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 ތަޢާރަފް 
 

ބޮޑު   އެންމެ  އޮންނަ  ދިމާވެފައި  ފަރާތްތަކަށް  ހައްދާ  ގަސް  ގޯތިތެރޭގައި  ޑުވެރިންނަށާއި  ނ ދަ ދިވެހި 
ނޑުތައް   ،މައްސަލައަކީ ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ގޮތްނޭނގޭ ބަލިތަކާއި ފަނިފަކުސާގެ ސަބަބުން ގަސްތައް މަރުވެ ދަ ތަފާތު 

ތަޢާރަފުވުމާއިއެކު  ބޭސް(  ޖަހާ  ގަހަށް  ޕެސްޓިސައިޑް) ކެމިކަލް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެހެންކަމުން  ދިއުމެވެ.  ހަލާކުވަމުން 
ނޑުވެރި  ނޑުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު އެއްޗަކަށް ވެފައެވެ. މިގޮތުން ދަ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ޕެސްޓިސައިޑްސް ވަނީ ދަ

 ރަށްރަށުގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކެމިކަލް ބޭސް ބޭނުންކުރެވެމުންދެއެވެ.  
 

ނޭދެވޭ   މާއްދާތަކުގެ  ކެމިކަލްގެ  ވިހަ  ހިމެނޭ  އޭގައި  ބޭނުންކުރުމުން  ޕެސްޓިސައިޑް  މިންވަރަކަށް  ގިނަ 
އަސަރު  އޭގެ  ގަސްގަހުން  ޖަހާ  ކެމިކަލް  ބައެއްފަހަރަށް  ކުރެއެވެ.  އިންސާނުންނަށް  ތިމާވެއްޓަށާއި  އަސަރު 
ދިގު  އަދި  ކަމެކެވެ.  ނުރައްކާތެރި  ވަރަށް  މިއީ  އާދެއެވެ.  ބޭނުންކުރެވޭތަން  މޭވާ  ތަރުކާރީއާއި  ޑެނީސް  ނ ނުކެ
މިންވަރަކަށް  ގިނަ  މާއްދާތައް  އޭގެ  ނޑުގައި  ބިންގަ ދިއުމުގެ ސަބަބުން  ޖަހަމުން  ކެމިކަލް  ޑުތަކަށް  ނ ދަ މުއްދަތަކަށް 
ކެމިކަލް  އެކުލެވިފައި ހުރެއެވެ. އަދި އެ ބިމުގައި ހައްދާ ގަސްގަހުން ލިބޭ މޭވާ ނުވަތަ ތަރުކާރީގައި މީގެ އަސަރު )
ނޑުގައި  އިތުރުން ބިންގަ ކަމެކެވެ. މީގެ  ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭ  ނޑުމެން ވަރަށް  ރެސިޑިޔު( ހުރެއެވެ. މިއީ އަޅުގަ
މި  ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ.  ވަނީ  ފަށަލަ  ފެން  ރަށްރަށުގެ  ބައެއް  ހިނދި  ބިމަށް  މާއްދާތައް  ކެމިކަލް  ހުންނަ  ހަރުލާފައި 

ލޮލުގެ ބަލިތަކާއި އަދިވެސް މިނޫން ތަފާތު ، ގޮތުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަމުގެ ބަލިތަކާއި
 ބަލިތައް ޖެހޭ ގޮތް ދިމާވެއެވެ.

 
 ،ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ފަނިފަކުސާ ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 

ބޭސްތަކާއި ކުޑަ  އެނިމީސްއާއި   ،ގެއްލުން  ނެޗުރަލް  މިގޮތުން  ހޯދަމުންނެވެ.  ދަނީ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ގޮތްތައް 
މަސައްކަތްތައް  ތަފާތު  ދަނީ  ގޮތުން  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  މިކަމަށް  އަދި  ބޭނުންކުރަމުންދެއެވެ.  ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑް 

ނޑުމެން މި ހުށައަޅާލަނީ އާއްމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި ބޭނުން ، ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަ
، ކޮށްގެން ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކުރެވިދާނޭ  ބައެއް ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެވެ. މި ބޭސްތައް ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތާއި

ކޮށްގެން  ތައްޔާރު  އަމިއްލައަށް  ބޭސްތައް  މިފަދަ  ވާނެއެވެ.  ހިމަނާފައި  ބަލިތައް  ކޮންޓްރޯލުކުރެވޭނޭ  އެއިން 
ބަގީޗާ  ކާބޯތަކެއްޗާއި  ގެއްލުންނުދޭ  ޞިއްޙަތަށް  ކުޑަވެ  ޚަރަދު  ގާ  ހިނ ހެއްދުމަށް  ގަސް  ބޭނުންކުރުމުން 

 ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.
ފަތްޕިލާވެލި   ގިނަ  ވަރަށް  ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ  ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑް  އިތުރުންވެސް  ބާވަތްތަކުގެ  ފޮތުގައިވާ  މި 

ކިރު ، ނުބައި ވަސްދުވާ، ރާއްޖޭން ލިބެން ހުރެއެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑް ހެދުމަށް ހިތިރަހަ ހުންނަ
ކޮމްޕައުންޑްސް/ އޯގަނިކް  އެކިއެކި  އެކުލެވޭ  ބާވަތްތަކުގައި  މި  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ބާވަތްތައް  ގަހުގެ  ހުންނަ 

ގިނަފަހަރަށް  ކޮމްޕައުންޑްސްގައި  ގަނިކް  އޯރ ނައްތާލައެވެ.  ޖަރާސީމު  އާއި  ފަނިފަކުސަ  ސަބަބުން  އެންޒައިމްސްގެ 
ކުޑަވުމުން އެކުނުލެވެއެވެ. ނުވަތަ ވިހައިގެ މިންވަރު ވަރަށް  ލިބުމަކީ   ،އެއްވެސް ވިހައެއް  އިންސާނުންނަށް ގެއްލުން 

 ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
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ނޑު :  ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަދި ބޭނުންކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންވީ މިންގަ
ހުރެގެން  .1 ބައްޔެއް  އެއްވެސް  ބައިތަކުގައި  ގަސްގަހާގެހީގެ  ބޭނުންކުރާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ބޭސް 

 ނުވާނެއެވެ.
ހިއްކާފައި  .2 ގަޅަށް  ރަނ ބަހައްޓަންވާނީ  ބައިތައް  ގަހުގެ  ރައްކާކުރާ  ބޭނުންކުރުމަށް  ފަހުން 

ވައިދައުރުވާ އެއްޗެއްގައެވެ. ޕްލާސްޓިކު އެއްޗެއްސަށް ނާޅާށެވެ. އެއީ އާވި އުފެދިގެން އެތަކެތި 
ހަލާކުވެދާނެތީއެވެ. އަވި ނުދޭނޭހެން އަދި ނުތެމޭނޭހެން ބަހައްޓާށެވެ. މިގޮތަށް ބަހައްޓާ ތަކެތި 

 ރަނގަޅުތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.، ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން
ނިމުމުން  .3 ބޭނުންކޮށް  ފަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  އާލާތްތައް  ބޭނުންކުރާ  ހެދުމުގައި  ބޭސް 

ދޮންނަންވާނެއެވެ. ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް މި ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅެއް 
 ނޫނެވެ.

ބޭސް ތައްޔާރުކުރަމުންދާއިރުގައި އަދި ސްޕްރޭކުރާއިރުގައިވެސް ސީދާ ގައިގެ ހަމުގައި އުނގުޅުނަ  .4
 ނުދޭށެވެ.

 ކުޑަކުދިން އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައި ބޭސް ނުބަހައްޓާށެވެ. .5
ނަމަ  .6 ހުރި  ތަރުކާރީ  ނުވަތަ  މޭވާ  ދޮންވެފައިވާ  ގަހުގައި  ބޭސްޖަހާ  ކުރިން  ޖެހުމުގެ  ބޭސް 

ނޑަންވާނެއެވެ.  ކަ
ހުރިހާ ގަސްތަކަކަށް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއް ، ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު .7

މުޅި ގަހަށް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއް ، ގަހަށް ޖަހާ ޓެސްޓުކުރާށެވެ. އެއް ގަހަށް ބޭސް ޖަހާ ނަމަ
ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއީ ފަތް ވިހަވުން )ފައިޓޯޓޮކްސިކް( ފަދަ   33ފަތަށް ޖަހާ  

 ކަމެއް ދިމާވޭތޯ ބެލުމަށެވެ.
 ބޭސް ޖަހާއިރު ތިމާގެ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. .8
 ބޭސް ގެންގުޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އަތްދޮންނަންވާނެއެވެ. .9
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 މިރުސް
 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 
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 މުގުރިމިރުސް ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ސައިސަމުސާ މުގުރި މިރުސް  1
 ލޮނުމެދު 1
 ކުޑަ ފިޔާ  1
 ލީޓަރ ފެން  1
ނޑި 1  މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ދޮންނަކު

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ލޮނުމެދާއި ފިޔާ ކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު މުގުރި މިރުހާއި އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ފެނާއި އެއްކޮށްލާފައި 

ގަޑިއިރު ވަންދެން ބެހެއްޓުމަްށފަހު ފުރާނާލާށެވެ. ފުރޭނި ެފނުެގ ތެރެއަށް އޯމޯ އަޅާ ރަނގަޅަށް  1
  ގިރާލާށެވެ.

 
 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 

  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ރަނަގޅަށް ސްޕްރޭ ކޮށްލާށެވެ.
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
  ގަސްގަހުގެ ފަތްކާ ފަނިފަކްސާގެ ބާވަތްތަކަށް.

 
 

ބޭސް ތައްޔާރުކުރަމުންދާއިރުގައި އަދި  
ސްޕްރޭކުރާއިރުގައިވެސް ސީދާ ގައިގެ 

 ހަމުގައި އުނގުޅުނަ ނުދޭށެވެ.
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 ދޮންމިރުސް ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ޖޯޑު މިރުސް އޮށް. 5ޖޯޑު ދޮން މިރުސް ނުވަތަ  3
ނޑި 33   ގްރާމް ދޮންނަކު
 
 
 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ލީޓަރު ފެން  3މިނެޓް ކައްކާލާށެވެ.  33-15މިރުސް ނުވަތަ މިރުސްއޮށް ކުޑަ ފެންފޮދެއްގައި 

  އެޅުމަށްފަހު ހިހޫވުމުން ފުރާނާާލެށވެ. އޯމޯ އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ.

 
 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 

   ފުއްކޫޑި، ފަތްކާ ފަނި ، އެފިޑްސް 

ބޭސް ޖަހާއިރު ތިމާގެ ރައްކާތެރި  
ކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
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 މިރުހާއި ހިތިއޮށު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ތޮޅި މިރުސް )ކުދިކޮށް ކޮށާފައި( 13
 ގްރާމް ހިތިއޮށް )ހިއްކާފަިއ( 333

  ލީޓަރ ފެން 3

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ނޑާފައި ފެނަށް އަޅާަފއި އެއްރޭ ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. މިރުސްކޮޅު އަޅާ ގިރާލުމަށްފަހު  ހިތިއޮށް ފު

  ފުރާނާށެވެ.

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ރަގަޅަށް ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ.

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 އެފިޑް

 ޑައިމަންޑް ބެކް މޮތު
  ހުދުކޫޑި

ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާކުރެވޭ ގަހުގެ  
ބައިތައް ބަހައްޓަންވާނީ ރަނގަޅަށް ހިއްކާފައި 

 ވައިދައުރުވާ އެއްޗެއްގައެވެ. 
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 ހިކި މިރުސް ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ގްރާމް ހިކި މިރުސް  35
 ގްރާމް އަތަ ފަތް 133
 ގްރާމް ހިތި )ޗަސް ކޮށްފައި( 53
 މިލިލީޓަރ ދިޔާސައިބޯނި 33

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ނޑާފައި  333މިލިލީޓަރ ފެނުގައި އަދި ޗަސްކޮށްފައި ހުރި ހިތި  133 ،ހިކި މިރުސް ފު

 މިލިލީޓަރ ފެނުގައި އެއްރޭވަންެދން ބެހައްޓުމަްށފަހު ދެ ބައި ވެސް ފުރާނާލާށެވެ.
ނޑާފައި   މިލިލީޓަރ ފެނާއި އެއްކުރުމަށްފަުހ ފުރާނާލާށެވެ. 533އަތަފަތް ކޮޅު ފު

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
 ލީޓަރ ފެނާއި ސައިބޯނި އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. 3-5ފުރޭނި ތިން ބައި އެއްކޮށްލާށެވެ.  

  ހެނދުނު ހެނުދނާ ނުވަތަ ހަވީުރ ފިނިޖެހުމުން ސްޕްރޭ ކޮށްލާށެވެ.

 

 
 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 

 އެފިޑް
 ލީފްރޯލަރ

 ރެޑް ސްކޭލް 
  ސްޕޮޓެޑް ބީޓްލް

މުޅި ގަހަށް ބޭސް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއް  
، ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާ 33ފަތަށް ޖަހާ 

 ފަތް ވިހަވޭތޯ ބަލާށެވެ.
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 ރޯމިރުހާއި ހިތިފަތު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ރޯމިރުސް  13-33
 ކިލޯ ހިތިފަތް  3-3.5

 ލީޓަރ ފެން  31
ނޑި 3   މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ދޮންނަކު
 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ލީޓަރ ފެްނ އެޅުމަށްފަހު އެއްރޭ ވަންދެން  1މިރުހާއި ހިތިފަތް ވަނެއްގައި ތަާޅ ހިމުންކޮށްލާށެވެ. 

 ބަހައްޓާފައި ފުރާނާާލށެވެ.
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
ލީޓަރ ފެނާއި އޯމޯ އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ހެނދުނު  33ފުރޭނި ފެނުގެ ތެރެއަށް އިތުރު 

  ހެނދުނާ ނުވަތަ ހަވީރު ިފނިޖެުހމުން ގަސްތަކަށް ސްޕްރޭކުރާށެވެ.
 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 އާރމީ ވޯމް
 ހުދު ކޫޑި

  މޮސެއިކް ވައިރަސް 
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 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 

 އިނގުރު
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 އިނގުރު ސައިބޯނި ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ގުރާމް އިނގުރު 53
 މިލިލީޓަރ ދިޔާސައިބޯނި 13
  ލީޓަރ ފެން 3

 
 
 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ނޑާފައި ފެނާއި އެއްކުރުމަށްފަހު ސައިބޯނި އަޅާ ގިރާލާށެވެ.  އިނގުރު ހިމުންކޮށް ފު

  ދެން ފުރާނާލާށެވެ.

 
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ރަނަގޅަށް ސްޕްރޭކޮށްލާށެވެ.

 
 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 

 އެފިޑް
 ޕްލާންޓް ހޮޕަރސް

 ހުދު ކޫޑި
 ނެމަޓޯޑް

 މެންގޯ އެންތްރެކްނޯސް
  ޔެލޯ ވެއިން މޮސެއިކް

ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާކުރެވޭ ގަހުގެ  
ބައިތައް ބަހައްޓަންވާނީ ރަނގަޅަށް ހިއްކާފައި 

 ވައިދައުރުވާ އެއްޗެއްގައެވެ. 
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 އިނގުރު ލޮނުމެދު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ގްރާމް އިނގުރު 35
 ގްރާމް ލޮނުމެދު 53
 ގްރާމް ފެހި ކުލައިގެ ތޮޅިމިރުސް  35
 މިލިލީޓަރ ކަރާސީނު ތެޔޮ 13
 މިލިލީޓަރ ދިޔާސައިބޯނި 13
  ލީޓަރ ފެން 3

 
 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 

ނޑާލާށެވެ.   ކަރާސީނު ތެލަށް ލޮނުމެދު އަޅާފައި އެއްރޭ ވަންދެން ބަހެއްޓުމަށްފަހު ހިމުންކޮށް ފު
ނޑާލާށެވެ. 53  މިލިލީޓަރު ފެނާއި އެއްކޮށް މިރުސް ހިމުންކޮށް ފު
ނޑާށެވެ.   އިގުރު ވެސް ހިމުންކޮށް ފު

ނޑާފައި ހުރި ތަކެތި ފެނާއި އެއްކޮށްފައި ސައިބޯނިވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުރާނާލާށެވެ.   ފު

 
 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 

  ބޭސްޖަހާ ބުންބާައށް އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލުމަށްފަހު ބަލިޖެހިފައިާވ ގަހަށް ސްޕްރޭކުރާށެވެ.
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 އެފިޑް

 ބޮލްވޯރމް، އާރމީ ވޯމް
 ޝޫޓް ބޯރަރ، ފުރުޓް ބޯރަރ

 ސޮއިފަނި
 ތްރިޕްސް 
 ހުދު ކޫޑި

މުޅި ގަހަށް ބޭސް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއް  
، ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާ 33ފަތަށް ޖަހާ 

 ފަތް ވިހަވޭތޯ ބަލާށެވެ.
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 މުގުރި އިނގުރު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ގްރާމް މުގުރި އިނގުރު  33
  ލީޓަރ ފެން 1

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
  އިނގުރާއި ފެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަހަށް ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ.

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ޕައުޑަރީ މިލްޑިއު 

 ރޫޓް ރޮޓް
  ފަންގަލް ލީފް ބްލަިއޓް

ބޭސް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް  
ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށާ އެފަދަ ކަންކަމަށް 

 ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.
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 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 

 ލޮނުމެދު
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 ކޮށި ލޮނުމެދު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ގުރާމް ލޮނުމެދު)ވަރަށް ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާފައި( 55
 މިލިލީޓަރ ތެޔޮ )ކަރާސީނު ނުވަތަ ކުކިން އޮއިލް( 53
 މިލިލީޓަރ ދިޔާސައިބޯނި 13

  މިލިލީޓަރ ފެން 953

 
 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 

ގަޑިއިރު ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު މީގެ ތެރެއަށް ފެނާއި   33ތެލުގެ ތެރެއަށް ލޮނުމެދު އަޅާފައި  
  ސައިބޯނި އަޅާ ގިރާލާށެވެ.

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
މިލިލީޓަރުގެ ފެން އަޅައިގެން ސްޕްރޭކުރާށެވެ. )ނުވަތަ  953މިލިލީޓަރަށް  53ތައްޔާރުކުރި ބޭހުގެ 

  މަތިގަޑު ފެން އެއްކުރާށެވެ.( 19މަތިގަޑު ބޭހާއި  1

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 އެމެރިކަން ބޮލްވޯމް

 އާރމީ ވޯމް
 ރޫޓް ނޮޓް ނެމަޓޯޑް 
 ބެކްޓީރިއާގެ ބަލިތައް 

 އެންތްރެކްނޯސް
  ޑައުނީ މިލްޑިއު

ބޭސް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބޭސްޖަހާ ގަހުގައި  
ދޮންވެފައިވާ މޭވާ ނުވަތަ ތަރުކާރީ ހުރި ނަމަ 

ނޑަންވާނެއެވެ.  ކަ
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 ލޮނުމެދު އޯމޯ ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ލޮނުމެދު 3
 ކުޑަ އޯމޯ ކޮޅެއް 

  ޖޯޑު ފެން 3

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ނޑާފައި   ނޑާފައި ހުރި ލޮނުމެދު ފެނާއި އެއްކޮށްފައި   33ލޮނުމެދު ފު ގަޑިއިރު ބަހައްޓާށެވެ. ފު

  އޭގެ ތެރެއަށް އޯމޯކޮޅު އަޅާ ގިރާލާށެވެ. ތައްޔާރުވުމުން ފުޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.

 
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
ގުނައަށް ފެންއަޅާ ރަނގަޅަށް  9ތައްޔާރުކުރި ބޭސް ފުރާނާލުމަށްފަހު ބޭސް އަޅާ މިންވަރުގެ 

 އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ސްޕްރޭކުރާށެވެ.
  ސްޕްރޭކުރުން އެންމެ ރަނގަޅީ ހެނދުނެވެ.

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ބްލެކް ސްޕޮޓް

 ބްލައިޓްސް 
 ފުރުޓް ރޮޓް

 މިލްޑިއު

ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާކުރެވޭ ގަހުގެ  
ބައިތައް ބަހައްޓަންވާނީ ރަނގަޅަށް ހިއްކާފައި 

 ވައިދައުރުވާ އެއްޗެއްގައެވެ. 
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 ލޮނުމެދު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ގްރާމް ލޮނުމެދު 133
 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ  3

 ލީޓަރ ފެން  13.5
  މިލިލީޓަރ ދިޔާސައިބޯނި 13

 
 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 

އަޅާފައި   ތެލަށް  ލޮނުމެދު  ކޮށާލާށެވެ.  ކުދިކުދިކޮށް  ވަރަށް  ވަންދެން   1ލޮނުމެދު  ދުވަސް 
ގިރާލާށެވެ.  ގަޅަށް  ރަނ ވަރަށް  އެއްކުރުމަށްފަހު  ސައިބޯނި  ފެނާއި  ލީޓަރު  ބައި  ބެހެއްޓުމަށްފަހު 

 އެއަށްފަހު ފުރާނާލާށެވެ.
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
1 ކޮށްލާށެވެ.   3 ސްޕްރޭ  ގަސްތަކަށް  ބަލިޖެހިފައިވާ  އެއްކޮށްލާށެވެ.  ބޭސް  ފެނާއި  ލީޓަރު 

  ސްޕްރޭކުރަމުންދާއިރު ތެލާއި ފެން އެއްކުރުމަށްޓަކައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބުންބާ ހަލުވާލަންވާނެއެވެ.

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ކެބެޖް ވޯމް
 ހުދު ކޫޑި

 ލީފް ހޮޕަރ
  ސްކްއެޝް ބަގްސް

މުޅި ގަހަށް ބޭސް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއް  
، ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާ 33ފަތަށް ޖަހާ 

 ފަތް ވިހަވޭތޯ ބަލާށެވެ.



21 

 

 ލޮނުމެދު އޯމޯ ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 މިލިލީޓަރ ލޮނުމެދު ތެޔޮ  53
 މިލިލީޓަރ ފެން  953

  މިލިލީޓަރ ދިޔާސައިބޯނި 1

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ސައިބޯންޏާއި ތެޔޮފޮދު ރަނގަޅަށް އެކުވަންދެން ގިރާށެވެ. ފެންފޮުދ އަޅާލައި ރަނގަޅަށް 

  އެއްކޮށްލާށެވެ.

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
ސްޕްރޭކުރާނީ ހެނދުނު ހެނދުނާ ނުވަތަ ހަވީރު ފިނިޖެހުމުންނެވެ. ސްޕްރޭކުރަމުންދާއިރު ތެލާއި 

  ފެން އެއްކުރުމަށްޓަކައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބުންބާ ހަލުވާލަންވާނެއެވެ.

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ބޮލްވޯމް 

ބޭސް ޖަހާއިރު ތިމާގެ ރައްކާތެރި    ރޫޓް ނޮޓް ނެމަޓޯޑް
ކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ފުރިހަމަ ކުރންވާނެއެވެ.
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 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 

 ފިޔާ

 



24 

 

 ފިޔާ ތެޔޮ ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގުރާމް ފިޔާ )ކުދިކޮށް ކޮށާފައި( 85  
މިލިލީޓަރ ތެޔޮ )ކަރާސީނު ނުވަތަ ކުކިން އޮއިލް( 50  
މިލިލީޓަރ ދިޔާސައިބޯނި 10  

  މިލިލީޓަރ ފެން 353

 
 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހެއްޓުމަްށފަހު ފެނާއި ސައިބޯނި އެއްކޮށް  33ތެލުގެ ތެރެއަށް ފިޔާ އަޅާފައި 

  ރަނގަޅަށް ގިރާފައި ފުޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
މަތިގަޑު ބޭހާިއ  1މިލިލީޓަރުގެ ފެން އަޅާށެވެ. ނުވަތަ  950މިލިލީޓަރަށް  50ތައްޔާރުކުރި ބޭހުގެ 

މަތިގަޑު ފެން އެއްކުރާށެވެ. ރަނގަޅަށް ހެލުވުމަށްފަހު ހެނުދނު ހެނދުނާ ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ. 19   

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
  ހުދުކޫޑި

ބޭސް ޖަހާއިރު ތިމާގެ ރައްކާތެރި  
ކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
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 ކޮށި ފިޔާ ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގުރާމް ފިޔާ  50  
  ލީޓަރ ފެން 1

 
 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
 ފިޔާ ވަރަށް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ފެނާއި އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރުމަށްފަހު ފުރާނާލާށެވެ.

 
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ. ސްޕްރޭކުރުން ރަނގަޅީ ހެދުނުހެދުނާ ނުވަތަ ހަވީރު 

  ފިނިޖެހުމުންނެވެ.

 

 

 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
ފަންގަލް ލީފް ބްލަިއޓް ، އެންތްރެކްނޯސް ، އޯލްޓަނޭރިއާ   

ބޭސް ތައްޔާރުކުރަމުންދާއިރުގައި އަދި  
ސްޕްރޭކުރާއިރުގައިވެސް ސީދާ ގައިގެ 

 ހަމުގައި އުނގުޅުނަ ނުދޭށެވެ.
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 ފިޔާ ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ކިލޯ ފިޔާ 1  
ލީޓަރ ފެން  1  

 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ބޮކިޖަހަންދެން ކައްކާށެވެ. ފިޔާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި އޭގެތެރެއަށް ކެކިކެކި ހުރި ފެން އަޅާފައި  ،ފެން

  ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްާޓށެވެ. 33މަތި ބަންދުކޮށްފައި 

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
ބޭހާއި   1ތައްޔާރުކުރި  ގަޅީ   3 ރަނ ސްޕްރޭކުރުން  ސްޕްރޭކުރާށެވެ.  އެއްކޮށްގެން  ފެން  ލީޓަރު 

  ހެދުނުހެދުނާ ނުވަތަ ހަވީރު ފިނިޖެހުމުންނެވެ.

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
ތްރިޕްސް ، ސްޕައިޑަރ މައިޓްސް ، ސްކޭލްސް    
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 ފަޅޯ 
 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 
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 ފަޅޯފަތު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގުރާމް ފަޅޯފަތް )ކުދިކޮށް ކޮށާފައި( 50  
މިލިލީޓަރ ދިޔާސައިބޯނި  8-12  

 ތުނި ފޮތިކޮޅެއް
  ފެން

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ފޮތިކޮޅުގެ   33މިލިލީޓަރ ފެނަށް އަޅާ ގިރާފައި    133ފަޅޯފަތް  

  ތެރެއަށް ފޯވެފައިހުރި ފަތްތައް އަޅާ އޭގެ ދިޔަ ފެލާށެވެ.

 
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ލީޓަރ ފެނާއި ސައިބޯނި ެއއްކޮށްގެން ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްަތކަށް ސްޕްރޭކުރާށެވެ. 3-3

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
    މޮސެއިކް ވައިރަސް ، ޕައުޑަރީ މިލްޑިއު ، ކެޓަރޕިލަރ 

ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  
ގަސްގަހާގެހީގެ ބައިތަކުގައި އެއްވެސް 

 ބައްޔެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
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 ފަޅޯފަތް އޯމޯ ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ކިލޯ ފަޅޯފަތް 1  
 ފެން
  އޯމޯ

 
 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ލީަޓރ ފެނަށް އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރުމަށްފަހު ފޮތިކޮޅަކުން  1ފަޅޯފަތް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 

  ފުރާނާލާށެވެ.

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ލީޓަރ ފެނާއި ކުޑަ އޯމޯ ކޮޅަކާއި އެއްކޮށް ގިރާލުމަށްފަހު ސްޕްރޭކުރާށެވެ. 3އިތުރު 

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ތްރިޕްސް 

ބޭސް ތައްޔާރުކުރަމުންދާއިރުގައި އަދި   
ސްޕްރޭކުރާއިރުގައިވެސް ސީދާ ގައިގެ 

 ހަމުގައި އުނގުޅުނަ ނުދޭށެވެ.
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 ތެޅި ފަޅޯފަތު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ކިލޯ ފަޅޯފަތް 1  
ލީޓަރ ފެން  10  
  

 
 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 

 ދުވަސް ވަންދެން ބަހައްާޓފައި ފުރާނާށެވެ. 3ފަޅޯފަތް ވަނެއްގައި ތަޅާށެވެ. ދެން ފެނަށް އަޅާފައި 
 
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ.

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ގަސްކާ ފަނީގެ ވައްތަރުތައް
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 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 

 އަތަ
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 އަތަފަތު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގުރާމް އަތަފަތް 500  
  ލިޓަރ ފެން 13-11

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ލިޓަރު ފެނަށް އަތަފަތް އަޅަިއގެން ކައްކާށެވެ. ފެން ހިނދެމުްނގޮސް ބައި ލީޓަރަށް ވަންދެން  2

 ކައްކަންވާނެއެވެ.
  ހިހޫވުމުން ފުރާނާލާށެވެ.

 
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
ލީޓަރު ފެންއަޅާ އެއްކުރާށެވެ. ބޭސް ޖަހާ ބުންބާއަކުން  15-13ފުރޭނި ފެނުގެ ތެރެއަށް އިތުރު 

  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ސްޕްރޭކުރާށެވެ.

 
 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 

 އެފިޑްސް 
 ބްރައުން ޕްލާންޓް ހޮޕަރ

 ކެޓަރޕިލަރ
 ކޮފީ ގްރީން ސްކޭލް
 ޑައިމަންޑް ބެކް މޮތު

  ގްރީން ބަގްސް

ބޭސް ޖަހާއިރު ތިމާގެ ރައްކާތެރި  
ކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
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 އަތައޮށު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގްރާމް އަތައޮށް )ހިމުންކޮްށ މުގުރާފައި( 500  
  ލިޓަރ ފެން 33

 

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
އަޅާފައި   އޮށް  އަތަ  ހުރި  މުގުރާފައި  ތެރެއަށް  ބަހައްޓާފައި   3ފެނުގެ  ވަންދެން  ދުވަސް 

  ފުރާނާލާށެވެ.
 

 

 

 

 

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ސްޕްރޭކުރާށެވެ.

 

 
 

 -ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ :
 އެފިޑްސް 

ބޭސް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް 
ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ބޭނުންކޮށް 

 ނިމުމުން ދޮންނަންވާނެއެވެ.
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 ޅަ އަތައޮށު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ޅަ އަތައިގެ އޮށް
  ފެން

 

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ނޑަކަށް   ނޑު   33ޅަ އަތައިގެ އޮށް މުގުރައިގެން އޭގެ ތެޔޮ ނަގާށެވެ. ކޮންމެ ތެޔޮ މަތިގަ މަތިގަ

  ފެން އަޅާ އެއްކުރާށެވެ.

 

 
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ސްޕްރޭކުރާށެވެ.

 

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ޑައިމަންޑް ބެކް މޮތް
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 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 

 ޓޮމާޓޯ 

 



36 

 

 ޓޮމާޓޯފަތު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ފަތް  1-2  
  ޖޯޑު ފެން 3

 
 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ޖޯޑު ފެނަށް އަޅާފައި އެއްރޭ ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.  3ފަތްކޮޅު ކުދިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. 

  ޖޯޑު ފެނާއި އެއްކޮށްލާށެވެ. 3ފުރާނާލުމަށްފަހު އިތުރު 

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ރަނަގޅަށް ސްޕްރޭކުރާށެވެ.

 
 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 

 އެފިޑްސް 

ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  
ގަސްގަހާގެހީގެ ބައިތަކުގައި އެއްވެސް 

 ބައްޔެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
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 މުގުރި ޓޮމާޓޯފަތު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ކިލޯ ޓޮމާޓޯ ފަތް  1  
ލީޓަރ ފެން  17  

  ކުޑަ އޯމޯ ކޮޅެއް 

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ފަތް ވަނެއްގައި ތަޅާ ހިމުންކޮށްާލށެވެ. ފެނާއި އެއްކޮށްފައި ދެތިން ގަޑިއިރު ބެހެއްޓުމަށްފަހު 

  ފުރާނާލާށެވެ. އޯމޯ ކޮޅު އަޅާ ގިރާލާށެވެ.

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ރަނަގޅަށް ސްޕްރޭކުރާށެވެ.

 

 
 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ޑައިމަންޑް ބެކް މޮތް

މުޅި ގަހަށް ބޭސް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއް  
، ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާ 33ފަތަށް ޖަހާ 

 ފަތް ވިހަވޭތޯ ބަލާށެވެ.
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 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 

 ކޮތަނބިރި
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 ކޮތަނބިރި ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގުރާމް ކޮތަނބިރި 200  
  ލީޓަރ ފެން 1

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
މިނެޓް ަވންދެން ކައްކާށެވެ. ހިހޫވުމުން  13ކޮތަނބިރި ހިމުންކޮށް ތަޅާށެވެ. ފެނަށް އަޅައިގެން 

  ފުރާނާލާށެވެ.

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ލީޓަރ ފެނާއި އެއްކޮށްގެން ސްޕްރޭކުރާށެވެ. 3އިތުރު 

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ސްޕައިޑަރ މައިޓް

  ފަންގަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަިލަތއް

މުޅި ގަހަށް ބޭސް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއް  
، ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާ 33ފަތަށް ޖަހާ 

 ފަތް ވިހަވޭތޯ ބަލާށެވެ.
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 ކުދީނާފަތް
 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 
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 ކުދީނާފަތު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގުރާމް ކުދީނާފަތް 200  
  ލީޓަރ ފެން 3

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
ނޑާށެވެ. ފެން އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލުމަށް ފަހު ފުރާނާށެވެ.   ފަތްކޮޅު ހިމުންކޮށް ފު

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށް ޖަހާށެެވ.

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
  ބެކްޓީރިއާގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ަބިލތައް

ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާކުރެވޭ ގަހުގެ  
ބައިތައް ބަހައްޓަންވާނީ ރަނގަޅަށް ހިއްކާފައި 

 ވައިދައުރުވާ އެއްޗެއްގައެވެ. 
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 ލެމަންގްރާސް
 )ކާސިންޖީ(

 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 
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 ކާސިންޖީފަތު ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ގުރާމް ކާސިންޖީފަތް )ޗިސް ކޮށްފައި( 50  
  ލީޓަރ ފެން 3
 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
  ފެނުގެ ތެރެއަށް ކާސިންޖީ އަޅާފައި ދެތިން ގަޑިއިރު ބެހެއްޓުމަށްަފހު ފުރާނާލާށެވެ.

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
  ޓޮމާޓޯ އަދި ކެރޮޓް ގަހަށް ސްޕްރޭކުރާށެވެ.، ލެޓިއުސް

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ލީފް ބްލައިޓް 

 ބެކްޓީރިއާގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ަބިލތައް

ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  
ގަސްގަހާގެހީގެ ބައިތަކުގައި އެއްވެސް 

 ބައްޔެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.



45 

 

 ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި 

 ބޭކިންސޮޑާ 
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 ބޭކިންސޮޑާ ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ 1  
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކުކިން އޮއިލް 1  
ލިޓަރ ފެން  4  

 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތަށި ދޮންނަން ބޭުނންކުރާ ދިޔާ ސައިބޯނި )މާމާ ލެމަން( 1/3

 
 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 

ތެޔޮ ފޮދާއި ބޭކިން ސޮޑާ އެއްކުރާށެވެ. އޭގެތެރެއަށް ފެން އަޅާ ގިރާލުމަށްފަހު ދެން މާމާ ލެމަން 
  އެއްކޮށްލާށެވެ.

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
ކޮންމެ   ދަޅަކުން  ނުވަތަ  އަޅައިގެން  ދޯރަކަށް  ޖަހާށެވެ.   3ފެންދޭ  ގަސްތަކަށް  ހަފްތާއަކުން 

ފަތްތަކުގެ ދަށްފުށަށް ބޭސް ޖެހުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ބަލީގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ފެށުމާއި އެކު 
  ބޭސް ޖަހަން ފަށާށެވެ.

 
 

 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 
 ޕައުޑަރީ މިލްޑިއު 
 ބްލެކް ސްޕޮޓް

  ފަންގަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަިލަތއް
 

 

 

ބޭސް ޖަހާއިރު ތިމާގެ ރައްކާތެރި  
ކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ފުރިހަމަ ކުރންވާނެއެވެ.
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 ބޭކިންސޮޑާ ތެޔޮ ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ 1  
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކުކިން އޮއިލް 2 1/2  
   ލީޓަރ ފެން 3

 
 

 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 
  ބޭކިން ސޮޑާ ތެލާއި އެއްކުރުމަށްފަހު ފެނަށް އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.

 

 
 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
ކޮންމެ   ދަޅަކުން  ނުވަތަ  އަޅައިގެން  ދޯރަކަށް  ޖަހާށެވެ.   3ފެންދޭ  ގަސްތަކަށް  ހަފްތާއަކުން 

ފަތްތަކުގެ ދަށްފުށަށް ބޭސް ޖެހުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ބަލީގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ފެށުމާއި އެކު 
  ބޭސް ޖަހަން ފަށާށެވެ.

 
 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 

 ޕައުޑަރީ މިލްޑިއު 
 ބްލެކް ސްޕޮޓް

  ފަންގަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަިލަތއް

ބޭސް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް  
ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށާ އެފަދަ ކަންކަމަށް 

 ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.
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 ބޭކިންސޮޑާ ސައިބޯނި ބޭސް 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި 

މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ 1  
ޖޯޑު ހޫނު ފެން 4  
  މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ދިޔާ ސައިބޯނި 1

 
 ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 

  ހޫނު ފެނަށް ބޭިކން ސޮޑާ ގިރުވާށެވެ. ސައިބޯނި އަޅާ ގިރާލާށެވެ.

 

 

 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
ކޮންމެ   ދަޅަކުން  ނުވަތަ  އަޅައިގެން  ދޯރަކަށް  ޖަހާށެވެ.   3ފެންދޭ  ގަސްތަކަށް  ހަފްތާއަކުން 

ފަތްތަކުގެ ދަށްފުށަށް ބޭސް ޖެހުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ބަލީގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ފެށުމާއި އެކު 
  ބޭސް ޖަހަން ފަށާށެވެ.

 
 ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ 

 ޕައުޑަރީ މިލްޑިއު 
 ބްލެކް ސްޕޮޓް

  ފަންގަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަިލަތއް

ބޭސް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް 
ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ބޭނުންކޮށް 

 ނިމުމުން ދޮންނަންވާނެއެވެ.
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