
 

 

 ތައާރަފ ް

ނިސ ބަތ ވާް އާއިލާއަށް  ބިޓޭސީް ކިއުކަރ އަކީް ކަނ ބާް ނުވަތަް ކިއުކަނ ބާް

ބާވަތަކެވެ ްްތަރުކާރީގެް ބޭނުނ ކުރާް. ކެއުމުގައިް ދިވެހިނ ގެް އަކީް ކިއުކަނ ބާް

އެއ ބާވަތެވެ މުހިނ މުް ހިމެނޭް ތެރޭގައިް ބާވަތ ތަކުގެް ްްތަރުކާރީގެް ރާއ ޖޭގެް. މިހާރުް އަކީް ކަނ ބާް ގިނަް ބޭނުނ ކުރާް ރާއ ޖޭގައިް

ތަކެވެ ްްއުފެއ ދުން  އިތުރެވެ. މިނ ވަރުް އުފައ ދާް ް އަދަދަށ ވުރެް ކުރާް އިމ ޕޯޓް  ރާއ ޖެއަށް  ދިވެހިް  ް.ކަނ ބާް މިއީް އެހެނ ކަމުން 

އަދާކުރާްތަރުކާރީއެކެވެ މުހިނ މުްދައުރެއް  ނޑުވެރިކަމުގައިްވަރަށް   .ދަ

 އިނ ދާްހެއ ދުނ 

ހެދޭްބާވަތަކެވެ ްްކަނ ބާްއަކީްރާއ ޖޭގެްމާހައުލުގައިްފަސޭހައިން  ކަނ ބާް. ނޑުްދެގޮތަކަށް  ނޑުވެރިނ ގެްތެރޭގައިްމައިގަ ދަ އެގޮތުން 

ހަދައިގެނ ނާއި.ްހައ ދާްއުޅެއެވެ ސިސ ޓަމ ގައެވެ، އެއީްބިމުގައިްބެޑް   .ްހައިޑ ރޮޕޯނިކް 

ހައ ދާއިރު ޖަހާލައިްް،ބިމުގައިް ޑުް ނ ފަސ ގަ ސާފުކޮށ ލަނ ވާނެއެވެްް،ފުރަތަމަް ބިން  ގަޅުް ރަނ މޫނަގައިް ގަސ ގަހުގެް .ްއޮށ ގަލާއިް

ްް ކާނާއެއ  އޯގަނިކް  ފަދައެއ ޗެއ ް)އެއަށ ފަހުް ގެރިގުއިް ނުވަތަް ްްކާދުް އެއ ކޮށ ލާށެވެ( ޑަށް  ނ ްްފަސ ގަ ކުރާނީް. ތައ ޔާރުް ބެޑުް

 ފޫޓުްއަދިްދިގުމިނުގައ2ްިބެޑުގެްފެޅާމިނުގައިް.ްއެއަށ ފަހުގައެވެ

ްްފޫޓުްބެހެއ ޓިދާނެއެވެ 14 ނޑުމަތީގައެވެ. ރަނގަޅީްސީދާްދަ ްްމުޑުވައ ކުރުމަށް  ސަބަބަކީްމިހާރުްގެނ ގުޅެްގިނަްވެރައިޓީްތަކަކީް.

ލަސ ވާނެތީއެވެ ހެދުން  ނަމަްގަސް  މަސައ ކަތ ކޮށ ފިް ރުވަން  ފަހަރުްމަތިން  ތަކަކަށ ވެފައިްއެކިް ފޯދޭްވެރައިޓީް އަވަހަށް  .ްވަރަށް 

އިނ ދާތާް  .ދުވަސ ތެރޭގައިްކިއުކަނ ބާްއަޅަނ ފަށާނެއެވ53ްެއާނ މުްގޮތެއ ގައިްްއޮށް 

އިނ ދާށެވ1ްެއޮށ ްއިނ ދުމުގައިްދެގަސ ދޭތެރޭގައިް އިނ ދަނ ވާނީްފުރަތަމަްބަރީގައިް.ްްފޫޓުްހުނ ނާނޭހެން  އަދިްދެވަނަްބަރީގައިްއޮށް 

ދިމާކޮށ ގެނ ނެވެ ހުސ ޖާގައަށް   .ްއިނ ދިްވަޅުތަކާްދިމާްނުވާގޮތަށް 

ފަސޭހަވާނެއެވެ ލުއިވެފައިް މަސައ ކަތް  އިރުް އިނ ދާް ސިސ ޓަމުގައިް ްހައިޑ ރޮޕޯނިކ ސް  ް ފުޅިމަދުް. ނުވަތަް ޓ ރަފް  އެގޮތުން 

ހެއ ދިދާނެއެވެ  .ްފޮށީގައިވެސް 

ހައ ދާއިރުްދެގަސ ދޭތެރޭގެްދުރުމިނ ްް ކުރެވިދާނެއެވ1ްްެމިގޮތަށް  މައިކުރ8ްްްިއަދިްް.ްްފޫޓަށ ވުރެްކައިރިވެސް  ވެޔޮްދިގުވުމުން  ފޫޓަށް 

ްްބުރިކޮށ ލާށެވެ ކާނާގެްޚަރަދުްކުޑަްކުރެވި. ްްއަޅާްތަރުކާރީގެްފެނ ވަރުްރަނގަލުވާނެއެވެ، އޭރުން  މީގެްއަރިމަތިްކުރިތައ ވެސް .

ހެއ ދިދާނެއެވެ ްްބުރިކޮށ ގެން  ހަދާްގޮތެކެވެ. މޭވާގެްކޮލިޓީްއިތުރުކުރަން  ކާނާގެްޚަރަދުްކުޑަކޮށް  ްްމިއީވެސް  ޖަހާްކުރިް. އަރިމަތިން 
މުހިނ މެވެ ވަރަށް  އިނ ގުން  ގޮތް  އަޅާް ކަނ ބާް ގައިް ވެރައިޓީް ްްބުރިކުރުމުގައިް ކަނ ބާް. މައިކުރީގައިް ތަކުކުގައިް ވެރައިޓީް ބައެއް 

ޖަހާްކުރިްތަކުގައެވެ، އަޅާއިރު ްްއަނެއ ބައިްވެރައިޓީްތަކުގައިްކަނ ބާްއަޅާނީްއަރިމަތިން  .ްް ޖަހާްކުރިްބުރިކުރާނަމަ 2ްއަރިމަތިން 

ބުރިކޮށ ލާށެވެ ދެން  ދޫކޮށ ލާފައިް ްްފަތް  ބުޑުން . ކުރިއަށް  ހުރިހާް ޖަހާް އަރިމަތިން  ތަކުގައިް ވެރައިޓީް އަޅާް ކަނ ބާް ކުރީގައިް މައިް
މާްޖޯޑުް.ްބުރުކޮށ ލެވިދާނެއެވެ ސިސ ޓަމުގައިްކިއުކަނ ބާްހައ ދާްނަމަްއިސ ވެްދެނ ނެވުނުްކަނ ތައ ތަކުގެްއިތުރަށް  ހައުސް   ގ ރީން 

 ކިއުކަންބާ



ކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ އަމިއ ލައަށް  ކަހަލަްބަނ ދުްސިސ ޓަމެއ ގައިްމާޖޯޑުްކުރާްކޮކޯލާް.ްްކުރުމުގެްމަސައ ކަތް  ހައުސް  ސަބަބަކީްގ ރީން 
ހުނ ނާތީްއެވެ ނުވަދަވޭްގޮތަށް  އެނ މެްރަނގަޅީްހެނދުނުގެްފިނީގައެވެ.ްްމާބުރުްފަދަްސޫފާްސުތ ޕައް  މާްތައް .ްްމާްޖޯޑުްކުރުމަށް 

ނޑު ފިރިހެނ މަލުގެްކަރުގަ މާް)ގޮއ މަލުގެްް، ފޮޅުމުން  ލާފައިްއިނ ނަްއަނ ހެން  ހާކާލާށެވެ(ްްފ ރުޓް  ްްއެތެރޭގައިްރަނގަޅަށް  ކޮނ މެް.

ްް ކުރަނ ވާނީ ބޭނުން  ގިނަވެގެން  މަލަށެވ2ްްެފިރިހެނ މަލެއް  ްްއަނ ހެން  .ްް ކުރިއަށް 5ްްޖޯޑުްކުރުމުގެްމަސައ ކަތ  ވަނ ދެން  ދުވަސް 
ރަނގަޅުްވާނެއެވެ  .ގެނ ދިއުމުން 

 :ކާނާއެޅުނ 

ްް ގަސ ކާނާއެއ  ދިޔާް ކަހަލަް ް މާސ ޓަރ ކ ރޮޕް  ނުވަތަް މެކ ސިކ ރޮޕް  ފެޅުމުން  ދެވިދާނެއެވ5ްްްެގަސ ތައް  ދުވަހުން 

(ްްް ްްއެމ އެލ 2ްްލީޓަރަކަށ  )ްް 3ްްްްގަސ ތަކަށ  ގަހަކަށ  ވަރުްވުމުން  7ްްްްދުވަސް  ފަރިވަޅު ްްއަޅާށެވ1ްްެގ ރާމުގެްމަގުން  މިއުމުރުގައިް.

ކުރެވިްދާނެއެވެ ބޭނުން  ގިނަްކާނާއެއް  ނައިޓ ރިޖަން  ވެލުގައިްމާްއަޅާް.ްދުވަހުނ ނެވ13ްެދުވަހުން 13ްކާނާްއަޅާނީްް.މިނޫނ ވެސް 

ދިއުމުނ ްް ފަރިވަޅ8ްްްްުގަހަކަށ ްް(ްްފުރަތަމަްމާްފޮޅުމުނ ް)އުމުރަށް  އަޅާށެވ2ްްެގުރާމުގެްމަގުން  ގިނަްކާނާއެއް  .ްކަހަލަްފޮސ ފަރަސް 

ްް އަޅަމުނ ދާނ ވާނީ ްްްްް.ދުވަހުނ ނެވ13ްްެމިްކާނާވެސް  ރޮގަކަށ  ތަކުގެްކޮޅާްހިސާބުްގަހުވަށައިގެން  2ްކާނާއެޅުމަށ ޓަކައިްގަހުގެފަތް 

ކޮނެލާށެވެ  .އިނ ޗިްފުނ މިނަށް 

ލާށެވެ ކާނާކޮޅުްއަޅާްފަސ ގަޑާްއެއ ކޮށ ލާްފަސް     .ްމިތަނަށް 

ްް ކަލ ޗަރގައިްފަރޓިގޭޓ  ްްފެނާއެކުްކާނާްދިނުނ ް)ހައިޑ ރޮޕޯނިކ ސ ގައިްހައ ދާްއިރުްނުވަތަްސަބ ސ ރޭޓް  އަލ ބަޓް    ކުރާއިރު(

ގެނ ދެވިދާނެއެވެ ދެމުން  ބުޑަށް  ގަހުގެް ގަސ ކާނާއެއް  ދިޔާް ކަހަލަް ްްސޮލިއުޝަން  .ްް އެއ ކުރާނީ އަލ ބަޓް 2ްްކާނާް ފެނަށް  ލީޓަރުް

ކޮނ މެްޕެކެޓަކުން  ޕެކެޓުްތެރޭގައިްއޮނ ނަްދެްޕެކެޓުން   .ގުރާމުްކާނާގެްމަގުނ ނެވ1.3ްެސޮލިއުޝަން 

 :ދިމާވާްބައެއ ްމައ ސަލަްއަދިްހައ ލު

ބައ ޔެކެވެ:ްޕައުޑަރީްމިލ ޑޫ ޖެހޭްފަނ ގަސް  ޖަހާފައިް.ްމިއީްގަހަށް  ފަތ ތަކުގެްމަތީްފުށުގައިްހުދުްކުލައިގެްފުލެއް  މިްބަލިްޖެހުމުން 

ފާހަގަވާނެއެވެ  .ްހުނ ނަކަން 

ްހައ ލު ބޭނުނ ކުރެވިދާނެއެވެ:ް ްމިބަލިްކޮނ ޓ ރޯލ ކުރުމަށ ޓަކައިްފަނ ގިސައިޑެއ ވެސް  އޮއިލ .ް ނީމް  ސަލ ފަރްފަދަް، އގޮތުން 

ބޭނުނ ކުރެވިދާނެއެވެ ބެނުނ ކުރެވިދާނެއެވެ.ްފަނ ގިސައިޑް  ސެރަނާޑް   .އަދިްބަޔޯްކޮނ ޓ ރޯލަކަށް 

ހަމަލާދޭްގަދަްއޮރެނ ޖުްކުލަޔަކަށ ދާްދޫނ ޏޭކެވެ:ްރަތ ދޫނިްނުވަތަްޕަމ ކިނ ްބީޓަލ  ހާއ ސަކޮށް  މިް.ްމިއީްކަރާްއާއިލާގެްގަސ ތަކަށް 

އެޅިފައިްހުނ ނާނެއެވެ ފަތ ތަކުގައިްކުދިްލޯވަޅުތަކެއް  ކެއުމުގެްސަބަބުން   .ދޫނީްފަތ ތައް 

ްްހައ ލު ދޫނ ޏެވެ: ނުވަތަްއޮރެނ ޖް  ބީޓަލް  ނުވަތަްދުނ ފަތުް.  ޕަމ ޕކިން  ބޭސް  ކުރުމަށ ޓަކައިްފުރަތަމަްމިރުސް  މިްދޫނިްކޮނ ޓ ރޯލް 

ކުރެވިދާނެއެވެ ބޭނުން  ސ ޕ ރޭްކުރެވިދާނެއެވެ.ްބޭސް  ފަދަްއިނ ސެކ ޓިސައިޑެއް  ނުވެއ ޖެްހާލަތެއ ގައިްކާބ ރިލް   .ކޮނ ޓ ރޯލް 

 

 

 


