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ަތުރު
ުރުފ

ދަތ
  

ސިޓީ އުފެއްދުުމގަިއ ުގޅޭ / ސިޓީގެ ތެޭރގަިއ  •
ރަށްތަކުގެ މެުދގައި ހުިރހާ މޫސެެމްއގަިއ 
ގޮސް އައިްސެވ އުޅެޭވޮގތަށް ުދވާަލކު 

/ ަދުތރުކުރެޭވނެ ސިީޓެފރީގެ 3މަުދވެެގްނ 
 . ނިާޒެމއް  ޤާއިުމ ކުެރުވން ސިޓީބަހުގެ 

 ބޭނުްނވާ މުދަާލއި، ޚިުދމަތާއި ތަކެިތ ޯހދުމަށް  •
 . ފަސޭހަުވން

ވިޔަާފރި އާއި ުމާވސަލާުތެގ ފުރުަސތު  •
ފެރީ : މިސާލު.  އިތުުރވެ ތަަރއްީޤވުން

ޓަރމިނަލް ކައިީރގައި ކާބޯތަކެީތގެ ވިޔަފާރި 
.ތަރަްއޤީކުރުމުެގ ފުރުސަުތ ފަިހވެގެްނ ދިުއން

ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެިރކަން އުފެދުމުން  •
 . ތަކެތީގެ އަގުހެޔޮވުން

ހޯދުމުގެ  އެއަރޕޯޓެއްގެ ޚިދްމަތް •
  . މަގުތަނަވަސްވުން 

ބައިބޯވުމުން ދިމާވާ ބައެއް  •
 ދަތިތައް

މީހުން އައިސްގޮސްވެ އުޅޭތީ  •
 . ބައެއް މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހުން

އެހެން ބަޔަކާ ނުގުޅި އޮތުމުން  •
ބައެއް މީހުންނަށް ލިބޭ 

  .ހިތްހަމަޖެހުން

ދަތުރުކުރަން ބޭުނންަނމަ ކުަރންެޖޭހ  •
 ޚަރަދުަތއް ބޮޑުުވން 

ރިާއއި މުާވސަލާތުގެ ފުރުަސތު ވިޔަފާ  •
 ކުޑަވުން 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް  •
  .ދަތިވުން
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ުލީމު 
ތަޢ

  

ގުޭޅ ރަްށރަުށަގއި ސެަކންޑަީރ ތަޢުީލުމ  •
ދިުނމަށް ލިޭބ ފައިސާ ބޭނުންކޮްށެގން، 
ވަކިވަިކ ަރށްރަުށގަިއ މިހާުރ ޭދ ސެކަންޑަީރ 
 ،ތަޢުލީމަްށވުެރ ފެންަވުރ ރަނގަޅުކޮށް 

ުނވަަތ ސިޓީބަހުެގ  ސިީޓފެރީ ،ސިޓީގައި 
ަޒމާނީ ސެކަންޑަީރ  ،ނިޒާމު ެމދުވެިރކޮށް

 .ތަޢުލީުމ ިދނުުމގެ ފުރުޞަުތ ލިޭބނެ

ކްލާސްތަކުގަިއ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް  •
ދަރިވަރުން ތިބުމުން އުނގެނުމުގެ 
ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން އަދި ދަރިވަރުންެގ 

އާޢިލާ ރަށުގައި . ވިސްނުން ތަރައްޤީވުން
ތީ ތަޢުލީމު ކައިރީ ތިބެގެން މަ

) ސެކަންޑަރީ އަދި ޓަރޝަރީ ތަޢުލީމު(
ތަމްރީްނ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް  އާއި

  . ފަހިވުން

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދުމަށް  •
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު 

  . ބޭނުންކުރަންޖެުހން

މިހާރު ލިބެމުންދާ ފެންވަރަށް  •
  . ތަޢުލީމު ލިބުން

ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމު  •
މުެގ ފުރުސަތުތައް ހާސިލުކުރު
  . ނުލިބުން
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ްޙަތު 
ޞިއ

  

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްތައް  •
  . ލިބޭނެ ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމުކުރެވުން

މިހާރު ރަށުގައި ހުރި ފެންވަރަށް  •  ގެއްލުމެއް ނެތް  •
ފިޔަވައި އެހެން  ޚިދްމަތް ލިބުން 
  .ފައިދާއެއް ނެތް

ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްތައް އިތުރަށް  •
ފުރުސަތު  ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

 . ނެތުން

ބައެއް އިމަރޖެންސީ  •
ހާލަތްތަކުގައިވެސް ޞިއްޙީ 

 . ޚިދްމަތް ފަސޭހައިން ނުލިބުން

ސަތު
ފުރު

ގެ 
ުރުމު

ތްކ
އްކަ
ަސަ
 މ
ާއާއި
ޒީފ
ވަ

  

ގިނަ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކެއް ފެށުމުން  •
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވެގެން 

 . ދިއުން

ސިޓީ ކައުންސިލުން ގިނަ ބަޔަކަްށ  •
ޚިދްމަތް ދޭނެތީވެ ރަށުގައި ތިބެގެން 
އިދާރީ ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމުެގ 

 . ފުރސަތުގެ މަގުފަހިވެގެން ދިއުން

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  •
އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މީހުން 
ބިނާކުރުމަްށ ދެވޭ ފުރުސަތުތައް 

  . ލިބިގެން ދިއުންރައްޔިތުންނަށް 

ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން  •
 .ވާދަކޮށްގެން ވަޒީފާ ހަމަޖެހުން

ރަށަށް ލިބޭ ކައުންސިލަުރންގެ  •
ޢަދަދު ނިސްބަތުން މަދުވުން 

ރަށަށް ލިބޭ ކައުންސިލަރުންގެ (
ޢަދަދު ނިސްބަތުން މަދުވުމުން، 
މަދު ޢަދަދެއްގެ ފަރުދުން 
ތަކަކަށް ނަމަވެސް ލިބެންއޮތް 

   ).ނުލިބުން މަންފާތަކެއް

ރަށަށްލިބޭ ކައުންސިލަރުންގެ  •
ޢަދަދު ނިސްބަތުން ގިނަވުން 

ރަށަށް ލިބޭ ކައުންސިލަރުންގެ (
ޢަދަދު ނިސްބަތުން ގިނަވުމުން، 
ފައިދާވަނީ ނިސްބަތުން މަދު 

 ).ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށެވެ

  

އިތުރު މާގިނަ ވަޒީފާގެ  •
ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެން 

 . ނުދިއުން

ވަޒީފާތައް  ރަށުގައި ތިބެގެން •
އަދާކުރުމާއި  އިޤްތިޞާދީ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުުމގެ 

  .ފުރުސަތު މަދުވުން
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ތައް 
ީލަތް
ަސ
 ވ
ްރަތީ

ޤުދ
  

ސިޓީގެ ސަރަހައްދުގައިވާ ޤުދްރަތީ  •
ވަސީލަތްތައް ގިނަވެ، ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި މި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް، 
 . އޭގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން

ޑުސަރަހައްދެއްގެ ވަސީލަތްތަކަށް ސިޓީގެ ބޮ •
ކޮންމެ ރައްޔިތަަކށްވެސް އެކްސެސް 

ނޑުބިން: މިސާލު . (އޮތުން   )ދަ

ގިނަ މީހުންގެ މެދުގައި  •
ވަސީލަތްތައް ހިއްސާކުރަން 

  .ޖެހުން

މަދު ބައެއްގެ މެދުގައި މިހާރު  •
ހުރި ވަސީލަތްތައް ބެހިގެން 

  .ދިއުން

ރަށުގެ ސަރަހަްއދުގައިވާ  •
ތުރުން އެހެން ވަސީލަތްތަކުގެ އި

ވަސީލަތްތައް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު 
 . ކުޑަވުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  •
ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން 

  .ނުހިފުން

ން
ނިހެ

އެހެ
  

މުޅި ސިޓީ ތަރައްޤީުކރުމުގައި  •
ބަސްބުނުމުގެ ފުރުސަތު ކުދި 

 . އާބާދީތަކަށްވެްސ ލިބުން

  

      

  


