
 

 

 ތަޢާރަފ ް

ކެއުމަށ ް ކައ ކައިގެނ ވެސ ް އަދިް ގޮތުގައާއިް ރޯތަރުކާރީއެއ ގެް އަކީް ވަލ ގޭރިސ ް ބީޓާް ނަމުނ ނަމަް ބޮޓެނިކަލ ް ނުވަތަް ބީޓ ރޫޓ ް

ގެްފެށުނ ްއައިސ ފައިވަނީްއިނ ޑިޔާގެް، ބޭނުނ ކުރާ ްބީޓ ރޫޓުގެްއަސ ލުކަމުގައިވާްސީްބީޓ ް ތަރުކާރީއެކެވެ. ފޮނިރަހަލާް

އިރުމަތީް ހައ ދަނ ފަށާފައިވަނީް ޑޮމެސ ޓިކޭޓ ކޮށ ގެނ ް ފުރަތަމަް އެނ މެް މިބާވަތ ް ް ސަރަހައ ދުތަކުނ ނެވެ. އައ ސޭރިފަށުގެް

ބޭނުނ ކުރަނ ް ހައ ދާް މިބާވަތ ް ގައުމުތަކުގައިވެސ ް ޔޫރަޕުގެް ފަހުނ ް އޭގެް ް ގައުމުތަކުނ ނެވެ. މެދުއިރުމަތީގެް އާއިް މެޑިޓެރޭނިއަނ ް

 ފެށިއެވެ.ް

ނަމަވެސ  ބާވަތެއ ް ހެދޭް ފަސޭހައިނ ް ސަރަހައ ދުތަކުގައިް ފިނިް މިހާރުް، މިއީް މުޑުވައ ް ހައިބ ރިޑ ް ހެދޭް ހޫނުމާހައުލުގައިް

 . ލިބެނ ހުރެއެވެ

 މުޑުވައ ކުރުނ ް

ތަރައ ޤީކޮށ ފައިވާް ހެދޭގޮތަށ ް މާހައުލުގައިް މަތިް ފިނިހޫނުމިނ ް ގަޅީް ރަނ ހައ ދާނަމަް ބީޓ ރޫޓ ް މާހައުލެއ ގައިް ހޫނުް ރާއ ޖެފަދަް
ރާއ ޖޭގެް މިއީް ް ް ވެރައިޓީއެކެވެ. ގަޅުް ރަނ ޙިޔާރުކުރެވިދާނެް މިގޮތުނ ް އަކީް ް ގ ލޯބ ' ކ ރިމ ސަނ ް ' ް ޙިޔާރުކުރުމެވެ. މުޑުވަކެއ ް
ސ ރީލަނ ކާގެް އަވަށ ޓެރިް މިއީް އަދިް ް ވެރައިޓީއެކެވެ. ގަޅުް ރަނ އުފެއ ދުނ ތެރިކަނ ް އަދިް މަދުް ބަލިތައ ް މާހައުލާގުޅޭް

ނޑުވެރިނ ވެސ ްއެނ މެގިނައިނ ްހައ ދާްބީޓ ރޫޓުގެްވެރައިޓީއެވެ.  ދަ

ްް ގޮތެއ ްބޭނުނ ކުރެވިދާނެއެވެ.ްއެއ ގޮތަކީްނާސަރީބެޑެއ ްތައ ޔާރުކޮށ ްއޮށ ްއިނ ދުމެވެ.ްއަނެއ ގޮތަކ2ްްްީބީޓ ރޫޓ ްމުޑުވައ ކުރުމަށ 

ނޑުމަތީގައި(ްމުޑުވައ ކޮށ ގެނ ްހެއ ދުމެވެ.  ސީދާްހައ ދަނ ްބޭނުނ ވާްތަނުގައިް)ދަ

ގުދުރަތީގޮތުނ ްބަނ ދުވެފައިވާްހަރުތޮއ ޓެއ ގެް)ކ ލަސ ޓަރ(ްތެރޭގައިް، ބީޓ ރޫޓ ގެްއޮށުގައިްހާއ ސަކަމެއ ްވެއެވެ.ްއެއީްއޮށ ތައ 

ްް އާނ މުކޮށ  އިނ ދުމުނ ް އެއ ް ކ ލަސ ޓަރ މީގެް ް ކަމެވެ. ހުނ ނަް 2ްްްްރައ ކާކުރެވިފައިް އެހެނ ކަމުނ 3ްްްނުވަތަ ް ފަޅައެވެ. ގަސ ް

އިނ ޗ6ްްްި، ގަސ ތައ ފަޅާްހަމަޖެހުމުނ ްދެރަކޮށ ްހެދޭްގަސ ްބަލައިގެނ ްގަސ ްމަދުކުރަނ ވާނެއެވެ.ްނާސަރީބެޑ ގައިްމުޑުވައ ކުރާނަމަ

ްް ްމިގޮތަށ ްއިނ ދާއިރު ނޑުްޖަހައިގެނ ްކުޑަބެޑެއ ްތައ ޔާރުކުރުމަށ ފަހުްބަރިބަރިއަށ ްއޮށ ތައ ްއިނ ދާށެވެ. 2ްފުނ މިނުގައިްފަސ ގަ
ްް 3ްްްްބަރިްދޭތެރޭގައި އިނ ޗިްހުނ ނަގޮތަށ ްއިނ ދާށެވެ.ްގަސ ތައ ްފަޅާތ5.1ްްްާއިނ ޗިްއަދިްބަރީގައިްހުނ ނަްއޮށ ތަކުގެްދޭތެރޭގައި

 .ހަފ ތާްވުމުނ ްހުނ ނާނީްރުވާވަރުވެފައެވ4ްެ -3

 ބިނ ތައ ޔާރުކުރުނ ް

ްް ފުޅާމިނުގައި ބެޑ ތައ ޔާރުކުރާއިރުް ް ސިސ ޓަމަށެވެ. ބެޑ ް ބިނ ތައ ޔާރުކުރާނީް އިނ ދުމަށ ް ދިގުމިނ 3ްްްބީޓ ރޫޓ ް އަދިް ފޫޓ ް

ްް ފާހަގަކޮށ ލުމަށ ފަހު ބެޑ ް ބިނ ތައ ޔާރުކުރުމަށ ް ް ބަހައ ޓާށެވެ. ޑ8ްްްުބޭނުނ ވަރަކަށ ް ނ ފަސ ގަ ގަޅަށ ް ރަނ ފުނ މިނަށ ް އިނ ޗިް

 ބީޓްރޫޓް



ްް އަކަފޫޓަކަށ  އަދިް ް ސާފުކޮށ ލާށެވެ. ނަގާް މޫތައ ް ގަލާއިް ގަޅަށ 5ްްްޖެހުމަށ ފަހުް ރަނ ކާދުއެއ ކޮށ ް ނިސ ބަތުނ ް ކިލޯގެް

ނޑުްއެއ ވަރުކޮށ ްްް،ވަރަކަށ ްއިނ ޗިްއުސ މިނ ްހުނ ނަވަރަށ ްބެޑުހަދައ4ްްިމިކ ސ ކޮށ ލާށެވެ.ްއަދިްއެއަށ ފަހުްހަމަބިމަށ ވުރެްް ފަސ ގަ

ބެޑ ްތެނ މާލާށެވެ.ްބެޑ ގައިްގަސ ތައ ްރުވާނީްދެގަސ ްދޭތެރޭގައިް ފޫޓ 5ްްއިނ ޗިްއަދިްދެބަރިްދޭތެރޭގައ51ްްިފެނ ޖަހާްރަނގަޅަށް 

ްް އިނ ދުމުނ  މިގޮތަށ ް ް ޑުމަތީގައ3ްްްިހުނ ނަވަރަށެވެ. ނ ދަ ސީދާް ް އިނ ދޭނެއެވެ. ތިނ ބަރިއަށ ް ބެޑެއ ގައިް ފުޅާމިނުގެް ފޫޓ ް

 މުޑުވައ ކުރުމަށ ވެސ ްމިދުރުމިނ ތައ ްބެހެއ ޓުމުނ ްފުދޭނެއެވެ.

 ބީޓ ރޫޓަށ ްކާނާދިނުމާއިްބެލެހެއ ޓުނ 

ޅައުމުރުގައިްގިނައިނ ްނައިޓ ރިޖަނ ްބޭނުނ ވާްބާވަތެކެވެ.ްއެހެނ ކަމުނ  ބީޓ ރޫޓަކީވެސް  ފަދައިން  ގިނަްބާވަތ ތައް  ްތަރުކާރީގެްއެހެން 

ްް ފަޅާތާ ގަޅަށ ް ރަނ ގަސ ތަކަށ 3ްްްގަސ ތައ ް ކާނާއެއ ް އެކުލެވޭް ނައިޓ ރިޖަނ ް ސަލ ފޭޓ ފަދަް އެމޯނިއަމ ް ދުވަސ ވުމުނ ް

ްް ދުވަސ ވުމުނ ްނައިޓ ރިޖަނ 51ްްްޑ ރެނ ޗ ކޮށ ލާށެވެ.ްމިފަދަްކާނާއެއ ްދިނުމުނ ްގަސ ތަކުގެްހެދުނ ްއަވަސ ވާނެއެވެ.ްގަސ ފަޅާތާ

ްް ގަހަކަށ  މިކ ސ ކާނާއެއ ް ހިމެނޭް 5ގިނައިނ ް 1ްްްް އުމުރުނ  ގަހުގެް އެއަށ ފަހުް އަދިް ް ދޭނ ވާނެއެވެ. ނިސ ބަތުނ ް 2ގ ރާމ ގެް 1ް

51ްްްްދުވަސ ވުމުނ ްފޮސ ފަރަސ ްގިނައިނ ްއެކުލެވޭްމިކ ސ ކާނާއެއ ްގަހަކަށ ްް 41ްގ ރާމ ގެްނިސ ބަތުނ ްދޭށެވެ.ްގަހުގެްއުމުރުނ 

ގަހަކަށް  ހިމެނޭްމިކ ސ ކާނާއެއް  ޕޮޓޭސިއަމ ްގިނަމިނ ވަރަކަށް  އުފެދޭްބީޓ ރޫޓ ގެް، ގ ރާމ ގެްނިސ ބަރުނ ްދިނުމުނ 21ްދުވަސ ވުމުން 

 ކޮލިޓީްރަނގަޅުވުމަށ ްއެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.ް

ްް ކޮނ މެ (2ްްްމީގެއިތުރުނ ވެސ ް ފާޓިލައިޒާރ ް ފޯލިއަރ ( ދިޔާގަސ ކާނާއެއ ް ގުޅޭް އުމުރާއިް ގަހުގެް އެއ ފަހަރުް ހަފ ތާއަކުނ ް

ގުޅޭގޮތަށ ް އުމުރާއިް އެއ ދޭއިރުވެސ ް ކާނާް މިފަދަް ް ގަޅުކުރެވޭނެއެވެ. ރަނ އުފެއ ދުނ ތެރިކަނ ް ގަހުގެް ބޭނުނ ކުރުމުނ ް

 ދޭނ ވިސ ނަނ ވާނެއެވެ.ް

ބީޓ ރޫޓަކީްހެދިބޮޑުވުމަށ ްމެދުމިނ ވަރަކަށ ްފެނ ބޭނުނ ވާްތަރުކާރީގެްބާވަތެކެވެ.ްގަސ ތަކަށ ްމާގިނައިނ ްފެނ ދެވޭނަމަްގަސ ތަކުގެް

މިކަމަށ ް ދުވަސ ވަރުް ޑިލާް ނ ގޮ ޙާއ ސަކޮށ ް ް ދިމާވެއެވެ. ހެދޭގޮތ ް މާބޮޑަށ ް ފަތ ތައ ް ގަހުގެް ބަދަލުގައިް ބޮޑަތިވުމުގެް މޫތައ ް

 ވިސ ނަނ ވާނެއެވެ.

ްބީޓ ރޫޓަކީްރަނގަޅަށ ްކާނާދީގެނ ްހައ ދާނަމަްޖެހޭްބަލިތައ ްވަރަށ މަދުކަމަށ ްފާހަގަކުރެވިފައިވާްބާވަތެކެވެ.ްއެހެނ ނަމަވެސ ްވަރަށ 

ގަސ ފެޅުމަށ ފަހުްއެނ މެްޅައުމުރުގައިް'ޑޭމ ޕިނ ްއޯފ 'ްއޭްކިޔާްފަނ ގަސ ްބައ ޔެއ ްޖެހެއެވެ.މިބަލިޖެހުމުނ ްޅަގަސ ތަކުގެް، ގިނަފަހަރު

ްނުވަތަް ކެޕ ޓަނ ' ބުޑުނ ްބިމާއިްގުޅޭްހިސާބުްްފީވެްގަސ ތައ ްވެއ ޓޭގޮތ ްމެދުވެރިވެއެވެ.ްއެހެނ ކަމުނ ްއޮށ އިނ ދުމުގެްކުރިނ ް'
 'ތިރަމ 'ްފަދަްޕ ރިވެނ ޓިވ ްފަނ ގިސައިޑ ްކޮޅަކާއިްއޮށ ތައ ްއެއ ކޮށ ލައިގެނ ްޓ ރީޓ ކުރުމުނ ްމިމައ ސަލަްހައ ލުްކުރެވެއެވެ.

 

ކެނޑުނ ް  ބީޓ ރޫޓް 

ނޑޭްވަރުވާނެއެވެ.ްބީޓ ރޫޓ 01ްްްް  -  11ގަސ ތައ ްސިއ ޙަތުރަނގަޅުކޮށ ްހެދޭނަމަްގަހުގެްއުމުރުނ ްް ދުވަސ ްތެރޭގައިްބީޓ ރޫޓ ްކެ
ްް ގަހުގެ ގުޅިގެނ ް ބީޓ ރޫޓާް އެއަށ ފަހުް އަދިް ް އުފުރާލާށެވެ. ގަސ ް މުލާއިއެކުް ޑުމަށ ް ނ ބެހެއ ޓުމަށ ފަހ2ްްްުކެ ބައެއ ް އިނ ޗިވަރުް

ނޑުްބުރިކޮށ ލާށެވެ.ް  ގަސ ގަ



ނޑުމަށ ފަހުްއެނ މެްރަނގަޅީްގިނަވެގެނ ްް ދުވަސ ްތެރޭގައ3ްްްިގިނަދުވަހުްބެހެއ ޓުމަށ ްހިކިއަނދިރިތާކުްބެހެއ ޓުނ ްރަނގަޅެވެ.ްކެ
 ބޭނުނ ކުރުމެވެ.ް

 ބީޓ ރޫޓ ގައިްއެކުލެވޭްސިއ ޙީްފައިދާތައ ް

ތެރޭގައިް ބައިތަކުގެް ލިއ ބައިދޭް ޑަށ ް ނ ހަށިގަ ބީޓ ރޫޓުނ ް ް ތަރުކާރީއެކެވެ. އެކުލެވޭް ފައިދާތަކެއ ް ސިއ ޙީް ވަރަށ ގިނަް ބީޓ ރޫޓަކީް

ނޑުގެްްް‘ ސީ’ އަދިްް، ‘ ބީ’ ، ‘ އޭ‘ ވިޓަމިނ ްް އާއިްޕ ރޮޓީނ ސ ގެްއިތުރުނ ްގިނަްއަދަދަކަށ ްކާރބޯހައިޑ ރޭޓ ސ ްހިމެނެއެވެ.ްއަދިްހަށިގަ

ނޑުގައިްއޮނ ނަްދަރިފުޅުގެްމައިބަދަްއުފެދުމުގައިްް ނޑުްދުވަސ ވަރުްބަ އުފެދުމަށާއިްމަރާމާތުކުރުމަށ ްއަދިްއަނ ހެނުނ ްމާބަ ސެލ ތައް 

އަދާކުރާ ދައުރެއ ް އެހީތެރިވެދޭް‘   ،މުހިނ މުް ދަށ ކުރުމަށ ް ކޮލޮސ ޓ ރޯލ ް އަދިް ް އެކުލެވިގެނ ވެއެވެ. ގިނައަދަދަކަށ ް ފޯލިކ ްއެސިޑ ް

ފައިބަްރ‘  ްްްް’ ސޮލިއުބުލ ް މާއ ދާއެއ ކަމަށ ވާ މުހިނ މުް ޑަށ ް ނ ހަށިގަ މީގެއިތުރުނ ްްް’ އަޔަނ ‘ އާއިް ް ލިއ ބައިދެއެވެ. ބީޓ ރޫޓުނ ް

ްް ްްްް’ އެނ ޓިއޮކ ސިޑެނ ޓ ސ ’ ބީޓ ރޫޓ ގައިްގިނަމިނ ވަރަކަށ ްހިމެނޭްބާރުގަދަ ގެްސަބަބުނ ްލޭމައ ޗަށ ްދިއުމުނ ް’ ނައިޓ ރޭޓ ސ ‘ އާއި

 ދުރުކޮށ ދީްހާޓ ްސ ޓ ރޯކ ްޖެހުމުގެްފުރުސަތުްވަރަށ ބޮޑަށ ްކުޑަކޮށ ދެއެވެ.

 

 


