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 ނަންބަރ
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 ޕްރޮޖެކްޓް
Project: 

Consulting Services for Topographic surveys and Land Use Plans (LUP) in 43 

Islands 

 ދޫކުރި ތާރީޙް
Issued Date 
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ަފްޙާގެ ޢަދަދުޞ  
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 ބީ.އޯ.ކިޔު
Boq: -00 

 ކުރެހުން
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 Please include this clarification when submitting the bid ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޮކިޔުމަންޓާއި އެކު ހުށަހަޅުއްވަންޑބިޑް ހުށަހަޅުއްވާއިރު މި ގަނޑުވެސް  

 

 

 

• Answers to the Queries are attached with this Clarification  
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Project Name: Consulting Services for Topographic surveys and Land Use Plans (LUP) in 43 Islands 

Project Number: TES/2021/C-003 

 

Clarification 1 

 

Sl. No. # Queries  

1.  

Clause 2.1 a) states “Experience in Engineering 
Consultancy services. Consultant must have 

successfully/substantially completed at least 

03 Engineering Consultancy Projects in the 

last 10 years.”   
  

Since this is a survey and land use planning 

bid, why is only experience in engineering 

consultancy counted? 

  

This is also contradicting clause 4.6 which 

states “To be eligible for this assignment, the 
Consultant must have 

successfully/substantially completed at least 

02 Survey projects in the last 10 Years.”  

Please let us know which of these is correct 

The mentioned point 2.1 and 4.6 were highlighted red in the initial document 

sent for removal as they were part of the initial sample tender document as 

communicated earlier. I have attached the initial document sent for your 

referral 

2. The ToR title is “Project Management 
Consultancy Services for Water Supply and 

Sewerage Projects, Maldives”.  

The ToR title is Revised  “Consultancy Services for Topographic Survey and 

Land Use Plan” 

  

3.  Is the work commissioning mentioned in the 

scope of work a mistake?  Commissioning is not in scope of Work 

4. Clause 4.7: mentions the submission of 

technical and financial proposal. This was 

advertised as an EOI in the iulaan. Could 

you please clarify which it is?  

1. If this is an EOI please clarify 

if we would require to submit the 

following documents mentioned in the 

clause 4.7   

a.Technical Approach, Methodology and 

Work plan and work schedule    

2. Do the educational certificates 

need to be attested or accredited 

certificates would do?  

3. Do we need to submit 

1.It is a TOR. (a) Technical Approach, Methodology and Work plan and 

work schedule are required. 

2. Educational certificates needs to be attested. 

3. Consultant can submit CV for Individual experts.  

5 The deliverables mentioned in clause 4.9 are not 

relevant for this project  
 The actual deliverables and outputs are mentioned under 4.4.2 Specific 

Scope heading "Works commissioning". 



 

6  Annex 6 is not attached with the TOR Attached with this Clarification 

7    Can the same urban land use planning specialist 

and chief surveyor be used for all 7 lots? 
Maximum number of packages which will be award to a single party / 

consultant is 3. 

8 For the surveyors, can we use foreign surveyors 

who are registered in their national professional 

bodies as surveyors? In Maldives, there are very 

few surveyors of whom most are tied up with 

ongoing projects. Therefore, it will be more 

feasible if you would allow us to use foreign 

professionally registered surveyors.  

Chief Surveyor and Surveyor should be registered in Maldives land 

Survey Authority, Ministry of National Planning, Housing and 

Infrastructure. 

9 Environmental Specialist and Socio/cultural 

specialist has a very minimum input requirement 

to this Project. Therefore, could you change the 

requirement to be able to use them in more than 1 

package? 

Maximum number of packages which will be award to a single party / 

consultant is 3, meaning the Environmental Specialist and Socio/cultural 

specialist can be common in three packages.  

10 Please clarify how many packages each of the 

following consultants can apply for: 

Environmental Specialist 

Social/Cultural Specialist 

Surveyor 

Assistant Surveyors 

For all of the mentioned consultants, the maximum packages is three 
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 ފިހުރިސްތު 

 

 ................................................................................................................ތަޢާރަފް
 ރަށުގެ ވަނަވަރު 

 

  ........................................................................................................ރަށުގެ އާބާދީ:
 ................................................................................:ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތް ރަށުގެ 

 ...................................................................................................ރަށުގެ މިހާރުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން
 ............................އް/ފުރުސަތުތައް )ސްވޮޓް އެނަލިސިސް(ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަރަށުގެ 

 ....................(....................................................................ވިޝަން ) ސިފަކުރެވޭގޮތް  ކުރިމަގުގައި  ރަށް 

 

ނޑު ބައިތައް:ބި ދުރުރާސްތާގައި ރަށުގެ    .............................ންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންގެ މައިގަ
  ...............................................................އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭރިއާ )އީ.ޕީ.ޒެޑް( .1
  ....................................................................................................ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯތި .2

  .........................................................................................................................ގޯތިހ.
  ..................................................................................)ފްލެޓް(ނިޓްށ. ޕަބްލިކް ހައުސިންގ ޔު

  ..................................................................އެންޑް އެޕާޓްމަންޓްސް )ވިއްކާ( ސަރަހައްދު-ނ. ހައި
  .............................................................................ޚިދުމަތްތައްއިންސްޓްޓިޔުޝަން އާއި އާންމު  .3
  ............................................................މިކްސްޑް ޔޫސް ބޭނުންތަކަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު .4
ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު .5   ......................................................................ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް ކަ
  .....................................................................................................ބިންތައް   ކުޅިވަރުކުޅޭ  .6
  ....................................................................................................ޕާކު/ފެހި ސަރަހައްދުތައް .7
  ..........................................................................................................ސިނާއީ ސަރަހައްދު .8
 ..................................................................................................ރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ ބިން .9

 އަހަރު ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިނ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭން  20ކުރިއައް އޮތް 
 ....................(ބަަދލުތަކާއިެއކު އަންނަ ޗާޓަށް ރަށުގެ،  ނިސްބަތް އޭރިއާތަކުގެ) އޭރިއާސް ލޭންޑް އޮފް ކޮމްޕާރިސަން

 .........................................ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ ްޕލޭން(ގެ ކުރެހުން މުސްތަގުބަލުގައި ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭން )ބިން

 ޕްލޭން  ކުރިއައް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

 

 ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ބިން ބޭުނންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަްފސީލް ތާވަލް..................................................  1    
 .  ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ބިން ބޭުނންކުރާނެ ގޮތުގެ ޑީޓެިއލް ކުރެހުން............................................... 2    

 

  ....ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭނާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުނާއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ތަފްސީލް.........................................
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 ތަޢާރަފް 

ނޑު މަސައްކަތަކީ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. އެ އަތޮޅު ކީ، "ރަށުގެ ނަން"" އަތޮޅު " މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ މިރަށު މީހުންގެ މައިގަ

 މަސްވެރިކަމެވެ. މިގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މިރަށަކީ މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. 

ޭބނުން ބޮޑުެވ  ހެކްޓަރު ހުރި މިރަށުގެ އާބާދީ ދުވަހެއް ދުަވހަކަށް އިތުރުވަމުން ދިޔުމުގެ ނަތީާޖއަކަށްވީ ބިމުގެ ---ބޮޑުމިނުގައި 

ވަަރށް  ބޭނުންއިޤްތިޞާދީ އެކި އެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިމުގެ  މިއާއިއެކު އިތުރު ގޯއްޗަށް ބޭނުންވުމުގެ ިއތުރުންވެ. ތޮއްޖެހުމެ

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

 އެވެ. ---

މި ރިޕޯޓަކީ މި ރަށަށް އިތުރުކުރެވުނު ބިން، ރާއްޖޭގެ ބިނާވެިށ ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްލޭންކޮށް އެ 

ޕްލޭނާއެކު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓާއެކު މިރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނުވަތަ ބިނާވެށި ޕްލޭން 

އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، 

 އަހަރުދުވަހެވެ. 20ޖަމުއިއްޔާތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެންނެވެ. މި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަކީ ކުރިއަށްއޮތް 

 ސިފަކުރެވޭގޮތް )ވިޝަން(ރަށް ކުރިމަގުގައި 
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 :ރަށުގެ ވަނަވަރު 

 

 

 

 

 

  

 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:

 

 

 

 

 

 ރަށް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ 
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 ރަށުގެ އާބާދީ:

އަންހެނުންނެވެ. މިރަށުެގ  1025ފިރިހެނުންނާއި  951މީހުންނެވެ. އެއީ  1976ވަނަ އަހަރު ރަށުގެ އާބާދީ އަކީ  2006

ފިރިެހނުންނެެވ.  92.78އަންހެނަކަށް ރަށުގައި ތިބީ  100އެވެ. ކޮންމެ  92.78އާބާދީގެ ޖިންސުގެ ނިސްބަތަީކ % 

ގައި "ރަށުގެ ނަން"ގެ ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް 2005ދައްކާގޮތުން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ ތަފާސް ހިސާބު

ެގ "ރަށުގެ ނަން" އަްނހެނުންނެވެ. 1409ފިރިހެނުންނާއި  1554އެވެ. އެއީ 2963ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ އަދަދކީ 

ރު ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އަދަދަށް ބަލާއި މީހުންނެވެ. 52.0ހެކްޓަރަކަށް  ބައިބޯމިނަކީ

ވުރެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަދަދު މަދެވެ. ސަބަބަކީ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ރަށުން ބޭރަށްދާންޖެހުމެވެ. މިއީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްވެސް 

 ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ.

 އަްށ އަންދާޒާކުރާގޮތެވެ. 2020ގެ އާބާދީ "ަރށުގެ ނަން"ވެލޮޕްމަންޓުން ރީގައި މިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޑެތި

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

 މައުލޫމާތު: ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

އާބާދީ ކުރިއައް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ދާނީ ގިނަވަމުންނެވެ. މިއީ ރަށުގައި އިން ދައްކާގޮތުގައި ރަށުގެ މަތީގައިވާ ތާވަލުގެ އަންދާޒާ

 އިތުރުވަމުންދާ ފުރުސަތުތަކުގެ ަނތީޖާއެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )ތާވަލުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކުރުގޮތަަކށް ކިޔައިދީފައި(.
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 :ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތް ރަށުގެ 

 ހެކްޓަރެވެ.  57.21ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

 ތިރީގައިވާ ތާވަލުްނ އެފެންނަނީއެވެ. ލްބިން ބޭުނންކުރަމުންދާގޮުތގެ ތަފްސީމިހާރު 

 % އަކަފޫޓުން  ހެކްޓަރުން  މިހާރު ރަށުގެބިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލް 
    ރަށުގެ ބޮޑުމިން

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

    ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި
    ޢިޖްތިމާއީ ބޭނުްނތަކަށް 

    އާއްމު ޙިދުމަތްތަކަށް
    ވިޔަފާރި

    ކުޅިވަރު ބިން
    ވާ

    ހުސްބިން 
ނޑުބިން      ދަ

    އަރުވާ ބާލާ ސަރަހައްދުބަނދަރުމަތީ މުދާ 
    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



 ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ރިޕޯޓް 
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 ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން )ރަށުގެ ބިން މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ ޕްލޭން( 
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 އެނަލިސިސް(:ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް/ފުރުސަތުތައް )ސްވޮޓް 

 ހުރަސްތައް ފުރުޞަތުތައް  ބަލިފައިތައް/ގޮންޖެުހންތައް  ސްޓްރެންގތް 

     ތިމާވެށި 

     އިޖްތިމާއީ

     އުމްރާނީ

     އިޤްތިޞާދީ 

 

)މަތީގައިވާ ސްވޮޓް އެނަލިސިސް އިން ލިބުނު މަޢުލޫމާުތން، ރަުށގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި އިޖްިތމާއީ ގޮތުންނާއި 

އުމްރާނީގޮތުން އަދި އިޤްތިޞާދީޮގތުން ހުރި ފައިދާތަކާއި، ގޮންޖެުހންތަކާއި، ފުރުޞަުތތައް އަދި ހުރަސްތައް ތަފްޞީލުކޮށް 

 ކިޔައިދީ، އެކަމުން ރަށުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންަތއްތައް ކިޔައިދީފައި(
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 :(ވިޝަން ) ސިފަކުރެވޭގޮތް  ކުރިމަގުގައި  ރަށް 

 

 

 

 ގެ މައިގަނޑު ބައިތައް: ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ދުރުރާސްތާގައި ރަށުގެ 

 ފަދަ މި އަދި މީގެއިތުރުންތަާފތު އާންމު ިޚދުމަތްތަކަށް ވަރަށް ުމހިންމު ބިެމކެވެ. ގިނަ ބިމަކީ ރަށަށް ބޭނުްނވާ ވަރަށް ރަށުގެ ހުސް

ކުޅޭނެ ބިން، އަދި ރަށުގެ އެންމެންވެސް ނުކުމެ އުޅޭނެ ހާމަ  އާބާދީ ބޮޑު ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ކުޅިވަރު

ްށ ހަމައެކަނި ގޯތިތަކެއް ަނގާ ފުރާލައިފިނަމަ، މާހައުލަރަށުގެ ހުްސބިމުން ސަރަހައްދުތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ތަންތަނެވެ. ވީމާ 

ހާލެވިފައިވަނީ ގޯތިދޫކުރުމާއެކު، އްދުން ބިން ބައެއްވެސް ކުރިއެރުމެއްނާންނާނެއެވެ. މިސަބަބުތަކަށްތަކައި ޕްލޭންކުރެވުނު ސަރަހަ

މިކްސްޑް ޔޫސް ބޭނުންތަކަށާއި، ވިޔަފާރި ބޭނުންތަަކށާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ޓިޔުޝަން އާއި އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށާއި، އިންސްޓް

ރެވިފައިވާ ބިންވެސް ސަރަހައްދުތަކާއި، ޕާކު/ފެހި ސަރަހައްދުތަކާއި، ސިނާއީ ސަރަހައްދުތަކާއި އަދި ރިޒަރވް ކު

 ހިމެނޭނޭގޮތުްނނެވެ. 

ނޑުގޮތެއްގައި ޕްލޭނމްކުރެވިފައިވާ ބިން  ރީގައި  މިވަނީތި  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% 



 ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ރިޕޯޓް 
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 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭރިއާ )އީ.ޕީ.ޒެޑް( .1

ބަނދަރު ސަރަހައްދާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭރިއާ ނުވަތަ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދެއްގެގޮތުގައި ރަށުގެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. 20 ރަށުގެ އިރުމަތިފަރާތް ފިޔަވާ، ނެގޭ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ރަށުގެ  މީޓަރު ފުޅާ ސަރަހައްދެއް ކަ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.އިރުމަތީފަރާތް ވަނީ ރި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަްނ މިގޮތުން  ވެޓްމަންޓްޖަހާ ގޮ

ނޑައެޅިފައިވެ  46,042.79އަށް އޭރިއާ  އެވެ.  4.31މިއީ ރަށުގެ ބިމުގެ % އެވެ.އަކަމީޓަރުގެ ބިން ކަ

 

 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯތި  .2

 ގޯތި ހ. 

ނޑައެޅިފައިވާނެވެ. އެއީ  ބިންއަކަމީޓަރުގެ  43300ންގައި މި ޕްލޭ  2000އަލަށް ގޯތިދޫކުރުމަށް ކަ

 ވެ. ގޯތި ނެގޭނެ ސަރަހައްދެ 228ގެ އަކަފޫޓު

 ޕަބްލިކް ހައުސިންގ ޔުނިޓް )ފްލެޓް(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 % ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ބޭނުންތަކަށް  ބިން ކަ

މެވެ. އަކަމީޓަރުގެ ބި   8758.0 3  

 

 ބިންތައް    ކުޅިވަރުކުޅޭ  .6

އަކަމީޓަރުގެ ބިން ފާހަގަުކރެވިފައިވާނެއެވެ.  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

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 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  10809.50ކުރިމަގުގެ  ބޭނުމަށް ރިޒަރވްކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ގޮތުގައި  އަކަމީޓަރުގެ ބިން ކަ

 ސަރަހައްދެކެވެ.  2.6ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ %

 (ާޗަޓްށ ައްނަނ ަބަދުލަތާކިއެއކު ަރުށެގ ،  ނިސްބަތް  އޭރިއާތަކުގެ ) އޭރިއާސް  ލޭންޑް  އޮފް  ކޮމްޕާރިސަން 
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 ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭން )ބިން މުސްތަގުބަލުގައި ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން(ގެ ކުރެހުން 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 ޕްލޭން  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން  ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ  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()

           ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން  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  ސިނާއީ              

 ވަޑާންގެ  1 360   360      

 ވާރކުސޮޕް 2 430   430      

 ގުދަން  2 600   -      

 މަސްހިކުން  މަސްހިއްކުމާއި 1 432   -      

 ދޯނި ބަނުން  ލަކުޑި 1 420   420      

 ދޯނި ބަނުން ގުލާސް  ފައިބަރ 1 320   320      

 ރަކައުތެރިކުރާ ސަރަހައްދު  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      

 ކުރެވިފައިވާ ގަސްގަސް  ހިމާޔަތް 1 1000   -      

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްތައް  މައިގަނޑު               

 ސަހަރާތް  1 412   412      

 ޓަވަރް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 1 32   32      

 ސަރަހައްދު ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  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

        

 

 



 

 

 

 ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭނާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުނާއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ތަފްސީލް.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


