
 

 

 ތަޢާރަފ ް

ގަހެކެވެ  އާއިލާގެް ފެބޭސީް ބީނ ސ އަކީް ްްބުޝް  ނިސ ބަތ ވާް. މިއާއިލާއަށް 

މިވައ ތަރަކީ 50ްްްްްް-05، ތަފާތުވައ ތަރުގެްތޮޅީގެްތެރެއިން  ސެނ ޓިމީޓަރުގެްއުސ މިނަށް 

ތޮޅިއެކެވެ ްހެދޭް ް .ްް އިނ ދާތާ 8އޮށް  2-ް ް8 އަޅ0ްްްާ މިގަހުގައިް ދުވަސ ވުމުން 
ފަށައެވެ ފޮޅެން  ނޑުފެހިކުލައިގ80ްްްެްް-50މިވައ ތަރުގެްގަހުގައިްއަޅަނީްް.ްްވައިލެޓ ނޫކުލައިގެްމާތައް  ސެނ ޓިމީޓަރުްދިގުމިނުގެްފަ

 .ތޮޅިއެކެވެ

ްް ްްދުވަސ ވުމުނ ނެވ55ްްެްް-50މިތޮޅިްބިނ ނަވަރުވަނީްއޮށ އިނ ދާތާ ވައ ތަރުތަކުގެް. އެހެނިހެން  މިވައ ތަރުގެްތޮޅިއަކީްތޮޅިއާއިލާގެް

ގަހެއ ކަމުނ  ހެދޭް ތިރިކޮށް  ހިލާފަށް  ދަތިް، ތޮޅިއާއިް ލިބުން  ތަކެތިް ނޑިފަދަް ދަ މަސައ ކަތ ލުއިް ކުރަނ ޖެހޭް ހެއ ދުމަށ ޓަކައިް

ތޮޅިއެކެވެ ހައ ދާލެވިދާނެް ފަސޭހަކަމާއިއެކުް ްރަށ ރަށުގައިވެސް  ް ބިމެއ ގައިނަމަް. ވައިނިވަލެއ ނެތް  އެކަށީގެނ ވާް ނަމަވެސް 
ޖެހިދާނެއެވެ ނޑިއެއް  ވެއ ޓުނަނުދީްހިފެހެއ ޓުމަށ ޓަކައިްގަސ ކައިރީގައިްކުރުދަ ްްވައިގަދަމޫސުމުގައިްގަސް  ްހެދޭް. ވެލަށް  ދިގުކޮށް 

ބީނ ސ ގެްއުމުރުކުރުވެފައިްތޮޅިްލިބޭވަރުްމަދެވެ  .ްތޮޅިގަހަށ ވުރެްބުޝް 

 ބިނ ތައ ޔާރުކުރުމާއިްމުޑުވައ ކުރުނ 

އެއ ފަދައިނ   ގިނަްތަރުކާރީގެްބާވަތ ތަކެކޭވެސް  ހެދޭނީ، އެހެނިހެން  ރަނގަޅަށް  ބީނ ސ ވެސް  ކަޅުފަސ ފަށަލަްބޯް، ބުޝް 

ހިފަހައ ޓައިދޭްކަޅުކުލަގަދަްފަހުގައެވެ، ފެނ ބޮޑުނުވާ ގިނައިރުްފެން  މެދުމިނ ވަރަކަށް  ރަނގަޅީް.ްްއެހެނަސް  އިނ ދަން  ބީނ ސް  ބުޝް 

ްްބެޑ ގައެވެ .ްް ޖަހާނީ ޑުް ނ ފަސ ގަ ބެޑ ގެް ތައ ޔާރުކުރާއިރުް ބެޑް  ފުނ މިނަށެވ2ްްެމިގޮތުން  ްްއިނ ޗިް .ްް ބަރިއަށް 8ްްއެއ ބެޑުގައި

ފަސޭހަވެފައި ބަލަހައ ޓަން  ކާނާދީް ހިފޭނެއެވެ، ގަސ ހެއ ދުމުން  ފުރިހަމައަށް  ބޭނުން  ްްބިމުގެް ބެޑ ގެް. ގަސ އިނ ދާއިރުް ދެބަރިއަށް 

ބެހެއ ޓިދާނެއެވެ.ްފޫޓެވ5ްެފުޅާމިނުގައިްބަހައ ޓާނީް ބޭނުނ ވަރަކަށް    .ބެޑ ގެްދިގުމިން 

ފުދޭނެއެވ5ްެދެބެޑ ްދޭތެރޭގައިވެސް  ބެހެއ ޓުމުން  މަދުކުރުމަށ ޓަކައިްބެޑ ގެް.ްފޫޓް  ދިއުން  ފައިބައިގެން  ދެފަރާތުން  އަޅާފެން  ބެޑަށް 

ބެޑ ތައ ޔާރުކުރާށެވެ އުސ ކޮށ ހުނ ނަްގޮތަށް  ކުޑަކޮށް  ްްކައިރިފަށް  ނޑުޖަހައިްއެއ ވަރުކޮށ ލުމަށ ފަހުްގެރިގުއިްނުވަތަް. ބެޑ ގެްފަސ ގަ

ޑާއިް ނ ފަސ ގަ ބެޑ ގެް ޖަހާގޮތަށް  ޑުް ނ ފަސ ގަ އުދަލިން  ވިއ ސާލާް މައ ޗަށް  ބެޑ ގެް ގަސ ކާނާއެއް  ޤުދުރަތީް ޔުނިގ ރޯފަދަް

ްްއެއ ކޮށ ލާށެވެ އެއ ވަރުކޮށ ލާ. ރަނގަޅަށް  އަލުން  ބެޑް  ތެނ މާލާށެވެ، އެއަށ ފަހުް ބެޑް  ފެނ ދީް ރަނގަޅަށް  ްްބެޑަށް  ކާދުް.ް ބެޑަށް 

ްް އަކަމީޓަރަކަށ  ޑެއ ނަމަް ނ ފަސ ގަ މޮޅުް 8އަޅާނީް . 0ްް އަކަމީޓަރަކަށ  ކޮނ މެް ޑެއ ނަމަް ނ ފަސ ގަ ދެރަް އަދިް ކިލޯގ0ްްްެކިލޯް

ބެޑ ގެްދެއަރިމަތީގައެވެ.ްްނިސ ބަތުނ ނެވެ ވާގޮތަށް  އިނ ދާނީްތައ ޔާރުކުރިްބެޑ ގައިްދެބަރިއަށް  ްް.ްްއޮށް  އިނ ޗ85ްްްިދެބަރިދޭތެރޭގައި

ދޭތެރޭގައިް އޮށ އިނ ދާށެވ1ްެއަދިްދެގަސް  ހުނ ނަވަރަށް  ނަމަް.ްފޫޓ ގެްދުރުމިން  ފަޅާނެއެވ5ްެް-6ރަނގަޅުްމުޑުވައ އޮށް  .ްދުވަހުން 

ގަސ ފެޅުން  އިނ ދުމުން  އޮށް  ދުވަހުް ޖެހިގެނ އަނ ނަް ބެހެއ ޓުމަށ ފަހުް ޑުް ނ ރޭގަ އަޅާލާފައިް އޮށ ތައް  ތެރެއަށް  ފެނ ފޮދެއ ގެް

  .އަވަސ ވެފައިްރަނގަޅުވާނެއެވެ

 ބުޝްބީންސް



 

 

ކާނާްދިނުނ ް  ތޮޅިއަށް 

ނައިޓ ރިޖަން   ގިނައިން  ވަރަށް  ޅައުމުރުގައިް ބީނ ސ އަކީވެސް  ބުޝް  އެއ ފަދައިން  ވައ ތަރުތަކެކޭް އެހެނިހެން  ތޮޅީގެް
ގަހަކަށ 15ްްްްގަސ ފަޅާތާްް.ްބޭނުނ ވާްގަހެކެވެ ކާނާއެއް 15ްްދުވަސ ވުމުން  ހިމެނޭްމިކ ސް  ގިނައިން  ނައިޓ ރިޖަން  ގ ރާމ ގެްމަގުން 

ްްދޭނ ވާނެއެވެ .ްް ގަސ ފަޅާތާ މިމިނ ވަރަށް  ހަމަް ދޭނ ވާނެއެވ80ްްެއަދިް ކާނާއެއް  ކުރިނ ބުނެވުނުފަދަް ދުވަހުް ްްވަނަް ތޮޅިގަހުގައިް.
ގިނަކުރުމަށ ޓަކައިްގަސ ފަޅާތާް އެކުލެވ85ްްޭވަނަްދުވަހ00ްްުވަނަްދުވަހާއ55ްްިމަލާއިމޭވާްއެޅުން  ގިނައިން  ފޮސ ފަރަސް  ގ ރާމް 

ދޭނ ވާނެއެވެ ކާނާއެއް  ްްމިކ ސް  އެޅިދާނެއެވެބި. ކާނާް ގަސ ވަށައިގެން  ފަހަރުް ފުރަތަމަް ކާނާއަޅާއިރުް ްްމަށް  ފަހަރުް. ދެވަނަް އަދިް
ކާނާްއެޅިދާނެއެވެ އެޅުމަށ ފަހުްއެރޮނގަށް  އެއ އިނ ޗިްފުނ މިނުގެްރޮނގެއް  ގޮތަށް  ފަޅިބުރެއް   .ްގަހުގެްއެއ ފަރާތުން 

ކާނާއަޅާނީްގަހާއިް އެޅުމަށ ފަހުްއެރޮނގުްތެރެއަށެވ7ްެމިއަށ ފަހުްދެން  ރިނގެއް  ދިގަށް  .ްއިނ ޗިްދުރުމިނުގައިްގަސ ބަރިްއޮތ ގޮތަށް 
ވާވަރަށެވެ ގަހަކަށް  ހުރިހާް ބެލުމަށ ފަހުް މިނ ވަރުް ދޭް ކާނާް ގަހަކަށް  އަޅާނީް ކާނާއަޅާއިރުް ްްމިގޮތަށް  ކާނާއެޅުމަށ ފަހުް. ގަސ ތަކަށް 

ތެނ މާލަނ ވާނެއެވެ ނޑުްރަނގަޅަށް  ފެނ ދީްފަސ ގަ  .ވަގުތުން 

 ފޯލިއަރްފާރޓިލައިޒަރްނުވަތަްދިޔާގަސ ކާނާްސ ޕ ރޭކުރުނ ް

ގަސ ތަކަށް 1ްްގަސ ފަޅާތާްް  ގަސ ކާނާއެއް  ް ފޯލިއަރ ފަދަް ބޭފޮލަން  ނުވަތަް މެކ ސިކ ރޮޕް  ހަފ ތާވުމުން 
ްްސ ޕ ރޭކޮށ ލަނ ވާނެއެވެ .ްް 8ްްްްމި ބޭނުނ ކުރާނީ 0ްްްްވައ ތަރުވެސް  ގެްނިސ ބަތުނ ނެވެް.އެމ 15ްްލިޓަރްފެނަށ  ްްއެލް  .65-ްް05ް

ްް ހަފ ތާއަކު ގަހުގެްހެދުމާއ1ްްިދުވަސ ވަނ ދެން  ސ ޕ ރޭކުރުމުން  ގަސ ތަކަށް  ގަހުގެްއުފެއ ދުނ ތެރިކަން ، ފަހަރުްމިފަދަްކާނާއެއް 

ރަނގަޅުވާނެއެވެ ްްބޮޑަށް  ފެނ ނަ. އާނ މުކޮށް  އެކަށީގެނ ވާް، ތޮޅިގަސ ތަކުން  މައ ސަލަް މަދުވުމުގެް އަޔަން  އާއިް ނައިޓ ރިޖަން 

ނުދާނަމަް އަދ0ްްްްިލިޓަރްފެނަށ 0ްްްގޮތެއ ގައިްހައ ލުވަމުން  ސަލ ފޭޓް  އެމޯނިއަމް  ރަނގަޅަށް 0ްްގ ރާމް  ސަލ ފޭޓް  ފެރަސް  ގ ރާމް 
ހަފ ތާއަކުް ހައ ލުވަނ ދެން  ސ ޕ ރޭކުރާށެވ1ްެއެއ ކުރުމަށ ފަހުްމިމައ ސަލަތައް   .ފަހަރުްގަސ ތަކަށް 

ކާނާްމަދުވުމުގެްމައ ސަލަތައ ް  ތޮޅިްހެއ ދުމުގައިްދިމާވާްބައެއް 

މަދުވުނ  ްްނައިޓ ރިޖަން  ބަދަލުވެއެވެ: މަޑުފެހިކުލައަށް  މުޅިގަސް  މަދުވުމުން  ްްނައިޓ ރިޖަން  ރީނދޫވެ. ތިރީފަތ ތައް  ގަހުގެް ، އަދިް

ބަދަލުވެއެވެ ހިކިްމަޑުމުށިްކުލައަކަށް  ފަތ ތައް  ދިމާވެއެވެ.ްބޮޑުވަރުވުމުން  ހުއ ޓޭގޮތް   .އަދިްދެފަތ ވަޅުްދޭތެރެްކައިރިވެްގަސ ހެދުން 

މަދުވުނ  ހުދުވެއެވެ:ްއަޔަން  ރީނދޫވެްއެނ މެްފަހުން  މަޑުމަޑުން  ޅަފަތ ތައް  މަދުވުމުން   .ްއަޔަން 

 

 

 



 

 

 ތޮޅިއަށ ްއާނ މުކޮށ ްގެއ ލުނ ދޭްފަނިފަކުސާތައ 

ްްލީފ މައިނާ ކިޔާއުޅެއެވެ: ސޮއިފަނިް ދިވެހިން  ބައެއް  އަށް  ްްލީފ މައިނާް ކޮނެް. ދުލިދަށުން  ފަތ ތަކުގެް ގެއ ލުނ ދެނީް ގަހަށް  މިފަނިް

ކައިގެނ ނެވެ އެތެރެް ްްފަތުގެް .ްް ދިމާވާނަމަ މާބޮޑަށް  0ްްްްމިމައ ސަލަް ްފެނަށ  އެއ ކުރުމަށ ފަހުްް.އެމ 15ްްލިޓަރ ޑައިމެތޮއޭޓް  އެލް 

ސ ޕ ރޭކޮށ ލާށެވެ  .ގަސ ތަކަށް 

އެފިޑ ސ  ބީން  ްްބ ލެކް  ވައ ތަރެކެވެ: ކޫޑީގެް ްްމިއީް ޅަކުރިތަކުގައެވެ. ގަހުގެް ތޮޅިއާއިް ގަހުގެް ކޫދިއަޅަނީް ްްމިވައ ތަރުގެް މިކޫޑިް.

ދިޔަބޮއެގެނ ނެވެ ނޑުހަރާްގަހުން  އެސޮރުމެނ ގެްހޮ ގެއ ލުނ ދެނީްގަހަށް  ދިމާވާނަމަްޑައިމެތޮއޭޓް .ްްގަސ ތަކަށް  މިމައ ސަލަްމާބޮޑަށް 

މިމައ ސަލަްހައ ލުވާނެއެވެ ސ ޕ ރޭކޮށ ލުމުން   .ފަދަްއިނ ސެކ ޓިސައިޑެއް 

 ތޮޅިބިނުނ 

 ްް ކޮނ މެ ރަނގަޅީް ބިނ ނަން  ވަގުތުގައެވ5ްްެްް-0ތޮޅިް ފިނީގެް ހެނދުނުް ނުވަތަް ހަވީރުް ްްދުވަހަކުން  ބިނުމުގައިް. ތޮޅިް
މުހިނ މެވެ ބިނުން  ހަރުވިޔަނުދީް ްްމާބޮޑަށް  ގެއ ލުން . ވީހާވެސް  މާތަކަށް  އެހެން  ހުނ ނަް ނޑުގައިް ތަ އިނ ނަް އަޅާފައިް ތޮޅިް އަދިް

ސަމާލުކަނ ދޭށެވެ ތޮޅިްބިނ ނަން   .ނުވާނެގޮތަކަށް 


