
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
 

 ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ހެލްތު ސާރވިސަސް
  2223333، 2233233ފޯން : 

   

ް ަރ ީޒ ް  އ ެނ ްޑ ް  އ ެގ ްރ ިކ ަލ ްޗ ަރ    2015މ ިނ ިސ ްޓ ްރ ީ  އ ޮފ ް  ފ ި  

 
 

މިއީ ހިސްޕިޑް ބީޓްލްސްގެ ބަޔޯކޮންޓްރޯލް އެޖެންޓެވެ. މިއެއްޗެހި 
ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ލާވާއަށް ބިސްއަޅައި ލާވާ ފީކޮށްލައެވެ. މި 

 ވަނަ ސްޓޭޖަށެވެ.  4ހަމަލަދެނީ ލާވާގެ 

 ޓެޓްރަސްޓިކަސް ބޮރޮންޓިސްޕާ 

ޓެޓްރަސްޓިކަސް ބޮރޮންޓިސްޕާ އަކީވެސް ހިސްޕައިން ބީޓްލްސްގެ 
ބަޔޯކޮންޓްރޯލް އެޖެންޓެވެ. މިއެއްޗެހި ހަމަލަދެނީ ޕިއުޕާ 

 ސްޓޭޖަށެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

އެސިކޯޑަސް އަދި ޓެޓްރަސްޓިކަސް ބްރޮންޓިސްޕާއަކީ ޗައިނާ 
އަދި ވިއެޓްނާމުގައި މި ބީޓްލް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް އެންމެ 
ރަނގަޅު ބައޯކޮންޓްރޯލްއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ވެސް މި 

ބައޯކޮންޓްރޯލް އޭޖެންޓު ބޭނުންކޮށްގެން މި ބީޓްލް 
 ،ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

 

 ކަރަންޓީންކުރުން 

މިމަޑިއެހެން ރަށްރަށަށް ފެތުރަ ނުދިނުމަށް ބަލިޖެހިފައިވާ ރުކާއި 
ރުކުގެ ބައިތައް އެހެން ރަށްރަށަށް ނުގެންދިއުން ވަރަށް 

މުހިއްމެވެ. މިމަޑިއަކީ ވަރަށް ކުރުރާސްތާ އަކަށް ދަތުރުކުރެވޭ 
މަޑިއެކެވެ. މިގޮތުން މިމަޑި އެއްރަށުން އަނެއްރަށައް ދަތުރު 

ކޮށްހަދައި އުޅެނީ މިހުން ދަތުރު ފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. 
އއ ގެ އަތޮޅުތައް އަދި ހދ. ، ކ ،ބ، ރ، މިހާތަނަށް ނ

ވަނަ އަހަރު  3302ހަނިމާދޫ ވަނީ ކަރަންޓީން ކުރެވިފައެވެ. 
ޅ. މަޑިވަރު އަދި ތ. ގުރައިދޫއިން ވެސް ހިސްޕިޑް ބީޓްލްސް  

 އުޅޭކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކުރެވިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަނީ ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީން 
ޔުނިޓެއް ވެސް ގާއިމް ކުރެވިފައެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭން 

ބޭރުން ގަހާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެތެރެކުރާއިރު ރަގަޅަށް 
ވީހާވެސް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މިކަންތައް ، އިންސްޕެކްޓް ކޮށް 

 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށެވެ 

 

 

. 

 ހިސްޕިޑް ބީޓްލް 

Bontissipa longissima 

 

 

 

 

ބޮރޮންޓިސްޕާ ހިސްޕައިން ބިޓލްސްގެ ޕިއުޕާއަށް 

 

 

 

 

އެސިކޯޑަސް ހިސްޕިނޭރިއަމް ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ލާވާ 



 ހިސްޕިޑްބީޓްލް  
 ތައާރަފް

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ބަގީޗާ ރުއްތަކެއް އެތެރެ   0333 
ތައާރަފްވިއެވެ.  ރާއްޖެއަށް  މިމަޑި  ތެރޭގައި  އުޅުމުގެ  ކުރަން 

ދިގުމިނުގައި   އަކީ  0މިމަޑި  c m  ެމުށިކުލައިގ ކަޅު  ހުންނަ 
ދިވެހިރުއް   ހަމަލާދެނީ  އާއްމުކޮށް  މިމަޑި  ، މަޑިއެކެވެ. 

ފަދަ ރުއްތަކަށްށެވެ. މި ، ސަގޯ  ،  އެލެގްޒެންޑްރާ ރުއް
މަޑިއަކީ ވަރަށް ކުރުރާސްތާ އަކަށް 

 އުދުހޭ މަޑިއެކެވެ. 

 

 ހަޔާތުގެ ބުރު 

  .ެޑިއަށެވ ނ ބޮ ޑި  ނ ބޮ ހުންނާނީ  ބިސް   : ބިސް 
3ބޮޑުމިނަކީ    4-2ސ.މ އެވެ.    4.

 ދުވަހުން ބިސްވިހައެވެ. 

   : ކުރެއެވެ.   2ލާވާ  ޑައްތު  ނ ކަ މަރުހަލާއަކަށް 
ޑަކަށް ނ މަސްދުވަސް   0ގާތްގަ

ނޑައްތު ކުރެއެވެ.   މިމަރުހަލާގައި ކަ

   ެޕިއުޕާ: ޕިއުޕާގެ ބޯ އިންނާނީ މުށިކުލައިގައެވެ. ލާވާގ
ނިމުމަށްފަހު   0މަރުހަލާ  ދުވަސް   3

 ތެރޭގައި ޕިއުޕާ އަށްވެއެވެ. 

  ްއެޑަލްޓަކަށ ޕިއުޕާއިން   : އެޑަލްޓް 
 ދުވަސް ނަގައެވެ.  6ބަދަލުވާން 

 

ގްރާމް  0.32ލީޓަރު ފެނަށް  0ބީޓްލް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް 
ސެވިން އެއްކުރުމަށްފަހު ބޮންތީގެ މަތީބައި ފޭކޮށްލާފައި 
ނުފޮޅިހުރި ފަންވަތްތަކަށް އަޅާލާށެވެ. މިގޮތަށް ބޭސް 

އެޅުމުން ބޮންތީގެ އެތެރެއަށް ބޭހުގެ އަސަރުކޮށް މަޑިތައް 
މަރުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ބޭސްބޭނުންކުރުމުން ރުކުގެ 

 ބޮންތި ހަލާކުވެ ރުކުގެ ސިފަ ގެއްލޭ ގޮތްވެއެވެ.

ބައޮލޮޖިކަލް ކޮންޓްރޯލްއަކީ އެންމެ  -ބަޔޮލޮޖިކަލް ކޮންޓްރޯލް
އެދެވިގެންވާ ކޮންޓްރޯލްއެވެ. އަދި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާނީ 

 ،އެބޭނުންކުރުންނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތުމުންނެވެ
 މެޓާރީޒިއަމް އަނިސްސޯޕްލިއާ

މިއީ ހިސްޕިޑް ބީޓްލް ކޮންޓްރޯލް ؛ މެޓްރިޒިއަމް ޕެކެޓް
ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަންގަސް އެކެވެ. ޕެކެޓް 

ނޑާލުމަށްފަހު ބޮންތީގެ ވީހާވެސް އެތެރެއަށް އަލާލުމަށްފަހު  ކަ
ފެންފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. މީގައި ހުންނަ ފަންގަސްގެ 

ސްޕޯސްތައް ބީޓްލްސްގައިގަ ޖެހުމުން ފަންގަލް ޖަރާސީމް 
ބައްޔެއް ފަތުރައިދީ މަޑިތައް މަރުވާގޮތްވެއެވެ. މީގެ އަސަރު 

 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ފެންނަންފަށާނެއެވެ. 4

 އިއަރވިގް 

އދ. ފެންފުށި ގައި ހަރަކާޔްތެރިވެ އުޅޭ އިއާރވިގް އަކީ 
ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ފަނި އަދި ބީޓްލްކާ 
ސޫތްޕެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި 
ގުދުރަތީގޮތުން އުޅޭ ހިސްޕިޑް ބީޓްލްއަށް 

 ގެއްލުންދޭ ސޫތްޕެކެވެ.

 ؛ އެސިކޯޑަސް ހިސްޕިނޭރިއަމް

 ރުކަށްދޭ ގެއްލުން 

ރުކުގެ  އަދި  ބޮންތިއެވެ.  ރުއްރުކުގެ  ކާނާއަކީ  މަޑީގެ  މި 
ނޑުން ބައެއް  ފަތްތަކުން ދިޔަބުއިމުގެ ސަބަބުން ރުކުގެ ކުރިގަ
ބަދަލުވެފައިވާތަން  ހިކިމުށިކުލައަށް  ޑު  ނ މުޅިކުރިގަ ނުވަތަ 
ނޑާލުމުން ނުފޮޅިފައި  ފެންނާނެއެވެ. އަދި ބޮންތިން ބައެއް ކަ
ފެންނަން  އަލާމާތްތައް  މިފަދަ  ފަންވަތްތަކުންވެސް  ހުންނަ 

ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިމަޑި ރުކުގައި ގިނަވެ ފަންވަތް ފީވުމުން  
ޖަރާސީމު   ސަބަބުން ، އެހެން  ބެކްޓީރިއާގެ  ހާއްސަކޮށް 

ރުކުގެ  އިތުރަށް 
ކުނިވެ   ޑު  ނ ގަ ، ކުރ

ރުއްމަރުވާ  ފާވެގެން 
 ގޮތްވެސް ދިމާވެއެވެ.

ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ 
 ގޮތްތައް 

 ކެމިކަލް ކޮންޓްރޯލް 

 ޑައިފޯސް ޕެކެޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 

އެތެރެއަކަށް  ވީހާވެސް  ބޮންތީގެ  ރުކުގެ  ޕެކެޓް  ޑައިފޯސް 
މޫސުމެއްނަމަ  ވިއްސާރަނުވެހޭ  ލުމަށްފަހު 
ބޮންތިތެރެއަށް  ބަލާފައި  ބޮޑުމިނަށް  ރުކުގެ 
މީގެ  އަޅާލާށެވެ.  ފެންފޮދެއް  އެޅޭގޮތަށް 

އަދި   ތެތްކޮށްލުމެވެ. ޕެކެޓް  ބޭނުމަކީ 
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