
 

 

 ތައާރަފ ް

ްް ފޫޓުގެްއުސ މިނަށ ްހެދޭްކަފިގޮފިްގިނަގަހެކެވެ.ްފޭރުނ 02ްްް-51ފޭރުގަހަކީ

ޖޫސ ފަދަްތަކެތިްތައ ޔާރުކުރެވެއެވެ.ްމީގެްތެރޭގައިްޖެލީް، ތަފާތުްކާތަކެއ ޗާއި

އާއިްޖޭމ ވެސ ްހިމެނެއެވެ.ްއަދިްފޭރަކީްހަށިގަނޑަށ ްބޭނުނ ވާްކާނާގެްބައެއ ް

ކާރބޯހައިޑ ރޭޓ ސ ްއަދިްފައިބަރްއަދިްގިނަްޢަދަދަކަށ ް، ފެޓ ސ ، ބާވަތ ތައ ްހިމެނޭްމޭވާއެކެވެ.ްމިގޮތުނ ްފޭރުގައިްޕ ރޮޓީނ ސ 

  ކެލ ސިއަމ ްއަދިްފޮސ ފަރަސ ްހިމެނެއެވެ.، އަޔަނ ، ވިޓަމިނ ސީްހިމެނެއެވެ.ްފޭރުގައިްއާދައިގެްވަރަކަށ ްވިޓަމިނ ްއޭ

 

 

 

 މުޑުވައ ނެގުނ 

ނަގާއިރުް  މުޑުވައ ް ް ފޭރަކުނ ނެވެ. ފުރިހަމަް ބައ ޓަނ ް ދޮނ ވެފައިވާް ގަޅަށ ް ރަނ ގަހަކުނ ް ބަލިނުޖެހޭް މުޑުވައ ނަގާނީް

އާދައިގެް ފޭރަށ ވުރެނ ް ރަނ ގުް ހިމެނޭް ވައ ތަރުތަކުގައިް ފޭރުގެް ް މަދުވާނެއެވެ. އޮށ ް ލިބޭމޭވާގެް އޮށ ނެގުމުނ ް ފޭރަކުނ ް އޮށ މަދުް

އޮށ ތައ ް ް ދޮވެލާށެވެ. އޮށ ތައ ް ރަނގަޅަށ ް ނެގުމަށ ފަހުް އޮށ ތައ ް ފޭރަކުނ ް ރަނގަޅުް ް ގިނައެވެ. ވިޓަމިނ ސ ް އެކުލެވޭް ފޭރުގައިް

ގިނަދުވަހުް ބެހެއ ޓުމުނ ް ބަނ ދުކޮށ ފައިް ވައިނުވަނ ނާނެހެނ ް އެއ ކޮށ ފައިް އަޅިކޮޅަކާް ހިއ ކާލުމަށ ފަހުް ބަހައ ޓައިގެނ ް ހިޔަލުގައިް

 ހަލާކުނުވެްހުނ ނާނެއެވެ.ް

 މުޑުވައ ކުރުނ 

ވެލިއަޅާއިރުްކާުދް  ހަދާއިރުްނުވަތަްފޮށިގަނޑަކަށް  ފަދަްއެއ ޗެއ ގައެވެ.ްބެޑް  މުޑުވައ ކުރާނީްބެޑުގައިްނުވަތަްފޮށިގަނޑެއް 

އެއ ކުރުނ ްރަނގަޅުވާނެއެވެ.ްއޮށ ތައ ްއިނ ދުމުގެްއެއ ދުވަސ ކުރިނ ްފެނ އެއ ޗަކަށ ްއޮށ ތައ ްއެޅުމުނ ްގަސ ފެޅުނ ްއަވަސ ވާނެއެވެ.ް

ްް ދޭތެރޭގައި 4ްްްްއޮށ އިނ ދާނީްހަތަރުބައިކުޅަްއެއ ބައިްއިނ ޗިްފުނ މިނުގައިްދެބަރިް ދޭތެރޭގައި ްދެއޮށ ް 0ްއިނ ޗިްހުނ ނަވަރަށެވެ.

ްް ޑަކަށ  ގާތ ގަނ އޮށ އިނ ދާތާް ް ގަޅުވާނެއެވެ. ރަނ ހުރުމުނ ް 0ްްްްއިނ ޗިް އޮށ 3ްްްނުވަތަ ް ގަސ ފަޅާނެއެވެ. ތެރޭގައިް ހަފ ތާގެް

އިނ ދާފައިވާތަނ ްގަދަްއަވިނ ްސަލާމަތ ކުރުމަށ ޓަކައިްޝޭޑުނެޓުނ ްނުވަތަްކޮކާއަވިްލިބޭގޮތަށ ްފަނ ފަދަްއެއ ޗަކުނ ްހިޔާކޮށ ލުނ ް

ްް އިނ ޗިއަށ ްހެދުމުނ ްގަސ ތައ ްނަގައިްކޮނ މެްގަހެއ ްކޮތަޅުްނުވަތަްދަޅެއ ފަދަްއެއ ޗެއ ގައ0ްްްިރަނގަޅެވެ.ްގަސ ތައ ްފަޅައިގެނ 

 އިނ ދައިގެނ ްގަސ ތައ ްބޮޑުކުރާށެވެ.

ްް، ކަރުގޮހު، ކާދުް)ފަތ  މަސ ދުވަސ ްނުވަތ0ްްްައަޅި(ްފާޑުގެްއެއ ޗެތިްއަޅާްފީވަނ ދެނ ްބަހައ ޓާށެވެ.ްމިތަކެތިްގާތ ގަނޑަކަށ 

ްް ޑަކަށ  ގާތ ގަނ ދުރުމިނުގައިް ޑެއ ގެް ވަޅުގަނ ދެް ކޮނ މެް މިއިނ ް ް ފީވާނެއެވެ. ތެރޭގައިް 5ދޮޅުމަސ ދުވަހުގެް ހުރުމުނ 1ްްް ފޫޓ ް

 ރަނގަޅުވާނެއެވެ.ްގަސ ތައ ްރުވުމަށ ފަހުްދުވާލަކުްދެއިރުްފެނ ދޭނ ޖެހޭނެއެވެ.

 

 ފޭރު



 

 ގަސ ތައ ްރުވުނ 

ފޭރުއިނ ދަނ ްޚިޔާރުކުރެވޭްބިމަކީްކަޅުފަސ ްގިނައިނ ްއެކުލެވޭްވެލިްހިމުނ ނޫނ ްބޮޑެތިްގަލާއިްމޫމަދުްތަނަކަށ ް 

5ް  ½ވާނ ޖެހެއެވެ.ްއަދިްރަނގަޅުްފެނ ހުރެފައިްބިނ ގަނޑުްއެއ ވަރުްތަނަކަށ ވެސ ްވާނ ވާނެއެވެ.ްމަޑުވަތ ކުރިްގަސ ތައ ރުވާނީް

 ފޫޓުގެްވަޅުގަނޑެއ ްކޮނުމަށ ފަހ2x2x2ްްުފޫޓަށ ްހެދުމުނ ނެވެ.ްގަސ ތައ ރުވުމަށ ޓަކައިްވަޅުްތައ ޔާރުްކުރަނ ވާނެެެއެވެ.ްމިގޮތަށ ް

 

 ގަސ ތައ ހޭހަނ ކުރުނ 

 ްް މަސ ވާނ ދެނ ްކޮނ މެްމަހަކުްއެއ ފަހަރުްކާދުްއަޅަނ ވާނެއެވެ.ްއެއަށ ފަހ6ްްްުގަސ ތައ ްއިނ ދާްހެދެނ ފެށުމުނ ްފުރަތަމަ

އަހަރަކުްދެފަހަރުްކާދުްއެޅުމުނ ްރަނގަޅުވާނެއެވެ.ްގަސ ފޯދިްމޭވާްއަޅަނ ވުމުނ ްކާދުްއެޅުމަށ ްޚާއ ސަްސަމާލުކަމެއ ްދޭނ ޖެހެއެވެ.ް

ްް އަހަރުނ ނެވެ.4ްްް-3އެއީްމޭވާއަޅާްދުވަސ ވަރުްގަހަށ ްއިތުރުކާނާްބޭނުނ ވާނެތީއެވެ.ްފޭރުގަސ ްއާއ މުގޮތެއ ގައިްފޯދޭނީްއިނ ދާތާ

ްް ހެދުމުނ ްގަސ ޅަވެ ްމިގޮތައ ް ކޮށާލުނ ްރަނގަޅެވެ. ކުރިތައ ް ދެމޫސުމުގައިްގަހުގައިްމޭވާއަޅާްއޭގެްމޫސުނ ްދިއުމުނ ްމޭވާއެޅިް

 މޭވާއަޅައެވެ.ް

  ބަލިްއަދިްފަރުވާ

ހުދުކޫޑިްއަދިް، ސ ކޭލ ްއިނ ސެކ ޓ ، ތ ރިޕ ސ ، ފޭރުގަހަކީްޢާއ މުކޮށ ްބަލިނުޖެހޭްގަހެކެވެ.ްނަމަވެސ ްމީލީބަގ ސ  

ކަޅުކޫޑި(ްއަޅާގޮތ ވެއެވެ.ް ްމިފަދަްބައެއ ްފަނިފަކުސަްއެޅުމާގުޅިގެނ ްސޫޓީްމޯލ ޑ ް) އުދުހޭްހުދުކޫޑިްފަދަްފަނިފަކުސަްއަޅައެވެ.
 މިފަދަްފަނިފަކުސަްކޮނ ޓ ރޯލ ކުރުމަށ ްސިސ ޓަމިކ ްއިނ ސެކ ޓިސައިޑެއ ްސ ޕ ރޭކުރާށެވެ.

 ފަރުވާ

ްގޭތެރޭގައިްހުނ ނަްގަސ ތަކުނ ްހުދުކޫޑީގެްއަސަރުް ގޭތެރޭގައިްހައ ދާްފޭރުގަސ ތަކުނ ްހުދުކޫޑިްފެނުމަކީްވަރަށ ްއާނ މުކަމެކެވެ.
ހުރިނަމަްކުކިނ އޮއިލ ްކޮޅެއ ްސައިބޯނިފެނަށ ް ކޫޑީގެްއަސަރުް ގަދަޔަށ ް ްވަރަށ ް ފެނ ްބޭނުނ ކުރެވިދާނެއެވެ. ފެނުމުނ ްސައިބޯނިް

 އެއ ކޮށ ލުމަކީްރަނގަޅުކަމެކެވެ.

ެުފުޅާދާއިރާއެއ ގައިްދަނޑުގައިްފޭރުްހައ ދާްފަރާތ ތަކުނ ްއިސ ވެްދެނ ނެވިްފަނިފަކުސާތަކުގެްއުނދަގުލުނ ްގަސ ތައ ްސަލާމަތ ް
 ލީޓަރުްފެނަށ ްގިރުވުމަށ ފަހުްގަސ ތަކަށ ްސ ޕ ރޭްކުރެވިދާނެއެވެ.5ް)އިނ ސެކ ޓިސައިޑ (ް“ްމާޝަލ ”އެމ އެލ 0ކުރުމަށ ް

 މިބަލިްޖެހުމުނ ްފަތ ތައ ްރަތ ދަނބުްފާޑުގެްކުލަޔަކަށ ްބަދަލުވެއެވެ.އަދިްގަސ ތައ ްނިކަމެތިވެްމަތިވަރުްދަށ ވެއެވެ.ގޯވާްރަސ ޓ :ް

 ކޮޕަރްފަނ ގިސައިޑެއ ްބޭނުނ ކޮށ ގެނ ްމިްބަލިްކޮނ ޓ ރޯލ ްކުރެވިދާނެއެވެ.ކޮނޓ ރޯލ :ް


