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 ނޫސްބަޔާން 

 

 ފެށ ން  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ  މަޝްރޫޢ ގެ  ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ  ވައިގެބަނދަރ   ޤްވާމީ ބައިނަލްއަ  ހަނިމާދޫ 

ަބއިނަލްއަ މަޝްރޫޢ ގެ  ޤްހަނިމާދޫ  ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ  ވައިގެބަނދަރ   ފެށ މ ގެ ޢަވާމީ  މަސައްކަތް  މަލީ 
މިރަސްމިއްޔާތ    ޭބއްވިގެންދާނެއެވެ.  ހދ.ހަނިމާދޫގައި  މ ޙައްމަދ   މިރޭ  އިްބރާހީމް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރަސްމިއްޔާތ ގައި 

އިންޑި އެކްސްޓަރނަލް  އާޞާލިޙާއި  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޖައިޝަންކަރް  ގެ  ސ ްބރަމާނިޔަމް  ޑރ.  އެފެއަރޒް 
 . މަޝްރޫޢެކެވެ ގެންދާ ކ ރިޔަށް ފައިސާއިން ލޯނ  ެބންކ ގެ އެގްޒިމް ގެއާއިންޑި މަޝްރޫޢަކީ މި   ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހަނިމާދޫގައި   ދަށ ން  މަޝްރޫޢ ގެ  އަހަރަކ   ކިލޯ 2.46މި  ރަންވޭއަކާއި  އާ  މިލިއަން   1.3މީޓަރ ގެ 
ވަސީލަތްތައް  ފަ އެހެނިހެން  ޭބނ ންވާނެ  އެއަރޕޯޓަށް  ޓަރމިނަލަކާއި  ޒަމާނީ  ދެވޭނެ  ޚިދ މަތް  ސިންޖަރ ންނަށް 

 މަޝްރޫޢެވެ.ތަރައްޤީގެ  ޤާއިމ ކ ރެވިގެންދާނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚ ގައިވެސް މާލޭ ސަރަޙައްދ ން ޭބރ ގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑ   
 މަޝްރޫޢ ގެ މަސައްކަތްތައް މ ޅިން ނިމި، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކ ރަން ފަށާނެއެވެ.  މި ގައި 2024

 737އާއި ޯބއިންގ    A320މިމަޝްރޫޢ  ނިމ މ ން ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ދަތ ރ ތަކ ގައި ބޭނ ންކ ރާ އެއަރަބސް  
ފްލައިޓްތައް   ދ ނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ން ދާނެއެވެ. އަދި ސައިޒ ގެ ބޯޓ ފަހަރަށް ހަނިމާދޫ ވައިގެބަނދަރ ން ޚިދ މަތް ދެވިގެން

ހަނިމާދޫ އަށް އޮޕަރޭޓް ކ ރ މ ގެ ޤާިބލ ކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ރާއްޖެއާ ކައިރިން، ދ ނިޔޭގެ މައި ޝިޕިންގ  
 ހަެބއް އިހަވަންދިއްޕޮޅ ގައި ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ  ރޫޓްތަކ ން ދަތ ރ ކ ރާ ޮބޑެތި އާގ ބޯޓ ފަހަރ ތަކަށް ޚިދ މަތްތައްދޭ ޒަމާނީ މެރިޓައިމް

ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ މަޝްރޫޢަކީ ވަރަށް މ ހިންމ    ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެަބނދަރ ސިޔާސަތ  ކ ރިޔަށް ގެންދިޔ މ ގައިވެސް ހަނިމާދޫ  
 މަޝްރޫޢެކެވެ.

ވައިގެަބނދަރ ހަނިމާދޫ   ސީދާގޮތ ންނާއި   ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ފެށ މ ން  ޚިދ މަތްދެވެން  ނިމި،  ތަރައްޤީކޮށް 
ހޮޓަލާއި   ސިޓީ  ރިސޯޓ ތަކާއި،  އ ތ ރ ގައި  މަޝްރޫޢަކީ  މި  އ ފެދިގެންދާނެއެވެ.  ވަޒީފާއެއް  ހާސް  އެތައް  ނ ސީދާގޮތ ން 

އިތ  ފ ޅާ،  ރ ކޮށްގެސްޓްހައ ސްތައް  މަޝްރޫޢެކެވެ. ފަތ ރ ވެރިކަން  ހ ޅ ވާލަދޭނެ  ދޮރ   މި    ކ ރ މ ގެ  ހަމައެހެންމެ،  އަދި 
ވައިގެބަނދަރ  މެދ ވެރިކޮށް ސީދާ އ ތ ރަށް މ ދާ އެތެރެކ ރ މަށް ފަސޭހަވެ، އ ތ ރ ގެ ރަށްރަށ ގެ ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދަށް 

ރެވ މަކީ  އާރޯކަން ލިިބގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ހަނިމާދޫގައި ރަނގަޅ  ފެންވަރ ގެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެަބނދަރެއް ތަރައްޤީކ 
ކަންނެލި  ޮބޑ   ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ކ ންފ ނިތަކަށް،  އެކްސްޕޯޓްކ ރާ  ތާޒާކަމާއެކ   ކަންކޮޅ ތަކަށް  އެކި  ދ ނިޔޭގެ  ގަނެ،  މަސް 

ދޮރެކެވެ. ހ ޅ ވޭ  އެކްސްޕޯޓްކ ރ މަށް  މަސް  ލ އިފަސޭހަކަމާއެކ   ފަރާތްތަކަށް  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ހަނިމާދޫ    އެކްސްޕޯޓްކ ރާ 
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1500+    ހޮޓްލައިން :  960  3323668ހެޑް އޮފީސް ފޯން:    

www.trade.gov.mv     info@trade.gov.mv 

    

އްޤީ ކ ރ މަކީ ރާއްޖޭގެ އ ތ ރ ގައި އިޤްތިޞާދީ މައި ހަެބއް ޤާއިމ ކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިްބރާހީމް  ތަރަ ވައިގެަބނދަރ 
 މ  އެއް މަޝްރޫޢެވެ.ންމ ޙައްމަދ  ޞާލިޙ  ގެންގ ޅ ންވާ ވިސްނ ންފ ޅ ގެ ދަށ ން ކ ރިޔަށް ގެންދެވޭ އެންމެ މ ހި
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