
 

 ތައާރަފ ް

ފަޅޮލަކީްރާއ ޖޭގެްމާހައުލާްގުޅޭްހައ ދާލަނ ފަސޭހަްބާވަތެކެވެ.ްފަޅޮލުގައިްހަށިގަޑަށ ް

ވަރަށ ް، ބޭނުނ ވާްގިނަްވިޓަމިނ ްތަކެއ ްއެކުލެވިގެނ ްވެއެވެ.ްއަދިްމީގެްއިތުރުނ ްމިއީްވިޔަފާރީގެްއުސޫލުނ ްހެއ ދުމަށ 

 ރަނގަޅުްއާމ ދަނީއެއ ްހޯދިދާނެްބާވަތަކެވެ.

 މުޑުވަށ ކުރުނ ް

ފަޅޯްހެއ ދުމުގެްމުޑުވަކެއ ްހިޔާރުްކުރާއިރުްރަނގަޅުްމުޑުވަކެއ ްހިޔާރުްކުރުނ ްވަރަށ ްމުހިނ މެވެ.ްމިގޮތުނ ް 

 ރެޑ ލޭޑިްއަކީްއެނ މެްރަނގަޅުްވައ ތަރުްކަމަށ ްފާހަގަްކުރެވެއެވެ.ް

 ްް ”8މުޑުވަށ ކުރުމަށ ޓަކައި x 1 0 ކާދުް  ” ފަހުް އެޅުމަށ ް ލޯވަޅުް ވާވަރަށ ް އެކަށީގެނ ވާް ކޮތަޅުގައިް އިނ ޗީގެް
ްް އެއ ކުރާނީ ފަސ ް ކާދާއިް ް އަޅާށެވެ. ކޮތަޅަށ ް ފަސ ް 3ްްްްއެއ ކުރިް ގަޅަސ 1ްްްވެއ ޔަށ  ރަނ ކޮތަޅުތަކުނ ް ް ކާދެވެ.

ކަހަލަްނައިޓ ރޯޖަނ ް ފެޅުމުނ ްކޮނ މެވެސ ް ްގަސ ތަށ ް އެއ ްއޮށ ްއިނ ދާށެވެ. ފެނ ޖަހާލުމަށ ްފަހުްކޮނ މެްކޮތަޅެއ ގައިް

ްް ްް، ދުވަސ ްފަހުނ 5ްްގިނައިނ ްއެކުލެވޭްދިޔާްގަސ ްކާނާއެއ ްދޭށެވެ.ްމިގޮތަށ ްގަސ ކާނާދޭނީްފަޅާތާ 11ްކޮނ މެ

ދޭތެރެް ގަސ ތަކުގެް ް ދެވިދާނެއެވެ. ގަސ ކާނާއެއ ް ސ ލޯރިލީނ ޒިނ ް އިތުރުނ ް މީގެް އަދިވެސ ް ް ދުވަހަކުނ ނެވެ.
 ދުރުކުރަނ ވާނެއެވެ.

 ބިނ ތައ ޔާރުކުރުނ ް

އަދިް   ް މުހިނ މެވެ. ވުނ ވަރަށ ް ބިމަކަށ ް އެކުލެވޭް ދޫފަސ ް ބޮޑުނުވާް ފެނ ް ކުރާބިމަކީް ޚިޔާރުް ފަޅޯހެއ ދުމުގެް

ނޑުްނުއެނ ދުނ ވަރަށ ްމުހިނ މެވެ.ްގިނަގަަަސ ްތަކެއ ްއިނ ދާނަމަްހުރިހާްގަސ ް ނޑުްސާފުކުރާއިރުްދަ ފަޅޯއިނ ދުމަށ ްދަ

 ތަކަށ ްފެނ ޖެހޭނެްގޮތަށ ްވައިރުކުރަނ ްވާނެއެވެ.

ފޫޓ ްފުނ ްކޮށ ްއަނގަމަތީގައ2ްްްިދުރުމިނުގައެަެވެ.ްވަޅުްތައ ޔާރުްކުރާނީްް  ”x10”10  ފަޅޯގަސ ްއިނ ދާނީ 

2”x2”  ްް ފޫޓަށ ްފީވާނ ފަށާފައިްހުރިްފަތ ްއަޅާށެވެ.ްއެއަށ ފަހުްވަޅ1ްްްުފޫޓ ްހުނ ނަވަރަށެވެ.ްކޮނުނުްވަޅުްތެރެޔަށ 

1ްްްްނުފުރިްް ކިލޯްގެރިގުއިްނުވަތަްކާދުްއަޅާްފަސ ގަޑ7ްްްާއިނ ޗިްހުނ ނަވަރަށ ްކަޅުފަސ އަޅާށެވެ.ްއަދިްކޮނ މެްވަޅަކަށ 
 އެއ ކޮށ ލާށެވެ.ްމިއަށ ފަހުްވަޅަށ ްރަނގަޅަށ ްފެނ ޖަހާތެނ މާލާށެވެ.

 

 

 ފަޅޯ



  ގަސ ރުވުނ ް

 ްް ގަސ ތައ  ރުވާނީް ގަސ ތައ ް ޑުގައިް ނ 1ދަ . ގަސ ތައ 5ްްް ރުވުމުގެކުރިނ ް ގަސ ތަށ ް ް ހެދުމުނ ނެވެ. ފޫޓަށ ް

އަތ ވަށ ްހާނަނ ްވާނެއެވެ.ްމިކަނ ތަށ ްކުރާނެގޮތަކީްރުވުމުގެްހަފުތާއެއ ކުރިނ ްގަސ ތަކަށ ްލިބެމުނ އައިްހިޔާމަޑުމަޑުނ ް

 މަދުކުރާނީއެވެ.ްއަދިްފެނ ދެމުނ ްދިޔަްމިނ ވަރުވެސ ްމަދުކުރަނ ވާނެއެވެ.

ކުަުރިނ ް  ގަޑިއެއ ހާއިރުް ނޑަށ ްގެނައުމުގެް ދަ ފަޅޯގަސ ތައ ްރުވުމަށ ޓަކައިް ކޮށ ފައިވާް ނާސަރީގައިްތައ ޔާރުް
 ރަނގަޅަށ ްފެނ ޖަހާލާށެވެ.ްމިހެނ ހެދުމުގެްބޭނުމަކީްރުވުމުގައިް

ގަހުގެމުލަށ ްލިބޭގެއ ލުނ ްކުޑަކުރުމާއިްކޮތަޅުގައިްހުރިފަސ ގަޑުްރޫޅިގެނ ްދިޔަނުދިނުމަށެވެ.ްގަސ ތަށ ްރުވުމަށ ްތައ ޔާރުް
އެއަށ ފަހުް ް ކޮނެލާށެވެ. ވަޅެއ ް ވަޅުލެވޭވަރުގެް ފަސ ގަޑާއެކުް ގަސ ތަކުގެް ގެނ ދިޔަް ނާސަރީނ ް ހުރިވަޅުގައިް ކޮށ ފައިް
ގަސ ބައިނ ދާށެވެ.ް މަޑުމަޑުނ ް ވަޅުތެރޭގައިް ކޮނުނުް ނެގުމަށ ފަހުް ނުރޫޅުވާް ޑުް ނ ވަލިގަ ކޮތަޅުނ ް ގަސ އިނ ދާފައިވާް
ރުވުމަށ ފަހުް ް ހަމަވާވަރަށެވެ. ހަމަބިމާއިް މަތީކައިރިް ޑުގެް ނ ހުރިފަސ ގަ ކޮތަޅުގައިް ގަސ އިނ ދަނ ވާނީް ގަސ އިނ ދާއިރުް
އަދިް ް އައ ސާލަނ ވާނެއެވެ. ބާރުނުވާނެހެނ ް ގަހަށ ް ޑިޖަހާް ނ ދަ ކައިރިއަށ ް ގަހުގެް ވަޔާނުތެޅޭނެހެނ ް ގަސ ތައ ް

 ގަސ ރޯވަނ ދެނ ްގަހުގެްދެފަރާތުނ ްފަނ ކުރިޖަހާްގަދައަވިނ ްނިވާކޮށ ލަނ ްވާނެއެވެ.

 ފެނ ދިނުނ ް

ރޫޓ ރޮޓ ް  ފެނ ގިނަވެއ ޖެނަމަް ފަޅޮލަށ ް ސަބަބަކީް ް ދޭނ ޖެހެއެވެ. ސަމާލުކަނ ް ވަރަށ ް ފެނ ދިނުމުގައިް ފަޅޮލަށ ް
ކަހަލަްބަލިތަށ ްޖެހުނ ވަރަށ ްގާތެވެ.ްއަދިްފެނ ްމަދުވެއ ޖެނަމަްގަހަށ ްބޭނުނ ްވާވަރަށ ްކާނާނަގައިނުދީްގަހުގެްހެދުނ ް

މާވަދަށ ްވެއ ޓޭްގޮތ ވެއެވެ.ްބޭނުނ ްކުރާފެނަކީްލޮނުގެްއަސަރުނެތ ްފެނަށ ް، ދެރަވެއެވެ.ްއަދިްފަޅޮލުގެްސައިޒ ްކުދިވެ

 ވާނ ވާނެއެވެ.

 ކާނާއެޅުނ ް

 ްް ދުވަސ ްފަހުނ ނެވެ.ްފަޅޯގަހަށ ްކާނާއަޅާއިރ15ްްްުގަސ ތައ ރުވުމަށ ފަހުްކާނާއަޅަނ ްފަށާނީްގަސ ތައ ްރުވާތާ

ބަދަލުް ގޮތަށ ް އުމުރާގުޅޭނެް ގަހުގެް އަޅާކާނާް އަދިް ް ތަފާތުކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ. މިނ ގަޑުް ކާނާއަޅާް އެކިއުމުރުގައިް ގަހުގެް

ްް 5ްްްްކުރަނ ްވާނެއެވެ.ްރުވުމަށ ފަހުްފުރަތަމަްކާނ އެޅީއ ސުރެނ  ގ ރާމ ގެްނިސ ބަތުނ ްބޭނުނ 55ްްްމަސ ވަނ ދެނ ްމަހަކު

ފަރިވަޅު މިއުމުރުގައިް ް 1ްްްްކުރާށެވެ. ފެށިތާ ކާނާއަޅަނ ް ް ބޭނުނ ކުރެވިދާނެއެވެ. ކާނާއެއ ް ތައ ޔާރީް މަސ ފަހުނ 5ްްްފަދަް

ްް 1މަހަކު 5 5ްްްް އުމުރުނ  ގަހުގެް ް ކުރަނ ވާނެއެވެ. ބަދަލުް ކާނާއަށ ް 1ގ ރާމ ް ކާނ1ްްްާ ގަހައ ދޭް ވުމުނ ް މަސ ް

ްް ކައިރިވުމެވެ. އުމުރުްހަމަވާނ ް އެފެއ ދުަުނ ތެރިކަމުގެް ގަހުގެް ްސަބަބަކީް ގަހަކަށ 11ްްްމަދުކުރަނ ވާނެއެވެ. މަހަށ ފަހުް

ްް 5މަހަކު 5ްްްް ފެށިތާ ކާނާއަޅަނ ް ް ދޭށެވެ. 5ްްްްގ ރާމ ް ފަރިވަޅު ފަހުނ ް ބޭނުނ 2ްްްމަހުގެް ކާނާއެއ ް ތައ ޔާރީް ފަދަް

ްް އެއ ފަހަރު ތިނ މަހުނ ް ކޮނ މެް މީގެއިތުރުނ ް ް އަޅާލުނ 2ްްްކުރެވިދާނެއެވެ. ފަދައެއ ޗެއ ް ގެރިގުއިް ނުވަތަް ކާދުް ކިލޯް



 ރަނ ގަޅުވާނެއެވެ.

 ްް ރޮގަކަށ  ގަހުގެވަށައިގެނ ް ހިސާބުް ފެނ ތިކިޖަހާް ކޮޅުނ ް ތަކުގެް ގަހުގެފަތ ް އިނ ޗ1ްްްިކާނާއެޅުމަށ ޓަކައިް
މިސަރަހައ ދަށ ް ފެނ ަެދޭއިރުް އަދިް ް ފަސ ލާށެވެ. އެއ ކޮށ ލާް ފަސ ގަޑުް ކާނާއަޅާް މިތަނުނ ް ް ކޮނެލާށެވެ. ފުނ މިނަށ ް

 ފެނ ދޭނ ްވާނެއެވެ.ްމަސ ދުވަހަށ ްއަޅާކާނާްދެފަހަރެއ ގެްމަތިނ ްދިނުމުނ ްނަތީޖާްރަގަޅުކަމަށ ްފާހަގަްކުރެވެއެވެ.ް

 ބަލިްކޮނ ޓ ރޯލ ކުރުނ ް

އާނ މުކޮށ ްފަޅޮލަކީްއެހެނ ގަސ ގަހާްއަޅާބަލާއިރުްބަލިޖެހުނ ްމަދުގަހެކެވެ.ްރާއ ޖެއިނ ްއަދިްމިހާތަނަށ ްފަޅޮލަށ ް 

 ޖެހޭްމާނުރައ ކާތެރިްބައ ޔެއ ްފެނިފައެއ ްނުވެއެަެވެ.

ްްްްއެނ ތ ރެކ ނޯސ ް:  އިނ ޗިއާއ1/1ްްްި-1މިއީްފަނ ގަސ ްބައ ޔެކެވެ.ްތެތ ގޮތަކަށ ްއުފެދޭްމިލައ ތަށ ްހުނ ނާނީ

ދެމެދުގެްބޮޑުމިނެއ ގައިްފަޅޮލުގައެވެ.ްލައ ތަކުގެްމެދުްކަޅުކުލައަށ ްބަދަލ ވެްއޭގެފަހުނ ްފިޔާތޮށިްކުލައަށ ްބަދަލުވެއެވެ.ް

ދިޔަލާްއަދިްމިލައ ތަށ ްމުޅިފަޅޮލަށ ްފެތުރޭނެއެވެ.ްއަދިހަމަްމިކަހަލަް، މަޑުވާނ ފަށާ، މިހެނ ްވުމުނ ްއެތަނ ފާވެ

 ކުދިލައ ތަކެއ ްފަތުނ ވެސ ްފެނ ނާނެއެވެ.ްމިލައ ތަށ ްހުނ ނާނީްމުށިކުލައިގައެވެ.

ބަލިޖެހިފައިވާްހުރިހާްފަޅޮލަކާްފަތ ތައ ްގަހުނ ްވަކިކޮށ ލާްގަސ ތަކާްދުރުގައިްނައ ތާލާށެވެ.ްއަދިްްކޮނ ޓ ރޯލ ް:

 ކޯބޮކ ސ ްބޭނުނ ކުރެވިދާނެއެވެ.ް، ގަސ ތަކަށ ްކޮޕަރްއެކުލެވޭްފަނ ގިސައިޑެއ ްސ ޕ ރޭކުރާށެވެ.ްމިސާލަކަށ ްއެނ ޓ ރޮކޯލ 

ފެށިގެަެނ ްްްހުދުކޫޑިް: ބުޑުނ ް ފަތުގެް މިގޮތުނ ް ް ގައެވެ. ދައ ފަރާތުް ފަތުގެް އަޅާނީް އާނ މުކޮށ ް ހުދުކޫޑިް

 މުޅިފަތުގައިްމިކޫޑިްއަޅައެވެ.ްއަދިްފަހުނ ްމުޅިގަހަށ ްފެތުރެއެވެ.

އިނ ސެކ ޓިސައިޑެއ ްްްކޮނ ޓ ރޯލ ް: ކަހަލަް ކޮނ މެވެސ ް އަވަހަށ ް ކުރެވިއ ޖެނަމަް ފާހަގަް އުޅޭކަމަށ ް ހުދުކޫޑިް

 .ސ ޕާކ ްފަދަްއެއ ޗެއ ްބޭނުނ ކުރާށެވެ، ބޭނުނ ކުރާށެވެ.ްމިސާލަކަށ ްނީމ އޮއިލ 


