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 ތައާރަފް 
 

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަލަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް  ނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ދަ މިއީ ދަ
އަމާޒުކޮށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލު ދަނޑުވެރިކަމުގައި ގެންގުޅުމަށް، މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ނޑުގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ އަތްމަތީފޮތެކެވެ. މިގޮތުން މިފޮތް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  މައި ގަ
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރާނެ ފައިދާގެ އަންދާޒާއެއް ފޮތް ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް 
ލިއްބައިދިނުމަށެވެ. މިއާއެކު ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކަށް މެނޭޖްކުރުމުގައި 

ންގުޅޭނެ ކާނާ ދޭނެގޮތާއި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުންފަދަ އަސާސީ މައުލޫމާތުތައް އާންމުގޮތެއްގައި ގެ 
 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ބާވަތްތަކަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ 
ސެންޓަރުގައި މުޑުވައްކޮށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖޭގެ މާޙައުލުގައި ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާ 

ދަން ބާވަތްތަކެކެވެ. އަދި ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވެސް ހައް
 ރަނގަޅުބާވަތްތަކެކެވެ. 

ނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ މި އަތްމަތީ ފޮތުގެ އެހީގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ގިނަބަޔަކު ޝައުގުވެރިވެ  އަޅުގަ
ތައްޔާރުކުންފަދަ ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަދި މިފޮތުގެ އެހީގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ލޯން ހޯދުން އަދި 

ވެ. މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެމަސައްކަތަކާގުޅޭގޮތުން ކަންތައްތަކަށް އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް ލިބުމެ
ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ލިބޭނެ ފައިދާ އަންދާޒާ ކޮއްލުމަކީ އެމަސައްކަތެއްކުރުމަށް އިތުރު ޙިއްވަރެއް 

 ލިބިގެންދާނެކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ. 
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 ވިޔަފާރި ކުރަން ދެނެގަންނަމާތޯ  –ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދުން 
 5115މަރުހޫމާ ޑރ. ފާތިން ހަމީދު / އެހުރު އަލް

 

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަން ދެމުން ގެންދަނީ    އާންމު ގޮތެއްގައި ދަ
ނޑުބިންތަކުން އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށާއި، ތަފާތު ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށެވެ. އުފައްދާ  ދަ

ގޮތެއްގައި ވިއްކުމަށާއި، ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ އިތުރުން ނަފާ  ބާވަތްތައް އެންމެ ފައިދާހުރި
ނޑުވެރިން އިސްކަމެއް ދޭކަމެ އް ނޫނެވެ. މިފަދަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ރޭވުމަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ދަ

ކަމެއް ދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިންގުމަކީ މިޒަމާނުގައި ބުއްދިވެރި ގޮތަކަށް އާމް 
ވެ. ސަބަބަކީ ބޭރުން އިމްޕޯޓްކޮށް، އަގު ހެޔޮކޮށް، ތާޒާކަންމަތީ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ނެނޫ

ވާދަކޮށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން ކުރާ ހޭދައިގެ އަގު އަނބުރާ ހޯދަން އެދޭނަމަ،  އިފަރާތްތަކާ
ނޑުވެރިކަމު   ތެރިކަން ބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ.ގެ ވިޔަފާރި ވިސްނުމާއި ހިންގުން ދަ

ނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރާ ޚަރަދު ތަކާއި    މިޒަމާނުގެ ވިޔަފާރި މާހައުލުގައި ދަ
ފައިދާ ނެރެވޭނެ ގޮތްތައް ، ރާވާ ބަލަހައްޓައި ފާރީގެ ކުރިމަގުހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައި، ވިޔަ

އުފައްދާ  ނޑުގައިދަ ގެންނެވެ.ދިރާސާކޮށް، ވިޔަފާރި ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށް
ފަދައިން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ބަޔަށްވެސް ފަރުވާތެރިވެ  ވާތައް އިތުރުކުރުމަށް ފަރުވާތެރި ބާވަތް

 ސަމާލުކަން ދީގެންނެވެ. 

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި )އޮށް، ފެން، ޕަންޕު، ބިމުގެ މުއްސަނދިކަން  ގޮތުން މި  
ނާ ފަދަ ތަކެތި( ހޯދުމުގައިވެސް ވިސްނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އުފެއްދޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދޭ ގަސްކާ

ދީ ފައިދާއާއި ނަފާއަށްވެސް ކަމަށް ކުރާ ޚަރަދުން ލިބިދާނެ އިޤްތިޞާއިތުރުކުރުމަކަށް ނޫނެވެ. އެ
ނޑުވެރިކަމުގެ މާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ. މިޒަމާނުސަ ނޑުވެރިންނަކީ ކުރާ ދަ  ގައި ކާމިޔާބު ހޯދާ ދަ

އުފައްދާ ބާވަތުގެ ބާޒާރު ދެނެގަނެ، މާރކޭޓް ކުރުމުގެ ހުނަރުތައް ، ލިއްޔަތު ބަލަހައްޓައިވިޔަފާރީގެ މާ 
 ބޭނުންކޮށް، އަދި ތިމާގެ ވިޔަފާރި ދެކޮޅުޖެހޭ މިންވަރު ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަ ފަރާތްތަކެވެ.
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އިސާ ހޯދުމަށް އެދުމުން، ހަމަމިގޮތުން ތިމާގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށް ބޭންކު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފަ
ބޭންކުންވެސް ސަމާލުކަން ދޭނީ ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މިފަދަ ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސް 
ހިސާބު ދެއްކޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ސަބަބަކީ ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ލޯނު އަދާ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ބޭންކަށް 

ގެން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރީގެ ހިނގާދިޔަ މުޢާމަލާތްތަކާއި ށް ލޯނުދޭ ފައިސާ ބޭނުންކޮ، ދެނެގަނެވޭނީ
ލޯނުއަދާ ، ކުރިމަގުގެ އަންދާޒާ ކުރާ ހިސާބުތައް ދެނެގަނެގެންނެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ނުބަލާ ލޯނުދީފިނަމަ

ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ލޯނުދޭ ފަރާތަށް ގެއްލުންވުމުގެ އިތުރުން ލޯނުނަގާ ފަރާތް ދަރަނިވެރިވެ 
 ޔަފާރި ގެއްލިގެން ދާހާލަތު ދިމާވެދާނެއެވެ.ވި

 

 ވިޔަފާރިން ނަފާ ހޯދުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް 

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތަކުންނާއި އެފަރާތަކަށް    އިސްވެދެންނެވި ސަބަބުތަކާހުރެ، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ދަ
ވިޔަފާރީގައިވެސް ބޭނުންކުރާ އަސާސީ ދިރާސީ ފައިސާގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަނީ އާންމު 

އަދި ރޭވުންތެރިކަމުގެ ގޮތްތަކެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ފެށުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ދަނޑުވެރިއެއްވެސް 
 އަމިއްލަ ނަފުސާމެދު ސުވާލުކޮށް ތެދުވެރި ޖަވާބު ލިބިގަންނަންޖެހޭ މުހިންމު ބައެއް ސުވާލުތަކަކީ:

  ެނޑުވެރިކަމުގ ނޑުވެރިކަމުގެ ގޮތްތަކަކީ އެބާވަތެއް ތިމާގެ ދަ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ދަ
 ހެއްދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ ފައިދާކުރާ ގޮތްތަކެއްތޯ؟

  ަނޑުގައި ހައްދާ ބާވަތް ހެއްދުމަށް މިހާރު ހިންގާ އެވަރެޖް ޚަރަދ ށްވުރެ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ދަ
 މިމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެތޯ؟

 ަނޑުގައި ހައްދާ ބާވ ތް ވިއްކުމަށް ހިޔާލުކުރާ ބާޒާރުގައި އަގުތައް ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތްތަކާއި ދަ
މިބަދަލުތައް އަންނަ ސަބަބުތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ، މިއަށް ބިނާކޮށް މާކެޓިންގ ޕްލޭނެއް 

 ؟ހެދިފައިވޭތޯ
   ްގައި ޕްލޭން" އެއް )ވިޔަފާރި ކުރިމަގު ވިޔަފާރީގެ ވިސްނުންތަކަށް ބިނާކޮށް "ބިޒްނަސ

 ނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް( ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވޭތޯ؟އްޓަން ކުރެވޭބަ
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  ްނޑުގައި ހައްދާ ބާވަތްތަކުން ލިބޭ އަދަދު ދަށްވުމަށް ދިމާވެދާނެ ޤުދުރަތީ އަދި އެހެނިހެނ ދަ
ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަނތައްތައް 

 ވަނީ ކުރެވިފައިތޯ؟
 ަފާރީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭ ނަފާ ދެނެގަތުމަށް ވިޔ

ނޑެއް ރޭވިފައިވޭތޯ؟  އެކަށީގެންވާ އޮނިގަ

 ވިޔަފާރީގެ މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮބާ؟

ވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނީ ތިމާކުރާ ދަނޑުސުވާލު އިސްވެދެންނެވުނު   
ބާޒާރާ ހަމައަށް ، ދައިޑުގައި ބާވަތެއް ހައްނލާއެއް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެގެންނެވެ. މިގޮތުން ދަރުހަމަ

، އިޓްކޮށް ވިއްކުމާވާދަކުރާ ފެންވަރެއްގައި މާރކެ  އިވާސިލްކޮށް، ބާޒާރުގައި ވިއްކާ އެހެން އުފެއްދުންތަކާ

ދެނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ ހުނަރުތައް މިހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގެ ވިޔަފާރި ބަލަހައްޓާނެ ގޮތްތައް 
 ތިމާއަށް އެގެނިފައިނުވާނަމަ މިހުނަރުތައް ލިބިގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

މިގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ތިމާކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ   
ނެއް ތައްޔާރުކުރުމެވެ. ކުރާ ކުލެވޭ ވިޔަފާރީގެ ޕްލޭކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރަން ޤަސްދުކުރާ ގޮތަތްއް އެ 

ވިޔަފާރިން ނަފާ ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި ދިމާވާ ނުރަނގަޅު ކަންކަމުގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް )ރިސްކް 
މެނޭޖްމަންޓް( އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މި ޕްލޭނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ނޑިތައް ފުރަތަމަ ބަޔާން  ވިޔަފާރީގެ މަޤުޞަދާއި، ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަ
ކުރާށެވެ. މިއަށްފަހު، ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހިޔާލުކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ނޯޓުކޮށް، 

ކެއްޗާއި މިތަކެތީގެ އަގު އަންދާޒާ ކުރާށެވެ. އަދި މިތަކެތީގެ ތެރެއިން މިހާރު ތިމާ އަތުގައި ހުރި ތަ
އިތުރު ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތިވެސް ހިމަނާށެވެ. މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތި 

ނޑުވެރިކަންކުރާ ބިމުގެ މުއް ދަނދިކަމާއި ކުޑަބޮޑުމިން، ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ސަބަޔާންކުރުމުގައި ދަ
އަގު، އެބިމުގައި ކުރިން ކޮށްފައިވާ  ވަސީލަތުގެ މަޢުލޫމާތު، ބޭނުންކުރާ  މެޝިނަރީ، މަސައްކަތުގެ 

ނޑުވެރިކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު، އުފައްދާ ބާވަތެއް ވިއްކާ ބާޒާރަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، އަދި މަސައްކަތައް  ދަ
 ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތައް ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަކާއި ލިއުންތައް 
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މަސައްކަތުން ހާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި މިމަސައްކަތް  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ކުރާ 
ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ޚަރަދުތައް އެނގުމުން ނޫނީ ވިޔަފާރި ބައްޓަން ކުރަން 

 ދަތިވާނެތީއެވެ.

 ކުރިމަގަށް ވިޔަފާރީ ރާވާނީ ކިހިނެއް؟

ތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވިޔަފާރީގެ ކުރިމަގު އިސްވެދިޔަ ފިޔަވަޅުގައި އެއްކުރެވުނު ތަފާތު މަޢުލޫމާ  
ނޑު  ވެރިކަމުގެ ގޮތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ރާވާށެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ދަ

ހައްދާ ބާވަތް މާރކޭޓް ކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި، މަސައްތަކަށް ބޭނުންވާ ، ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަލައި
ނޑުދަނޑިތަކަކީ  ފައިސާ ހޯދިދާނެ ނޑައެޅި ލަ މަގުތައް ޚިޔާރު ކުރާށެވެ. އިސްވެދިޔަ ފަޔަވަޅުގައި ކަ

ނޑިތަކެވެ. ވީމާ، ވިޔަފާރީގެ ކާމިޔާބު އަންދާޒާ  ވިޔަފާރީގެ އަދި ތިމާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުގެ ލަނޑުދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޚިޔާރު ކު ރާ ބިމުގެ ކުރާނީ މި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުވާ މިންވަރުންނެވެ. ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ  ސިފަތައް )ފިޒިކަލް ޕްރޮޕަޓީޒް( ދެނެގަތުމުން އެބިމުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ދަ
ނޑިކުރާ  ގޮތްތަކާއި، އަދި އެތަކެތި ބޭނުން ، ފަދަ ތަކެތި(ކާނާބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި )ބިން މުއްސަ

ނ ޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އަމަލީ ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިބިމުގައި ދަ
މަސައްކަތުގެ އަގާއި، ތިމާ އަތުގައި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތަކެތި އަދި  މަސައްކަތުގެ ވަޤުތުތަކާއި އެ 

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ހިންގިދާނެ ފުޅާމިން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.  ފައިސާގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުން، ދަ
ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ހިންގުމުގެ   މީގެ އިތުރުން ދަ
ވައްޓަފާޅި ތިމާގެ ގައިގައި ހުރިނެތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުންވެސް، އެމައްސަތް ހިންގުމަށް ޚިޔާރުކުރުން 
ބުއްދިވެރި ކުޑަބޮޑުމިން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރި މާހައުލެއްގައި ވާދަކުރުމަށްޓަކައި ތިމާގެ 

 މަށް އެހީވެދޭނެއެވެ.އުފެއްދުން މާކެޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ޚިޔާރުކުރު

ތިމާގެ ވިޔަފާރީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި އިސްވެދިޔަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށްފަހު ދެން   
ނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް އަމާޒުކުރެވި، ދިގު މުއްދަތުގެ މަޝަރޫޢުއެއް )ޕްލޭނެއް(  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅަކީ، ކަ
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ނޑު ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތާއި، އެމަސައްކަތް ރޭވުމެވެ. ދިގު މުއްދަތުގެ ޕްލޭނެއް ރޭވުމު ގެ ސަބަބުން ދަ
ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި )މެނޭޖްމަންޓް( މާކެޓް ކުރުމާއި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަކުގެ 
ވިސްނުންތައް އެކުވެ، ތިމާގެ ވިޔަފާރީގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް 

ކަތް މިހާރު ހިންގަމުންދާ ތް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. މިމަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ތިމާގެ މަސައްކުރަންވީގޮ 
ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހުމީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ދިގުމުއްދަތުގެ ވިޔަފާރީގެ  ގޮތަށް

 ޕްލޭނެއްގައި، އެންމެ ކުޑަމިނުން، ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތަކަކީ:

ނޑިތައް ބަޔާންކުރާ ލިއުމެއް، އަދި ވިޔަފާރި އަށް ބޭނުންވާ   ހ. ވިޔަފާރީގެ  ނޑުދަ މަޤުޞަދު، ލަ
 ތަކެތިގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް 

ނޑުގައި ހައްދާނެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއި، އެބާވަތްތައް އުފައްދާނެ  ށ. ފަސްއަހަރުގެ މުއްދަތުގައި އެދަ
ނޑައެޅު މުގައި، ވިސްނަންޖެހޭ މޫސުން އަދި ތަރުތީބު )ކްރޮޕް ރޮޓޭޝަން( މިމުއްދަތު ކަ

ހެދޭ މިންވަރަށާއި ވިޔަފާރިއަށް ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ލިބުމަށް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބާވަތެއް 
އައިސްދާނެ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ފޫބައްދާނޭ ގޮތަކަށް، އަހަރުން އަހަރަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި ލިބޭ 

 ނެއެވެ.އާމްދަނީ ދެކޮޅު ޖެއްސޭނޭ ގޮތްތަކެއް ވިސްނަން ވާ

އަހަރާއި ދެމެދުގެ  2-0ނ. މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އަދި، މަސައްކަތުގެ މެދުތެރޭގައި )
 އަހަރާއި ދެމެދު( ކުރަންޖެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  01-2މުއްދަތެއްގައި(، އަދި ދިގުމުއްދަތުގައި )

 ޕިޓަލް ރ. މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އާއި ދިގުމުއްދަތައް ބޭނުންވާ ކެ

ނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި، ހައްދަން ކަނޑައަޅާ  ނޑު ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ރާވާގޮތުގެ ތާވަލެއް )ދަ ބ. ދަ
 ކޮންމެ ބާވަތެއް ހެއްދުމަށް މަސައްކަތް ރާވާގޮތް ވަކިވަކިން އެކުލެވޭ ގޮތަށް(

ފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ޅ. ހައްދަން ޤަސްދުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ މާރުކޭޓަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަތަކުގައި އައިސް
 ދިރާސާއެއް.
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ކ. ދަނޑުގައި ހައްދާ ކޮންމެ ބާވަތެއް ހެއްދުމަށް ހިނގާނެ ބަޖެޓް، މަސައްކަތުގެ ކޮންމެ އަހަރަކަށް 
ވަކިވަކިން، އަދި މުޅި ވިޔަފާރީގެ ފައިސާ ދައުރުކުރާގޮތް )ކުރާ ޚަރަދާއި ލިބޭ އާމްދަނީ( އަންދާޒާ 

ތަމަ އަހަރު ހުންނަންޖެހޭނީ މަހުންމަހަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުރާ ހިސާބުތައް. މިހިސާބުތައް ފުރަ 
 އެނގޭގޮތަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ އަހަރަށްފަހު، އަހަރުން އަހަރަށެވެ.

ނޑުގައި ހައްދަން ޤަޞްދުކުރާ ކޮންމެ ބާވަ އި ވިއްކަމުން ތެއް ބާޒާރުގައި ރަނގަޅު އަގުގައ. ދަ
ކެޓިންގް ޕްލޭން ބިނާވެފައިވާން ޖެހޭނީ އެބާވަތަކަށް ގެންދޭނެގޮތުގެ މާކެޓިންގް ޕްލޭނެއް އަދި މި މާ

އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަގަކާއި، އެވަރެޖްކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ 
 ކުރެވޭ އަގަކާއި، އެންމެ މަތިވެގެން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ އަގުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މިކަންތައްތަކަކީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އިސްވެދިޔަ ނުކުތާތައް ވަ  
ވިޔަފާރި ރޭވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ، ގުޅިލާމެހިފައިވާ، ކަންކަމެވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ، ވިޔަފާރި 

ޑުވެރިކަމުގެ ފެށުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރި ތަކެތި އަންދާޒާކުރުމުން މިހާރުން މިހާރަށް ކުރެވިދާނެ ދަނ
ބާވަތްތައް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އުފައްދާ ބާވަތްތައް ލިބިދާނެ ތަފާތު އަގުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަޖެޓް 
ހެދުމުން، މުސްތަޤުބަލުގައި އަގަށް އައިސްދާނެ ނޭދެވޭ ބަދަލަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

މަށް އުފެއްދުންތައް ފާހަގަކުރެވި، މިބާވަތްތައް އުފެއްދު އަދި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެންމެ ފައިދާކުރާނެ
އަހަރު ތެރޭގައި ބަދަލުގެންނާނެ  2ވޭނެއެވެ. އުފައްދާނެ ބާވަތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ލޯހުޅު

ނޑުބިން އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް  ގޮތާމެދު ވިސްނާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުން، ދަ
ނޑުވެރިކަމުގެ ބާރަކަށްވާނެއެވެ.  އަދި ދިގުމުއްދަތުގެ ޚަރަދުތަކާއި ނަފާ އަންދާޒާ ކުރުމުން، ތިމާ ދަ

 ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް އެދޭނަމަ، އެކަން ރޭވުމަށާއި އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ނޑުވެރިކަމުގައި މިފަދަ ވިޔަފާރީގެ ވިސްނުން ބޭނުން ނުކުރާނަމަ،    މިވިސްނުން މިހާރު ކުރާ ދަ
މިއަދުން މިއަދަށްވެސް ޚިޔާރުކޮށް، އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަކީ ނަފާ 
ހޯދުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި، މިގޮތަށް ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ 



 

9 

 

ކޮށްލައި، ވިޔަފާރީގެ ތަފްޞީލް ހިސާބު ހިސާބުތައް މިހާރު ނުބަލަހައްޓާނަމަ، އެދޯދިޔާގޮތް ދޫ 
 ބަލެހެއްޓުމަށް އަވަހަށް ސަމާލުވާށެވެ. ތިމާކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ނަފާ ހޯދޭނީ މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް 

ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އަދި ވިޔަފާރި ބަލަހައްޓަން ދެނެގަނެ، ޢަމަލީ ގޮތުން ވިޔަފާރި   
ގުފަހިވާނީވެސް މިފަދަ ވިޔަފާރި އުޞޫލުތައް ބޭނުން ކުރާކަމުގެ ދުމަށް މަރި ފުޅާކުރުމަށް ލޯނު ހޯވިޔަފާ 

 ހެކިތައް ދެއްކިގެންނެވެ.

މިލިއުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ދަ ޓެކްސަސް އޭ. އެންޑް. އެމް ޔުނިވަރސިޓީ ސިސްޓަމުގެ ޓެކްސަސް   
ނޭޖްމަންޓް އެގްރިކަލްޗަރަލް އެކްސްޓެންޝަން ސަރވިސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ "ރިސްކް މެ

 އެޑިއުކޭޝަން" ލިޔުންތައް ބަލާފައި ވެއެވެ.
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 ކިއުކަންބާ 
        

ކިއުކަންބާ ނުވަތަ ކަންބާ އަކީ ކިއުކަރބިޓޭސީ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތަކެވެ.   
ކިއުކަންބާ އަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު 

ގެ އުފެއްދުން ތަކެވެ. އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭކިއުކަންބާ އެއްބާވަތެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ 
އެހެންކަމުން މިއީ  ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ އަދަދަށްވުރެ  އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރެވެ.ކިއުކަންބާ 

ނޑުވެރިކަމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަރުކާރީއެކެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވެ. ދިވެހި ދަ
ނޑުވެރިން  ގައެވެ. އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގައިވެސް ހައްދާ އުޅެނީ ބިމުކިއުކަންބާ ދަ
 ހައްދާ އުޅެއެވެ.

 ރަނގަޅު ބައެއް މުޑުވައްތައް:

  ް211މެޑަމ (Madam 560 / Chia Tai) 
 ްރިޗަސ (Riches / Known You seeds) 
 ްސިނިއުސ (Sinews / Known You seeds) 
  ޯ223ޗައިއ  (Chai yo 578 / Chia Tai) 

( ދޭތެރޭ އޮށް ދެ )އޮށް އިންދާނެ ދުރުމިން   އިންޗި  05   
އިންޗި  55 އޮށް އިންދާނެ ދުރުމިން  ) ދެބަރި ދޭތެރޭގައި (  

މުއްދަތު  މަށްފަހު ގަސް ފަޅަން ނަގާނެއޮށް އިންދު ދުވަހުން  5-3   
ދުވަސް  35 ގަސްފަޅާދުވަހުން ފެށިގެން މޭވާ ކަނޑަން ލިބެން ނަގާނެ މުއްދަތު   

ނޑޭނެ ޖުމްލަ ) ބިމުން މައްޗަށް ދުއްވައިގެން (   ކިލޯ   3 ވެލަކުން ކެ
 ބެޑު  35 ( ފޫޓު 3ފޫޓު  02ބެޑުގެ އަދަދު ) 
 5 ބެޑުގެ އަދަދު  ފަހަރަކު އިންދާ
  ދުވަހުންނެވެ. 02ދުވަހުން  02މުޑުވައްކުރާނީ 
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 ބެޑް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު - )ދަނޑުގެ ބޮޑުމިން '011×'011( 

 

/ރުފިޔާއިން  ޖުމްލަ   އަދަދު  ތަފްސީލް      ގަސްކާނާ/ބޭސް  ރޭޓް  
ގްރާމް  01ޕަކެޓް ކިއުކަމްބާ އޮށް    22.11 03,21.11  03 
ކިލޯ  51  / ކާދު ބަސްތާ ކޮންޯޕސްޓް 32.11 9,222.11  002 
 21 (NPK + TE)ކިލޯ މިކްސް ފާރޓިލައިަޒރ  32.11 0,221.11
 15 ކިލޯ އެމޯނިައމް ސަލްފޭޓް  51.11 31.11
 01        (އެމް،ެއލް 011) ސަިއޑްފުޅި އިްނސެކްޓި 92.11 921.11
(ގްރާމް 011)ޕަކެޓް ފަންގިސަިއޑް  31.11 151.11  13 
 13   (ކިލޯ 5.2)ގަސްކާނާ އަރ ޕަކެޓް ފޯލި 511.11 0,111.11

-އެހެނިހެން ތަކެތި     
 15 އުދެލި  002.11 531.11
(ބޮޑު)ފެންޖަހާ ކުރާ  91.11 031.11  15 
(ލީޓަރ 2)ސްޕްރޭަޔރ  221.11 221.11  10 
 10 ޝަވަލް  ) ކުދި ( 31.11 31.11
 10 ރަަބރު އަްނގި  03.11 03.11
 10 މާސްކް ) އަނގަމަީތގައި އެުޅމަށް ބޭުނންކުރާ ( 05.11 05.11
 10 ފެން ވަެޅއް ކޮނުމަށް  521.11 521.11
އިންޗި 5ޕެޓްރޯލް ޕަންޕް     5,323.11 5,323.11  10 
އިންޗި 5/3ފޫޓް ދާ ހޮޅި      3.11 511.11  21 
 - ޕެޓްރޯލް އާއި ފެްނވަިއރު ކުރުމަށް ބޭުނންވާ ަޚރަދު  3,211.11 3,211.11
 - ވެޔޮތައް އަުރވާ ިބއްަގނޑު ެހދުމަށް އަިދ އެހެނިހެން ަޚަރދު  3,211.11 3,211.11
ނުޑމަަސއްކަުތގެ ައގު       03,511.11 03,511.11  - ދަ
  ޖުމްލަ:  41,718.11
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 ބެޑްގައި ކިއުކަމްބާ ހައްދައިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީ 

 މަސް ދުވަހުން ( 12، ފޫޓު  ’x 011 ’011ދަނޑުގެ ބޮޑުމިން )

 

ތަފްސީލް    ރޭޓް  އަގު   އަދަދު  
 3231 ކިލޯ ކިއުކަމްބާ     03.00 005,051.11

    
-ޚަރަދު  ގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާތަކެތި ގަތުމަށް ހި  - 41,718.11   

    
22, .11555 -ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު      

 

 

 ގަސްކާނާ އަޅާނެ ގޮތް 

 ގަސްކާނާ  އަޅާނެ މިންވަރު  އަޅާނެ ދުވަސްވަރު 
ފޫޓް ބެޑަކަށް  3×02 ބެޑް ތައްޔާރު ކުރާއިރު   

ކިލޯ  51   
ޕޯސްޓް / ކާދު ކޮމް  

 05ދުވަހުން  05ކޮންމެ 
 ދުވަހުން 

ފޫޓް ބެޑަކަށް  02  
ގްރާމް 021-21  

މިކްސް ކާނާ / އެން،ޕީ.ކޭ އެކުލެވޭ 
 ކާނާއެއް )މިސާލަކަށް ފަރިވަޅު(

ގަސް ހެދެމުންދާ ގޮތަށް 
)ގަހުގެ  ބަލާފައި
މޭވާއެޅުން  އިހެދުމަށާ

 ރަގަޅުކުރުމަށް(

ގްރާމް/  2-01ލީޓަރ ފެނަށް  2
ލް އެމް،އެ  

ގަސްކާނާ ސްޕްރޭ ކުރުން  ދިޔާ  
 )މިސާލަކަށް ފްލޯރަލް(
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 ހައްދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް  ކިއުކަންބާ 

ކިއުކަންބާ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބާވަތްތަކަކަށްވެސް ރާއްޖޭގައި ދިމާވަނީ އާންމުކޮށް އެއް   
ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުންދޭ ފަނިފަކުސާތައް ބަލިތަކާއި  ކޮށް ޖެހޭމައްސަލަތަކެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ އާންމު

 ކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ޢާންމު ފަންގަސް  ބަލިތަކަށް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް 

 ކޮންޓްރޯލް  އަލާމާތް  ބަލި 
ފަތްތަކުގެ މަތީފަރާުތަގއި ޖަހާފައިުހންަނ  ސޫޓީ މޯލްޑް 

 ކަޅުކުލަިއގެ ފޫ
 
ބޯ ފަނިފަުކސާ ދިޔަ

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް: 
 ޑައިމެޮތއޭޓް / އެްޑމިައރ

ނޑިފުއްތަެކއްހެން ހުދުކުަލިއގައި ފަުތގަިއ  ޕައުޑަރީ މިލްޑޫ  ކު
 ފޫޖަހާ 

 މުުގރި އިނގުރު ބޭސް 
 
ރޑް -ހޯ  ގާ

  ޓޮޕްސިން
 ސަލްފަރ

ފަތްތަކުގައި ައދި މޭާވަގއި ހުންަނ  އެންތުރެްކނޯސް 
 މުށިކުލަިއގެ ލައްތައް 

 ކޮށި ފިޔާ ބޭސް 
 

      މާކޯ 
 ފަންިގއުރަން 

 ޑައިތޭން 
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 އާންމު ޕެސްޓްތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް 

 

/ އާންމު ނަން  ފަނިފަކްސާ  ފާހަގަ ކުރާނެގޮތް ގެއްލުން  ކޮންޓްރޯލް   
 ހިކި މިރުސް ބޭސް 

 
          ސެވިން

 އެސިފޭޓް 
 ކާބްރިލް 

ގަދަ އޮރެްނޖު ކުލަިއގެ ކުޑަ 
 މަޑިެއއް. 

ފަތްތައް ކައި ފަތުަގއި ލޯަވޅު 
 އެޅުން.

 

 ރަތްދޫނި / ޕަމްިކން ބީޓްލް 

 ހިކި މިރުސް ބޭސް 
 

       ޑައިމެޮތއޭޓް
 ޓޮކްތިއޯން 

 އެންޯޑސަލްފަން 

މަޑުފެހި ކުލާގެ ުނވަތަ ރަތްަކޅު 
ކޫޑިތަެކއް.ކުލައިގެ ކުދި   

 ފަތްތައް ުގރުުޑވެ މައްަޗށް އޮުޅން 

 އެފިޑް 

 އިނގުރު ލޮނުެމދު ޭބސް 
 

          ލްޝަމާ
 އެޑްމިޔަ 
 ސީކްރޯން 

ފަތުގައި ސޮއި ކޮށްފައި ުހންނަ 
އުފެދި  ތަކެއްކަހަލަ ހުދު/ައޅި ރޮނގު

 ފަތްއޮުޅން 

 ލީފްމައިަނރ / ސޮއިަފނި 
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 ފޫޓު( 011ފޫޓު  011ކިއުކަންބާ ދަނޑެއް އަޅާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް )
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 ބުޝް ބީންސް 
 

ހިމެނޭ ގަހެކެވެ. ތޮޅީގެ ގިނަވައްތަރު ތަކެއް  ގައިއިލާޢާ / ލެގޫމިނޯސީ ( އަކީ ފެބޭސީންސް )ތޮޅި ބީ  
ހުރެއެވެ. އެގޮތުން ބުޝްބީންސް އަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން ހެއްދޭ ބާވަތެކެވެ. އަދި ބާޒާރުގައި 

    ވަރަށް ރަގަޅު އަގެއްގައި މިހާރު ވިއްކޭ ބާވަތެކެވެ. 

 އިންޗީގެ  05 -51، މިވައްތަރަކީ އިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ތަފާތުވައްތަރުގެ ތޮޅީގެ ތެރެއިންޢާމި  
ދުވަސްވުމުން މިގަހުގައި  52 -53. އޮށް އިންދާތާ ގަހެކެވެއުސްމިނަށް ތިރިގަހެއްގެ ސިފައިގައި ހެދޭ 

 އިންޗި  01 -05އަޅާ ވައިލެޓްނޫކުލައިގެ މާތައް ފޮޅެން ފަށައެވެ. މިވައްތަރުގެ ގަހުގައި އަޅަނީ 
ނޑުފެހިކުލައިގެ ތޮޅިއެކެވެ  .ދިގުމިނުގެ ފަ

ދުވަސްވުމުންނެވެ. މިވައްތަރުގެ ތޮޅިއަކީ ތޮޅިއާއިލާގެ  51 -52މިތޮޅި ބިންނަވަރުވަނީ އޮށްއިންދާތާ   
އެކަށީގެންވާ ވައިނިވަލެއްނެތް ކެވެ. ލާފަށް ތިރިކޮށް ހެދޭ ގަހެ ޚިއެހެނިހެން ވައްތަރުތަކުގެ ތޮޅިއާއި 

އްޓުމަށްޓަކައި ގަސްކައިރީގައި ބިމެއްގައިނަމަ ވައިގަދަމޫސުމުގައި ގަސް ވެއްޓުނަނުދީ ހިފެހެ 
ނޑިއެއް ޖެހިދާނެއެވެ.   ބަރިއަށެވެ.  5ފޫޓް ފުޅާމިނުގައި ބެޑްގައި  3އޮށް އިންދާނީ ކުރުދަ

ދެވަނަ ބުރަށް މުޑުވައް ކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ބުރު އިންދި ބުޝްބީންސްގެ އޮށް ނަގައިގެން ބޭނުން   
 ކުރެވޭނެއެވެ.

  ްބުޝް   ކޭ. ވައި  -މުޑުވަކުގެ ނަނ(KY Bush beans, Known You seeds) 

އިންޗި  01  އޮށް އިންދާނެ ދުރުމިން  ) ދެ އޮށް ދޭތެރޭގައި ( 
އިންޗި  55  އޮށް އިންދާނެ ދުރުމިން  ) ދެބަރި ދޭތެރޭގައި ( 
ދުވަހުން   އިންދައިގެން ގަސްފަޅަން ނަގާނެ މުއްދަތު އޮށް  4  
ދުވަސް  50 ލިބެން ނަގާނެ މުއްދަތު ދުވަހުން ފެށިގެން މޭވާ ކަނޑަން ގަސްފަޅާ    

ނޑޭނެ ޖުމްލަ ގްރާމް  211  ގަހަކުން ކެ
  ދުވަހުން 2ދުވަހުން  2މުޑުވައްކުރާނީ  
 ބެޑުގައި  2އިންދާނީ ފަހަރަކު   
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ބޮޑުމިން  ދަނޑުގެ ) -ޚަރަދު  ކަމަށް ލަފާކުރާ ކެތި ގަތުމަށް ހިނގާނެ ބެޑް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބޭނުންވާ ތަ 
'101'×011( 

 އަދަދު  ތަފްސީލް      ގަސްކާނާ/ބޭސް  ރޭޓް  ޖުމްލަ 
ގްރާމް 51ޕަކެޓް ބީންސް އޮށް    52.11 152.11  52 

ކިލޯ  51ބަސްތާ ކޮންޕޯސްޓް   32.11 00,522.11  032 

2,111.11 32.11 
ކިލޯ މިކްސް ފާރޓިލައިޒަރ      ) އެން،ޕީ،ކޭ އަދި 

 އެހެނިހެން މާއްދާތައް އެކުލެވޭ (
511 

އެމޯނިއަމް ސަލްފޭޓް ކިލޯ  51.11 011.11  12 

211.11 92.11 
އެމް،އެލް   011ސައިޑް ގަތުމަށް     އިންސެކްޓި ފުޅި

      
13 

ގްރާމް 011ޕަކެޓް ފަންގިސައިޑް ގަތުމަށް     31.11 511.11  12 
ކިލޯ   5.2ގަސްކާނާ      އަރޕަކެޓް ފޯލި 511.11 311.11  15 

-އެހެނިހެން ތަކެތި     
 10 އުދެލި  002.11 002.11
 15 ފެންޖަހާ ކުރާ    ބޮޑު  91.11 031.11
ލީޓަރ 2ސްޕްރޭޔަރ    221.11 221.11  10 
 10 ޝަވަލް  ) ކުދި ( 31.11 31.11
 10 ރަބަރު އަންގި  03.11 03.11
 10 މާސްކް   ) އަނގަމަތީގައި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ( 05.11 05.11
 10 ފެން ވަޅެއް ކޮނުމަށް  521.11 521.11
އިންޗި  5ޕެޓްރޯލް ޕަންޕް     5,323.11 5,323.11  10 
އިންޗި  5/3ފޫޓް ދާ ހޮޅި      3.11 551.11  22 
 - ޕެޓްރޯލް އާއި ފެންވައިރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު  3,211.11 3,211.11
ނޑުމަސައްކަތުގެ އަގު       01,011.11 01,011.11  - ދަ
  ޖުމްލަ:  50,113.11
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 ބެ ޑްގައި ބުޝް ބީންސް ހައްދައިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީ  ) 15 މަސް ދުވަހުން (

 

ތަފްސީލް    ރޭޓް  އަގު   އަދަދު  
 5552 ކިލޯ ބީންސް     52.11 11,152.11

    
-ޚަރަދު ތި ގަތުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތަކެ  50,113.11   

    
-ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިދާ  ޚަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު   09,102.11   
 

 ގަސްކާނާ އަޅާނެގޮތް -

މުއްދަތު    ގަސްކާނާ  އަޅާނެ މިންވަރު  
ފޫޓް ބެޑަކަށް    3×01 ބެޑް ތައްޔާރު ކުރާއިރު 

ކިލޯ  51   
)ކާދު( ޕޯސްޓްކޮމް  

 05ދުވަހުން  05ކޮންމެ 
 ދުވަހުން 

ފޫޓް ބެޑަކަށް    52
ކިލޯ  0.12-0  

ފާރޓިލައިޒަރ/އެން،ޕީ.ކޭ މިކްސް 
 އެކުލެވޭ ކާނާއެއް 

ގަސް ހެދެމުންދާ ގޮތަށް 
 ބަލާފައި 

 2-01ލީޓަރ ފެނަށް  2
 ގްރާމް/ އެމް،އެލް

ގަސްކާނާ ސްޕްރޭ ކުރުން  ލިއަރފޯ  
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 ޢާންމު ބަލި ތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް -

 ކޮންޓްރޯލް 
ހައްލު ކުރެވޭނެ 

 ގޮތް 
 ބަލި  ނިޝާން 

ސް ބޮކްކޯ  

 ތިރަމް
 ކެޕްޓަން 

 
 

ފަންގިސައިޑް 
އެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

 ގަސްތަކުގެ ބުޑު 
ފީވެ،ފަތްތައް ރީނދޫވެ 

ގެން ވެއްޓުން ގަސް ބިދި   

 ޑޭމްޕިންގ އޮފް 
 ) މޫ ފީވުން (

ރޑްހޯ ޓޮޕްސިން،  ގާ  
 ސަލްފަރ

 މުގުރި އިނގުރު ބޭސް 

ފަންގިސައިޑް 
އެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

ނޑިފުއްތަކެއްހެން  ކު
 ހުދުކުލައިގައި ފަތުގައި

 ޖަހާ ލައްތަކެއް 

އުޑަރީމިލްޑޫޕަ  

 
 ޢާންމު ބަލި ތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް -

ހައްލު    ބޭސް   ފަނިފަކްސާ  ނިޝާން  
ސަލްފަރއެޑްމިޔަރ،  
 އެބަމެކްޓިން 

 

ސައިޑް އިންސެކްޓި
 އެއް ބޭނުންކުރުން 

ގަހުގެ ޅަފަތްތަކަށް 
ހަމަލަދީ ގަސްގުރުޑުކުރާ، 

ކުޑަކަމުން ހަމަލޮލަށް 
މަކުނެއް ކުޑަ ނުން ދަތިފެ  

 މައިޓް

 އިނގުރު ލޮނުމެދު ބޭސް
 ޑައިމެތޮއޭޓް
 ރީޖެންޓް 

ސައިޑް އިންސެކްޓި
 އެއް ބޭނުންކުރުން 

މަޑުފެހި ކުލާގެ ނުވަތަ 
ރަތްކަޅު ކުލައިގެ 

 ކުދިދޫނިތަކެއް 

 ފިޑް އެ

 އިނގުރު ލޮނުމެދު ބޭސް
 މާސަލް، އެޑްމިޔަރ

 

ސައިޑް އިންސެކްޓި
 އެއް ބޭނުންކުރުން 

ސޮއި ކޮށްފައި ތުގައި ފަ
ތަކެއް ހުންނަ ރޮނގު

 ގޮތަށް 

 ލީފްމައިނަރ
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 ފޫޓު( 011ފޫޓު  011ދަނޑެއް އަޅާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް ) ބީންސް 

 

 



 

21 

 

 ބަށި 
 

ނޑުވެރިން ހައްދަމުން އަންނަ ބާވަތެ    ވެ. މިގޮތުން ހައްދާ ކެ ބައްޓަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ދަ
ބަށި، ދަނބުބަށި އަދި ހުދުބަށި ހިމެނެއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވަށް ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސީޓް 

ނޑުވެރިން  ކޮށް މުމުޑުވައްތަކެވެ. ރާއްޖޭގައި އާން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބޭރު ބަށިހައްދަން ބޭނުންކުރަނީ ދަ
  ބަށި ހައްދާއުޅެނީ ވަޅު ތައްޔާރުކޮށްގެންނާއި ހަންބުރީގައެވެ.

 ރަނގަޅު ބައެއް މުޑުވައްތައް:

 (Charming, Known You seeds) ގްޗާމިން  

 (Fond May, Known You seeds) ފޮންޑްމޭ

ދުވަހުން  2 މުއްދަތު ފަޅަން ނަގާނެ ގަސް އޮށް އިންދުމަށްފަހު   
ފޫޓު  1  ގަސް އިންދާނެ ދުރުމިން ) ދެގަސް ދޭތެރޭ ( 

ދުވަސް  22-13  ގަސްފަޅާދުވަހުން ފެށިގެން މޭވާ ކަނޑަން ލިބެން ނަގާނެ މުއްދަތު  
ކިލޯ  05 ނޑޭނެ ޖުމްލަ ކިލޯ     ގަހަކުން ކެ

ފަހަރު  0މުޑުވައްކުރާނީ    

 

 
ނޑުމަތީ ބަށި ހައްދާފައި   ބަށީގެ އެކި ވައްތަރުތައް  ދަ
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 ވަޅުހެދުމަށާއި ބޭނުންވާ  ތަކެތި ގަތުމަށް ހިގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  ޚަރަދު  ) ތަނުގެ ބޮޑުމިން '011×'011 ( 

ތަފްސީލް       ރޭޓް  ޖުމްލަ   އަދަދު  
ގްރާމް  2ޕަކެޓް ބަށިއޮށް    12.11 031.11  5 

ކިލޯ  51ބަސްތާ ކޮންޕޯސްޓް   32.11 1,322.11  22 
ކިލޯ މިކްސް ފާރޓިލައިޒަރ      ) އެން،ޕީ،ކޭ އަދި  32.11 5,301.11

 އެހެނިހެން މާއްދާތައް އެކުލެވޭ (
11 

 13 ކިލޯ އެމޯނިއަމް ސަލްފޭޓް  51.11 11.11
އެމް،އެލް    011ގަތުމަށް    ސެކްޓިސައިޑްޕަކެޓް އިން 92.11 921.11  01 
ގްރާމް 011ޕަކެޓް ފަންގިސައިޑް ގަތުމަށް     31.11 511.11  12 

ކިލޯ   5.2ގަސްކާނާ      ޓް ފޯލިއަރޕަކެ 511.11 0,111.11  13 
 10 އުދެލި  002.11 002.11
 15 ފެންޖަހާ ކުރާ    ބޮޑު  91.11 031.11
ލީޓަރ 2ސްޕްރޭޔަރ    221.11 221.11  10 
 10 ޝަވަލް  ) ކުދި ( 31.11 31.11
 10 ރަބަރު އަންގި  03.11 03.11
 10 މާސްކް   ) އަނގަމަތީގައި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ( 05.11 05.11

 10 ފެން ވަޅެއް ކޮނުމަށް  521.11 521.11
އިންޗި  5ޕެޓްރޯލް ޕަންޕް     5,323.11 5,323.11  10 
އިންޗި  5/3ދާ ހޮޅި     ފޫޓް  3.11 551.11  22 

 - ޕެޓްރޯލް އާއި ފެންވައިރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު  3,151.11 3,151.11
ނޑު ހެދުމަށް އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދު ހިފަހައްޓާ ގަސް  5,122.11 5,122.11 ކޮށިގަ  - 
ނޑުމަސައްކަތުގެ އަގު       9,301.11 9,301.11   ދަ

  ޖުމްލަ:  35,323.11
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 ހައްދައިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީ  ) 12 މަސް ދުވަހުން (

ތަފްސީލް    ރޭޓް  އަގު   އަދަދު  
12, .11101  .1130  3105 ކިލޯ ބަށި     

    
-ޚަރަދު  ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާތަކެތި ގަތުމަށް   35,323.11   

    
35, .11033 -ލަފާކުރާ ފައިދާ ޚަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު ލިބޭނެ ކަމަށް      

 

 ގަސްކާނާ އަޅާނެގޮތް -

މުއްދަތު    ގަސްކާނާ  އަޅާނެ މިންވަރު  
ނޑު ތައްޔާރު  ވަޅުގަ

 ކުރާއިރު 
ނޑަކަށް  ކިލޯ  5ވަޅުގަ  ކޮމްޕޯސްޓް )ކާދު( 

ދުވަހުން  05ކޮންމެ 
 05 ދުވަހުން 

ގްރާމް 51-11ގަހަކަށް   މިކްސް ފާރޓިލައިޒަރ/އެން،ޕީ.ކޭ  
 އެކުލެވޭ ކާނާއެއް 

ހެދެމުންދާ ގޮތަށް ގަސް 
 ބަލާފައި 

 2-01ލީޓަރ ފެނަށް  2
 ގްރާމް/ އެމް،އެލް

ލިއަރ ގަސްކާނާ ސްޕްރޭ ކުރުން ފޯ  
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 ޢާންމު ބަލި ތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް -

ބޭނުން ކުރެވޭނެ 
 ބޭސް 

 ފަންގަސް ބަލި  ނިޝާން  ހައްލު 

 ލޮނުމެދޮ އޯމޯ ބޭސް 
 

ކްސް ޕެރޮނޮ   
ރޑް -ހޯ   ގާ  

ފަންގިސައިޑް 
އެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

އް ރީނދޫވެ ފަތްތަ
 ފައިބަން ފެުށން.

ނޑީގައި  ދަބަރު ތަ
ކުލައިގެ އުންތަކެއް 
 ފާޑު އެއްޗެއް ހުރުން.

ބަށީގައި ފީވެފައި 
ހުންނަ ބޮޑެތި 

 ލައްތަކެއް ހުރުން

 ފުރުޓް ރޮޓް

 ކޮށި ލޮނުމެދު ބޭސް 
 

 ފޮލިކަރ
 މާކޯ

ފަންގިސައިޑް 
އެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

ފަތުގެ މަތީ ފަރާތުން 
ފެންނައިރު މަޑު 
ރީނދޫ ލައްތަކެއް 

 ހުރުން

 ޑައުނީ މިލްޑޫ

 ފަންގިއުރަން 
ކޮޕަރ އޮކްސި 

 ކްލޮރައިޑް 

ފަންގިސައިޑް 
އެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

މަޑު މުށި ކުލައެއްގެ 
ތިކިތަކެއް ފަތުގެ 
ހަރުފަތްތަކުން 

ފެންނަން ފެުށން. 
ލައްތައް ބޮޑެތިވެ ފަތް 
 އަނދައިގެން ދިއުން.

ސީފްސްޕޮޓްސަރކަސްޕޯރާ   
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 ޢާންމު ބަލި ތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް 

 

 

 

 ފަނިފަކްސަ  ނިޝާން  ކޮންޓްރޯލް 
 ފިޔާ ބޭސް 
 އެބަމެކްޓިން 

ގަހުގެ ޅަފަތްތަކަށް ހަމަލަދީ 
ގަސްގުރުޑުކުރާ، ކުޑަކަމުން 

 ހަމަލޮލަށް ފެނުން ދަތި މަކުނެއް 

 މައިޓް

 ސައިބޯނި ފެން 
 ދަންޕްރީޑް 

ގަހުގެ ފަތްތައް ގުރުޑުވުން، 
 ވައިރަސް ބަލި ފެތުރުން

  ހުދު ކޫޑި

ނޑު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި  ދަ
 ކުކުޅުގުއި ބޭނުން ކުރުން 

 
ނެމަޓިސައިޑެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

 ނިމަޓޯޑް މޫތައް ހުންނާނީ ގޮތްެޖހިފައި 

 ފެރޮމޯން ޓްރެޕްސް
 

ބަޅިނދު ހިފުމަށް ލައިޓް 
 ޓްރެޕް ބޭނުން ކުރުން 

 
 ވިޓަޝީލްޑް 

 

މޭވާ އަދި ކުރިތަކުގެ 
ނޑު ތެރެއަށް ފަނިވަދެ  ގަސްގަ

މޯޅިވުން ކުރިތައް  

ފުރުޓް އެންޑް ޝޫޓް 
 ބޯރަރ
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ނޑެއް އަޅާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް ) ބަށި  ފޫޓު( x 100 100ދަ
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 ކެބެޖް ) ބޮނޑި ކޮޕީ(
 

އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރާ  ބްރާސިކޭސީކެބެޖަކީ   
ނޫނެވެ.  ބާވަތެއްރާއްޖޭގައި އެހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހައްދާ އަދި މިއީ  ތަރުކާރީގެ އެއް ބާވަތެވެ.

ށް ތު ވަރަ ޞައެހެން ނަމަވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހައްދައިގެން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމުގެ ފުރު 
)ތިން ހާސް  3,277އަހަރަށް އެކަނި ބަލާއިރުވެސް  ވަނަ 5105އެގޮތުން  ކެވެ.ބާވަތެބޮޑު 

އެތެރެކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން  އަށް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަތެއް( މެޓްރިކް ޓަނުގެ ކެބެޖް ވަނީ ރާއްޖެ
 ބާވަތެއްކަން ޑިމާންޑް ބޮޑު  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އަދި 

  ކުރެވެއެވެ. ފާހަގަ 

ކެބެޖަކީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ވަރަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ބާވަތެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ކޮކާފަނި   
ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކެބެޖް އެންމެ ރަނގަޅަށް  މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލް

   ހެދޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ އިރުވައި މޫސުމުގައެވެ.

 ރަނގަޅު ބައެއް މުޑުވައް:

  ްސަމަރ ސަމިޓ (Summer Summit / Known You seeds) 
  ް053ގްރީނ (Green 123 / Chia Tai) 

ދުވަހުން  3 އިންދުމަށްފަހު ގަސްފަޅަން ނަގާނެ މުއްދަތު  އޮށް   
ދުވަހުން  21  ގަސްފަޅާދުވަހުން ފެށިގެން މޭވާ ކަނޑަން ލިބެން ނަގާނެ މުއްދަތު  
ކިލޯ  0 ނޑޭނެ ޖުމްލަ ޢަދަދު    ގަހަކުން ކެ

ފޫޓު ( 3ފޫޓު  51ބެޑުގެ އަދަދު )  ބެޑު  35  
ދުވަހުން 1ދުވަހުން  1މުޑުވައްކުރާނީ    
ބެޑުގައި  3ފަހަރަކު އިންދާނީ    

 

 ބެޑް ހެދުމަށާއި ތަކެތި ގަތުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  ޚަރަދު -  ) ތަނުގެ ބޮޑުމިން '011×'011 ( 



 

28 

 

ތަފްސީލް      ގަސްކާނާ/ބޭސް   ރޭޓް  ޖުމްލަ   އަދަދު  
ގްރާމް  01ޕަކެޓް ކެބޭޖް އޮށް    22.11 332.11  2 

ކިލޯ  51ބަސްތާ ކޮންޕޯސްޓް   32.11 3,011.11  91 
ކިލޯ މިކްސް ފާރޓިލައިޒަރ      ) އެން،ޕީ،ކޭ އަދި  32.11 5,922.11

 އެހެނިހެން މާއްދާތައް އެކުލެވޭ (
32 

 15 ކިލޯ އެމޯނިއަމް ސަލްފޭޓް  51.11 31.11
އެމް،އެލް   011ސައިޑް ގަތުމަށް     ޕަކެޓް އިންސެކްޓި 92.11 221.11  11 

ގްރާމް 011    ޕަކެޓް ފަންގިސައިޑް ގަތުމަށް 31.11 531.11  11 
ކިލޯ   5.2ޕަކެޓް ފޯލިއޯ ގަސްކާނާ    511.11 0,511.11  11 
 10 އުދެލި  002.11 002.11
 15 ފެންޖަހާ ކުރާ    ބޮޑު  91.11 031.11
ލީޓަރ 2ސްޕްރޭޔަރ    221.11 221.11  10 
 10 ޝަވަލް  ) ކުދި ( 31.11 31.11
 10 ރަބަރު އަންގި  03.11 03.11
 10 މާސްކް   ) އަނގަމަތީގައި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ( 05.11 05.11

 10 ފެން ވަޅެއް ކޮނުމަށް  521.11 521.11
އިންޗި  5ޕެޓްރޯލް ޕަންޕް     5,323.11 5,323.11  10 
އިންޗި  5/3ފޫޓް ދާ ހޮޅި      3.11 511.11  21 

 - ޕެޓްރޯލް އާއި ފެންވައިރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު  3,211.11 3,211.11
ނޑުމަސައްކަތުގެ އަގު       9,111.11 9,111.11  - ދަ

  ޖުމްލަ:  35,923.11
  

 

 

 
 ބެޑްގައި ކެބޭޖް ހައްދައިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީ  ) 13 މަސް ދުވަހުން (
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ތަފްސީލް    ރޭޓް  އަގު   އަދަދު  
 0951 ކިލޯ ކެބޭޖް     32.11 12,511.11

    
ގަތުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ ޚަރަދު ތި ތަކެ - 35,923.11   

    
-ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ ފައިދާ ޚަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު   35,555.11   
 

 

 ގަސްކާނާ އަޅާނެގޮތް -

މުއްދަތު    ގަސްކާނާ  އަޅާނެ މިންވަރު  
ފޫޓް ބެޑަކަށް     3×02 ބެޑް ތައްޔާރު ކުރާއިރު 

ކިލޯ  51  
ދު ކާ  

 05ދުވަހުން  05ކޮންމެ 
 ދުވަހުން 

-021ފޫޓް ބެޑަކަށް    02
ގްރާމް 21  

މިކްސް ފާރޓިލައިޒަރ/އެން،ޕީ.ކޭ އެކުލެވޭ 
 ކާނާއެއް

ގަސް ހެދެމުންދާ ގޮތަށް 
 ބަލާފައި 

 2-01ލީޓަރ ފެނަށް  2
 ގްރާމް/ އެމް،އެލް

ގަސްކާނާ ސްޕްރޭ ކުރުން  ލިއަރފޯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ތައް ތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް ލި ޢާންމު ބަ 
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 ފަނިފަކްސަ  ނިޝާން  ކޮންޓްރޯލް 
 ހިކި މިރުސް ބޭސް 

 
 ޑައިމެތޮއޭޓް

މަޑުފެހި ކުލާގެ ނުވަތަ 
ދިޔަބޯ ރަތްކަޅު ކުލައިގެ 

. ފަތްތައް ކުދިދޫނިތަކެއް
ގުރުޑުވުން، ވައިރަސްބަލިތައް 

 ފެތުރެން ފެށުން.

 ފިޑް އެ

 އިނގުރު ލޮނުމެދު ބޭސް
 

  ޑައިމެތޮއޭޓް

ތުގައި ސޮއި ކޮށްފައި ފަ
ގޮތަކަށް ުހންނަ ހުންނަ ކަލަހަ 

ރޮނގު ތަކެއް ފާހަގަ 
 ވާނެއެވެ.

 ލީފްމައިނަރ

 ސީކްރޯން، ފޭމް 
 

ފެރޮމޯން ޓްރެޕް ބޭނުން 
 ކުރުން 

ފަށް ފަތުގެ އެއްފަރާތު ދުލި
ބެހެއްޓުމަށްަފހު 

ހުރުން، ދެން ވަކި ފަތްކައިފައި
މުއްދަތަކަށްފަހު ފަތުގައި 

އެޅުންލޯވަޅުތަކެއް   

 ޑައިމަންޑް ބެކް މޮތު
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 ޢާންމު ބަލި ތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް -

ހައްލު ކުރެވޭނެ  ކޮންޓްރޯލް 
 ގޮތް 

 ފަންގަސް ބަލި    ނިޝާން 

ކްސް ޕެރަނޮ  
 ފަންގިއުރަން 

ބަލިގެ ކުރީކޮޅު 
ފަންގިސައިޑް 

އެއް 
 ބޭނުންކުރުން 

ގަހުގެ ބުޑުގައި 
ދިޔަލީ  ކަޅުކުލައިގެ

ނޑެއް ޖަހައި ލައް ގަ
ނޑު  ހިކެން ގަސްގަ

 ފެށުން.

ރޮޓް ސްޓެމް   

ޖަރާސީމު އެކުނުލެވޭ 
ސާފު ފެން ބޭނުން 

 ކުރުން 
 

ތިރަމް    ،ސްކޮބޮކް  
 ކެޕްޓަން 

ފަންގިސައިޑް 
އެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

މޫތަކާއިއެކު ގަސްތަކުގެ ޅަ
ބުޑު ފީވެ،ފަތްތައް 

ރީނދޫވެ ގަސް ވަޅޯވެ، 
ގެން ވެއްޓުން ބިނދި   

ފް ޑޭމްޕިންގް އޯ  

ފެން މަދުކުރުން އަދި 
ސާފުފެން 

 ބޭނުންކުރުން.
 

ކޯބޮކްސް ފަދަ ކޮޕަރ 
 ފަންގިސައިޑް 

ފަންގިސައިޑް 
އެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

ފަތުގެ ކައިރިފަށުން 
 ރީނދޫ ނުވަތަ ރީނދޫ
އޮރެންޖް ކުލައިގެ 
ލައްޖަހާ ފަތްތަކުގެ 

ތެރެއަށް ފެތުރި ކެބެޖް 
 ފީވުން  

 ބްލެކްރޮޓް 
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 ފޫޓު( x 100 100ކެބެޖް ދަނޑެއް އަޅާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް )
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 ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ގަސްތައް އިންދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ދަނޑެއް 
 

ނޑު ގިނަވައްތަރުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް    ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ދަނޑުވެރިން ތައްޔާރު ދަ
ނޑުތައްޔާރު ކުރުމުން ބައެއް ފަހަރު އުފެއްދޭ ތަ  ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ކެތީގެ އަދަދު މިގޮތަށް ދަ

ތަފާތު އާއިލާގެ ގަސްތައް އެއް  މަދުވުމުން މާކެޓް ކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ ނަމަވެސް
ނޑެއްގައި އިންދުމުން ބަލިތަކާއި ގެއްލުންދޭ ފަނިފަކުސާތައް ފެތުރޭ މިންވަރު ދަށްވެ  ނޑުވެރިޔާ ދަ ދަ

ނޑު މުއްސަނދި ވެގެން ދެއެވެ. ވެސް ކުޑަ ކުރުމަށް އެހީއަކަށް އަށް ލިބޭ މާލީ ގެއްލުން އަދި ބިންގަ
 ކުރުމާއި ފުޑް ސެކިއުރިޓީގެ ނަޒަރަކުން ވިސްނާއިރު މިއީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

ނޑެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޮޑަށް ބަލަންވާނީ ތަފާތު އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބާވަތްތައް    މިކްސް ދަ
 އިންދާ ހެއްދުމަށެވެ.

ސް ތެރޭގައި (މަ  2މުޑުވައްކުރާނެ ގޮތް )   

ފަހަރު އެއްކަރާ އިންދާނީ    
ފަހަރު އެއްބަށި އިންދާނީ   

ފަހަރު އެއްޒުވާރި އިންދާނީ   
ފަހަރު އެއްކެބޭޖް   

 ކިއުކަމްބާ ބިންމައްޗައް ދުއްވުން ދެފަހަރު 
 ކިއުކަމްބާ ދެފަހަރު ބެޑްގައި  

 ބަޓަނަޓް ދެފަހަރު 
 ބީންސް ދެފަހަރު ބެޑްގައި 

 

ދެވަނަ ބުރަށް ގަސް އިންދާއިރު ކުރިން ގަސް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އިންދާނީ އެހެން އާއިލާއެއްގެ 
އެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުގައި ކެބެޖް ނުވަތަ ބީންސްއިންދާނީ ގަހެކެވެ. މިސާލަކަށް ކަރާ އިންދި ތަނުގައި 

 ށް ވާތީއެވެ.ކިއުކަންބާ އިންދުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެއް އާއިލާއެއްގެ ބާވަތަކަ 
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 އެކި ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ  ދަނޑެ އް އެޅުމަށް  ހިގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ  ޚަރަދު 
 ) ތަނުގެ ބޮޑުމިން '011×'011 (

 

 އަދަދު  ތަފްސީލް       ގަސްކާނާ/ބޭސް  ރޭޓް  ޖުމްލަ 
ގްރާމް  01 ޕަކެޓް ކިއުކަމްބާ 22.11 22.11  0 
ގްރާމް  51 ޕަކެޓް ބަޓަނަޓް 22.11 22.11  0 
ގްރާމް  2 ޕަކެޓް ކެބޭޖް 22.11 22.11  0 
ގްރާމް  01 ޕަކެޓް ބުސް ބީންސް 52.11 52.11  0 
ގްރާމް  2 ޕަކެޓް ބަށި 12.11 12.11  0 
ގްރާމް 51 ޕަކެޓް ކަރާ 21.11 21.11  0 

ކިލޯ  51ބަސްތާ ކޮންޕޯސްޓް   32.11 5,131.11  53 
) އެން،ޕީ،ކޭ އަދި އެހެނިހެން  ރޓިލައިޒަރކިލޯ މިކްސް ފާ  32.11 0,552.11

 މާއްދާތައް އެކުލެވޭ (
32 

 3 ކިލޯ އެމޯނިއަމް ސަލްފޭޓް  51.11 11.11
އެމް،އެލް   011ސައިޑް ގަތުމަށް އިންސެކްޓި ޕަކެޓް 92.11 112.11  2 
ގްރާމް  011ޕަކެޓް ފަންގިސައިޑް ގަތުމަށް  31.11 511.11  2 

ކިލޯ   5.2 ޕަކެޓް ފޯލިއޯ ގަސްކާނާ 511.11 0,111.11  2 
ބޮޑު  ފެންޖަހާ ކުރާ 91.11 031.11  15 
ލީޓަރ 2 ސްޕްރޭޔަރ 221.11 221.11  10 
 10 ރަބަރު އަންގި  03.11 03.11
) އަނގަމަތީގައި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ( މާސްކް 05.11 05.11  10 

 10 ފެން ވަޅެއް ކޮނުމަށް  521.11 521.11
އިންޗި  5 ޕެޓްރޯލް ޕަންޕް 5,323.11 5,323.11  10 
އިންޗި  5/3 ފޫޓް ދާ ހޮޅި 3.11 511.11  21 

 - ޕެޓްރޯލް އާއި ފެންވައިރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު  3,211.11 3,211.11
ނޑުމަސައްކަތުގެ އަގު       3,111.11 02,111.11  - ދަ
  ޖުމްލަ:  35,233.11
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 އެކި ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ދަނޑުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީ  ) 12 މަސް ދުވަހުން (

ތަފްސީލް    ރޭޓް  އަގު   އަދަދު  
 253 ކިލޯ ކިއުކަމްބާ ބެޑްގައި  03.11 1,315.11
 215 ކިލޯ ކިއުކަމްބާ  ) ބިންމައްޗައް ދުއްވައިގެން ( 03.11 1,225.11
 91 ކިލޯ ބަޓަނަޓް  31.11 5,211.11
 051 ކިލޯ ކެބޭޖް  32.11 5,911.11
2, 1.1151  .1123 ބީންސް ކިލޯ    021 

 0151 ކިލޯ ކަރާ  02.11 55,311.11
 01 ކިލޯ ޒުވާރި  21.11 311.11

5, .11231  .1130  525 ކިލޯ ބަށި  
    

12 , .11005   ލިބުނު ފައިސާ  - 
35, .11233 ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ޚަރަދު ތަކެތި ގަތުމަށް  -    

    
35 , .11325 -ފައިދާ  ޚަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ      
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 -ގަސްކާނާ އަޅާނެގޮތް 

މުއްދަތު    ގަސްކާނާ  އަޅާނެ މިންވަރު  
ފޫޓް ބެޑަކަށް     3×02 ބެޑް ތައްޔާރު ކުރާއިރު 

ކިލޯ  51  
 ކޮންޕޯސްޓް 

ނޑަކަށް   ވަޅު ތައްޔާރު ކުރާއިރު  ކިލޯ  5ވަޅުގަ  ކޮންޕޯސްޓް  
ދުވަހުން  05ކޮންމެ 

 05 ދުވަހުން 
-351ފޫޓް ބެޑަކަށް    55

ގްރާމް 531  
މިކްސް ފާރޓިލައިޒަރ/އެން،ޕީ.ކޭ 

 އެކުލެވޭ ކާނާއެއް 
ދުވަހުން  05ކޮންމެ 

ދުވަހުން  05  
ނޑަކަށް  ގްރާމް  01-21ވަޅުގަ މިކްސް ފާރޓިލައިޒަރ/އެން،ޕީ.ކޭ  

 އެކުލެވޭ ކާނާއެއް 
ގަސް ހެދެމުންދާ ގޮތަށް 

 ބަލާފައި 
 2-01ލީޓަރ ފެނަށް  2

 ގްރާމް/ އެމް،އެލް
ސްޕްރޭ  ރ(ލިއަފޯ) ގަސްކާނާ ދިޔާ 
 ކުރުން 
 

 ޢާންމު ބަލި ތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް -

ކުރެވިދާނެ ބައެއް ބޭސް ބޭނުން   ބަލި ނިޝާން  
ރޑް، -މާކޯ، ހޯ  ފަތްތަކުގައި އަދި މޭވާގައި ހުންަނ  ޑައިތޭން ގާ

 އަޑިކަމެއް ހުންނަ މުށިކުލައިގެކަޅު
 ލައްތައް

 އެންތްރެކްނޯސް

 ފެން މަދުކުރުން 
ކެޕްޓަން  ތިރަމް، ،ސްކޮބޮކް  

 ބުޑު ފީވެމޫތަކާއެކު ގަސްތަކުގެ ޅަ
 ވަޅޯވެގެންފަތްތައް ރީނދޫވެ ގަސް 

 ވެއްޓުން 

 ޑޭމްޕިންގ އޮފް 

ފަތްތަކުގެ މަތީފަރާތުގައި ޖަހާފައިހުންނަ  ސިސްޓަމިކް އިންސެކްޓިސައިޑްސް
 ކަޅުކުލައިގެ ފޫ 

 ސޫޓީ މޯލްޑް 

ރޑް،ޓޮޕްސިން -ހޯ ސަލްފަރ ،ގާ ނޑިފުއްތަކެއްހެން ހުދުކުލައިގަިއ   ކު
 ފަތުގައި ޖަހާ ލައްތަކެއް 

 ޕައުޑަރީމިލްޑޫ 
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 ފޫޓު( 100x  100 މިކްސް ދަނޑެއް އަޅާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް )
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 ރޮކްމެލަން 
 

އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ މޭވާއެކެވެ. މެލަން ރާއްޖޭގައި އާންމު ކޮށް އުކާބިޓޭސީ މެލަން އަކީ ކި  
ގަޅު ބިމުގައި އިންދައިގެން ވެސް ރަނމެލަން  ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ގައެވެ. ނަމަވެސްހައްދާ އުޅެނީ 
ގަޅު އަގު ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި ހައްދާލަން ފަސޭހަ ނެއެވެ. މެލަން އަކީ ވަރަށް ރަނނަފާއެއް ނެރެވިދާ

 މޭވާއެކެވެ.

 (Autumn Waltz / known You Seeds)މުޑުވައް: އޯޓަމް ވޯލްޓްޒް 

އިންޗި  05  އޮށް އިންދާނެ ދުރުމިން  ) ދެ އޮށް  ދޭތެރޭގައި ( 
އިންޗި  55  އޮށް އިންދާނެ ދުރުމިން  ) ދެބަރި ދޭތެރޭގައި ( 
ދުވަހުން  5-3 މުއްދަތު  ން ނަގާނެގަސް ފަޅަ މަށްފަހުއޮށް އިންދު   

ދުވަސް  11-22 ނޑަން ލިބެ  މުއްދަތު  ން ނަގާނެގަސްފަޅާތާ މޭވާ ކަ  
ނޑޭނެ ޖުމްލަ  ކިލޯ   3  ވެލަކުން ކެ

 ފޫޓު( 3ފޫޓު  51ބެޑުގެ އަދަދު ) 53
 ދުވަހުން  52ދުވަހުން  52އިންދާނީ  
 ބެޑުގައި  2އިންދާނީ ފަހަރަކު  

 

 

 

 

 

 

ނުޑމަީތގައި މެަލން ހަްއދާފައި   ކޮތަޅުގައި އިންދާފައި  ދަ
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 ދަނޑު ހެދުމަށް  ހިގާނެ  ކަމަށް ލަފާކުރާ  ޚަރަދު -  ) ތަނުގެ ބޮޑުމިން '011×'011 (

 އަދަދު  ތަފްސީލް  ރޭޓް  އަގު 
 ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު 

 10 އުދެލި  002.00 002.00
 10 ފަކީރާ  022.00 022.00
)ކުދި( ވަލްޝަ 31.00 31.00  10 
 10 މަށަން ދަތި  75.00 75.00
 10 ކަތިވަޅި 195.00 195.00
 15 ކަޓަރު  35.00 70.00
ނޑި ނަނު  300.00 300.00  10 ބޮ
 10 ބާލިދި  70.00 70.00
ބޮޑު  ފެންދޭ ކުރާ  91.00 130.00  15 
ލިޓަރ ( 2ސްޕްރޭޔަރ ) 221.00 221.00  01 
( 2އެހެނިހެން ހަރަދު ) ހިފާގެންގުޅޭނެ ސާމާނުގެ % 051.00  

 ފެންވައިރު ކުރުމުގެ ހަރަދު 
އިންޗީގެ (5ޕެޓްރޯލް ޕަންޕު )  5,323.00 5,323.00  10 
އިންޗީގެ ( 5އެސްލޯން ހޮޅި )  193.00 912.00  05 
އިންޗީގެ ( 5އެލްބޯ )  15.00 30.00  15 
އިންޗީގެ ( 5އެންޑް ކެޕް )  25.00 25.00  10 
 12 ފޫޓް މަޑު ހޮޅި ) ޕަންޕަށް ގުޅުމަށް ބޭނުން ކުރާ ( 105.00 525.00
އިންޗި އަށް ( 1.2އިންޗިން  5ރެޑިއުސިން ޓީ )  48.00 144.00  13 
އިންޗީގެ ( 1.2އެސްލޯން ހޮޅި )   45.00 45.00  01 
އިންޗީގެ ( 1.2ބޯލް ވޭލް )  15.00 52.00  13 
އިންޗީގެ ( 1.2އެލްބޯ )  5.00 02.00  13 
އިންޗީގެ( 5ފުޓް ވޭލް )  230.00 531.00  10 
އިންޗީގެ( 1.2ހޯސްކްލިޕް )  4.00 05.00  13 
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 10 އެސްލޯން ތެރަސް  105.00 012.00
 180 ފޫޓް ދާލެއްވި މަޑު ހޮޅި  7.00 0,511.00
ނޑު ) މަޑު ހޮޅިއަށް ޖަހާ ( 160.00 531.00  13 ފެންދޭ މާގަ
ރަދު ޚަފެން ވަޅުކޮނުމާ ވަޅުބެހެއްޓުމުގެ  7,000.00 2,111.00  10 
( 2ރަދުގެ %ޚަރަދު ) ފެންވައިރު ކުރުމުގެ ޚައެހެނިހެން  302.00  

 ދަނޑު ހެދުމާއި ގަސް ހެއްދުމަށްދާނެ ހަރަދު 
5,521.00 75.00 (Autumn Favor or Autumn Waltz / 

known You Seeds) ްޕަކެޓް މެލަން އޮށ     
30 

 105 ބަސްތާ ޔުނިގްރޯ  32.00 3,952.00
0ކިލޯ ފަރިވަޅު  26.00 0,921.00  75 
5ކިލޯ ފަރިވަޅު  26.00 0,921.00  75 
 35  3ކިލޯ ފަރިވަޅު  26.00 901.00

އެމޯނިއަމް ސަލްފޭޓް ކިލޯ  45.00 552.00  05 
އޯ ޝިކިލޯ ފޯލިއަރ ފަރޓިލައިޒަރ ) އެން : ޕީ : ކޭ ރޭ  85.00 552.00

51:51:51 )  

05 

އޯ ޝިކިލޯ ފޯލިއަރ ފަރޓިލައިޒަރ ) އެން : ޕީ : ކޭ ރޭ  85.00 552.00
05:05:31 )  

05 

 10 ރަބަރު އަންގި  27.00 52.00

އަންގި ފޮތި  7.00 32.00  12 

ކޯލް އެންޓްރަޕަކެޓް  80.00 31.00  10 

 10 ޕަކެޓް މެންކޮޒެބް 57.00 22.00

 10 ފުޅި އެބަމެކްޓިން  75.00 22.00

) ސޮލިއުބަލް( ލް ޖީފުޅި ސްޓަރކް 212.00 505.00  10 

 311 ލިޓަރ ޕެޓްރޯލް  20.00 1,111.00

 4 މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ  2,111.00 51,111.00

ނޑު  100.00 3111.00 ހެދުމަށް ދާނެ ހަރަދު ވެޔޮ އަރުވާ ކޮށިގަ  30 
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ނޑި ބަންނަވަކަ ) 32.00 0,121 ( ބޮޑު ބޮ  30 

ނޑުހެދުމާއި ގަސް ހެއްދުމަށްދާނެ ހަރަދުގެ %ޚައެހެނިހެން  5,321.00 ( 2ރަދު ) ދަ  

ރަދު ޚަ މާކެޓް ކުރުމާއި ދަތުރު ފަތުރުގެ   
ނޑުއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެނައުމުގެ ނާލު  0,211.00  ދަ
 ހާވެސްޓް ކުރާ ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ ނާލު 0,511.00
ރަދު ޚައެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ  211.00  
ރަދު ޚަތަކެތި ބަންދު ކުރުމުގެ  0,311.00  
(  2ރަދު ) މާކެޓް ކުރުމާއި ދަތުރު ފަތުރުގެ ހަރަދުގެ %ޚައެހެނިހެން  521.00  

 ޖުމްލަ ހަރަދު  23,645.00
  

 މެލަން  ހައްދައިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީ ) 021 ދުވަހުން (

ތަފްސީލް    ރޭޓް  އަގު   އަދަދު  
 2211 ކިލޯ މެލަން     52.11 340,200.00

    
  ޖުމްލަ ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު    73,645.00

    
  ފައިދާ ޚަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ   ރުފިޔާ  266,555.00

 

 ގަސްކާނާ އަޅާނެގޮތް -

މުއްދަތު    ގަސްކާނާ  އަޅާނެ މިންވަރު  
ފޫޓް ބެޑަކަށް     3 * 02 ބެޑް ތައްޔާރު ކުރާއިރު 

 ކިލޯ  51
 ޔުނިގްރޯ 

 05ދުވަހުން  05ކޮންމެ 
 ދުވަހުން 

މިކްސް ފާރޓިލައިޒަރ/އެން،ޕީ.ކޭ އެކުލެވޭ   521ފޫޓް ބެޑަކަށް  02
 ކާނާއެއް

ގޮތަށް ގަސް ހެދެމުންދާ  ގަސްކާނާ ސްޕްރޭ ކުރުން  ރފޯލިއަ 2-01ލީޓަރ ފެނަށް  2  
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 ގްރާމް/ އެމް،އެލް ބަލާފައި 
 

 

 ފަނިފަކުސާގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް 
 
 ކޮންޓްރޯލް  އަލާމާތް  ބަލި 

ގަހުގެ ކުރިއަށް މުށިކުލަ އެރުން  ތްރިޕްސް
 ދެރަވެ ގުރުޑުވުން އަދި ހެދުން 

 ފިޔާ ބޭސް 
 އެޑްމަޔަރއެބަމެކްޓިން / 

ފަތުގެ ދައްފަރާތުން ކޫރުން  ރެޑް ސްޕައިޑަރ މައިޓްސް
ދަމާފައި ހުރުން އަދި މުށި ކުލަ 

އަށް ބަދަލުވުން/ ގަހުގައި 
މަކުނު ވާ ގޮތަށް ވާ ފުރާފައި 

 ހުރުން 

 ފިޔާ ބޭސް 
  ސްޓަރކްލް ޖީ

 ސަލްފަރ

ގަހުގެ ހެދުން ދެރަވުން/ ގަސް  ސްޕައިރަލިންގ ވައިޓް ފްލައި 
ހަލުވާލުމުން ސޫފިތައް އުދުހޭނެ 
/ މިއީ ވައިރަސް ބަލި ފަތުރާ 

 އް ވަޞީލަތެ

 އިނގުރު ލޮނުމެދު  ބޭސް 
  ސްޓަރކްލް ޖީ

 ސްޕާރކް 
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 ޖަރާސީމްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް 
 

 ކޮންޓްރޯލް  އަލާމާތް  ބަލި 
ތަކެއް ހުރުން / ށްހުދު ކުލައިގެ ފު ފަރާތުގައި މަތީ ތަކުގެފަތް ފައުޑަރީ މިލްޑިއު 

 ފުރަތަމަ ފެންނާނީ ހަރުފަތް ތަކުން 
 ފޮލިކަރ 

 51އެމް ޒެޑް  
ފުރަތަމަ ކުދި ފެންފޮޅުތަކެއް ޖެހުމަށްފަހު ތަފާތު  ޑައުނީ މިލްޑިއު

ތަކަށް އުފެދި ބޮޑުވެ ފަތުގެ މަތިން ފެންނައިރު ބައްޓަން
 ކުލައިގައި ހުރުން ފެހި ރީނދޫ 

 ފަންގިއުރަން 
 އެންޓްރޮކޯލް 

މެލަން މޮސައިކް 
 ވައިރަސް 

ގަހުގެ ހެދުން ދެރަވެ، ދެފަތް ވަޅު ދޭތެރެ ކައިރިވުން / 
ލާފު ކުދިވުން އަދި ފަތަށް އާދަޔާ ޚި ޑިވެނގަހުގެ ފަތްތައް ބޮ
ވެ ރީނދޫ އަދި ގަދަފެހިކުލައިގެ އޮފެއް އަރާ ގުރުޑު 
  ތަންތަންކޮޅު ހުރުން

އިންސެކްޓިސައިޑް 
ބޭނުންކޮށް ގަހަށް 

އަންނަ ފަނިފަކުސާ 
 ދުރުކުރުން 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ފޫޓު(   x 100 100މެލަން ދަނޑެއް އަޅާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް )
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 ން ސިސްޓަމްގައި ތޮޅިމިރުސް ހެއްދުން ޝަ ފާރޓިގޭ 
 ރަފް ޢާ ތަ

ބިންމަތީގައި ހައްދާނަމަ އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ރަނގަޅު ތޮޅިމިރުހުގެ ގިނަ ވައްތަރުތަކަކީ   
ސިއްޙަތެއްގައި ދެމިހުންނަ ގަހެކެވެ. ނަމަވެސް މީޑިއާ ސިސްޓަމްގައި ކޮތަޅެއް ނުވަތަ ހަންބުރި ފަދަ 

މަސްދުވަހެވެ. ނުވަތަ  1ބަލާއިރު ގަހެއްގެ އުމުރަކީ  އުޞޫލުންއެއްޗެއްގައި ހައްދާނަމަ ވިޔަފާރީގެ 
 ސްދުވަހެވެ. މަ 3ގިނަވެގެން 

 
ރާއްޖޭން ފެންނަ ތޮޅިމިރުހުގެ ވައްތަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކޮށްފައި ހުންނަ   

ޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް މުޑުވައްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރެއިން ރަނގަޅު ބައެއް އޯހައިބްރިޑް މުޑުވައްތަކާއި 
އިލެންޑްގެ ންފުނިން އުފައްދާ ޕެޝަން އަދި ތަވެރައިޓީތަކަށް ބަލާއިރު ތައިވާނުގެ ނޯން ޔޫ ސީޑްސް ކު 

ވެރައިޓީއެވެ.  ދެ ' އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަނގަޅު 221'ޕޯ ޑަންގް  ޗިއާ ތައި ކުންފުނިން އުފައްދާ 
ނޫން  މީގެތެރެއިން ޕެޝަން އަކީ ލޯކަލް މާރކެޓަށްވުރެ ބޮޑަށް ރިސޯޓް މާރކެޓަށް ކަމުދާ ކުޅިރަހަގަދަ 

އަކީ ލޯކަލް މާރކެޓަށް ވަރަށް ކަމުދާ ތަންކޮޅެއް  221ފަށް ޕޯ ޑަންގް ލާސެލެޑް މިރުހެކެވެ. މިއާ ޚި
ވައްތަރަކީވެސް ހައްދަން ފަސޭހަ ގަހުން މިރުސް ލިބޭ ދެ ގަދަ ކުޅިރަހައެއް ހުންނަ ވައްތަރެކެވެ. މި 

 ދެ ރަނގަޅު  ހަލާކުވުން ކުޑަ  ނގަޅު އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައިވެސް މިންވަރާއި ބަރުދަން ރަ 
 ވައްތަރެވެ.

 
 ނެ ބައެއް މުޑުވައްތައް:ބޭނުންކުރެވިދާ 

  ް221ޕޯ ޑަންގް  -މުޑުވަކުގެ ނަނ (Po Dung 576 / Chia Tai) 
  ްޕެޝަން   -މުޑުވަކުގެ ނަނ(Passion / Known You seeds) 
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 އޮށް އިންދުމަށްފަހު ގަސްފަޅަން ނަގާނެ މުއްދަތު  ދުވަސް  1-5
 ) ދެގަސް ދޭތެރޭގައި( ގަސް އިންދާނެ ދުރުމިން  ފޫޓް  3
 ) ދެބަރި ދޭތެރޭގައި (ގަސް އިންދާނެ ދުރުމިން   ފޫޓް  5

03”X51”  ްގަސް ރުވާ ކޮތަޅުގެ ބޮޑުމިނ 
ނޑަން ލިބެން ނަގާނެ މުއްދަތު  ދުވަސް  22  ގަސްފަޅައިގެން މޭވާ ކަ
ނޑޭނެ ޖުމްލަ ކިލޯ  3  ގަހަކުން ކެ

 ފަހަރު  0މުޑުވައްކުރާނީ  
 

 ތޮޅިމިރުސް ހެއްދުމަށް އަލްބަޓް ސޮލިއުޝަން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް މީޑިއާ ސިސްޓަމްގައި 

 
 ގަހުގެ އުމުރު 

 
 ފެން 

ސްޓޮކްސޮލިއުޝަން ފެނާއި 
 އެއްކުރާ މިންވަރު 

ގަހަކަށް ދޭނެ 
 މިންވަރު
 A B )ދުވާލަކު(

 އެމް.އެލް  021 އެމް.އެލް  021 އެމް.އެލް  021 ލިޓަރ 01 ވަނަ ހަފްތާ  0
 އެމް.އެލް  021 އެމް.އެލް  521 އެމް.އެލް  521 ލިޓަރ 01 ވަނަ ހަފްތާ  3އަދި  5
 އެމް.އެލް  521 އެމް.އެލް  521 އެމް.އެލް  521 ލިޓަރ 01 ވަނަ ހަފްތާ  5
 އެމް.އެލް  521 އެމް.އެލް  211 އެމް.އެލް  211 ލިޓަރ 01 ވަނަ ހަފްތާ  2
 އެމް.އެލް  211 އެމް.އެލް  211 އެމް.އެލް  211 ލިޓަރ 01 ވަނަ ހަފްތާ  2އަދި  1
ވަނަ ހަފްތާއިން  3

 ފެށިގެން 
 އެމް.އެލް  211 އެމް.އެލް  111 އެމް.އެލް  111 ލިޓަރ 01

 

ލިޓަރ ފެންއަޅާަފއި( ސްޓޮކް  51ކޮންޓެއިާނއެްއގައި ވަކިން )ކޮންމެ ެއއްޗަކަށް  5މަތީގައި ެއވަނީ  ނޯޓް:

ސޮލިއުަޝން ތައްޔާރުުކރުަމށްފަހު ަގްސތަކަށް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތަެށވެ. ަގސްތަކަށް ފުރަތަމަ ސޮލިއުަޝން 
 ުދވަސް ވުމުްނނެވެ. 2ދޭނީ ކޮތަޅަށް ަބދަލުކުރާތާ 

 



 

47 

 

 ( 011×'101') ތަނުގެ ބޮޑުމިން   -ޚަރަދު ކަމަށް ލަފާކުރާ ޔާރުކުރުމަށް ހިނގާނެ ތައް  ދަނޑު 

 އަދަދު  ތަފްސީލް      ތަފްސީލް  ރޭޓް  ޖުމްލަ 
 12 ގްރާމް  01ޕަކެޓް މިރުސް އޮށް    95.00 190.00

ނޑި     080000 82,220.00  551 ކިލޯ  51ބަސްތާ ބޮނބިކު
 231 02"×03ކޮތަޅު " 08000 8,832.00

 32 ން ޕެކެޓް އަލްބަޓް ސޮލިއުޝަ 00.000 01,20.000
 15 ކިލޯ އެމޯނިއަމް ސަލްފޭޓް  80000 100000

 02 އެމް،އެލް        011ގަތުމަށް  ންސެކްޓިސައިޑް ފުޅި އި 0.000 1,425.00
 01 ގްރާމް 011ޕަކެޓް ފަންގިސައިޑް ގަތުމަށް     20000 200000

 3 ކިލޯ   5.2ގަސްކާނާ    ޕަކެޓް ފޯލިއަރ 800000 1,600.00
ލިޓަރ 51ބާލިދީ  150.00 150.00  10 
ލީޓަރ 2ސްޕްރޭޔަރ    2.0000 2.0000  10 

 10 ޝަވަލް  ) ކުދި ( 00000 00000
 10 ރަބަރު އަންގި  02000 02000
 10 މާސްކް   ) އަނގަމަތީގައި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ( 08000 08000

ކޮނުމަށް ފެން ވަޅު  1,000.00 1,000.00  10 
ލިޓަރ0111ކަޅު ހަން  3,200.00 3,200.00  10 
އިންޗި  5ޕެޓްރޯލް ޕަންޕް     4,853.00 4,853.00  10 
އިންޗި  5/3ފޫޓް ދާ ހޮޅި      2000 2,880.00  311 
 - ޕެޓްރޯލް އާއި ފެންވައިރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު  7,300.00 7,300.00
ނޑު ހެދުމަށް އަދި ގަސްތައް  2,000.00 2,000.00 ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮށިގަ

 އެހެނިހެން ޚަރަދު 
- 

ނޑު ބަލަހައްޓާމީހާގެ  30,000.00 30,000.00  - މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ       1ދަ
  ޖުމްލަ:  108,995.00
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 މީޑިއާ ސިސްޓަމްގައި ތޮޅިމިރުސް ހައްދައިގެން 

 ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އާމްދަނީ  ) 11 މަސް ދުވަހުން(

 

ތަފްސީލް    ރޭޓް  އަގު   އަދަދު  
 5513     ކިލޯ މިރުސް  22 165,600.00

    
  ތަކެތި ގަތުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ ޚަރަދު   ރުފިޔާ  108,995.00

    
  ޚަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިދާ   ރުފިޔާ  56,605.00

 

 

 ޢާންމު ބަލި ތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް ތައް -

 ޢާންމުކޮށް ފެންނަ ބަލި  ނިޝާން  ހައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތް 
ފަންގިސައިޑް އެއް 

 ބޭނުންކުރުން 
ތްތަކުގައި ޖަހާ ރީނދޫ ބޯޑަރެއްލެވިފައިވާ ފަ

ލައްތަކެއް ކުދި  ވަށްކޮށް ހުންނަ  
 ސާކަސްޕޯރާ ލީފްސްޕޮޓް 

ސިސްޓަމިކް 
އިންސެކްޓިސައިޑެއް 

 ބޭނުންކުރުން 

 ޓީމޯލްޓްސޫ ފަތްތަކުގެ މަތީގައި ޖަހާ ކަޅު ފޫ

ފަންގިސައިޑް އެއް 
 ބޭނުންކުރުން 

އަޑިކަމެއް ފަތްތަކުގައި އަދި މޭވާގައި 
 ހުންނަ ކަޅުމުށިކުލައިގެ ލައްތައް 

 އެންތްރެކްނޯސް

 

 ޢާންމު ބަލި ތަކާއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބޭސް ތައް -
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 ނިޝާން  ހައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތް 
ޢާންމުކޮށް ފެންނަ 

 ފަނިފަކްސަ 
 ބޭސް ފިޔާ 

 ޑައިމެތޮއޭޓް
 ޑައިފޮސް

ގަހުގެ ޅަފަތްތަކަށް ހަމަލަދީ ގަސްގުރުޑުކުރާ، 
ލޮލަށް ފެނުން ދަތި މަކުނެއްކުޑަކަމުން ހަމަ  

 މައިޓް

 އިނގުރު ލޮނުމެދު ބޭސް
 އެބަމެކްޓިން 
 ސީ ކްރޯން 

މަޑުފެހި ކުލާގެ ނުވަތަ ރަތްކަޅު ކުލައިގެ 
ސޫފިތަކެއް ކުދި  

 ފިޑް އެ

 ފިޔާ ބޭސް 
 ޑައިމެތޮއޭޓް

 ހީރޯ 

 ތްރިޕްސް  ފަތްތައް ގުރުޑުވެ މުށިކުލައެރުން

 އިނގުރު ލޮނުމެދު ބޭސް
 ޓޮކުތިއޯން 

 ސީ ޖީ ރައިޑަރ

 ކެޓަރޕިލަރ މިރުހުގެ އެތެރެއަށް ވަދެ ކައިހަދާ ފަނި
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 ފޫޓު(   x 100 100ތޮޅި މިރުސް ދަނޑެއް އަޅާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް )
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 ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް  މާލެ  ވަނަ އަހަރު  5105

 )ކިލޯއިން( އުފެއްދުންތެރިކަން 
 

 ވިކުނު އަދަދު )ކިލޯއިން( ބާވަތް 
 64,118 ބަށި

 14,227 ބިލެތް 
 484,225 ކަރާ 

 83,137 ކިއުކަންބާ 
 553,251 ފަޅޯ

 183,315 ފަތްކެޔޮ 
 3,433 ބީންސް
 125,783 ބަރަބޯ

 27,569 ގިތެޔޮ މިރުސް 
 81,390 ކެބެޖް ޗައިނީޒް 

ބަށި

ބިލެތް

ބަރަބޯ

ކަރާ

ކިއުކަންބާ 

ފަޅޯ

ފަތްކެޔޮ

ބީންސް

ސްގިތެޔޮ މިރު

ބެޖްޗައިނީޒް ކެ
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 ރުފިޔާއިން( ލިބުނު އާމްދަނީ ބާވަތްތަކުން އުފެއްދުންތެރިކަން )ވަނަ އަހަރުގެ  5105
 

 

 ލިބުނު އާމްދަނީ )ރުފިޔާއިން( ޔުނިޓް  ވިއްކި އެވަރެޖް އަގު  ބާވަތް 
 1,103,216.00 ކިލޯ   51/- ބަށި

ނޑި  33/- ބިލެތް   3,326,800.00 ބޮ
50/- ކަރާ   4,421,300.00 ކިލޯ  

51/- ކިއުކަންބާ   1,548,850.00 ކިލޯ  
09/- ފަޅޯ  4,580,920.00 ކިލޯ  

293/- ފަތްކެޔޮ  ނޑު    2,794,745.00 ގަ
32/- ބީންސް  73,845.00 ކިލޯ  
 1,085,842.00 ކިލޯ  02/- ބަރަބޯ

513/- ގިތެޔޮ މިރުސް   3,672,030.00 ކިލޯ  
39/- ޗައިނީޒް ކެބެޖް   1,285,250.00 ކިލޯ  

 -
 500,000

 1,000,000
 1,500,000
 2,000,000
 2,500,000
 3,000,000
 3,500,000
 4,000,000
 4,500,000
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 ކަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ނިސްބަތް ރުފިޔާއިން(އުފެއްދުންތެރިކަން )އަތޮޅުތަ ވަނަ އަހަރުގެ  5105

 ބ ނ ށ ހދ ހއ ބާވަތް 
 7,000.00 6,800.00 50,360.00 - 3,750.00 ބަށި 

 920.00 - 33,900.00 600.00 21,615.00 ބަރަބޯ 

 - - 6,250.00 13,050.00 - ބިލެތް 

 - 900.00 196,500.00 - - ކަރާ 

 - 6,840.00 91,690.00 - 3,750.00  ކިއުކަންބާ

 128,400.00 - ފަޅޯ

                 

52,200.00  

                 

18,300.00  

                       

120.00  

 - 300.00 130,850.00 39,800.00 179,000.00 ފަތްެކޔޮ 

 - - - - - ބީންސް

 - 10,650.00 188,060.00 - 19,000.00 ގިތެޔޮ މިރުސް

 - - - - - ޗައިނީޒް ކެބެޖް 

  63,000.00    މެލަން

 8,040.00 106,790.00 749,810.00 181,850.00 227,115.00 ޖުމްލަ 

. 

 ފ މ އދ އއ ކ ބާވަތް 
 - - 750.00 779,500.00 127,700.00 ބަށި 

 - - - 720,000.00 52,820.00 ބަރަބޯ 
 - - - 3,307,500.00 - ބިލެތް 
 - - - 1,428,200.00 148,200.00 ކަރާ 

 - - 1,800.00 1,165,250.00 176,700.00  ކިއުކަންބާ
 - - - 4,244,550.00 103,750.00 ފަޅޯ

 2,000.00 - - 213,930.00 766,600.00 ފަތްެކޔޮ 

 - - - 66,045.00 7,800.00 ބީންސް
 - 126,000.00 - 315,100.00 296,200.00 ގިތެޔޮ މިރުސް
 - - - 1,242,600.00 40,250.00 ޗައިނީޒް ކެބެޖް 
 2,000.00 126,000.00 2,550.00 13,482,675.00 1,720,020.00 ޖުމްލަ 
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 ސ ޏ ގއ ލ ތ ދ ބާވަތް 
 - - - 127,356.00 - - ބަށި

 150.00 - - 228,577.00 3,360.00 23,900.00 ބަރަބޯ

 - - - - - - ބިލެތް 

 - - - 2,617,500.00 30,000.00 - ކަރާ

 - - - 102,820.00 - - ކިއުކަންބާ

 - - - 29,100.00 4,500.00 - ފަޅޯ 

 40,000.00 223,750.00 6,000.00 1,178,800.00 12,615.00 1,100.00 ފަތްކެޔޮ 

 - - - - - - ތޮޅި 

 - - - 2,534,100.00 182,920.00 - ގިތެޔޮ މިރުސް 

 - - - 2,400.00 - - ޗައިނީޒް ކެބެޖް 

 40,150.00 223,750.00 6,000.00 6,820,653.00 233,395.00 25,000.00 ޖުމްލަ 

 

  ީވަނަ އަހަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން އަތޮޅުތަކުގެ  5105ތާވަލުގައި ހިމަނާފައި މިވަނ
 ތަފާސް ހިސާބެވެ.

  ްޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓް  ތަފާސް ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެގްރިކަލްޗަރަލ
 ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ސެކްޝަނުގެ ދަށުން ހިނގާ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ.

 

-------------------------------------------  ***------------------------------------------ 
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 އެނެކްސް 
 

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ޓެނިކަލް ބަސްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލް މިފޮތުގައި 
 

 ( ޭއެން. ޕީ. ކNPK) 

( އަކީ ގަހަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންވާ K( އަދި ޕޮޓޭސިއަމް )P) ފޮސްފަރަސް ، (Nނައިޓްރިޖަން )
މުގެ މާއްދާއެވެ. ގަހުގެ ހެދިބޮޑުވުމުގައި އާއި މައުއެުޅމުގައި އަދި މޭވާ ބޮޑުކޮށްދިނު 3ކާނާގެ 

 އިތުރުވެސް މިތިން މާއްދާ ގަހަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

 ްފެރޮމޯން ޓްރެޕްސ 

ކުރާ ކެމިކަލެއް އްކަތްކުރާ ގޮތަށް، މަސައްކަތްއެކި ސޫފާ ސޫފީގެ ގައިގައި ހުންނަ ހޯމޯން މަސަ
 ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަގޮތުން،  . މި ދަނތުރަރު ކޮށްފައި ހުންނަ ދަންތުރައެކެވެބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާ 

 ހަށް ސޫފާ ސޫފި ގެނެސް މަރާލަދެއެވެ."ފެރޮމޯން" ގެ ވަ
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 ކެމިކަލް ނަން  ގިރޭސިން އިނ ވިޔަފާރި ނަން )އާންމުނަން(
 ޓެބުކޮނެޒޯލް  Folicur ފޮލިކަރ

 ކޮޕަރ ހައިޑްރޮކްސައިޑް  Funguran ފަންގިއުރަން 
 ޕްރޮޕިނެބް Antracol އެންޓްރަކޯލް 
 ޑައިނޮޓިފުރަން  Starkle G ސްޓާކަލް ޖީ

 ސަލްފަރ Kumulus ކުމުލަސް 
 އެބަމެކްޓިން  Abamectin ރިހާކުރުބޭސް އެބަމެކްޓިން / 

 އިމިޑާ ކްލޮޕްރިޑް  Admire އެޑްމިއާ 
 ކާބެންޑަޒިމް  Ho - Guard ހޯގާޑް 
 މެންކޮޒެބް Marco މާކޯ

 މެންކޮޒެބް M45 Dithane M45ޑައިތޭން 
 ކޮޕަރ އޮކްސިކްލޮރައިޑް  Cobox ކޯބޮކްސް 

 ތިރަމް Pomarsol Forte ޕޮމާރސަލް ފޯޓް 
 ކެޕްޓޭން  Captaf ޓެފް ކެޕް

 ތަޔޮފެނޭޓް މީތައިލް  Topsin ޓޮޕްސިން
 ކޮޕަރ އޮކްސައިޑް  Perenox ޕެރެނޮކްސް 
 ޕްރޮފެނޮފޮސް  C - cron ސީ ކްރޯން 

 ފްލުބެންޑިއަމައިޑް Fame ފޭމް
 ސަލްފަން ކާބޯ  Marshal މާރޝަލް 
 ފިޕްރޮނިލް  Regent ރިޖެންޓް 
 ކާބްރިލް  Sevin ސެވިން 

 ޕްރޮތިއޮފޮސް Tokuthion ޓޮކްތިއޮން 
 ޑައި މެތޮއޭޓް Dimethoate ޑައިމެތޯޓް
 އެސިފޭޓް  C - phate ސީ ފޭޓް 
 އެންޑޯ ސަލްފަން  Thiodon ތިއޮޑޮން

 ކޮޕަރ އޮކްސި ކްލޮރައިޑް Helmoxy ހެލްމޮކްސީ 
 ކްލޮރޯފައިރިފޮސް  Vita Shield ވިޓަޝީލްޑް 
 މިޕްރިޑްއެސިޓަ Dhanpreed ދަންޕްރީޑް 
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