
 
 

 

 

 
 

 

 

 ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް 

ޚިޠާބު  އްވި ހީދު ދެޒަހާ ވަ ރ ޓަމިނިސް  ،ތުގައިބަ ސަ ހުގެ މުނާ ވެރިންގެ ދުވަ ގެ ދަނޑު ރާއްޖ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

ِحيمِ  ْحٰمِن ٱلرَّ ِ ٱلرَّ  بِْسِم ٱّٰلله

ސުބުޙާނަހޫ ަވތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަން. އެނިޢުމަތްތައް  هللا އެންމެހާ  ނިޢުމަތްތަކުެގ ެވރި  

هللا އެންމެ ފައިދާ ހުރިޮގތުަގއި ބ ނުން ކުރަން ދަސްކޮށް ދެއްިވ ކައުއިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ 

އަދި މިޞަލަާވތުަގއި  އަލައިޙިަވއްސަލަމް އަށް ޞަލަާވތާއި ސަލާމް ލެއްުވން އެދި ދުޢާ ކުރަން.  

 ޙާބީން ޝާމިލް ކުރަން. ޞަ އެކަލ ެގފާނުެގ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު 

މިއަހަރުެގ ދަނޑުެވރިންެގ ދުަވހުެގ މުނާސަބަތުަގއި، ރާއްޖ ެގ ހީާވިގ ދަނޑުެވރިންނާއި ދަނޑުެވރި  

އުފަލެއް.  މި   ޢާއިލާތަކަށް ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ ދެންނެުވމަކީ އަޅުަގނޑަށްލިބ  ނުހަނު ބޮޑު

ރިއްޔާ، އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ  ހޫސުލްޖުމްއީރަ  އްޒަތްތެރިޢިމުނާސަބަތުަގއި ދިެވހިރާއްޖ ެގ  

އަދި   ެވރިންނާ  އެންމެހާ  ދައުލަތުެގ  ދުަވހުެގ  ލޮބުެވތި  ދެކަނބަލުންނަށާއި  ރައްޔިތުންނަށް، 

 ހެޔޮއެދުމާއި ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރަން.  

 " ކާނާެގ ޔަޤީންކަން.  –މިއަހަރުެގ ދަނޑުެވރިންެގ ދުަވހުެގ ޝިޢާރަކީ "ފަރުދީ ދަނޑުެވރިކަން  

ކާނާެގ ޔަޤީންކަން ކަށަަވރު  ދިެވހިރާއްޖެ ފަދަ ބިމުެގ ަވޞީލަތް ނިސްބަތުން ކުޑަ ޤައުމެއްަގއި  

ެގންދަަވ  އްޔަތުންޘިޙައި ފަރުދީ    ށްކުރުމަ ކުރައްަވމުން  ޙައް ދަނޑުެވރިން  ތަޢުރީފް  ޤު ނީ 

ފަރުދީ ފެންަވރުަގއި  މަސައްކަތްތަކެއް.   ޙާލަތާއެކު  ބަލިމަޑުކަމުެގ  ކޮިވޑް ނަާވރައިެގ  މިޝިޢާރަކީ 

ަވރަށް  މިދަނޑިަވޅަށް  އިތުރުެވފައިާވ  ާވހަކަ  މުހިންމުކަމުެގ  ފުޅާކުރުމުެގ  ދަނޑުެވރިކަން  ކުރާ 

   މުނާސަބު ޝިޢާރެއް. 



 
 

ލަތާއި ުގޅިެގން ދަނޑުެވރިކަމުެގ މަސައްކަތަށް މީހުން ދިރިއުޅ  ޙާކޮިވޑް ނަާވރައިެގ ބަލިމަޑުކަމުެގ  

ކުއްޔަކާނުލައި   ހުސްބިންތައް  ލިބެންހުރި  ދޫކުރުމަށް   3ރަށްރަށުން  މުއްދަތަށް  އަހަރުެގ 

ނިންމެުވމަކީ  މި  ނިންމަވާފަ.  ަވނީ  ޞާލިހު  މުޙައްމަދު  އިބްރާހިމް  ރައީސުލްޖުމްރިއްޔާ 

ޔަޤީން ކާނާެގ  ފަރާތްތަކަށް  ދިެވހިރައްޔިތުންެގ  ދަނޑުެވރިކަންކުރާ  ކަށަަވރުކުރުމާއެކު  ކަން 

ދެމިތިބުމަށް ނިންމަާވފައިާވ    މަސައްކަތުަގއި  މަޤްޞަދުަގއި  ހޯދާދިނުމުެގ  ޮގތްތަކެއް  ފަހި 

މުެގ ސަބަބުން ދަނޑުެވރިންނަށް އިތުރު ލުއި މެުވނިންމެުވމެއް. އަޅުަގނޑު ަގބޫލު ކުރަނީ މި ނިން 

 ޔަ ކަމަށް. ފަސ ހަތަކެއް ލިބިެގން ދި 

އިތުރުރާއްޖ ެގ   އުފެއްދުންތެރިކަން  ޤައުމުެގ މަސްެވރިކަން  ދަނޑުެވރިކަމާއި  ކުރެވ ނީ    ޤައުމީ 

ދަނޑުެވރިކަ ޚާއްޞަކޮށް  ަވކިން  އަދި  ކުރެިވެގން.  ބޮޑު  ދައުރު  އަދާކުރާ  މުެގ އިޤްތިޞާދުަގއި 

 އްޖެނަމަ، ކެއް ޤާއިމު ކުރެވި ށް ިވއްކ ނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތަ  އުފެއްދުންތައް

 .  އިތުރުެވެގން ދާނެ ރަށު ފެންަވރުަގއި އާމްދަނީ ހޯދުމުެގ ފުރުޞަތުތައް 

ކުރައްާވ މަސައްކަތްތަކުން އެންމެ އެދެވ  މަންފާއެއް ލިބ ނީ، ދަނޑުެވރިންެގ ފަންނީ    ދަނޑުެވރިން

އިތުރުެވެގން.  ހުނަރު  ޤާބިލުކަމާއި ދަނޑު    ވައްޓަފާޅިއަށް  ެވރިދަނޑުެވރިންނަކީ  ޒަމާނީ  ކަމުެގ 

ހެދުމަ ބަޔަކަށް  ކުރާ  އިޚްތިޔާރު  ޮގތްތައް  ދެމެހެއްޓެނިިވ  މަސައްކަތްތަކުަގއި   ށް ހ ނިފައިާވ، 

ފެށުނު ހިސާބުން   މަސައްކަތްކުރަމުން. މިރިޔާސީ ދައުރު މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ދަނީ  މިރީން  މިނިސްޓް

ރަށެއްަގއި ދަނޑުެވރިކަމުެގ ތަފާތު ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމްތައް    22ފެށިެގން މިއަހަރުެގ މިހާތަނަށް  



 
 

ން ދަނޑުެވރީ)އެއްހާސް އެއްސަތ ކަ ނުަވދިހަ އެއް(    1191މިތަމްރީނުތަކުން ޖުމްލަ    އި،  ހިންގަ 

 . އިރެވިފަ ތަމްރީނުކުަވނީ 

ބަދަލު    ޒަމާނީ ލުއި ފަސ ހަ ތަކާއެކު  ،ދަނޑުެވރިކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ ޮގތްތަކަށް

މިހާރު ާވނީ ލޫމާތު ފެތުރުމުަގއި އިންޓަނެޓާއި މީސް މީޑިއާެގ ބ ނުން ހިފާ މިންަވރު  ޢުެގނެިވ، މަ 

އަދުެގ ޙާލަތާއި އެކު ދަނޑުެވރިކަމުެގ ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ    ކުރިޔަށްުވރެ އިތުރުކުރެިވފަ.

ބަދަލު  އަށްަވއްޓަފާޅި  މިދަނީ  ދަނޑުެވރިކަމުެގ  ެގންނަ  މިނިސްޓްރީންެވސް  މިޮގތުން  މުން. 

ކު އިތުރު  މިންަވރު  ފޯރުކޮށްދ   މެދުެވރިކޮށް  އިންޓަނެޓް  މިނިސްޓްރީެގ  ތަމްރީނުތައް  ރުމަކީ 

ހިންަގ  ިވސްނުމެއް. މިހާރު  ޕްރޮްގރާމްތައް  ތަމްރީނު  މިފަދަ  ފަށާފައިއަދި  ކަންެވސް  ާވ  ން 

 ން.  ފާހަަގކޮށްލަ

ޚާއްޞަ  މިނިސްޓްރީެގ  ލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް  ޢުރަށުަގއި ތިއްބަަވއިެގން ފޯނުން ުގޅުއްަވއިެގން މަ

މިއަހަރުތެރ  ޤާއިމްކު  ަގއިހޮޓްލައިންއެއް  ޚިދުމަތަށް  ފައި.  ރެިވާވނީ  މި  ފަރާތުން  ދަނޑުެވރިންެގ 

ަވރަށް ހޫނު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަންނަކަން މިފުރުޞަތުަގއި އަޅުަގނޑު އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން.  

ން ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި ހިއްޕަަވއި، ތަކުެގ ބ ނު މަޢުލޫމާތުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  އި ަވޞީލަތްތަކުެގ ޒަރީޢާމި

އުންމީދު    ށްހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަ  ަވއްޓަފާޅިއަށްބަލުަގއި ރާއްޖ ެގ ދަނޑުެވރިކަމުެގ  ތަޤުމުސް

   ކުރަން.



 
 

ދަނޑުެވރިކަމުެގ މަސައްކަތުަގއި އުޅ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބ ނެ މަުގ ތަނަަވސް  

ކުރުމަށް "ދަނޑުެވރި ނަފާ" ެގ ނަމުަގއި މިނިސްޓްރީ އާއި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ުގޅިެގން ފަށާފައިާވ  

  އި. ލޯނު ާވނީ ދޫކޮށްފަލުއި  ރުފިޔާެގ  މިލިޔަން    5.4ލޯނު ޕްރޮްގރާމްެގ ދަށުން މިއަހަރުެގ މިހާތަނަށް  

ފޮރ   ފަންޑް  އިންޓަނ ޝަނަލް  ެގންދިއުމަށް  ހަރުފަތަކަށް  އިތުރު  ސިނާޢަތު  ދަނޑުެވރިކަމުެގ 

ޑިެވލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢު)އިފާޑް(   އެްގރިކަލްޗަރ  ބޮޑު  ދަނޑުެވރިކަމުެގ  އެހީަގއި  ފެށުމަށް   ެގ 

އެއްބަސްުވމު މިހާރު  މަޝްރޫޢުެގ  ސޮއި  ސަރުކާރުން  ަގއި  މަޝްރޫޢުެގ     އި..ފައްވާ ކުރަ ަވނީ  މި 

އުތުރުެގ  ދަށުން   މައިަގނޑު  އަތޮޅެއްަގއި،    3ރާއްޖ ެގ  ބ ނުންާވނެ  ދަނޑުެވރިންނަށް 

ކޯލްޑްސްޓޯރ ޖްފްން އި ކަމަށްާވ  ފެސިލިޓީތައް،ތަކާއި  ރާސްޓްރަކްޗަރތައް  ކުރާ  ބަންދު   ކާނާ 

އުފެއްދުންތައް މާކެޓަށް ނެރުމަށް ްގރ ޑްކުރުމާއި ތަކެތީެގ ފެންަވރު ދަނޑުެވރި  އަދި  ޤާއިމުކުރެވ ނެ.  

ހިފެހެއްޓުމަށް  ަވ މިންަގޑެއްަގއި  ަވޞީލަތްތައްކި  ނެ. ެގންދާޤާއިމްކުރެވި ެވސް  ބ ނުންާވނެ 

މަސައްކަތް   އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިމަޝްރޫޢުެގ  ނުެވ  ދަނޑުެވރިންނަށް    ެވސްލަސްތަކެއް  ފެށި 

 ފަށާނެ.   ންލިބެ މަންފާ  ސީދާމަޝްރޫޢުެގ 

  އިދަނޑުެވރިން އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓު ކުރުމަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިާވ ޮގންޖެހުންތައް ނައްތާލަ

ުގޅިެގން،   މަުގ   ދަނޑުެވރިންނަށް ދަނޑުެވރިންނާއި  ލިބިދެވ ނެ  މަންފާއެއް  އެދެވ   އެންމެ 

ނެޝަނަލް ކޯޕަރ ޝަންެގ ނަމުަގއި ސަރުކާރުެގ ސަތ ކަ   ތަނަަވސްކޮށްދިނުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި އެްގރޯ 

މިކުންފުނިން  އުފައްދަާވފައި.  ސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ މިއަހަރު ަވނީ  އީރަާވ ކުންފުންޏެއް  ޕަސެންޓް ޙިއްޞާ 

ފާރމިންެގ ޒަމާނީ ަވއްޓަފާޅި ރާއްޖ ެގ ދަނޑުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތަށް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް    ޓް ކޮންޓްރެކް



 
 

ރާއްޖ ެގ ދެކުނުަގއި ދަނޑުެވރިން އުފައްދާ  މިކުންފުނީެގ މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރެއިން  .  ހަމަޖެހިފައިވ  

ފެސި ކޯލްޑް ސްޓޯރ ޖް  ބ ނުންާވނެ  ކުރުމަށް  މާކެޓު  މާކެލިތަކެތި  ތަކެތި  ތަކާއި  ކުރުމަށް ޓީ  ޓް 

 ހަމަޖެހިެގންދާނެ.   ެވސްބ ނުންާވނެ އެހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް

ދިުގމުއްދަތަށް  ފަޅުރަށްތަކެއް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ދަނޑުެވރިކަމުެގ  އުޞޫލުން  ިވޔަފާރީެގ 

 ފަރާތްތަކުން ރަށް ނަންަގވާފައިވާ   ބައެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިީވ ނަމަެވސް ރަށްތައް ނަންަގވާފައިާވ  

ކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަަގކުރަން. އަދި ރަށްތައް އި އެއްޮގތަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްާވމަޤްޞަދުތަކާ

ދޫކުރުމުެގ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްަވމުން ނުދާނަމަ ރަށްތައް ނަންަގވާފައިާވ ފަރާތްތަކާއި މިނިސްޓްރީއާއި  

ނެކަމުެގ އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުތައް އަޅާޤާނޫނުެގ ތެރެއިން  ދެމެދު ވެފައިާވ އެއްބަސްުވމާއި އެއްޮގތަށް  

 އަރުަވން.  ޔަޤީންކަން 

 ، ފަޅުރަށްތައް ނަންަގަވއިެގން ހިތްަވރާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ   ކަންމިހެންހުރި ކަމުަގއިީވނަމަެވސް،

އްެވސް  ފަރާތްތަކެ  އްާވއުފެއްދުންތެރިކަމުަގއި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަ  ކަމުގެ ރާއްޖ ެގ ދަނޑުެވރި

 އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަަވން.    އެބަ ތިއްބެިވ. އެފަރާތްތަކުން ކުރައްާވ މަސައްކަތްތަކަށް

މަސައްކަތްތަކެ ިގނަ  ތަފާތު  ރ ުވންތެރިކަމާއެކު  ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި  އިތުރަށް  އް ދަނޑުެވރިކަން 

ރާއްޖ ެގ  އުތުރުެގ ހަނިމާދޫ އެްގރިކަލްޗަރ ސެންޓަރު ފަދައިން،  އަންނަނީ ކުރެެވމުން. މިޮގތުން  

ދަނޑުެވރިކަމުެގ    ެވސްދެކުނުަގއި ޤާއިމްކުރުމަށާއި،  ސެންޓަރެއް  ޚާއްޞަ  ދަނޑުެވރިކަމަށް 

 ކޯޕަރ ޓިްވސްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރުަވނީ ފެށިފައި.  



 
 

ދިނުމަށްޓަކައި ކަމާ ުގޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަާވޢިދުތައް އި  އަދި ދަނޑުެވރިކަމަށް ޤާނޫނީ ބާރު ހޯދަ

މަ ބ ނުންކުރާ  އެކުލަާވލުމުެގ  ދަނޑުެވރިކަމުަގއި  މިޮގތުން  ކުރެެވމުން.  ދަނީ  ސައްކަތްތައް 

ޕެސްޓިސައިޑާ ބެހ  ޤާނޫނު މިހާރު ަވނީ ތަސްދީުގ ކުރެިވ އެޤާނޫނާއި ުގޅ  ޤަވާޢިދުތައް ނިންމުމުެގ  

މީެގ އިތުރުން ދަނޑުެވރިކަމުެގ ޢާންމު ޤާނޫނާއި، ދިެވހިރާއްޖެއަށް ދިރ  ޖަނަާވރު  މަރުޙަލާަގއި.  

 ރެކުރުމުެގ ޤާނޫނު އެކުލަާވލުމުެގ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން.  އެތެ

ތަކަށް   އޮޅު  ރާއްޖ ެގ ރުއްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިާވ ކޮކޮނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓްލްެގ މައްސަލައާއި، އަލަ

.  އަކީ ދަނޑުެވރިންނަށް ދިމާެވފައިާވ ބޮޑު ޮގންޖެހުމެއްދިމާވެފައިާވ ޓާރޯ ލީފް ބްލައިޓްެގ މައްސަލަ

ރުކުެގ އައު ޖީލެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި މިއަދު މިަވނީ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް    ،ދުރު އި  ތަކާބަލި

ޓާރޯލީފް ބްލައިޓްއަށް ޓޮލަރަންޓް ހަނިމާދޫ އެްގރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުަގއި ފެށިފައި. އަދި ހަމައެއާއެކު  

ން ބ ރުން  އަލައިެގ މުޑުަވއްތައް ދަނޑުެވރިންނަށް ތަޢާރަފްކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖ    އަދި ރެސިސްޓެންޓް

   މުޑުަވއް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން. 

މަސައްކަތްތަކަށް  ެގންދާ  ކުރަމުން  މިނިސްޓްރީން  ކުރިއެރުުވމަށް  ސިނާޢަތު  ދަނޑުެވރިކަމުެގ 

ޖަމްޢިއްޔާ  އެހީދ   އަދި  ކުންފުނިތަކުން  އަމިއްލަ  މުޢައްސަސާތަކުންނާއި  އެކި  ސަރުކާރުެގ 

އެހީ ެވދެއްާވ  އެފަރާތްތަކަށް  ޖަމާޢަތްތަކުން  ފާހަަގކޮށް  ޝުކުރު  ތެރިކަން  އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު 

ހުރިހާ   ކުރައްާވ  އަދި ދަނޑުެވރިންނާއި ދަނޑުެވރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގއި މަސައްކަތް  ދަންނަަވން. 

ެގ ހީާވިގ މުަވއްޒަފުންނަށް ަވރަށް  އާއި އެްގރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރ ޝަން އި މިނިސްޓްރީށާފަރާތްތަކަ

 އް ދަންނަަވން.   ޚާއްޞަ ޝުކުރެ 



 
 

ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްާވ އަހައްމިއްޔަތުކަމަށާއި މިކަމުަގއި ފުރިހަމަ ޤީ  ދަނޑުެވރިކަން ތަރައް

ލަފަޔާއި އިރުޝާދު އަބަދުެވސް އަޅުަގނޑަށް ދެއްަވމުންެގންދަާވތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް  

 އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަަވން. މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ނުހަނު 

ޢާއިލާތަކުން   ދަނޑުެވރި  ދަނޑުެވރިންނާއި  ދުޢާއަކީ  ކަމާއެކު  އަޅުަގނޑުެގ  ކުރައްަވމުން  ހީާވިގ 

ބަރަކާތް    ެގންދަާވ ހަރުދަނާ   އި،  އްަވލަ މަސައްކަތްތަކުަގއި  އިތުރަށް  ދަނޑުެވރިކަން  ރާއްޖ ެގ 

އެންމެންނަ އަޅަމެން  ޤާބިލްކަން  ކުރެކުރުމުެގ  މިންަވރު  ޢަލައިކުމް  ުވން.  އް ށް  ަވއްސަލާމު 

 ހޫ. ަވބަރަކާތުهللا ަވރަޙްމަތު

 

 

 


