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 ތަޢާރަފް 

ނޑު މަސައްކަތަކީ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. ޅު އެ އަތޮކީ، "ރަށުގެ ނަން"" އަތޮޅު " މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ މިރަށު މީހުންގެ މައިގަ
 މަސްވެރިކަމެވެ. މިގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މިރަށަކީ މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. 

ގެ ނަތީާޖއަކަށްވީ ބިމުގެ ޭބނުން ބޮޑުެވ ހެކްޓަރު ހުރި މިރަށުގެ އާބާދީ ދުވަހެއް ދުަވހަކަށް އިތުރުވަމުން ދިޔުމު ---ބޮޑުމިނުގައި 
ވަަރށް  ބޭނުންއިޤްތިޞާދީ އެކި އެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިމުގެ  މިއާއިއެކު އިތުރު ގޯއްޗަށް ބޭނުންވުމުގެ ިއތުރުންވެ. ތޮއްޖެހުމެ

. އަދި އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ ރަށަީކ ވެ---މިއަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށަކީވެސް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާކަްނ ފާހަަގކުރެވެއެވެ. 

 އެވެ. ---

މި ރިޕޯޓަކީ މި ރަށަށް އިތުރުކުރެވުނު ބިން، ރާއްޖޭގެ ބިނާވެިށ ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްލޭންކޮށް އެ 
ށި ޕްލޭން ޕްލޭނާއެކު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓާއެކު މިރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނުވަތަ ބިނާވެ

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

 

 ގުގައި ސިފަކުރެވޭގޮތް )ވިޝަން(ރަށް ކުރިމަ 
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 :ރަށުގެ ވަނަވަރު 

 

 

 

 

 

  

 ޖިއޮގްރަފިކް ކޯޑިނޭޓްސް:

 ރަށުގެ ބޮޑުމިން:

 ރަށުގެ އާބާދީ:

 ބައިބޯމިން:

 ރަށުގައި ކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

 ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދު:

 ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދު 

 ގެ އަދަދު:މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތީ 

 ފަޅު ގޯތީގެ އަދަދު:

 ދޫކުރަން ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދު:
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 ރަށުގެ އާބާދީ:

އަންހެނުންނެވެ. މިރަށުެގ  1025ފިރިހެނުންނާއި  951މީހުންނެވެ. އެއީ  1976ވަނަ އަހަރު ރަށުގެ އާބާދީ އަކީ  2006
ފިރިެހނުންނެެވ.  92.78ންހެނަކަށް ރަށުގައި ތިބީ އަ 100އެވެ. ކޮންމެ  92.78އާބާދީގެ ޖިންސުގެ ނިސްބަތަީކ % 

ގައި "ރަށުގެ ނަން"ގެ ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް 2005ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން 
ެގ ރަށުގެ ނަން"" އަްނހެނުންނެވެ. 1409ފިރިހެނުންނާއި  1554އެވެ. އެއީ 2963ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ އަދަދކީ 

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އަދަދަށް ބަލާއިރު ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް  މީހުންނެވެ. 52.0ހެކްޓަރަކަށް  ބައިބޯމިނަކީ
ވެސް ވުރެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަދަދު މަދެވެ. ސަބަބަކީ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ރަށުން ބޭރަށްދާންޖެހުމެވެ. މިއީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް

 ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ.

 އަްށ އަންދާޒާކުރާގޮތެވެ. 2020ގެ އާބާދީ "ަރށުގެ ނަން"ރީގައި މިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ތި

 2020 2018 2016 2014 2012 2010 އަހަރު
 2481 2407 2335 2259 2185 2113 އާބާދީ އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުން 

 މައުލޫމާތު: ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

އިން ދައްކާގޮތުގައި ރަށުގެ އާބާދީ ކުރިއައް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ދާނީ ގިނަވަމުންނެވެ. މިއީ ރަށުގައި މަތީގައިވާ ތާވަލުގެ އަންދާޒާ
 ރުގޮތަަކށް ކިޔައިދީފައި(.އިތުރުވަމުންދާ ފުރުސަތުތަކުގެ ަނތީޖާއެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )ތާވަލުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކު
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 ގަސްގަހާ ގެހި: ރަށުގެ 

ން ގަހުގެ ބުޑު، ފޫޓު  10 މަދުވެެގން ދިގުމިނުގައި  ގަހުގެތެރެިއން  ތަކުގަިއ ހެދިފައިހުރި ރުއްގަހުގެމު ސަރަހައްދުރަށުގެ އާން
ނޑުގެ  މީޓަރުގެ އުސްމިނުގެ 1.5ށިގެން ފެ ނޑުގެ ރުއްގަހުގެ ހިއަދި  ފޫޓު 1 މަދުވެގެން ވަށަމިނުގައިގަހުގެ މައިގަ  ޔާގަ

ނޑެއް ހަމަވާ ރުއްަގހެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ . ރުއްގަސްހުންނަ  ޫފޓު 15ބޮޑުމިނުގައި މަދުވެގެން  މިއިން ޮކންމެ މިންގަ
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. ރުއްގަހެއް ހުރި ސަރަހައްދާއި އަދަދު ސާރވޭ ޗާޓުގައި 

 

 

 

 ގެ އަގު:އެކި ސަރަހައްދުގެ ބިމު ރަށުގެ 

ކާއި )މިސާލު: ސިނާއީ، ވިޔަފާރި، . މީގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ޒޯްނތަ( ރަށުގެ ތަފާތު އެކި ސަރަހައްދުެގ ބިމުގެ އަގު )ލޭންޑް ވެލިއު 
މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު އަދި އާންމު ހިދުމަތްދޭ ޒޯންތަށް( މައިގަންޑު އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗާރ އެއްގެ ސަބަބުން  ޓޫރިޒަމް،
އެއަރޕޯޓް، ބަދަރު( އަދި މި ނޫންވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ )މިސާލު : ބީޗް ފްރަންޓް( އެ ސަރަހައްދަކާއި ކައިރި  )މިސާލު:

 ސަރަހައްދުތަކުގެ ބިމުގެ އަގު. ނުވަތަ އައިސްފާނެ ކަމަށް ލަފާުކރެވޭ ބިންތަކުގެ އަގަށް ަބދަލު އަންނަ 
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 :ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތް ރަށުގެ 

 ހެކްޓަރެވެ.  57.21ނަކީ ރަށުގެ ބޮޑުމި

 ތިރީގައިވާ ތާވަލުްނ އެފެންނަނީއެވެ. ލްބިން ބޭުނންކުރަމުންދާގޮުތގެ ތަފްސީމިހާރު 

 % އަކަފޫޓުން  ހެކްޓަރުން  މިހާރު ރަށުގެބިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލް 
    ރަށުގެ ބޮޑުމިން

    މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ބިމުގެ ބޮޑުިމން )މަގުތަކާއި އެކު(
    ހުސްބިމުގެ ބޮޑުމިން )ވާ އަދި ަބނދަރުމަތި ހިމަނައިގެން(

    ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި
    ޢިޖްތިމާއީ ބޭނުްނތަކަށް 

    އާއްމު ޙިދުމަތްތަކަށް
    ވިޔަފާރި

    ކުޅިވަރު ބިން
    ވާ

    ހުސްބިން 
ނޑުބިން      ދަ

    ބަނދަރުމަތީ މުދާ އަރުވާ ބާލާ ސަރަހައްދު
    މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް
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 )ސާމްޕަލް(   ޕައި ޗާރޓް 

 

 

 

 

 

20% 

10% 

6% 

11% 
9% 

15% 

3% 

10% 

1% 

15% 

 ރަށުގެބިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތް 

 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި

 ޢިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް

 ޢާއްމު ޙިދުމަތްތަކަށް

 ވިޔަފާރި

 ކުޅިވަރު ބިން

 ވާ

 ހުސްބިން

ނޑުބިން  ދަ

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(:

 ހުރަސްތައް ފުރުޞަތުތައް  ތައް/ގޮންޖެުހންތައް ބަލިފައި ސްޓްރެންގތް 

     ތިމާވެށި 

     އިޖްތިމާއީ

     އުމްރާނީ

     އިޤްތިޞާދީ 

 

)މަތީގައިވާ ސްވޮޓް އެނަލިސިސް އިން ލިބުނު މަޢުލޫމާުތން، ރަުށގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި އިޖްިތމާއީ ގޮތުންނާއި 
ފައިދާތަކާއި، ގޮންޖެުހންތަކާއި، ފުރުޞަުތތައް އަދި ހުރަސްތައް ތަފްޞީލުކޮށް  އުމްރާނީގޮތުން އަދި އިޤްތިޞާދީޮގތުން ހުރި

 ކިޔައިދީ، އެކަމުން ރަށުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންަތއްތައް ކިޔައިދީފައި(

 :(ވިޝަން ) ސިފަކުރެވޭގޮތް  ކުރިމަގުގައި  ރަށް 
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 ގެ މައިގަނޑު ބައިތައް: ން ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭ ދުރުރާސްތާގައި ރަށުގެ 

 ފަދަ މި އަދި މީގެއިތުރުންތަާފތު އާންމު ިޚދުމަތްތަކަށް ވަރަށް ުމހިންމު ބިެމކެވެ. ގިނަ ބިމަކީ ރަށަށް ބޭނުްނވާ ވަރަށް ރަށުގެ ހުސް
ނެ ހާމަ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ބިން، އަދި ރަށުގެ އެންމެންވެސް ނުކުމެ އުޅޭ

ްށ ހަމައެކަނި ގޯތިތަކެއް ަނގާ ފުރާލައިފިނަމަ، މާހައުލަރަށުގެ ހުްސބިމުން ސަރަހައްދުތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ތަންތަނެވެ. ވީމާ 
ހާލެވިފައިވަނީ ގޯތިދޫކުރުމާއެކު، އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއްނާންނާނެއެވެ. މިސަބަބުތަކަށްތަކައި ޕްލޭންކުރެވުނު ސަރަހައްދުން ބިން ބަ

މިކްސްޑް ޔޫސް ބޭނުންތަކަށާއި، ވިޔަފާރި ބޭނުންތަަކށާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ޓިޔުޝަން އާއި އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ންސްޓްއި
ރެވިފައިވާ ބިންވެސް ސަރަހައްދުތަކާއި، ޕާކު/ފެހި ސަރަހައްދުތަކާއި، ސިނާއީ ސަރަހައްދުތަކާއި އަދި ރިޒަރވް ކު

 ހިމެނޭނޭގޮތުްނނެވެ. 

ނޑުގޮތެއްގައި ޕްލޭނމްކުރެވިފައިވާ ބިން  ނީރީގައި  މިވަތި  ވެ. ތްތަކެެބހިފައިވާ ނިސްބަމައިގަ

 

 

 

 

 

 

 

ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރާ  
 ސަރަޙައްދު  

11% 

ހައުސިންގ ފްލެޓް އަޅާ  
 ސަރަޙައްދު  

3% 
ހައި އެންޑް  
 ( ވިއްކާ)އެޕާޓްމަންޓްސް 
8% 

 އިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް   
8% 

ތަފާތު އެކި ބޭނުންތައް  
އެކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ  

 ( މިކްސްޑް ޔޫސް )ބިން 
 ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް   3%

2% 

ކުޅިވަރު  
 ބިންތައް  
13% 

ޕާރކް ފަދަ 
ފެހި 

 ސަރަޙައްދުތައް  
16% 

 ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް  
5% 

ރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ  
 ބިން 
3% 

 މަގުތައް  
28% 
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 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭރިއާ )އީ.ޕީ.ޒެޑް( .1

އި، ބަނދަރު ސަރަހައްދާއެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭރިއާ ނުވަތަ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދެއްގެގޮތުގައި ރަށުގެ 
ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. 20 ރަށުގެ އިރުމަތިފަރާތް ފިޔަވާ، ނެގޭ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ރަށުގެ  މީޓަރު ފުޅާ ސަރަހައްދެއް ކަ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަްނ މިގޮތުން  އިރުމަތީފަރާތް ވަނީ ރިވެޓްމަންޓްޖަހާ ގޮ
ނޑައެޅިފައިވެއަ  46,042.79އަށް އޭރިއާ  އެވެ.  4.31މިއީ ރަށުގެ ބިމުގެ % އެވެ.ކަމީޓަރުގެ ބިން ކަ

 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯތި  .2

 ގޯތި ހ. 

ނޑައެޅިފައިވާނެވެ. އެއީ  އަކަމީޓަރުގެ ބިން 43300ންގައި މި ޕްލޭ  2000އަލަށް ގޯތިދޫކުރުމަށް ކަ
 ވެ. ގޯތި ނެގޭނެ ސަރަހައްދެ 228ގެ އަކަފޫޓު

 ގ ޔުނިޓް )ފްލެޓް(ޕަބްލިކް ހައުސިން ށ. 

އަކަމީޓަރުގެ ބިން  12785.86ޕަބްލިކް ހައުސިންގ ޔުނިޓް  ނުވަތަ ފްލެޓް އެޅުމަށްޓަކައި 

ނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ.  ކަ

 އެންޑް އެޕާޓްމަންޓްސް )ވިއްކާ( ސަރަހައްދު -ހައި ނ. 

ނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. އެއީ  ބިމުގެޕްލޮޓް ވިއްކާ  178އަކަފޫޓުގެ  2000  33842.25ގޮތުގައި ކަ
 އަކަމީޓަރުގެ  ބިމެވެ.

 އިންސްޓްޓިޔުޝަން އާއި އާންމު ޚިދުމަތްތައް  .3

 31914.06އިޖްތިމާއީ އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ސުކޫލް އެޅުމަށާއި، އޮފީސް އިމާރާތްތައް އެޅުމަށާއި އަދި މިނޫންވެސް 

ނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. މިއީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ %  އެވެ. 7.7އަކަމީޓަރުގެ ބިން ކަ

 ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު  މިކްސްޑް ޔޫސް  .4

ނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. މިއީ ހިއްކާފައިވާ  14402.69މިކްސްޑް ޔޫސް ބޭނުންތަކަށް ޖުްމލަ  އަކަމީޓަރުގެ ތަފާތު ފަސް ބިމެއް ކަ
 އެވެ. 3.5ސަރަހައްދުގެ %
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 ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު  .5
ނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. މިއީ 2.1ހިއްކާފައިވާ ަސރަހައްދުގެ % ރިއާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ބޭނުންތަކަށްވިޔަފާ  ބިން ކަ

މެވެ. އަކަމީޓަރުގެ ބި   8758.0 3  
 

 ބިންތައް    ކުޅިވަރުކުޅޭ  .6
ރެވިފައިވާނެއެވެ. އަކަމީޓަރުގެ ބިން ފާހަގަކު  53040.14އެކި އެކި ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިމުގެ ގޮތުގައި އެކި ހިސާބުތަކުން 

ނޑެއް   108×68އެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި  12.9އެއީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ % މީޓަރުގެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ ދަ
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 ޕާކު/ފެހި ސަރަހައްދުތައް  .7

ރުގެ ބިން ޓައަކަމީ 67483.62 ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ސަރަހައްދުތަކުގެގޮތުގައި ފާކުފަދަ ހުސްބިމާއި ފެހި
ނ މިގޮތުން މިހާރު ރަށާއި ގުޅުވާލެވިފައިވާ ފަޅުރަށްކަމަށްވާ  އެވެ.16.3ޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. އެއީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ %ކަ

ގޮތުގައި  ފެހި ސަރަހައްދެއްގެޤުދުރަތީ ވައު ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ / ދެމެހެއްޓިފައިވާ  ،ގެ ބޮޑުބައެއްފަޅުވެއްރަހާ
 ފައިވާނެއެވެ. ފާހަގަކުރެވި

 ސިނާއީ ސަރަހައްދު  .8

އަކަމީޓަރުގެ ބިމެއް  21121.630ދޯނިފަހަރު ބަނެދ، މަރާމާތުކުރުމަށާއި، ސިނާއީ އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި 
ނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. މި ސަރަހައްދަކީ ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ %  އެވެ.  5.1ކަ

 ރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ ބިން  .9

ނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. މިއީ  10809.50ބޭނުމަށް ރިޒަރވްކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ގޮތުގައި  ކުރިމަގުގެ  އަކަމީޓަރުގެ ބިން ކަ
 ސަރަހައްދެކެވެ.  2.6ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ %

 (ަރުށެގ ާޗަޓްށ ައްނަނ ަބަދުލަތާކިއެއކު ،  ނިސްބަތް  އޭރިއާތަކުގެ ) އޭރިއާސް  ލޭންޑް  އޮފް  ކޮމްޕާރިސަން 
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 ޕްލޭން(ގެ ކުރެހުން  ދުރުރާސްތާ  ޑު ޔޫސް ޕްލޭން )ބިން މުސްތަގުބަލުގައި ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ލޭން 
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 ޕްލޭންގެ ކުރެހުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގައި ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

 



 
 

 

 ޕްލޭން  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން  ގޮތުގެ ބޭނުންކުރާނެ  ބިން  ރަށުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  5 އޮތް  ކުރިއައް 

 ނަމޫނާ ޓޭބަލް:

  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އަހަރަށް ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ  5ހުރިއަށްއޮތް 

 އަދަދު  އަހަރަށް( 5) 1 ފޭސް ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސް 
 މާސްޓަރޕްލޭން 

   އަދަދު  އޭރިއާ()

           ގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް  ސަރުކާރުގެ  ގޮތްތަކުން އެހެނިހެން ތަފްސީލު 
 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޒޯން  މީހުން              

 ހައުސް  ރޯވ 100 2300 25 575      
 ފްލެޓް  14 4520 14 1130      
 ޢާއްމު ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި               
 އޮފީސް  ރަށު 1 200   200      
 ކޯޓު  ރަށު 1 200   200      
 މިސްކިތް  3 230   230      
 ބޭންކު  1 350   350      
 ސްކޫލް  2 1000   1000      
 ޙިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދާއި ތަންތަން  ވިޔަފާރީގެ               
 ފިހާރަތައް ކުދި 20 86 10 86      
 މާރުކޭޓު  ލޯކަލް 2 130 1 130      
 މާރުކޭޓު  މަސް 1 280   -      
 ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް  15 300 5 300      
 ބޭނުން ތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން  އިޖްތިމާއީ              
 ކޯޓް  ވޮލީބޯލް 1 3561   3561      
 ކުޅިވަރު ކޯޓް  މަލްޓިޕާޕަސް 2 4530   4530      
ނޑު ފުޓްބޯ 1 4200   4200        ޅަ ދަ
 ސްޓޭޖު 2 325   325      
 ސަރަހައްދު  ނާއީސި              
 ވަޑާންގެ  1 360   360      
 ވާރކުސޮޕް 2 430   430      
 ގުދަން  2 600   -      
 މަސްހިކުން  މަސްހިއްކުމާއި 1 432   -      
 ދޯނި ބަނުން  ލަކުޑި 1 420   420      
 ގުލާސް ދޯނި ބަނުން  ފައިބަރ 1 320   320      
 ރިކުރާ ސަރަހައްދު ރަކައުތެ ތިމާވެށި              
 އީޕީޒެޑް  1 3412   -      
 ގަސްގަހާގެހި، ބަފަރ ޒޯންސް  ޕާރކް،              
 ޕާރކް  2 3200   3200      
 ޕާރކް  ކުޑަކުދިންގެ 3 320   320      
 މިމްބަރު 1 632   -      
 ޖޯލި، އުނދޯލި  ހޮޅުއަށި، 2 60   30      
 ވިފައިވާ ގަސްގަސް ކުރެ ހިމާޔަތް 1 1000   -      
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްތައް  މައިގަނޑު               
 ސަހަރާތް  1 412   412      
 ޓަވަރް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 1 32   32      
 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު  ކުނިނައްތާލުމައް 1 430   430      
 އިންޖީނުގެ  1 1212   1212      
 ޓްރީޓްމެންޓް ޕުލާންޓް  ސްވޭޖް 1 320   320      
 ޕްލާންޓް  ޑީސެލިނޭޝަން 1 623   623      
 މަގުތައް               
 7m މަގު              
 3m މަގު              
 4m މަގު              
 1.8m ދުވާރު              

 ޖުމްލަ   37312   25811 0 0 0

        
 

 



 
 

 

 ޕްލޭނާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުނާއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ތަފްސީލް.ލޭންޑު ޔޫސް 

 

  ާއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާފައިވ
 ގޮތް
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