމަރެކެވެދަބަދަލުކޮށްލުަމށް މެދުވެރިވާނެ 

 



 

 

 

 

 

 

އަކަ މީޓަރުގެ ޝޯލްޑަރ ރަންވޭއަކާއި، އޭޕްރަންއަކާއި،  7,543މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 
ކިލޯ ީމޓަރުގެ ބައުންޑަރީ އެންްޑ  3.40ކުރުމާއި، ނެރު ަބއްތި ހަރުކުރުމާއި، ޤާއިމު ޙިދުމަތް ޓެކްސީވޭއަކާއި، އަލިފާން ނިއްވާ 

ްލއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސެކިއުރިޓީ ފެންސެއް ޖެހުމާއި، އަލިފާން ނިއްވާ އިމާރާތެއް ހެދުމާއި، ޕަސެންޖަރ ޓާރމިނަ
 .ހިމެނެއެވެ

ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވާ 42ވޭތުވެދިޔަ 
މު ންދަތުރުގެ މުހިވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ  1980ނިންމާފައެވެ.  ކާމިޔާބުކަމާއިއެކުހިންގާ 

މަރުޙަލާއެއްގައެވެ. ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާީނ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާީޢ ަވޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި 
 .މު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެންނީ މުހިއެމްޓީސީސީން ވާ

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

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

 www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

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

