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 ބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތުޚަ
 
 
 

މިނިސްޓަރ ޑރ ޙުސައިން  ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ ރަށް ކަމުގައިވާ ކ. ކާށިދޫ އާއި އއ. ތޮއްޑޫއަށް  
ދަލު  ކާށިދޫއަށް ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުފުޅަކީ ކާށިދޫގެ ދަނޑުވެރިކަން ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ަބ.  އެވެޒިޔާތަރް ކުރައްވައިފި،  ޝީދު ޙަސަންރަ

 ރައީސް  ކުރުމަށް ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ 
 މިނިސްޓަރއަށް ދެއްވި ދަޢުވަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. 

 
ފުޅަކީ ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފެނުގެ ވަޞީލަތަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް  މިނިސްޓަރ އއ. ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރު

ކައުންސި ތޮއްޑޫގެ  މަޝްރޫޢަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފެށުމަށް  ތޮއްޑޫގައި  އެކުލަވާލައި،  ހޯދައިދިނުމަށް  ޙައްލެއް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ލާއި ކުޑަކޮށް 
 ަބދަލު ކުރުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. ދަނޑުވެރިންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު

 
ގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހިންގާ އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެްބލް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފުޅުމިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރު

 އަޙުމަދު ޝުކުރީ ވެސް ވަނީ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.ޔޫސިންގ ރިނިވެްބލް އެނަރޖީ )އެޝުއަރ( ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ. 
 

ކޮމިޓީގެ   ކާށިދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ކާށީދޫގައި ކުރަމުން ގެންދާ ދަނޑުވެމެންަބރުންނާއި ަބއްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. މިަބއްދަލުވުމުގައި ކައުން

ގެންގުޅުއްވާ    ރާމިނިސްޓަ ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް  ަބދަލު  ދަނޑުވެރިކަމަކަށް  ޒަމާނީ  ދަނޑުވެރިކަން  ކާށިދޫގެ  އަދި  ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. 
ފަރާތު މިނިސްޓްރީގެ  މަސައްކަތުގައި  އެ  މިނިސްޓަރާ ޚިޔާލުތަކާއި  ފަރާތުންވަނީ  ކައުންސިލްގެ  އެހީތެރިކަންވެސް  ބޭނުންވާ   ން 

 ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. 
  

ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވައި، އެރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ   ޚާއްޞަކ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި    މިދަތުރުފުޅުގައި ކާށިދޫގެ ދަނޑުވެރިންނާއެކު
ވެ. ދަނޑުވެރިންނަށް ލިިބފައިވާ ގެއްލުންތަކާ ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެން  ގޮންޖެހުންތަކާއި ެބހޭގޮތު

ނެ ފަދަ ކުރައްވަމުން، މިފަދަ ގެއްލުންތައް މަދުކުރުމަށް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން މާރުކޭޓު ތަކުގައި ރަނގަޅު އަގު ލިބޭ 
ގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ މުތައް ހެއްދުާބވަތްދަނޑު  

 ންކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.ޤީޔަ
  

މަށް އްލަވައިލެއްވުަބ  ތައްގެއްލުން  ވާށް ލިިބފައިކ. ކާށިދޫގެ ދަނޑުތަކަ  މިދަތުރުފުޅުގައި، މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި
 ރައީސާއެކު ދަނޑުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.   ގެމިނިސްޓަރ ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވަނީ އެ ރަށުގެ ކައުންސިލް
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އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން  އި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ރަށުގެ ކައުންސިލާއއ. ތޮއްޑޫއަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި  
 ަބއްދަލުކުރައްވާފައެވެ.  ނާއި ވަނީ ަބއެއް ދަނޑުވެރިންއަދި 
 

ސަަބުބން ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ތަޣައްޔަރު ވުމުގެ  ދަނޑުވެރިންނާ އެކު ޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފެން ފަށަލަ  
މިކަމަށް   ގޮތުން   ހޯދޭފާހަގަކޮށް  ޙައްލެއްގެ  މިނިސްޓަރ ނެ  މުހިންމުކަން  ކުރުމުގެ  ދަނޑުވެރިކަން  ބޭނުންކޮށްގެން  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނީ 

އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަންޓް ބޭންކް )އޭ.ޑީ.ީބ(  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަމާ ެބހޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕް
ގުޅޭ މައުލޫމާތު މިނިސްޓަރ އަދި ޑރ. އަޙުމަދު ޝުކުރީ ވަނީ    މަޝްރޫޢާކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ން ތޮއްޑޫގައި  އެޝުއަރ ޕްރޮޖެކްޓު

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ން އއ. ތޮއްޑޫގައި  ފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުއި ޙިއްޞާކުރައްވާދަނޑުވެރިންނަށާއި ރަށު ކައުންސިލާ
އިރިގޭޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް، ރަށުގެ ފެން ފަށަލައަށް ގެއްލުން ކުޑަ ގޮތަކަށް   ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކޮށް، ޒަމާނީ،  ފެން އުފައްދާ

މަޝްރޫޢު އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލާއި ދަނޑުވެރިންގެ   މި  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރުދަނޑުތަކަށް ފެންދެވޭނެ ވަސީލަތެއް ތައާރަފް
 އެވެ. ފަދާޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވަނީ ހޯ

 

 

 

 

 

 

 


