
ނޑުވެިރންގެ ދުވަްސ -  2021 އޮްކޓޫބަރ 15ދަ
2021 އޮްކޓޫބަރ 16ދުނިޔޭގެ ކޯާބތަެކތީގެ ދުވަްސ -   

ނޑޫދޫ ނޑޫދޫކޮޅުމަުޑލު ކަ ކޮޅުމަުޑލު ކަ



 މަރްޙަބާ

އަދި 2021 ދުވަސް  ކާޯބތަކެތީގެ  ދުނިޔޭގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   
ބައިވެރިވެ  އިްޙތިފާލްތަކުގައި  ރަސްމީ  ދުވަހުގެ  ނޑުވެރިންގެ  ދަ
މެހުމާުނންަނށް  ވަޑައިގަްނނަވާ  ނޑޫދަޫއށް  ތ.ކަ ވަޑައިގަތުމަށް 
ތިޔަބޭފުުޅްނނަށް  ދަންނަވަމެެވ.  ތަހުިނޔާ  މަްރޙަބާއާއި 
ީޒނަތްތެރިކޮށް  ރަށް  އަދާކުރުމަށްޓަކައި  މެހުމާންދާރީ 
ނޑޫދޫގެ މަސައްކަތްތެރި ރައްޔިތުްނނަށް  އިްނތިޒާމްކުރެއްވި ތ.ކަ

ނޑު އިޙްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަްނނަވަމެވެ.  އަޅުގަ

ކާބޯތަކެތީގެ  ދުިނޔޭގެ  މިއަހަރުގެ  އުއްމީދަކީ  ނޑުގެ  އަޅުގަ
ފުރިހަމައަށް ވީހާ  ދުވަސް  ަދނޑުވެރިންގެ  އަދި  ވީހާ ، ދުވަސް 

ނޑޫދޫ  ކަ ރައްޔިތުްނނާއި  ނޑޫދޫގެ  ކަ ެގންދިއަުމށް  އުފާވެރިކޮށް 
ފިޝަރީޒް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  މެިރން ، ކައުންސިލް 

މުވައްޒަފުން  ކަމާގުޅޭ  އްެގރިކަލްޗަރގެ  ެއންޑް  ރިސޯސަސް 
ހިތްޕުޅު  ިތޔަބޭފުުޅން  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކުރައްވާފައިވާ  ގުޅިގެން 

ހަމަޖެހަިވޑައިގަންނަވާ މަސައްކަތަކަށްވުމެވެ. 

ޑރ.ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން
ެއގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިންރިސޯސަސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް  



އަދި 2021 ދުވަސް  ކާބޯތަކެތީގެ  ދުިނޔޭގެ  އަހަރުގެ  ަވނަ   
ނޑޫދޫގައި  ިއޙްތިފްާލތައް ތ.ކަ ނޑެުވރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ  ދަ
މިަރށުގެ  ނޑައެޅުއްވިކަމީ  ކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބޭއްވުމަށް 
ރަސްމީ  މިއަދުގެ  ފަުޚރެކެވެ.  ލިުބނު  ރައްޔިތުންަނށް 
އެންމެހާ  ވަޑައިގެްނތިއްބެވި  ރަށަށް  ިއޙްތިފްާލތަކަށް 

މެހްމާުންނނަށް މަރުހަބާ ދަްނނަވަމެެވ. 
ހޯދޭނެ  އާމްދަނީ  ތިބެެގން  ރަށުގައި  ދުޢާއަކީ  ނޑުގެ  ައޅުގަ
ނޑުވެރިން  ިއތުރު މަގުތައް ތަނަވަސް ވެގެންދިއުމެވެ. ރަށުގެ ދަ
އިުތރު  ކުރެވޭނެ  މާކެޓް  ލިބި  ހަމައަގު  ތަކެއްޗަށް  އުފައްދާ 
ތެދުއި  ނެތެމުންދާ  ރަށުން  ދިއުމެވެ.  މަގުފަހިވެގެން  ޮގތްތައް 
އެ  ދަސްކޮށްދީ  ޖަީލށް  ޒުވާން  ހުަނރުތައް  މުހިއްމު  ަވޑާންފަދަ 
މަސައްކަތް ަރށުގައި އާލާވުމެވެ. ރަށުގައި ހުރި ާތރީޚީ ިބާނތައް 

ހިމާޔަތް ކުރެވުމެެވ. 
ުބރަމަސައްކަތުގެ  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  ނޑުވެިރން  ދަ ަރށުގެ 
ސަބަުބން ރަަށށް ިލބެމުންދާ ީރތި ނަމަށްޓަކައި ަރށުގެ އެންމެހާ 
މާތްهللا  ދަްނނަވަމެެވ.  ޝުކުރު  ނިހާޔަތަށް  ނޑެުވރިންަނށް  ދަ
ފަާގތި  ރައްޔިތުްނނަށް  ލޮބުވެތި  އެންމެހައި  ނޑޫދޫގެ  ކަ

މުސްތަޤުބަލެއް މިންވަރު ކުރައާްވށި. އާމީްނ. 

ައޙްމަދު ރީހާން
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރަީއސް  ކޮޅުމަޑުލު ކަ



ނޑެުވރިކަމަށް  ދަ ނިސްބަުތން  ރާއްޖޭގެ  ނޑުދޫއަކީ  ކަ ކޮޅުމަޑުލު 
ލޭަބރ  ރަށެކެވެ.  ދިރިއުޅޭ  ރްައޔިތެއް  ނޑުވެރި  ދަ މަޝްހޫރު، 

 ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 90ފޯސްގައި ހިމެނޭ އާބާދީ ގެ %
ނޑުވެރިކަން  ދަ ރަށުގައި  ނޑުވެރިކަމެވެ.  ދަ މަސައްކަތަކީ  ކުރާ 

ނޑަައޅާފައިވާ  ކަ ތެރެއިން 60ކުރުމަށް  ގެ  ހެކްޓަރ   50 
ބޭުނން  ޭބނުމަށް  ނޑުވެރިކަމުގެ  ދަ ދަނީ  މިހާރު  ހެކްޓަރ 
ނޑޫދޫ ިގތެޔޮ ިމރުހުގެ  ކުރެވެމުްނނެވެ. ަރށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކަ
ބަރަޯބ، ބަޓާނާ،  ތެރޭގައި  ބާވަްތތަކުގެ  ހައްދާ  ރަށުގައި  ިއތުރުން 
ަބށި، ކިއުކަމްބާ، ތޮރާ، ބީންސް، ފަޯޅ، ޗިޗަްނޑާ، ފަާގ، ކަރާ، 
ނޑިއަލުވި އަދި ދޮންކެޔޮ ހިމެނެއެވެ.  މެލަްނ، ޖުމްހޫރީ މޭވާ، ދަ

ކުަރން  ަދނޑުވެރިކަން  ދިާއރާއެއްގައި  ފުޅާ  މިހާ  ނޑޫދޫގައި  ކަ
ނޑޫދޫގެ އާއްމު ފަރުދެއް ކަމަށްވާ  ފެށިގެން އައިކަމަށް ބެލެވެނީ ކަ
މަިތން  އިސްެނންގެވުމުގެ  ގެ  ހެޕީވިލާ  ރަޝީދު/  ިއބްރާހިމް 

މަސައްކަތް 2001 ހެއްދުމުގެ  ކަރާ  ރަށުގައި  އަހަރު  ވަނަ   
ނަފާގެ  ލިުބނު  މަސައްކަތުން  އެ  އަހަރު  އެ  ގެންގޮސް  ކުރިއަށް 
ނޑުވެރިކަމުގެ  ދަ ތަޖުރިބާއަށްފަހު  އަހަރުގެ  އެ  ސަބަުބްނނެވެ. 
މަސައްކަތް  ހެއްދުމުގެ  މިރުސް  ގިތެޔޮ  ފުޅާކޮށް  މަސައްކަތް 
ނޑުވެރިކަމުގެ  ފެށިގެނިްދޔައެވެ. މިރުހަކީ ރަގަޅު ނަފައެއް ލިބޭ ދަ
މިރުސް  ގިތެޔޮ  ނޑުވެިރން  ދަ ގިނަ  މިރަށުގެ  އުފެއްދުމެއްކަމުން 

ފުޅާ ދިާއރާއެއްގައި ހައްދަމުން ގެންދެއެވެ. 



ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  މީހުން  ނޑޫދޫގައި  ގޯތި 227ކަ  
ދިރިއުޅެމުންދަނީ  މީހުން  މިވަގުތު   136ދޫކުރެވިފައިވާއިރު 

ެތރޭގައި  ަތންތަނުގެ  އެހެނިހެން  ހުރި   05ޯގތީގައެެވ. ރަށުގައި 
 ކެފޭ ހުރެއެވެ. ރަށުގައި ހުރި 02 ފިހާރަ އަދި 04މިސްކިތާއި 

ސްކޫލާއި،  ތ.ކަނޑޫދޫ  ބަލާއިރު  އިދާރާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ 
ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތ.ކަނޑޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު، ތ.ކަ

ނޑޫދޫ ބްރާްނޗް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  އަދި ފެނަކަ ކަ
ލެވެލް  އޯ  ޖީސީއީ  ތިބެގެން  ރަށުގައި  ބަލިާއރު  ތަޢުލީމީގޮުތން 
ވެފައެެވ.  ަތނަވަސް  ވަނީ  ފުރުޞަތު  ކިޔެވުމުގެ  ފެންވަަރށް 

ައންހެން  ޖުމްލަ  ސްކޫލުގައި  އަދި 59ތ.ކަނޑޫދޫ  ދަރަިވރުން   
 ދަރަިވރުން ކިޔަވަމުން ގެންދެއެވެ. 73ފިރިހެން 

ފޯރުކޮށްދެވެނީ  ޚިދުމަތް  ސްިއޙީ  ރައްޔިތުްނނަށް  ރަށުގެ 
ސިއްޙީ  ތ.ކަނޑޫދޫ  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  މިަރށުގައި 

މަރުކަޒުްނނެވެ. 
ބޭުނން 2006ރަށުގައި  ނިމި  ހަދާ  ބަނދަރު  އަހަރު  ވަނަ   

އިދާރީ  މަޝްރޫއުގެ  ކުރުމުގެ  ބޮޑު  ބަނދަރު  ދާއިރު  ކުރެވެމުން 
މިރަށުގައި  ކުރެވުެމންނެވެ.  ދަނީ  މިހާރު  މަސައްކަތް 

ކޯޕަރޭޝަުނން  ފެނަކަ  އަދި  އޮވެއެވެ.   24މަސްދޯްނޏެއް 
ފާހަގަ  ދެމުންގެންދާކަން  މިރަށަށް  ޚިދުމަތް  ކަަރންޓުގެ  ގަޑިއިރު 

ކުރެވެއެެވ.



ކާބޯތަކެތީގެ  ދުިނޔޭގެ  އަދި  ދުވަސް  ނޑުވެރިންގެ  ދަ މިއަހަރުގެ 
އެއްގޮތަށް  ނޑޫދޫއަކީ  ތ.ކަ މިގެންދާ  ކުރަމުން  ފާހަގަ  ދުވަސް 
ވުރެ ގިނަ ގޮތްގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ހާއްސަ ރަށެކެެވ. ތާީރޚީ 
ރަށެެކެވެ.  ިލބިގެންވާ  ރީތިކަން  ގުދުރަތީ  ހުރި  ވެސް  ބިާނތައް 
ނަރަވައި  މިސްކިތަކީ  ނަރުވައި  ކުރެވިފައިހުރި  ިބނާ  ރަށުގައި 
މިސްކިތެކެވެ.  ނަރަވައި  ބެހެއްޓެވި  ކަލޭގެފާނު  ކާްނނާ 

ކުޑަ މިސްކިތަކީ  މި  ރާވާފައިވާ   އަހަރަށުްވރެ 300ހިރިގުަލން 
ގިނަ ދުވަސްވީ ިބނާއެކެވެ.

 

 

 



މިސްކިތަކީވެސް  ހުކުރު  ތެރެއިން  ބިާނތަކުގެ  ހުރި  ަރށުގައި 
ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ިބނާއެކެވެ.   

 

 





"ތަސްވީރު  ހުރި  ހެދިފައި  ހޭދަކޮށްލަން  ވަގުތު  މުނިފޫހިފިލުވާ 
އަތިިރ" އަކީ ހިތްގައިމު މާހައުލެކެވެ. 

 

ކުރެވިފައިވާ  ތައްޔާރު  ކުރުމަށް  ކުޅިވަރު  ޒުވާުނން  ނޑޫދޫ  ކަ
ފާހަގަ  ނޑެއްކަން  ދަ ރަގަޅު  ފެންވަރު  ނޑަކީ  ދަ ފުޓްޯބޅަ 

ކުރެވެއެވެ.  



ީޒނަްތތެރި  މުނިފޫހި ފިލުވާ އަރާމުކޮށްލުމަށް  ރައްޔިތުން  ަރށުގެ 
ީޒނަތްތެރިކަން  ރަށުގެ  ނޑިއަކީ  ތު ނޑޫދޫ  ކަ ކުރެވިފައިވާ 

އިތުރުކޮށްދޭ ތަނެކެވެ.  

 

 



މަހާނަ  ދޮންހިޔަލަ  ތެރޭގައި  ަތންތަކުގެ  އާސާރީ  ހުރި  ރަށުގައި 
ވަނީ ބަލައިގެންފައެެވެ. 

މިރަށުގައި  ކިޔުމަކީވެސް  މާލޫދު  ބަްނޑާރަ  ޒަމާނުގައި  ކުރީ 
ކުރެވެމުން ދިޔަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހުގެ ދީނީ ހޯދުން ތަކުގެ 
އަލީގައި މިއީ ކުރުން ރަގަޅު ޫނން ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލް ކުރެވި 

ހުއްޓާލާފައެެވ.  ަވނީ  މަސައްކަތް  ނޑުވެރިކަމުގެ މި  ދަ
ވަޑާމުގެ  ތެދުއި  މިރަށުގައި  ކުރިން  ވުމުގެ  ފުޅާ  މަސައްކަތް 

މަސައްކަތް ފުޅާ ދިާއރާއެއްގައި ކުރެވުނެވެ.



ފަރުދެއް  އާއްމު  މިރަށުގެ  ފޮތެއް  ތާރީޚީ  ބެހޭ  ކަމާއި  ނިޔަމި 
ކަލްޗަރ ެއންޑް  އޮފް އާޓްސް  މިނިސްޓްރީ  އޮތުމާއެކު  އަތުގައި 

ހެރިޓެޖް ިއން ބަލާ ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ. 



Name of the 
Island

Th. Kan’doodhoo

Total Population 677

Total Land Area 75 Hector

Total 
Households

136

Total Farming 
Area

50 Hector

Farmers Women – 132
Men - 158

Area Under 
Chilli cultivation

40 Hector

Total 
Households

Ghost Chilli, 
Watermelon, Beans,
Butternut Squash, 
Cucumber, Papaya, 
Melon, Banana, Passion 
Fruit, Brinjal, Cassava 

Distance 
between 2 
nearest 
Airports

Dh.Kudhahuvadhoo – 
39km (1hr via Speed 
Boat)
Th.thimarafushi – 
28.6km (45Min via 
Speed Boat)



ނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ދަ

ބުރަ  ގެންދާ  ކުރަމުން  ނޑެުވރިން  ދަ ހީވާގި  ރާއްޖޭގެ 
 ވަނަ  2009މަސައްކަތުގެ އަގަުވޒަން ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

މަހުގެ  އޮގަސްޓް  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ފެށިގެން   10އަހަރުން 
ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  ދުވަހުގެ  ނޑުވެރިންގެ  ދަ ދުވަސް،  ަވނަ 
ފިާއތުވެދިޔަ  ނަމަވެސް  ކުރައްވަމުްނނެވެ.  ފާހަގަ  ެގންދެވީ 

މަހުގެ  އޮގަސްޓު  ތަކުގައި  އެކި 10އަހަރު  ދުވަހު  ވަނަ   
ފާހަގަކުރެވިފައި  ދުވަސް  ނޑުވެރިންގެ  ދަ ސަބަުބތަކާހުރެ 
ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  ނޑުވެރިންގެ  ދަ ތާރީޚުގައި  އެ  ނުވާތީ، 

ބެލުމަށްފަހު  ގޮންޖެހުްނތަކަށް  އަހަުރން 2020ދިމާވި  ވަނަ   
ގޮތުގައި  ދުވަހުގެ  ނޑުވެރިންގެ  ދަ އޮކްޓޯބަރ 15ފެށިގެން   

މުޙައްމަދު  އިބްރާހިމް  ޖުމްޫޙރްިއޔާ  ރަޢީސުލް  ހަމަޖެއްސުމަށް 
ޞާލިހު ވަނީ ިނންމަވާފައެވެ. 

 



ދުިނޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް
 

 ގައި ވުޖޫދައް އައުމާއި 1945ދުިނޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޖަމްއިއްޔާ 
ކާބޯތަކެތީގެ 1979ުގޅިގެން  ދުނިޔޭގެ  ފެށިގެން  އިން   

 އަށްވުެރން ިގނަ 150ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް އަްނނަނީ ދުނިޔޭގެ 
އަގުހުރި  ހުރި  ލިެބން  ދުިނޔެއިން  ކުރަމުްނ.  ފާހަގަ  ގައުމުގައި 
ކަން  ހޫނު  ަބނޑުހައި  ކުރުމާއި  ވަޒަން  އަގު  ތަކުގެ  ކާނާ 
ގޮުތން  ކުރުމުގެ  ވަޒަން  އަގު  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  ންައތާލުމަށް 

ފާހަގަ ކުރާ މި ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ ޝިއާރަކީ:

Our actions are 
our future. Better 
production, better 
nutrition, a better 
environment, and 
a better life



ރަށުގެ އިސް ވެިރން:  

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރީޙާން - ކައުންސިލް ރައީސް: 1
- ކައުންސިލްގެ މެމްަބރ: އަލްފާޟިލާ ފަރީސާ އަޫބބަކުރު 2
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަސްމާ- ކައުންސިލްގެ މެމްަބރ: 3
- ކައުންސިލްގެ މެމްަބރ: އަލްފާޟިލް ނައުޝާދު ޢަބްދުهللا4
- ކައުންސިލްގެ މެމްަބރ: އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް މަޙްމޫދު 5

ސާފުކުރައްވަން  މަޢުލާޫމތެއް  ިއތުރު  ތިއްބަވާއިރު  ނޑޫދޫގައި  ކަ
 ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ޭބނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ: 

9977464/6780036   ކައުންސިލް : 
3339264   މިނިސްްޓރީ: 









ދަޢުވަތު އެރުވިފައިވާ ތަްނތަަނށާއި -ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ކޮޅު  ކާޑު  ފެްނނޮަގތައް  ވަޑައިގަްނނަވާއިރު  ފަރިއްކުޅުއްވަން 

ގެންގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.



އިސްކޮށް  ކުރުމުގައި  ފާހަގަ  މުނާސަބާ  ދުވަހުގެ  ކާބޯތަކެތީގެ 
އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ  ރައްޔިތުްނނާއި  ނޑޫދޫ  ކަ ުއޅުއްވާ 

މުވައްޒަފުްނަނށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ކާޑު



ނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ދުިނޔޭގެ ކާޯބތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ  ދަ
ވަޑައިގަްނނަވާ  ނޑޫދޫއަށް  ކަ ބައިވެރިވުމަށް  ހަރަކާްތތަކުގައި 
ރައްޔިތުންގެ  ރަށުގެ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ތިއްބެވުމަށް  ބޭފުުޅން 
ރަށުގެ  ރަށް  ވާ  ކައިރީގައި  ނޑޫދޫއާއި  ކަ ގޭގޭގަޔާއި 
ކޮޓަރިކޮޅުތަކުގައި  ހުރިހާ  ވީމާ  ގޭގޭގައެވެ.  ރައްޔިތުންގެ 
އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.  ފުރިހަމަކަން ނެތުމަކީ  ފާޚާނާގެ  ގުޅިފައިވާ 
ބެލުމަކީ  ދެވޭތޯ  ޚިދަުމތް  ފުރިހަމަ  ދެވެންހުރި  އަތޮޅުން 
ނަމަވެސް އުފަލެކެވެ.  ވަރަްށބޮޑު  ނޑުމެންގެ  ، އަޅުގަ

ދިމާވެދާނެކަމަށްޓަކައި  ދަތިފުޅުކަމެއް  އެއްވެސް  ތިއްބެވުމުގައި 
އެފަދަ ކަންތްައތަކަށް އިސްވެ މަޢާފަށް އެދެމެވެ. 
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