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ފައިދާއާއި ގެއްލުން - އިދާރީގޮތުން ގުޅުވާލާ ރަށްތަކުގެ އިންތިޚާބު   
 ދާއިރާ  )މީހުންގެ އާބާދީއެއް އުފެދުން 1000(ރަށްރަށް ގުޅިގެން އިދާރީ ރަށެއް އުފެއްދުން  އެކަހެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން 

  ފައިދާ  ގެއްލުން  ފައިދާ  ގެއްލުން 

ދަތުރުުކރަން ބޭުނންަނމަ ކުަރންެޖޭހ  •
 ޚަރަދުަތްއ ބޮޑުުވން 

  
ވިޔަާފރިާއއި މުާވސަލާތުެގ ފުރުަސތު  •

 ކުޑަވުން 

 

. ބޭނުްނވާ ތަކެތި ހޯދުަމށް ދަިތވުން •

އެހެްނ ބަޔަކާ ުނގުޅި އޮުތމުްނ ބަެއއް  •
މީހުްނނަށް ލިބޭ ރަށްރަުށެގ ބައެްއ 

 . ހިތްަހމަޖެުހން

 

 ަބެއއްމީހުްނ އައިްސޮގސްވެ އުޅޭތީ  •
މީހުްނ ރަށްރަުށެގ ބައެއް 
 . ހިތްަހމަުނޖެުހން

ރަށްތަކުެގ ެމުދގަިއ  ގުޅޭއިދާީރ ގޮތުން  •
ހުރިހާ މޫެސމެްއަގއި ގޮސް އައިްސވެ 

 3 މަދުވެގެން  އުެޅޭވޮގތަށް ުދާވަލކު
ޤާިއމު  ގެ ނިޒާެމއް ަރށުފެރީުކރެވޭނެ ދަތުރު

 .ކުރެވުން
  
މުދަާލއި، ޚިދުމަާތއި ތަކެިތ ޯހދުމަްށ ބޭނުްނވާ  •

 .ފަސޭހަުވން

  

ާވސަލާތުެގ ފުރުަސތު ވިޔަާފރި އާއި މު  •
ފެރީ : މިސާލު.  ތަަރއްީޤވުން އިތުުރވެ

ޓަރމިނަލް ކަިއީރގައި ކާބޯތަކެީތގެ ވިޔަފާރި 
.ތަރަްއޤީކުުރުމެގ ފުރުސަުތ ފަިހވެގެްނ ދިުއން

 

 ވިޔަާފރީެގ ވާަދެވރިކަން އުެފދުުމން ތަކެތީގެ •
 . އަުގހެޮޔވުން

ަތުރު 
ު ފ
ތުރ

ދަ
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ފައިދާއާއި ގެއްލުން - އިދާރީގޮތުން ގުޅުވާލާ ރަށްތަކުގެ އިންތިޚާބު   
 ދާއިރާ  )މީހުންގެ އާބާދީއެއް އުފެދުން 1000(ރަށްރަށް ގުޅިގެން އިދާރީ ރަށެއް އުފެއްދުން  އެކަހެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން 

  ފައިދާ  ގެއްލުން  ފައިދާ  ގެއްލުން 

ޢާއިާލއާިއއެކު ރަށުަގއި  •
ައށްވުރެ  7ދިރިުއޅެުމން، ގްޭރޑް 

 ތަޢުީލމު) ސެކަްނޑްރީ(މަްއޗަށް 
 .ުފރުސަތު ކުަޑވުންޙާޞިލުކުރުުމގެ 

ށް ަރުށގަިއ ާއއި ހަމައަ  7ރޭޑް ގް •
 .ބެެގން ތަޢުލީުމ ޙާޞިލު ކުެރވުންތި

ސެކަންޑްީރ ްސކޫލަށް ދިއުމަށް،  •
ރަށްނޫން ެއހެން ރަށަަކށް 

 . ދަތުރުުކރަންޖެހުން

އާިއ ހަމަަޔްށ ރަުށަގިއ ތިެބގެްނ  7ގްރޭްޑ  •
ތަޢުލީމު ޙާޞިުލ ކުރުމުެގ ފުރުަސުތ ލިބުުމގެ 

ސެަކންޑަީރ ގުޅޭ ަރށްރަށުަގިއ އިތުުރން، 
ތަޢުލީުމ ދިުނމަްށ ލިޭބ ަފއިާސ 

ރަށްރަުށގަިއ މިހާުރ  ވަކިވަކި ބޭނުންކޮްށެގން، 
ތަޢުލީަމށްުވެރ ފެންަވރު  ސެކަންަޑރީ  ދޭ

ނޑަައޅާ ރަްއޔިތު  ،ރަނގަޅުކޮށް  ްނ ކަ
 ،ަރށުފެރީ ނިޒާމު ެމދުެވރިކޮށް ،އެއްަތނެްއގައި
ުމެގ ިދނުތަޢުީލުމ ސެކަްނޑަރީ ޒަމާނީ 

 .ފުރުޞަތު ލިޭބނެ
ކްލާސްތަކުގަިއ އެކަީށގެްނވާ ވަރަްށ  •

ެގ ފެްނވަުރ ދަިރވަުރން ތިުބުމން ުއނގެުނމު
ވިްސނުްނ  ައދި ަދރިަވރުްނގެ  ރަނގަޅުުވން
 . ތަރަްއީޤވުން

ުލީމު 
ތަޢ

 

މިހާުރ ރަުށން ލިބެންހުިރ ޞިްއޙީ  •
ފަރުާވއަްށވުެރ އިތުުރ ފަުރާވަތއް 

ށުަގއި ތިބެގެްނ ލިބުުމެގ ރަ
 .ފުރުޞަތު ހަނިުވން

ިދނުަމްށ ގުޭޅ ރަްށރަުށގަިއ ޞިއްީޙ ފަުރާވ  • ެނތް ގެއްުލމެްއ  • ެނތް ފައިާދއެއް  •
ލިބޭ ފައިާސ ބޭނުންކޮްށެގން، ަވކިވަކިްނ 
ރަށްރަުށގައި މިހާުރ ލިބިދޭ ޞިްއީޙ 

 ޮކށް ފަރުާވއަްށވުެރ ފެްނވަުރ ރަނގަޅު
، ްނ ަކނޑައަޅާ ެއްއތަނެްއގައިރައްިޔތު

 ޒަމާނީ  ަރުށެފީރ ިނާޒުމ ެމުދެވިރޮކށް 
ޞިއްޙީ ފަުރާވ ލިބިިދނުުމެގ ފުުރޞަުތ 

 .ތަަނވަސްާވނެ

ްހަތު 
ޞިއ
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ފައިދާއާއި ގެއްލުން - އިދާރީގޮތުން ގުޅުވާލާ ރަށްތަކުގެ އިންތިޚާބު   
 ދާއިރާ  )މީހުންގެ އާބާދީއެއް އުފެދުން 1000(ރަށްރަށް ގުޅިގެން އިދާރީ ރަށެއް އުފެއްދުން  އެކަހެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން 

  ފައިދާ  ގެއްލުން  ފައިދާ  ގެއްލުން 

ރަށުަގއި ތިެބގެްނ ވަޒީފާަތއް  •
ިއްޤތިޞާދީ  އަދާކުުރމާިއ 

މަސައްކަްތތަްއ ުކރުމުެގ ފުުރސަުތ 
 . މަުދވުން

ރަށަށްލިޭބ ކަުއްނސިލަރުްނގެ ަޢަދުދ  •
ރަށަށް ލިޭބ ( ގިަނވުން ނިސްބަުތން 

ކައުންސިލަުރްނގެ ޢަދަުދ ނިސްބަުތްނ 
ގިަނވުުމްނ، ފައިާދވަނީ ނިސްަބތުްނ 

 ).ށެވެމަދު ޢަަދެދއްގެ ބަޔަކަ

ރަށަށް ލިބޭ ަކއުްނސިލަރުްނެގ  •
  ިނސްބަތުްނ ަމދުުވންޢަދަުދ 

ރަށަްށ ލިބޭ ަކުއންސިލަުރންެގ (
ޢަދަުދ ިނސްބަތުްނ ަމދުުވން، މަުދ 

ޢަދަެދްއގެ ަފރުުދން ތަކަކަށް 
ނަަމވެސް ލިބެންޮއތް މަންާފތަކެއް 

 ).ނުލިބުން

ރަށް ގުިޅގެން ރަށް  އިދާީރޮގތުން  •
ރި ނަަމެވސް، ރަުށކައުންސިލެްއ ޤާއިމްކު

ހުރި ރަުށ އޮީފހާއި ިމާހރުރަށްރަުށގައި 
ތައުލީުމދޭ ތަންތަން  ޚިުދމަާތއި  ޙީ އްޞި

ަތންާތގަިއ އެެހންކަުމން،އެ .އުިވގެެނއް ުނދާނެ
ައިދ . ވަީޒާފތަކަކަްށ ބަދަެލއް ނާްނާނނެހުރި 

ނަށް އެތަްނާތގައި މިހާރު ަވޒީފާ އަދާުކާރމީހުން 
 .ތަކުގައި ެދމިތިެބވޭނެއެަމގާމު 

ކައުންސިލަުރްނގެ ޢަދަުދ ނިސްބަުތްނ  •
ކަުއްނސިލަރުންގެ ަޢަދުދ (ން މަުދވު 

މަުދވުމުން ަކއުްނސިލަރުްނގެ މުާސރައަްށ 
ކުރާ ޚަރަދު ކުަޑެވ، ބާކީވާ ަފއިާސިއން 

ިޚުދަމްތ ، އިތުުރ ަވޒީފާަތއް އުފެްއދުަމށާއި 

ތަަރއްީޤެގ މަަސއްކަްތތަކަށް  ،ިދުނަމާށއި 
ިމްނވަުރ  ޚަރަދުކުުރމަށް ިލބޭ ފައިާސގެ 

 .)ެނެއވެއިތުުރވާ
ދީ އިުތުރ ޞާ ރަށުަގއި ތިެބގެްނ އިްޤތި •

 ،ފުުރސަުތ ފަހިުވމުން  މަސައްކަްތތަްއ ުކރުމުގެ 
ތުަތއް ޞަ ފުރުވަޒީފާާއއި މަަސްއކަތުގެ 

 . އިތުުރެވގެްނ ިދުއން

ޞަތު 
ފުރު

ުގެ 
ކަތ
ަސައް

ި މ
އާއ

ީފާ 
ވަޒ
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ފައިދާއާއި ގެއްލުން - އިދާރީގޮތުން ގުޅުވާލާ ރަށްތަކުގެ އިންތިޚާބު   
 ދާއިރާ  )މީހުންގެ އާބާދީއެއް އުފެދުން 1000(ރަށްރަށް ގުޅިގެން އިދާރީ ރަށެއް އުފެއްދުން  އެކަހެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން 

  ފައިދާ  ގެއްލުން  ފައިދާ  ގެއްލުން 

 

 

 

  ސަމާލުކަމަށް 

 . ށްރަުށގެ ިމހާރުގެ ާހލަތަށް ވިްސނާ، ިމ ޕޮއިންުޓަތއް އެ ރަށަކާ ގުުޅވާލުންރަ •

އިތުުރ ަވސީލަތްަތއް ލިުބމުގެ  •
 . ފުރުސަތު ެނތުން

ދެމެެހއްޓެނިިވ ޮގތެްއގަިއ  •
 . ވަސީލަްތތަކުެގ ޭބނުން ުނހިފުން

މަދު ބަެއއްގެ ެމުދގަިއ ިމހާރު ހުރި  •
 . ވަސީލަްތތަްއ ބެިހގެން ދިއުން

ގިަނ މީުހްނގެ ެމދުަގއި  •
. ވަސީލަތްތަްއ ިހްއސާކުރަން ޖެުހން

ނޑުވެރިަކމާިއ ޯގތިދިުނމަށް ބޭުނންކުރާެނ  • ދަ
ވަތަ ބިން އިތުުރވުުމްނ ކުރިން ގޯތި ނު 

ނޑުިބން ިލިބަފއިނުވާ ަފރާްތތަަކށް އެ  ދަ
 . ފުރުސަތު ފަިހވުން 

ރަށްެއއްކޮށްލުުމްނ ކައުްނސިލުެގ ސަރަހައްދު  •
ބޮޑުވެ، ދެމެހެއްެޓނިިވ ޮގތެއްަގއި ިއޤްތިޞާީދ 

ފައިާދއަށްޓަަކއި ެއ ސަރަހައްުދ 
 .  ބޭނުންކުެރޭވނެ ޮގތްތަކެއް ފަިހވުން

ގެ 
ކަމު
ަނދި

ސ
މުއް

ަތީ 
ދުރ

ޤު
ްތައް
ލަޔ

ސީ
ވަ

 

ބޮޑުރަށުެގ ކަްނަތއްތަކުަގިއވެސް ަބސްބުނުުމގެ  •   
. ރައްޔިުތން ާބުރވެިރވުން/ ފުރުސަުތ ލިބުްނ 

ެން   )ޕްރޮޕޯޝަނަލް ރިޕްރެޒެންޓޭަޝން(
ެނިހ

އެހ
 


