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ތަޢާރަފް................................................................................................................
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ރަށުގެ މިހާރުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން...................................................................................................
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ނ .ހައި-އެންޑް އެޕާޓްމަންޓްސް (ވިއްކާ) ސަރަހައްދު..................................................................
 .3އިންސްޓްޓިޔުޝަން އާއި އާންމު ޚިދުމަތްތައް.............................................................................
 .4މިކްސްޑް ޔޫސް ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު............................................................
 .5ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު......................................................................
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 .9ރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ ބިން..................................................................................................

ކުރިއައް އޮތް  20އަހަރު ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭން
އކު)....................
ދލުތަކާއި ެ
ކޮމްޕާރިސަން އޮފް ލޭންޑް އޭރިއާސް (އޭރިއާތަކުގެ ނިސްބަތް  ،ރަށުގެ ޗާޓަށް އަންނަ ބަ ަ
ޕލޭން)ގެ ކުރެހުން.........................................
ބނުންކުރާނެގޮތުގެ ް
ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭން (ބިން މުސްތަގުބަލުގައި ޭ
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 .1ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ބިން ބޭ ު
އލް ކުރެހުން...............................................
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ތަޢާރަފް
މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ "އަތޮޅު" "ރަށުގެ ނަން"ކީ ،އެ އަތޮޅު ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ .މިރަށު މީހުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ
މަސްވެރިކަމެވެ .މިގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މިރަށަކީ މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ.
ވ
ބނުން ބޮޑު ެ
ޖއަކަށްވީ ބިމުގެ ޭ
ވހަކަށް އިތުރުވަމުން ދިޔުމުގެ ނަތީ ާ
ބޮޑުމިނުގައި  ---ހެކްޓަރު ހުރި މިރަށުގެ އާބާދީ ދުވަހެއް ދު ަ
ރށް
އތުރުން އިޤްތިޞާދީ އެކި އެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިމުގެ ބޭނުން ވަ ަ
ތޮއްޖެހުމެވެ .މިއާއިއެކު އިތުރު ގޯއްޗަށް ބޭނުންވުމުގެ ި
ކ
ގކުރެވެއެވެ .މިއަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށަކީވެސް ---ވެ .އަދި އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ ރަށަ ީ
ނ ފާހަ ަ
ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާކަ ް
--އެވެ.ށ ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްލޭންކޮށް އެ
މި ރިޕޯޓަކީ މި ރަށަށް އިތުރުކުރެވުނު ބިން ،ރާއްޖޭގެ ބިނާވެ ި
ޕްލޭނާއެކު

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ

ރިޕޯޓެވެ.

މި

ރިޕޯޓާއެކު

މިރަށުގެ

ލޭންޑް

ޔޫސް

ޕްލޭން

ނުވަތަ

ބިނާވެށި

ޕްލޭން

އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި ،ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި،
ޖަމުއިއްޔާތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެންނެވެ .މި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަކީ ކުރިއަށްއޮތް  20އަހަރުދުވަހެވެ.

ރަށް ކުރިމަގުގައި ސިފަކުރެވޭގޮތް (ވިޝަން)
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ރަށުގެ ވަނަވަރު:

ރަށް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ

ޖިއޮގްރަފިކް ކޯޑިނޭޓްސް:
ރަށުގެ ބޮޑުމިން:
ރަށުގެ އާބާދީ:
ބައިބޯމިން:
ރަށުގައި ކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދު:
ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދު
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީގެ އަދަދު:
ފަޅު ގޯތީގެ އަދަދު:
ދޫކުރަން ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދު:
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ރަށުގެ އާބާދީ:
ގ
 2006ވަނަ އަހަރު ރަށުގެ އާބާދީ އަކީ  1976މީހުންނެވެ .އެއީ  951ފިރިހެނުންނާއި  1025އަންހެނުންނެވެ .މިރަށު ެ
ހނުންނެވެ.
ކ  92.78 %އެވެ .ކޮންމެ  100އަންހެނަކަށް ރަށުގައި ތިބީ  92.78ފިރި ެ
އާބާދީގެ ޖިންސުގެ ނިސްބަތަ ީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން 2005ގެ ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް "ރަށުގެ ނަން"ގައި
ގ
ނހެނުންނެވެ" .ރަށުގެ ނަން" ެ
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ އަދަދކީ 2963އެވެ .އެއީ  1554ފިރިހެނުންނާއި  1409އަ ް
ބައިބޯމިނަކީ ހެކްޓަރަކަށް  52.0މީހުންނެވެ .ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އަދަދަށް ބަލާއިރު  ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް
ވުރެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަދަދު މަދެވެ .ސަބަބަކީ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ރަށުން ބޭރަށްދާންޖެހުމެވެ .މިއީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްވެސް
ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ.
ށ އަންދާޒާކުރާގޮތެވެ.
ރށުގެ ނަން"ގެ އާބާދީ  2020އަ ް
ތިރީގައި މިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓުން " ަ
އަހަރު

2010

2012

2014

2016

2018

2020

ނ
އާބާދީ އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތު ް

2113

2185

2259

2335

2407

2481

މައުލޫމާތު :ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

މަތީގައިވާ ތާވަލުގެ އަންދާޒާއިން ދައްކާގޮތުގައި ރަށުގެ އާބާދީ ކުރިއައް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ދާނީ ގިނަވަމުންނެވެ .މިއީ ރަށުގައި
ކށް ކިޔައިދީފައި).
ނތީޖާއެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ( .ތާވަލުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކުރުގޮތަ ަ
އިތުރުވަމުންދާ ފުރުސަތުތަކުގެ ަ
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ރަށުގެ ގަސްގަހާ ގެހި:
ޓ ،ގަހުގެ ބުޑުން
ގން  10ފޫ ު
އ މަދުވެ ެ
އން ގަހުގެ ދިގުމިނުގަ ި
އ ހެދިފައިހުރި ރުއްގަހުގެ ތެރެ ި
ރަށުގެ އާންމު ސަރަހައްދުތަކުގަ ި
ފެށިގެން  1.5މީޓަރުގެ އުސްމިނުގެ ގަހުގެ މައިގަނޑުގެ ވަށަމިނުގައި މަދުވެގެން  1ފޫޓު އަދި ރުއްގަހުގެ ހިޔާގަނޑުގެ
ގހެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ
ކންމެ މިންގަނޑެއް ހަމަވާ ރުއް ަ
ފޓު ހުންނަ ރުއްގަސް .މިއިން ޮ
ބޮޑުމިނުގައި މަދުވެގެން ޫ 15
ރުއްގަހެއް ހުރި ސަރަހައްދާއި އަދަދު ސާރވޭ ޗާޓުގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުގެ ބިމުގެ އަގު:
ނތަކާއި (މިސާލު :ސިނާއީ ،ވިޔަފާރި،
އ)  .މީގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ޒޯ ް
ގ ބިމުގެ އަގު (ލޭންޑް ވެލި ު
ރަށުގެ ތަފާތު އެކި ސަރަހައްދު ެ
ޓޫރިޒަމް ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު އަދި އާންމު ހިދުމަތްދޭ ޒޯންތަށް) މައިގަންޑު އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗާރ އެއްގެ ސަބަބުން
(މިސާލު :އެއަރޕޯޓް ،ބަދަރު) އަދި މި ނޫންވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ (މިސާލު  :ބީޗް ފްރަންޓް) އެ ސަރަހައްދަކާއި ކައިރި
ކރެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ބިމުގެ އަގު.
ބދަލު އަންނަ ނުވަތަ އައިސްފާނެ ކަމަށް ލަފާ ު
ބިންތަކުގެ އަގަށް ަ
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ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތް:
ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ  57.21ހެކްޓަރެވެ.
ނ އެފެންނަނީއެވެ.
ތގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލު ް
ނންކުރަމުންދާގޮ ު
މިހާރު ބިން ބޭ ު
މިހާރު ރަށުގެބިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލް

ހެކްޓަރުން

އަކަފޫޓުން

%

ރަށުގެ ބޮޑުމިން
މން (މަގުތަކާއި އެކު)
މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ބިމުގެ ބޮޑު ި
ހުސްބިމުގެ ބޮޑުމިން (ވާ އަދި ބަނދަރުމަތި ހިމަނައިގެން)
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި
ނތަކަށް
ޢިޖްތިމާއީ ބޭނު ް
އާއްމު ޙިދުމަތްތަކަށް
ވިޔަފާރި
ކުޅިވަރު ބިން
ވާ
ނ
ހުސްބި ް
ނ
ދަނޑުބި ް
ބަނދަރުމަތީ މުދާ އަރުވާ ބާލާ ސަރަހައްދު
މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް
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ޕައި ޗާރޓް (ސާމްޕަލް)

ރަށުގެބިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތް

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި
ޢިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް
ޢާއްމު ޙިދުމަތްތަކަށް
ވިޔަފާރި

15%

20%

1%

ކުޅިވަރު ބިން
ވާ

10%
10%

3%

6%
ހުސްބިން

15%

11%

9%

ދަނޑުބިން
ބަނދަރުމަތީ މުދާ އަރުވާ ބާލާ
ސަރަހައްދު
މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް
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ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން (ރަށުގެ ބިން މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ ޕްލޭން)
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ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް/ފުރުސަތުތައް (ސްވޮޓް އެނަލިސިސް):
ސްޓްރެންގތް

އ
ހންތަ ް
ބަލިފައިތައް/ގޮންޖެ ު

އ
ފުރުޞަތުތަ ް

ހުރަސްތައް

ށ
ތިމާވެ ި

އިޖްތިމާއީ

އުމްރާނީ

ދ
އިޤްތިޞާ ީ

ތމާއީ ގޮތުންނާއި
ށގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި އިޖް ި
ތން ،ރަ ު
(މަތީގައިވާ ސްވޮޓް އެނަލިސިސް އިން ލިބުނު މަޢުލޫމާ ު
ތތައް އަދި ހުރަސްތައް ތަފްޞީލުކޮށް
ހންތަކާއި ،ފުރުޞަ ު
ގތުން ހުރި ފައިދާތަކާއި ،ގޮންޖެ ު
އުމްރާނީގޮތުން އަދި އިޤްތިޞާދީ ޮ
ތއްތައް ކިޔައިދީފައި)
ކިޔައިދީ ،އެކަމުން ރަށުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަން ަ
ރަށް ކުރިމަގުގައި ސިފަކުރެވޭގޮތް (ވިޝަން):
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ދުރުރާސްތާގައި ރަށުގެ ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު ބައިތައް:
ދ
މކެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން މިފަ ަ
މހިންމު ބި ެ
ޚދުމަތްތަކަށް ވަރަށް ު
ފތު އާންމު ި
ނވާ ވަރަށް ގިނަ ތަ ާ
ރަށުގެ ހުސްބިމަކީ ރަށަށް ބޭނު ް
އާބާދީ ބޮޑު ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ބިން ،އަދި ރަށުގެ އެންމެންވެސް ނުކުމެ އުޅޭނެ ހާމަ
ށ
ނގާ ފުރާލައިފިނަމަ ،މާހައުލަ ް
ސބިމުން ހަމައެކަނި ގޯތިތަކެއް ަ
ސަރަހައްދުތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ތަންތަނެވެ .ވީމާ ރަށުގެ ހު ް
އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއްނާންނާނެއެވެ .މިސަބަބުތަކަށްތަކައި ޕްލޭންކުރެވުނު ސަރަހައްދުން ބިން ބަހާލެވިފައިވަނީ ގޯތިދޫކުރުމާއެކު،
ކށާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭނެ
އިންސްޓްޓިޔުޝަން އާއި އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށާއި ،މިކްސްޑް ޔޫސް ބޭނުންތަކަށާއި ،ވިޔަފާރި ބޭނުންތަ ަ
ސަރަހައްދުތަކާއި،

ޕާކު/ފެހި

ސަރަހައްދުތަކާއި،

ސިނާއީ

ސަރަހައްދުތަކާއި

އަދި

ކުރެވިފައިވާ

ރިޒަރވް

ބިންވެސް

ނނެވެ.
ހިމެނޭނޭގޮތު ް
ބހިފައިވާ ނިސްބަތްތަކެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ ޕްލޭނމްކުރެވިފައިވާ ބިން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ެ
ހައުސިންގ ފްލެޓް އަޅާ

ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރާ

ސަރަޙައްދު

ސަރަޙައްދު

3%

11%

ހައި އެންޑް

މަގުތައް

އެޕާޓްމަންޓްސް (ވިއްކާ)

28%

8%
އިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް

ރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ

8%

ބިން

ތަފާތު އެކި ބޭނުންތައް

ކުޅިވަރު

އެކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ

ބިންތައް

ބިން (މިކްސްޑް ޔޫސް )

13%

3%

ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް
2%

3%
ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް
5%

ޕާރކް ފަދަ
ފެހި

ސަރަޙައްދުތައް
16%
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 .1އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭރިއާ (އީ.ޕީ.ޒެޑް)
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭރިއާ ނުވަތަ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދެއްގެގޮތުގައި ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދާއި،
ރަށުގެ އިރުމަތިފަރާތް ފިޔަވާ ،ނެގޭ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން  20މީޓަރު ފުޅާ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ .ރަށުގެ
ނ
އިރުމަތީފަރާތް ވަނީ ރިވެޓްމަންޓްޖަހާ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަ ް
އޭރިއާއަށް  46,042.79އަކަމީޓަރުގެ ބިން ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ .މިއީ ރަށުގެ ބިމުގެ  4.31%އެވެ.
 .2ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯތި
ހ .ގޯތި
މި ޕްލޭންގައި  43300އަކަމީޓަރުގެ ބިން އަލަށް ގޯތިދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާނެވެ .އެއީ 2000
އަކަފޫޓުގެ  228ގޯތި ނެގޭނެ ސަރަހައްދެވެ.
ށ .ޕަބްލިކް ހައުސިންގ ޔުނިޓް (ފްލެޓް)
ޕަބްލިކް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުވަތަ ފްލެޓް އެޅުމަށްޓަކައި  12785.86އަކަމީޓަރުގެ ބިން
ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ.
ނ .ހައި-އެންޑް އެޕާޓްމަންޓްސް (ވިއްކާ) ސަރަހައްދު
 2000އަކަފޫޓުގެ  178ޕްލޮޓް ވިއްކާ ބިމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .އެއީ 33842.25
އަކަމީޓަރުގެ ބިމެވެ.
 .3އިންސްޓްޓިޔުޝަން އާއި އާންމު ޚިދުމަތްތައް
ސުކޫލް އެޅުމަށާއި ،އޮފީސް އިމާރާތްތައް އެޅުމަށާއި އަދި މިނޫންވެސް އިޖްތިމާއީ އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް 31914.06
އަކަމީޓަރުގެ ބިން ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .މިއީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ  7.7%އެވެ.
 .4މިކްސްޑް ޔޫސް ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު
މލަ  14402.69އަކަމީޓަރުގެ ތަފާތު ފަސް ބިމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .މިއީ ހިއްކާފައިވާ
މިކްސްޑް ޔޫސް ބޭނުންތަކަށް ޖު ް
ސަރަހައްދުގެ  3.5%އެވެ.
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ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ރިޕޯޓް

 .5ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު
ސރަހައްދުގެ  2.1%ބިން ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .މިއީ
ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ބޭނުންތަކަށް ހިއްކާފައިވާ ަ
 8758.0 3އަކަމީޓަރުގެ ބިމެވެ.
 .6ކުޅިވަރުކުޅޭ

ބިންތައް

ކރެވިފައިވާނެއެވެ.
އެކި އެކި ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިމުގެ ގޮތުގައި އެކި ހިސާބުތަކުން  53040.14އަކަމީޓަރުގެ ބިން ފާހަގަ ު
އެއީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ  12.9%އެވެ .އަދި މީގެ ތެރޭގައި  108×68މީޓަރުގެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
 .7ޕާކު/ފެހި ސަރަހައްދުތައް
ފާކުފަދަ ހުސްބިމާއި ފެހި ސަރަހައްދުތަކުގެގޮތުގައި ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން  67483.62އަކަމީޓަރުގެ ބިން
ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .އެއީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ 16.3%އެވެ .މިގޮތުން މިހާރު ރަށާއި ގުޅުވާލެވިފައިވާ ފަޅުރަށްކަމަށްވާ
ފަޅުވެއްރަހާގެ ބޮޑުބައެއް ،ޤުދުރަތީ ވައު ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  /ދެމެހެއްޓިފައިވާ ފެހި ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި
ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 .8ސިނާއީ ސަރަހައްދު
ދޯނިފަހަރު ބަނދެ ،މަރާމާތުކުރުމަށާއި ،ސިނާއީ އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  21121.630އަކަމީޓަރުގެ ބިމެއް
ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .މި ސަރަހައްދަކީ ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ  5.1%އެވެ.
 .9ރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ ބިން
ކުރިމަގުގެ ބޭނުމަށް ރިޒަރވްކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ގޮތުގައި  10809.50އަކަމީޓަރުގެ ބިން ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .މިއީ
ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ  2.6%ސަރަހައްދެކެވެ.
ބ ަ
ނ ަ
ނ ަ
ށ ައ ް
ޓ ް
ޗ ަ
ށ ެގ ާ
ރ ު
ކޮމްޕާރިސަން އޮފް ލޭންޑް އޭރިއާސް (އޭރިއާތަކުގެ ނިސްބަތް ަ ،
ދ ުލ ަތ ާކ ިއ ެއ ުކ)
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ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގައި ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭންގެ ކުރެހުން
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ކުރިއައް އޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން
ނަމޫނާ ޓޭބަލް:
ހުރިއަށްއޮތް  5އަހަރަށް ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
މާސްޓަރޕްލޭން
އަދަދު

އަދަދު

(އޭރިއާ)

ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސް

ފޭސް  5( 1އަހަރަށް)

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން

އެހެނިހެން ގޮތްތަކުން

ތަފްސީލު

މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޒޯން
ރޯވ ހައުސް

100

2300

25

575

ފްލެޓް

14

4520

14

1130

އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި ޢާއްމު ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން
ރަށު އޮފީސް

1

200

200

ރަށު ކޯޓު

1

200

200

މިސްކިތް

3

230

230

ބޭންކު

1

350

350

ސްކޫލް

2

1000

1000

ވިޔަފާރީގެ ޙިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދާއި ތަންތަން
ކުދި ފިހާރަތައް

20

86

10

86

ލޯކަލް މާރުކޭޓު

2

130

1

130

މަސް މާރުކޭޓު

1

280

ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް

15

300

5

300

އިޖްތިމާއީ ބޭނުން ތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން
ވޮލީބޯލް ކޯޓް

1

3561

3561

މަލްޓިޕާޕަސް ކުޅިވަރު ކޯޓް

2

4530

4530

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

1

4200

4200

ސްޓޭޖު

2

325

325

ސިނާއީ ސަރަހައްދު
ވަޑާންގެ

1

360

360

ވާރކުސޮޕް

2

430

430

ގުދަން

2

600

-

މަސްހިއްކުމާއި މަސްހިކުން

1

432

-

ލަކުޑި ދޯނި ބަނުން

1

420

420

ފައިބަރ ގުލާސް ދޯނި ބަނުން

1

320

320

ތިމާވެށި ރަކައުތެރިކުރާ ސަރަހައްދު
ޑ
އީޕީޒެ ް

1

3412

-

ޕާރކް ،ގަސްގަހާގެހި ،ބަފަރ ޒޯންސް
ޕާރކް

2

3200

3200

ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް

3

320

320

މިމްބަރު

1

632

-

ހޮޅުއަށި ،ޖޯލި ،އުނދޯލި

2

60

30

ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ގަސްގަސް

1

1000

-

މައިގަނޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްތައް
ސަހަރާތް

1

412

412

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓަވަރް

1

32

32

ކުނިނައްތާލުމައް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު

1

430

430

އިންޖީނުގެ

1

1212

1212

ސްވޭޖް ޓްރީޓްމެންޓް ޕުލާންޓް

1

320

320

ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް

1

623

623

މަގުތައް
މަގު m7
މަގު m3
މަގު m4
ދުވާރު m1.8
ޖުމްލަ

37312

25811

0

0

0

ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭނާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުނާއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ތަފްސީލް.



އެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާފައިވާ
ގޮތް



ރައްޔިތުންނާއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ޔައުމިއްޔާ
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