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 މިރުސް 
 
 

ވެރިވާ ނުވަތަ ނަބަޔަކު ހައްދަން އެންމެ ޝައުޤުހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ގި މިރު 
ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކެކޭ ވަތެވެ. މީގެ ސިއްރަކީ، މީރު ކުޅި ކާބާ ހައްދާ އެއް
މިރުސް ބޭނުންކުރަން އާދަވެފައިވުމާއި ރާއްޖޭގައިވެސް ގަދަ ރާއްޖޭގައިވެސް ގިނަބަޔަކު ކުޅި  އެއްފަދައިން

ގިނައިން ހައްދަން  މެދިވެހިން އެން ން މިހާރު ހައްދަމުންދާ ގަހަކަށްވާތީއެވެ.ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލު
ވައްތަރުތައް ދިވެހިންނަށް  ތެރެއިން ގިތެޔޮމިރުހުގެ ވައްތަރުތަކެވެ. އެއީ މި  ނީ މިރުހުގެ މަސައްކަތްކުރަ 
        ކަމުންނެވެ. ޅިގަދަމީރުވެފައި ކު

ރާއްޖޭގައިވެސް ރޯމިރުހުގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޕްރޮސެސްކޮށްގެން މިރުހުގެ ބޭނުންކުރެއެވެ.     
ފަދަ  ކުރުންސާރަ އަދި ރާހުތް ނުވަތަ ވިނެގާގައި ޕްރިޒާވްމިގޮތުން ހިކިމިރުސް، ތެލުލިމިރުސް، ޗިލީސޯސް، އަ

ވަތަކީ ފަހުން، މިރުހުން އުފެއްދި ބާ ންމެތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އެ މީގެ ކުރެއެވެ.  ޕްރޮސެސްގޮތްގޮތަށް 
 އާ UNDP ޗިލީސޯސްއެވެ. މިސޯސް އުފެއްދީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާ

ތަރުކާރީގެ  އިން އެކުލެވޭގިނަ  Cއާއި  Aއެވެ. މިރުހަކީވެސް ވިޓަމިން ވަނައަހަރު 1122ގުޅިގެން  
 ބާވަތެކެވެ. 
ޢާއިލާގެ ގަހެކެވެ. ވައިލްޑްކޮށް ހެދޭ މިރުހުގެ   Solanaceaeމިރުހަކީ ބައްޓާއި ޓޮމާޓޯ ހިމެނޭ  

ވެއެވެ. މިހާރު ހެދޭކަމަށް އަށްވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ މިރުސްގަސް  022ދުނިޔޭގައި    ވައްތަރުތަކާއެކު
 ންނާރުމިރުސް ފަދަ ޑެއްދޫ މިރުހާއި  ކު ނހޯ ތޮޅިމިރުހާއި، ރިހަމިރުހާއިވައްތަރުގެ މީގެތެރެއިން ތަފާތު 

 . ދެން  ސްއަށެވެސްޕީސީ Capsicum qnnuum ނިސްބަތްވަނީ ،  ވައްތަރުތައްއެންމެ ޢާއްމު ހުގެ މިރު
ކުޅިގަދަ މިރުހުގެ  ،ތޮށިގަނޑުބޯ ރާ، ގިތެޔޮމިރުހާ ތަފާތު،ބޭނުންކުއެންމެ ގިނައިން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި 

އްދާއުޅޭ ހަޢާއްމުކޮށް   އަށެވެ.ސްޕީސީސް Capsicum frutescensވައްތަރުތައް ނިސްބަތްވަނީ، 
 ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ކަމަށާއި،  އެމެރިކާގެ  ވައްތަރުތަކުގެ އަސްލު އައިސްފައިވަނީ، ސައުތު ތޮޅިމިރުހުގެ 

ދިރާސާކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން   އެމެރިކާއަށްކަމަށް ތާރީޚުޓްރަލް ގިތެޔޮމިރުހުގެ އަސްލު ނިސްބަތްވަނީ ސެން
 ފެތުރިފައެވެ. މިރުހަށް މިރުސްގަސް މިހާރުވަނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޓްރޮޕިކަލް ސަރަހައްދުތަކަށް  ކުރެއެވެ.ހާމަ
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  އެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގައި ވެދިގު ތާރީޚެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ  އެއްހާ ައހަރު ކުރީގެ 500 މީލާދީން
ނޑަކަށް ގަސްމިރުސް  އެވެ.އަހަރުކުރީގަ 300 މީލާދީން  އިންދާ ހައްދަން ފެށިފައިވަނީ  ގާތްގަ

 

 މިރުހުގެ ވައްތަރުތައް 
 ކީ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ދެމިހުންނަ ގަހެކެވެ. ތަކަވައްތަރު (C. annuum) ތަފާތު ތޮޅިމިރުސްގަހުގެ 

ހުންނަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ދެމި 1ގެ ވައްތަރުތަކަކީ  (C. frutescens) ހިމެނޭ  އަދި ގިތެޔޮމިރުސް
އުމުތަކުގައި އުފައްދާ ޤަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބޭރުވައްތަރުތައް ހުރެ މިނޫނަސް މިރުހުގެ ތަފާތު ގިނަ ގަހެކެވެ.

F1 ިމުޑުވައް  ޑްރެއިން ހައިބްރިމީގެތެ  އޯޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް ވައްތަރުތައް ހިމެނެއެވެ. ،ހައިބްރިޑް ވައްތަރުތަކާއ 
 ފަހަރު މުޑުވައްކުރަން ރަނގަޅެއްނޫނެވެ. އޮށް އަނެއް އިގެން ހެދިފައިވާ ގަހުގެ މިރުސްޕަކެޓްގެ އޮށް އިންދަ

  ވެސް ރަނގަޅަށް ހެދި ، މިރުސްވެސް އަޅައެވެ.ތައް ރާއްޖޭގައިވައްތަރު ކޮންމެއަކަސް މިރުހުގެ ގިނަ
ކަށް އަހަރުކުރިން ގިތެޔޮމިރުހުގެ އިތުރުން ދިވެހިން ހައްދާ ތޮޅިމިރުހުގެ މުޑުވަ ވިއްސަކަށް މީގެ  

ހިކިމިރުހުގެ އޮށެވެ. މިއީ މުޑުވައް ނަގަން ރަނގަޅު މިރުހެއް  ބޭނުންކޮށް އުޅުނީ ބޭރުން އެތެރެކޮށް އުޅުނު 
ވަރު ރަނގަޅު މިރުސްގަހުގެ ފަސޭހަ، މަތި  ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބަލިޖެހުންދުރު، ގިނަދުވަހު ދެމިހުންނަ، ހައްދަން 

ވިފުކު މިރުސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ގިތެޔޮމިރުހުގެ އިތުރުން ވައްތަރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފަގުޑިމިރުހާއި،  މަދު
ހައިބްރިޑް ތޮޅިމިރުހުގެ   F1 ސްވީޓް ޕެޕާގެ ބައެއް ވައްތަރުތަކާއި،ހައިބްރިޑް  F1ބޭރުގައުމުތަކުގައި އުފައްދާ 

 އުޅެއެވެ. ރުތައް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހައްދާބައެއް ވައްތަކާއި ، އޯޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް ތޮޅިމިރުހުގެ ބައެއް ވައްތަރުތަ
 ތަކެވެ. އްދި  މިރުހުގެ ބައެއް ވައްތަރުތިރީގައި މިވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެ       

 

 ގިތެޔޮމިރުސް 
އީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީރު، ކުޅިގަދަ އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު މިރުހެވެ. މި ދިވެހިންނަށް ގިތެޔޮމިރުހަކީ ގިނަ 

ރާއްޖޭގައި  ވައްތަރެއް  3ވެސް ހެދޭ އަދި ރަނގަޅަށް ހެއްދިދާނެ މިރުހެކެވެ. ގިތެޔޮމިރުހުގެ ހިސާބެއްގައި
އްތަރުގެ ތެރެއިން ވަ 3 ގިތެޔޮމިރުހެވެ. މި  ގިތެޔޮމިރުސް އަދި ފިއްތި ދު ގިޔޮމިރުސް، ފެހިހައްދައެވެ. އެއީ، ހު

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ގިތެޔޮމިރުސް ކަމަށް ފާހަގަ ދުރުވެފައި ހައްދަން އެންމެ ފަސޭހައީ ފެހި ބަލިޖެހުން
 ފެތުރޭ ގަހެކެވެ. ފޫޓަށް  4 -1 ފޫޓް އުސްކޮށް ހެދޭ، 5 -1އްމުކޮށް ތެޔޮމިރުހުގެ ވައްތަރުތަކަކީ ޢާގި
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          ފެހި ގިތެޔޮމިރުސްގިތެޔޮމިރުުހގެ         ގިތެޔޮމިރުހުގެ           ފެހި ހުދު    

           
 

ނޑުވެރިންދިވެހި  ކުރީގެ    ހެއްދި މިރުހުގެ ބައެއް ވައްތަރުތައް  ދަ
ވައްތަރެއް  3ރެވޭ ތެރެއިން ފާހަގަކު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހެއްދި މިރުހުގެ އަހަރު ވިއްސަކަށްމީގެ  

މިރުހެވެ. ވިފުކުމިރުހާއި ކުންނާރު މިރުސް ރާއްޖެއިން ނާރުމިރުސް އަދި ވިފުކުފަގުޑިމިރުސް، ކުން ވެއެވެ. އެއީ
އަދި މަތިވަރު ރަނގަޅު  މިވައްތަރުތަކަކީ ހައްދަން ފަސޭހަ، ބަލިޖެހުންދުރު ވަރަށްމަދުން މިހާރުވެސް ފެނެއެވެ.

  .ޔޮމިރުހެކޭ އެއްފަދައިން ބޮޑުކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެތަކެކެވެ. މިއީވެސް ގިތެވައްތަރު
 
 

 
 

 ކުންނާރުމިރުސް                  ވިފުކުމިރުސް  ަފގުޑި މިރުސް                
 

ނޑެއްދޫ މިރުސް   ހޯ
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ނޑެއްދޫއިން ރާއް  ނޑެއްދޫ މިރުހަކީ ގދ. ހޯ  ޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ތަޢާރަފުވި މިރުހެކެވެ. މިއީ ހޯ
 އަދި މިއީ ބަލިޖެހުންދުރު ހައްދަން ފަސޭހަ މިރުހުގެ މަޝްހޫރު މިރުހެކެވެ.  ،ކުޅިގަދަގިނަދިވެހިންނަށް މީރު، 

 ފެތުރެއެވެ. ފޫޓަށް 3ހެދެއެވެ. އަދި  ފޫޓް އުސްކޮށް  5 -3ވައްތަރެކެވެ. މިގަސް ޢާއްމުކޮށް  
 

                 
 ޑެއްދޫ މިރުސް ނހޯ                         

     

 ތޮޅިމިރުހުގެ ބައެއް މުޑުވައް 
ހުންނަ ތޮޅިމިރުހުގެ މުޑުވައްތަކުގެ ތެރެއިން، މިދަންނަވާ ވައްތަރުތަކަކީ  ލިބެންރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން  

 ހދ. ހަނިމާދޫގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާތަކުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންދާ ހެއްދުމަށް ރަނގަޅުކަމަށް 
 ،ޝަންޓްރޮޕިކަލް ވޮންޑަރ، ވިކްޓަރ، ޕޭ ޓޭސްޓް، ޓްރޮޕިކަލް ވުނު  މުޑުވައްތަކެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައިފާހަގަކުރު 

 ހިމެނެއެވެ. 323ޗިއާޓައިގެ  ،ހީޓް ނިވް ސެންޗަރީ ، ގޯލްޑަން
ރިޑް ( އިން އުފައްދާފައިވާ ހައިބPan-Pacific seed Co. LTDްމިއީ ކޮރެޔާގެ ) ޓްރޮޕިކަލް ޓޭސްޓް:

ކުޑަ، ގިނައިން  އަޅާ  ރަހަމީރު، ހަލާކުވުންރީތި،  އިންޗި ދިގު، މަހިބޯ، ބަލާލަން 5 - 4 . މިއީމުޑުވަކެކެވެ
ށް ވައްތަރެކެވެ. މި މިރުހަކީ ކުޅިރަހަ މަޑުވުމުގެ ސަބަބުން ރަށްފުށުގެ ބާޒާރަށް އެހާ ކަމުދާ މިރުހަކަ

ގަހެއް  މިރުހެކެވެ. މިވައްތަރުގެ ރަނގަޅު މިރުސް ތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާ ރަނގަޅުނުވިނަމަވެސް، ރިސޯޓް
 ބޭނުންވެއެވެ. ޖާގައެއް ފޫޓް 3 × 3ހެއްދުމަށް 

މީރު ، ކޮޅަށް ހިމަ، ރީތި ފަ މަހިބޯ، ސި ، އިންޗި ދިގު 6 - 5މިވައްތަރުގެ މިރުހަކީ  ޓްރޮޕިކަލް ވޮންޑަރ:
ކެވެ. މިވައްތަރުގެ ކެކުޅިރަހައެއް ހުންނަ، ހަލާކުވުން ކުޑަ، ބަރުދަން ރަނގަޅު އަދި ބާޒާރަށް  ރަނގަޅު މުޑުވަ
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ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މިއީ ގިނައިން އަޅާ ވައްތަރެއްގެ  ފޫޓުގެ ޖާގައެއް 3 × 3ގަހެއް ހެދި ބޮޑުވުމަށް މިރުސް
 މިރުހެކެވެ.
( އިން އުފައްދާފައިވާ ހައިބްރިޑް މުޑުވަކެކެވެ. Nong Woo dio Co LTDމިއީ ކޮރެޔާގެ )  ވިކްޓަރ:

އިންޗި  6 - 5ހުންނަ،  ންނަ، މަހިތުނި، ރާޅުގޮތެއްމިވައްތަރުގެ މިރުހަކީ ދިވެހިންނަށް ކަމުދާ ކުޅިރަހައެއް ހު
 ފޫޓްގެ ޖާގައެއް  3 × 3ދިގު، ރަހަމީރު، ދިވެހި މާކެޓަށް ރަނގަޅު މިރުހެކެވެ. މިގަސް ހެއްދުމަށް ހިމަ

 ބޭނުންވެއެވެ.
( އިން އުފައްދާފައިވާ ހައިބްރިޑް Known You seeds Com LTDމިއީ ތައިވާނުގެ ) ޝަން:ޕޭ 

ނަމަވެސް، ރިސޯޓް މާކެޓަށް ނަށް މާ ކަމުދާ މިރުހަކަށް ނުވިމިވައްތަރުގެ މިރުހަކީ ދިވެހިން މުޑުވަކެކެވެ. 
 އިންޗި  ފަލަދިގުކޮށް  5 - 4ތޮށިބޯ،  މިއީ ކަމުދާ، މަޑު ކުޅި ރަހައެްއ ހުންނަ ސެލެޑް މިރުހެކެވެ. އަދި

ގެ ގަހެކެވެ. މިވައްތަރު  ހައްދާލަންފަސޭހަ، ވާކޮށް ހެދޭ ، ހަލާކުވުން ކުޑަ، ބުރަދަން ރަނގަޅުހުންނަ، 
 ބޭނުންވެއެވެ. ފޫޓްގެ ޖާގައެއް 3 × 3ހެއްދުމަށްވެސް  މިރުސްގަހެއް

( އިން އުފައްދާފައިވާ ހައިބްރިޑް މުޑުވަކެކެވެ. Pacific seed Co LTDމިއީ ކޮރެޔާގެ ) ނިއުސެންޗަރީ:
އިންޗި ދިގު، ގިނައިން އަޅާ ވައްތަރެކެވެ. ރިސޯޓް  5ހުންނަ،  މިވައްތަރުގެ މިރުހަކީ އޮމާން ތޮއްޓެއް

ވަރަކަށް ގްރާމް ހުރެއެވެ.  21މާކެޓަށާއި އަދި ހިކިމިރުސް އުފެއްދުމަށް ރަނގަޅު މިރުހެކެވެ. ބަރުދަނުގައި 
ބޭނުންވެއެވެ. މިވައްތަރު މިރުސް  ރަނގަޅު ފިނިހޫނުމިނެއްގައި  ފޫޓްގެ ޖާގައެއް 1 × 1ގަހެއް ހެދުމަށް 

 ވަންދެން ހަލާކުނުވެ ހުރެއެވެ. ތާހަފު 3ފައި ހުންނަނަމަ މަދުވެގެން ށްރައްކާކޮ
( އިން އުފައްދާފައިވާ ހައިބްރިޑް  Knoun You Seeds Co LTDގެ )މިއީ ތައިވާނު  ގޯލްޑެންހީޓް:

އިންޗި  5ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހެދޭ، މަތިވަރު ރަނގަޅު، ގާތްގަޑަކަށް  ކީވަކެކެވެ. މިވައްތަރުގެ މިރުހަމުޑު
ފޫޓުގެ  1 × 1ހެއްދުމަށް މީގެ މިރުސްގަހެއް ހުންނަ، ހިމަދިގު، އޮށްގިނަ، ކުޅިރަހަ ރަނގަޅު މިރުހެކެވެ. 

  ބޭނުންވެއެވެ. ޖާގައެއް
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  ގޯލްޑަންހީޓް                                

( ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވާ  ހައިބްރިޑް  Chia Tai Seedsމިއީ  ތައިލޭންޑްގެ ) :317 ޗިއާޓައި 
ހި ބާޒާރަށް ން ފަސޭހަވެފައި، ވަރަށް  ގިނައިން އަޅައެވެ. މިއީ ދިވެވެ. މިވައްތަރުގެ މިރުސް ހައްދަމުޑުވަކެކެ 

މީރު މިރުހެކެވެ. މީގެ ގަހެއް ހުންނަ ހިމަކޮށް  ،މަޑުފެހި ނުވަތަ ހުދުކަލައިގައި ،ކުޅިރަހަ ގަދަ  ވަރަށް ކަމުދާ،
 ބޭނުންވެއެވެ. މިއީ އުސްކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ. ފޫޓުގެ ޖާގައެއް 3 × 3 ހެއްދުމަށް

 

                 
                           313    

 

 ސްވީޓްޕެޕަރ
މީގެތެރެއިން ފަސޭހައިން ހެދޭ މަތިވަރު އަކީވެސް ރާއްޖޭގައި ހެދޭ މިރުހުގެ ވައްތަރެކެވެ. ސްވީޓް ޕެޕަރ 

 .އެވެ (Green bellރަގަޅު އެއްވައްތަރަކީ )
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 ގްރީންބެލް                             

 
އޯޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް މުޑުވަކުގެ  ހައިބްރިޑް އަދި ހައްދާފައިވާ ބޭރުގެދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތިރީގައި މިވަނީ މިހާތަނަށް

 ވެ.ކެވައްތަރުތަކެ ބައެއް ރަނގަޅު 
 :( ކުންފުނީގެ މުޑުވައް  Chia taiޓައި ) ތައިލޭންޑްގެ ޗިއާ 

 
 އިތުރުބަޔާން  ޕޮލިނޭޓެޑް ހައިބްރިޑް/ އޯޕަން  )ވައްތަރު(ވެރައިޓީ  ނަން  
 - ހައިބްރިޑް Kenphenseng ކުޅި މިރުސް  1
 - ހައިބްރިޑް Platoon ކުޅި މިރުސް  2
 - ހައިބްރިޑް Pilot ކުޅި މިރުސް  3

 އޯޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް  Platinum ކުޅި މިރުސް  4
ތިރިކޮށް ހެދޭ ، މަތިވަުރ 

ކޮޅަށް ، ކުޅިގަދަ ،ރަނގަޅު
 އިންނަ ވައްތަރެއް

 ވައްތަރެއް  ތިރިކޮށް ހެދޭ ހައިބްރިޑް Big hot ކުޅި މިރުސް  5
 ވައްތަރެއް  ތިރިކޮށް ހެދޭ ޕޮލިނޭޓެޑް އޯޕަން  Bird Pepper ކުޅި މިރުސް  6

 

 ( ކުންފުނީގެ މުޑުވައް Ever growތައިވާންގެ އެވަރގްރޯ ) 

 އިތުރު ބަޔާން  އޯޕަންޕޮލިނޭޓެޑް/ހައިބްރިޑް ވެރައިޓީ )ވައްތަރު( ނަން 

 _ އިބްރިޑްހަ Dancing beauty ކުޅި މިރުސް  1

 ހިމަދިގު އިބްރިޑްހަ Indonesiana މިރުސް ކުޅި 2
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 ސައިޒް ބޮޑު އިބްރިޑްހަ Giant bell ރިހަ މިރުސް 3

 

 ( ކުންފުނީގެ މުޑުވައް Known Youތައިވާންގެ ނޯންޔޫ )

 އިތުރު ބަޔާން  އޯޕަންޕޮލިނޭޓެޑް/ހައިބްރިޑް ވެރައިޓީ )ވައްތަރު( ނަން 

 އިބްރިޑްހަ Chivelary ކުޅި މިރުސް  1
 ތިރިކޮށް ހެދޭ ، މަތިވަރު ރަނަގޅު، ކުޅިގަދަ

 އިންނަ ވައްތަރެއް.ކޮޅަށް 

 

 މުޑުވައް ހޯދުން 
  

ނޑުވެރިކަމުގެ  އް އިންދަން ބޭނުންނަމަ ރާއްޖޭގައިމުޑުވަ ތަފާތު މިރުހުގެ ރުގައުމުތަކުގައި އުފައްދާބޭ  ދަ
ގަޅު މިރުހުގެ ހައިބްރިޑް ވައްތަރުތަކާއި އޯޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް ނރަ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން  އިންދަން

ކަބަޑްގައި ގިނަދުވަހު ބަހައްޓާފައި ސީ ނުކޮށްހުންނަ ފިހާރަތަކުގެ އޭ  ލިބެން ހުރެއެވެ. ނަމަވެސްތައް ވައްތަރު
ދަތު ހަމަވެފައި ޕަކެޓް ގަންނައިރު މުއްނގަޅެއްނޫނެވެ. އަދި މުޑުވައްއޮށް ރަ ގަތުން  އޮށްހުންނަ މުޑުވައް

ގެ ފިނިހޫނުމިނުގައެވެ.  ℃5 -10 ނީ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަންވާ  އޮށްހުރިތޯވެސް ބަލަންވާނެއެވެ. މުޑުވައް
 ޕަކެޓް ގަންނައިރު ހައިބްރިޑް ވައްތަރެއްތޯ ނުވަތަ އޯޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް ވައްތަރެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.އޮށް މިރުސް

ންނާނެއެވެ. އޯޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް ލިޔެފައި އޮ  F2ނުވަތަ  F1ހައިބްރިޑް ވައްތަރެއްނަމަ ޕަކެޓްގެ ލޭބަލްގައި 
ހައިބްރިޑް ލިޔެފައެއް ނޯންނާނެއެވެ.  F2ނުވަތަ  F1ލިޔެފައި އޮންނާނެއެވެ. ނުވަތަ  OPވައްތަރެއްނަމަ 
ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު މުޑުވަކެކެވެ. ނަމަވެސް މި މުޑުވައް ޚާއްޞަގޮތަކަށް އުފައްދާފައިވާ ވައްތަރުތަކަކީ 

 ނަގައިގެން އަނެއްފަހަރު އިންދުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. މިރުހުން އޮށްގަހުގެ  އިންދައިގެން ހެދޭ
 

 ކުރުން މުޑުވަކުގެ ގޮތުގައި މިރުސް ޚިޔާރު 
ނޑެއްދޫ މިރުސް ފަދަ އޯޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް  މިރުހުގައި ބޭނުންކުރާ  މުޑުވަކުގެ ގޮތުގައި  ގިތެޔޮމިރުސް، ހޯ

 ހުންނަންވާ ސިފަތައް:
 .ހެދޭ ގަހަކުން ލިބިފައިވާ މިރުހެއް ކަމުގައިވުންކޮށް ރަނގަޅު ޞިއްޙަތު ލިނުޖެހި * ބަ 

  .އަޅާ ގަހަކުން ލިބިފައިވާ މިރުހަކަށްވުން * ގިނައިން މިރުސް
 .ގެގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު މިރުހަކަށްވުން ލައާއި، ސައިޒާއި، ރަހައިކު *
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  .މިރުހަކަށްވުންދޮންވެފައިވާ  ،ގައި އިނދެ ހަރުވެގަހު  *
 އުފެދި ފުރިހަމަވެފައިވާ، ޢައިބެއް ނެތް މިރުހަކަށްވުން.ރަނގަޅަށް * 
 

  

 މިރުހުން އޮށްނަގާ ރައްކާކުރުން 
 މިރުހުން އޮންނަގައި ރައްކާކުރުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ނޑެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ މަތީގައި  ފަތުރާލުމަށްފަހު ވައިން  މިރުހުން އޮށްތައް ވަކިކުރުމަށްފަހު ނޫސްކަރުދާސްގަ
 ދުވަސް ވަންދެން ހިޔަލުގައި ބެހެއްޓުން.  0-3ހިއްކާލުމަށްޓަކާ އަވިނުދޭގޮތަށް 

ޑެއް އޮށުގައި ތުނިކޮށް ހޭކިލާ * އޮށްތައް ގިނަދުވަހު ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާނަމަ "ކެޕްޓަން" ފަދަ ފަންގިސައި
ވަރަށް އޮށްތަކާ އެއްކޮށްލުން. މިފަދަ ފަންގިސައިޑެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ އޭގެބަދަލުގައި އަޅިވެސް އެގޮތަށް 

 އޮށްތަކުގައި ހާކާލެވިދާނެއެވެ. 
ގޮތަށް  * މަތީގައިވާ ގޮތަށް އޮށްތައް ޓްރީޓް ކުރުމަށްފަހު ފުޅި، ދަޅު ނުވަތަ ކުދި ކޮތަޅުގައި ވައިނުވަންނަ

 ނުވަތަ ކަރުދާހަށްލާ ނިވާކޮށްފައެވެ. 
ޑުވައް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އެ ބަންދުކުރި އެއްޗެއްގައި  ބަންދުކުރި ތާރީޚާއެކު ކޮންކަހަލަ މުޑުވަކެއްކަން މު* 

 އެނގޭގޮތަށް ރަނގަޅަށް ލޭބަލް ކުރުން.

 * މުޑުވައްތައް ސީދާއަވި ނުލިބޭ ފިނި ތަނެއްގައި ރައްކާކުރުން.
 ފިނިހޫނުމިނުގައި ބެހެއްޓި ދާނެއެވެ. C .21-5ތުން ފުރިޖުގައި * މިގޮ

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 2އޮށް އިންދުން ރަނގަޅީ މިރުހުން އޮށް ނަގާނާ  *
 * މިރުހަކީ ގަހުގައި އިނދެ ހަރުވެ ދޮންވެފައިވާ މިރުހަކަށްވުން 

 

 މުޑުވައްކުރު މަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ބައެއް ތަކެތި 
 * މުޑުވައް

" ފުންމިނުގެ  4ބޮޑު  X 25 14* މުޑުވައްކުރާނެ ފޮށިގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗެއް )ލަކުޑިގަނޑެއް ހަދާނަމަ " 
ނޑެއް ކަމުދާނެ   )ފޮށިގަ
 * ލުއި ކަޅުފަސް 
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 * ހިކި ގެރިގުއި 
ނޑަށްއަޅާ ގެރިގުއި ފުރޭނުމަށް( ނޑެއް )ފޮށިގަ  * ފުރޭމެއް ލާފައިހުރި އެންދާގަ

 އް ) ފުރާނާ ގެރިގުއި ބެހެއްޓުމަށާއި ތަކެތި މިކްސްކުރުމަށް(* ބަރޯއެއް ނުވަތަ ސަތަރިގަނޑެ
 ދާގަނޑެއް )ކޮތަޅަށްއަޅާ ފަހާއި ގެރިގުއި ފުރޭނުމަށް( ނުވަތަޕްލާސްޓިކް  * ފުރޭމް ލާފައިހުރި ގޮޅިކުޑަ ނަރު

 " ގެ( X  53 * ކަޅު ކޮތަޚޫ )"  
 * ކުދި ޝަވަލް )ކޮތަޅަށް ފަސްއެޅުމަށް( 

 ގެ )ކޮތަޅުތަކުގައި ލޯވަޅުއެޅުމަށް( 1.5"* މޮހޮރު،   
ނޑިކޮޅެއް ކުޑަކޮށް ފޭއްސާފައި )ދިގުމިން ،،  ނޑިކޮޅެއް ކު  ސެންޓިމީޓަރު ގެ( 2ވަށަމިނުގައި ، 6* ތެދު ދަ

ނޑުގެ މަތި  * ނޫސްކަރުދާސް ނުވަތަސުތުލިގޯނި ކޮޅެއް ކަރުދާހުގެ ނުވަތަ ގޯނިކޮޅު އެއްފަށުން ފޮށިގަ
 ނިވާކޮށްލެވޭވަރުގެ(

 ނަ ފެންދޭކުރައެއް ހިމަކޮށް ފެން އަން * 
 ލިޓަރުގެ( 4-5* ސްޕްރެޔަރެއް )

 

 އޮށްއިންދުން 
 އޮށް އިންދާގޮތް ނުވަތަ އޮށް އިންދުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.

އިންދުމުގެ ބޭނުންކުރާ . ގަހަށް ގެންލުންދޭ ޖަރާސީމުން ގަސް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި އޮށް ނުވަތަ ގަސް 2
 ފަހާއި ގެރިގުއި ފަދަތަކެތި  ސްޓެރެލައިޒް ކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑުގެ ފުލުން ލޯވަޅުތަކެއް އެޅުން.  .1  ފެން ބޭރުކުރުމަށްޓަކައި އޮށް އިންދާ ފޮށިގަ
ނޑެއް ފަދަ އެއްޗެއް 3 ނޑުން ދެބައި ވަކިވާގޮތަށް  ސަތަރިގަ ގެ . ސްޓްރެލައަޒްކުރި ގެރިގުޔާއި ފަސް އެންދާގަ

 މައްޗަށް ފުރާނާލުން. 
ނޑުމަތީގައި ނުވަތަ ބަރޯއެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށްލުން، 4 . ފުރޭނި ފަހާއި ގެރިގުއި ސަތަރިގަ

ބައި  ގެރިގުއި ނުވަތަ ކާދުގެ  2ބައި ފަސް  3މިކްސްކުރާނީ ކުޑަ ބާލިދީ އެއްފަދަ އެއްޗަކުން މިނެގެން، 
 ނިސްބަތުން 

ނޑު ނުފުރި ،،އޮ ،މިކްސްކުރި ފަސް .5 ނޑަށް އަޅާ ލެވެލްކުރުން. ފޮށިގަ ހާތަން  1.5 ށް އިންދާ ފޮށިގަ
 ބެހެއްޓޫން.



0202މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   

ނޑަކުން 6 . ފޮށި ގަނޑުގައިހުރި ފަސް މާބޮޑަށް ހިކިނަމަ ހިމަކޮށް ފެން އަންނަ ފެންދޭ އެތިގަ
ނޑަށް ފެންވަދެ ރަނގަޅަށް  ހަމަ ނޑުތެރެއަށް ފުދޭވަރަށް ފެންޖަހާލުމަށްފަހު  ފަސްގަ ޖެހެންދެން އޮށް  ފޮށިގަ

 ނުއިންދާ މަޑުކޮށްލުން. 
ނޑު މަތީގައި ،،3 ނޑުތެރޭ ލެވެލް ކޮށްފައިހުރި ފަސްގަ ދުރުމިނުގައި  1. އޮށް އިންދުމަށްޓަކައި، ފޮށިގަ

ނޑިކޮޅު ފަސްގަނޑުމަތީ  ނޑުގެ ފުޅާމިންހުރި ދަ ރޮނގުތަކެއް އެޅުން. މިރޮނގުތައް އަޅާނީ ހޯދާފައިވާ ފޮށިގަ
ނޑިކޮޅުން އަޅައި ރޮނގުގެ ފުންމިން ބޭއްވުމަށްފަހު ދެ އަ  ނޑިކޮޅު އެއްވަރަކަށް އޮއްބާލަމުންނެވެ. މި ދަ ތުން ދަ

 ބަހައްޓަވާނީ އިންދާ އޮށުގެ  ސައިޒާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށެވެ.
ނޑުގައި އަޅާފައިވާ ރޮނގުތަކުގައި އޮށް އިންދުން. އޮށް އިންދާނީ، އޮށުގެ ޑައިމީޓަރުގެ   .8 ގުނަ  1-5ފޮށިގަ

 ސެންޓިމީޓަރު ފުންމިވުގައި އިންދިދާނެއެވެ.  5.2ގައެވެ. މިގޮތުން މިރުސް، އޮށް ފުންމިނު 
 ސެންޓިމީޓަރެވެ.  1-5-2. އިންދާއިރު ދެ އޮށް ދޭތެރޭގައި  ބަހައްޓަވާނީ 9

 

 
 ފޮށިގަނޑުތެރޭ އޮށް އަތުރާފައިއޮށް ިއންދުން                       

ރޮނގުތަކުގައި އޮށްތައް އެތެރުމަށްފަހު ރޮނގުތައް ފޮރުވޭވަރަށް ރޮނގުތަކުގެ މައްޗަށް ފަސްއަޅާ އަތުން  .21
ނޑަށް އަޅަން ތައްޔާރުކުރިގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މަޑުމަޑުން ލެވެލްކޮށްލުން. މިރޮނގުތަކަށް އަޅާނީ، ފޮށިގަ

 ފަހެވެ.
އޮށް އިންދާ ނިމުމުން ސްޕްރެޔަރަކުން ސްޕްރޭކޮށްގެން ފަސްގަނޑު  ރަނގަޅަށް ތެންމާލުން. ވަރަށް  .22

ހިމަކޮށް ފެން އަންނަ ފެންދޭކުރައަކުންވެސް ފެން ދެވިދާނެއެވެ. ކުރައަކުން ފެންދޭއިރު ކުރާ އެއް ދިމާލަކަށް 
. އެއް ދިމާލަކަށް ކުރާ ހުއްޓާފައި ބެހެއްޓުމުން ހުއްޓާފައި ނުބަހައްޓާ ފެން ވިއްސާގޮތަށް ފެންދިނުން މުހިންމެވެ

އޮށްތައް މައްޗަށް އަރާގޮތް ވެދާނެއެވެ. ކުރައިން ފެންދޭއިރު އޮށްތައް މައްޗަށް އެރިޔަނުދިމަށާއި މަލްޗް 
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ނޑު މަތީގައި ފަތުރާލާފައި ފެންދިނުން ރަގަޅެވެ. ކު ނޑާއި ދެއްވަރު ސުތުލިގޯނިކޮޅެއް ފޮށިގަ ރުމަށްޓަކާ ފޮށިގަ
 ވެސް ގަސްފަޅަން ފެށުމުން މި ގޯނިގަނޑު ނަގަންވާނެއެވެ.ނަމަ 
ނޑެއް  .21 ނޑު މަލްޗްކުރުމަށްޓަކާ ފެން ދިނުމަށްފަހު ނޫސްކަރުދާސްގަ ނޑުމަތީގައި  ވެސްފޮށިގަ ފޮށިގަ
ނޑުމަތީ ބާއްވާށެވެ. ތުރާލެވިދާނެއެވެ.ފަ ނޑު ފޮށިގަ ނޑު ނަގާފައި އަލުން ކަރުދާސްގަ  ފެންދޭއިރު ކަރުދާސްގަ

ނޑު ނަގަންވާނެއެވެ. އޮށްފަޅަނީ  ދުވަހުގެ  6-21އޮށްތައް ފަޅާތޯ ބަލައި ފަޅަން ފެށުމުން މި ކަރުދާސްގަ
ނޑަށް ކަރުދާސް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. ތެރޭގައެވެ. މި  އަށްފަހު މި ފޮށިގަ

ނޑުގައި ފުދޭވަރަށް ފެން ހުރިތޯ ބަލައި ފެން މަދުނަމ23ަ  ފެންދިނުން .  . ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މުޑުވައް ފޮށިގަ
ނޑިއާއި ވެއްޔާއި އެއްވަރަށް އެއްކޮށްފައިވެސް  24 ނޑަށް އަޅާފައި ނުވަތަ ބޮނބިކު ނޑި ފޮށިގަ ހުސް ބޮނބިކު

މުޑުވައްކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މުޑުވައްކުރަންބޭނުންކުރާ ކުދި ޕޮޓްލާފައިހުންނަ ޓްރޭތަކުގައިވެސް 
 އޮށްއިންދިދާނެއެވެ. 

 

                
 ޓްރޭމުޑުވައް                            
 

 ބަދަލުކުރުން  ގަސް  ކޮތަޅަށް 
 ގަސްތައް ކޮތަޅަށް ބަދަލުކުރާގޮތް ނުވަތަ ކޮތަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ގަހުގައި ފުރަތަމަ ފަޅާ ދެ )މުޑުވައްޓްރޭގައި އެވާ ގޮތަށް(  ފޮށިގަނޑުގައިވާ ގަސްތައް ކޮތަޅަށް ބަދަލުކުރާނީ .2
ވިހަފަތުގެ އިތުރުން އަސްލު ފަތް ނުކުމެ ފޮޅެއްފެށުމުންނެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރުން ރަނގަޅީ ހަވީރު 

 ފިނީގައެވެ. 
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 ކަޅުފަހާއި ގެރިގުއި ދެބައި ވަކިވާގޮތަށް ނަރުދާގަނޑުން ފުރޭނުން. .1
ބައި  ގެރިގުރއިގެ  2ބައި ފަސް،  3  . މިކްސްކުރާނީ . ފުރޭނި ފަހާއި ގެރިގުއި ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށްލުނ3ް

 ނިސްބަތުން ބާލިދީއެއް ފަދަ އެއްޗަކުން މިނެގެންނެވެ. 
އެއްހާތަން  1.5ތައްޔާރުކުރި ފަސް ކޮތަޅަށް އެޅުން. ކޮތަޅަށް ފަސް އަޅާފައި ހުންނައިރު ނުރުރި ،،  .4

އަށް ފަސް އެޅުމަށްފަހު ކޮތަޅުގެ  1/2ޅުގެ ހުންނަންވާނެއެވެ. ކޮތަޅަށް ފަސް އެޅުމުގައި ފުރަތަމަ، ކޮތަ
ކަން ދެއަތުގެ ދެ އިނގިލިކުރިން އެތެރެއަށް ބޮޑަށް  ވައްދާލުމަށްފަހު ފޫ  ވަށްކޮށްލުމުން ކޮތަޅު  1 ފުލުގައިވާ

 ބިންމަތީގައި ބެހެއްޓުމުން ނުވެއްޓީ ހުންނާނެއެވެ. މިއަށްފަހު ކޮތަޅުގެ ބާކީހުރި ބަޔަށް ފަސް އަޅާނީއެވެ. 
ޅަށް ފަސް އެޅުމަށްފަހު ލިސްޓްގައިވާ ސައިޒްގެ މޮހިރަކުން، ކޮތަޅުގެ ފުލާ ވީހާވެސް ކައިރިން، ކޮތަ .5

 ކޮތަޅުގެ ވަށައިގެން އަށެއްކަ ލޯވަޅު ތޮރުފާލުން. 
ކޮތަޅަށް ގަސް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮތަޅުތައް އެއް ކޮތަޅު އަނެއްކޮތަޅާއި ޖެހޭގޮތަށް އަތުރާލުމަށްފަހު  .6

 އިހުރި ފަސް އަޑިއާއެކު ތެމޭވަރަށް ބޯކޮށް ފެންއަންނަ ކުރައަކުން ފެންޖަހާ ތެންމާލުން.ކޮތަޅުތަކުގަ
ނޑުގައިވާ  .3 ނޑިކޮޅެއްފަދަ އެއްޗަކުން ފޮށިގަ ގަސްތައް ކޮތަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ފަތި، އޮމާން ދަ

ޑުގެ އަޑީގައި ޖެހެންދެން ގަސްތައްވެގުން. ގަސް ނަގާނީ ގަހުގެ މުލާވީހާވެސް ދުރުން އޮލަނބަށް ފޮށިގަނ
ނޑިކޮޅު ހަރާލުމަށްފަހު މަތާލާގޮތަށް  ފަސްގަނޑާއެކު ގަސް ނަގަމުންދާ  ނޑު ތެރެއަށް ދަ ފަސްގަ
ނޑުން ފަހާއެކު ބައިބަޔަށް ނެގޭ  ގަސްތައް މުލަށް  އިންދެމުންދާވަރަށް މަދުމަދުންނެވެ. ދެން ފޮށިގަ

 ހާ އަތުން ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު ކޮތަޅުތަކުގައި އިންދާނީއެވެ. ގެއްލުންނުވާގޮތަށް ވިސްނައިގެން އެއްގަސް އަނެއްގަ
ނޑުގެ މެދުގައި ލޯވަޅުއެޅުމަށްފަހު  އިންޗީގެ  6ލިސްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ . 8 ނޑިކޮޅުން ކޮތަޅުތެރޭ ފަސްގަ ދަ

ނޑުން ނެގި  ގަސްތައް އިންދުން. މި ލޯވަޅުގެ ފުންމިން ބަހައްޓާނީ، ގަސް ތަނެއްގައި ނުޖައް ސާ ކޮޅަށް ފޮށިގަ
ނޑުގެ ބިމުގައި ހުންނަ ކޮޅުގެ ހުދު ބަޔާއެކު އެލިފައިހުރި  ހުންނަ ގޮތަށް އަތުން ހިފެހެއްޓީމާ ގަހުގެ މައިގަ
މޫތަކުގެ ދިގުމިން ހުންނަވަރަށެވެ. އިންދަން އުނދަގޫވާވަރަށް ގަހުގެ މުލުގައި ފަސް ތަތްލަވާފައި ހުރިނަމަ 

ލުގައި ތަތްލަވާފައިހުރި ފަސް ކުޑަކޮށް މަދުކޮށްލެވިދާނެއެވެ. މުލަން ގެއްލުންނުވަނޭހެން އިނގިލިކުރިން މު
ނޑިނުވާގޮތަށެވެ. ގަސް އިންދާ ވަޅުކޮޅު މާހިމަނަމަ މޫތައް ފަސޭހައިން   ކޮތަޅުގައި ގަސް އިންދާނީ މޫތައް ބޮ

ނޑުން ތަނަވަސް ކޮށްލަން ވާނެއެވެ. ކޮތަޅުގައި ގަސް އި ނޑިގަ ންދާނީ ވަޅުކޮޅަށް ލެވޭވަރަށް މި ވަޅުކޮޅު ދަ
ނޑުގައިވެސް ގަސްހުރި ފުންމިނުގައެވެ.  ފޮށިގަ
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. ގަސް އިންދަން ކޮތަޅުގައި ތައްޔާރުކުރި ވަޅުކޮޅަށް ގަސްލުމަށްފަހު މުލަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް ގަސް 9
ންމެ ރައްކާތެރި އަދި ހަރުލާވަރަށް އިނގިލިތަކުން ފަސް ކައިރިކޮށް ވަޅުކޮޅު ބައްދާލުން. ވަޅުކޮޅު ބައްދާލަން އެ

ލަށް އެންމެ ގެއްލުންކުޑަ ގޮތަކީ ގެރިގުއި އެއްކޮށްފައިހުރި ހިކިފަސްކޮޅެއް ވަޅުކޮޅަށްއަޅާ ފުރާލުމަށްފަހު ގަހުގެ މު 
 ލަސްނުކޮށް ފެންއަޅާ އެ ފަސްކޮޅު ތެންމާލުމެވެ. 

ނޑުތެރޭގައި ހަމަޖެހިލާވަރަށް ހިމަކޮށް ފެން އަންނަ  .21 ކޮތަޅުގައި ގަސް އިންދުމަށްފަހު ގަހުގެމޫތައް ފަސްގަ
 ފެންދޭކުރައަކުން ކޮތަޅުތަކަށް ފެން ޖަހާލުން.

. ގަސްތައް ކޮތަޅުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ނާރސަރީ ތެރޭގައި އެއްކޮތަޅު ައނެއްކޮތަޅުގައި ޖެހޭވަރަށް 22
ކޮތަޅު އަދި ދިގަށް ބޭނުން ވަރަކަށް   5-8ބަރިބަރިއަށް އަތުރާލުން . މިގޮތަށް އަތުރާއިރު ބަރިއެއްގެ ހުރަހަށް 

 ކަކަށް ހިނގޭނެވަރުގެ މަގެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.ބެހެއްޓީދާނެއެވެ. ކޮންމެ ދެބަރިއެއްގެ ދޭތެރޭގައި އެ
 
 
 

         
 
 
 

 ބަދަލުކޮށްފައި  ގަސްތައް ކޮތަޅަށް                      

 ގަސްތައް ބެލެހެއްޓުން 
ގަސްތައް ކޮތަޅުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގަސްތަކަށް ވާނުވާގޮތްބަލައި ގަހަށްބޭނުންވާ 
ކަމެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރަންއޮންނަ ދުވަހަކަށް އެކަމެއް ކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

 ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 
ނޑުމަތީގައި، ގަހުގައި * ގަސް  ތައް ކޮތަޅަށް ބަދަލްކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު ކޮތަޅުތެރޭ ފަސްގަ

 ނުޖެހޭގޮތަށް ،،ނައިޓްރޯފޮސްކާ ސުޕްރީމް،، ނުވަތަ އޮސްމޯކޮޓްގެ ހައެއްކަ ފުއް ކުޑަކޮށް ވަޅުޖައްސާލުން. 
 .* ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ކޮތަޅުތަކުގައި ފެން މަދުނަމަ ފެންދިނުން

 * ގަސްތައް ހެދިބޮޑުވަމުންދާވަރަކަށް ކޮތަޅުތައް ދުރުކޮށް ގަސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ދިނުން.
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 ދުރުދުރުގައި އަތުރާފައި ތައްގަސް ބޮޑުވާވަރަކަސް ގަސް                 

 ފަހަރު ގަސްތަކަށްސްޕްރޭކުރުން.  2* އަލްފާ ނުވަތަ ،، ފްލޯރަލް،، ފަދަ  ގަސްކާނާއެއް ހަފުތާއަކު
ލީޓަރު ފެނަށް ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު  5* ގަސްހެދިބޮޑުވުމުގެ ސްޕީޑް ދަންނަމަ ،،އެމޯނިއަމްސަލްފޭޓް،، 

ދުވަހަކު ގަހުގެ ފަތުގައި ނުޖެހޭގޮތަށް ކޮތަޅުތެރެއަށް މީގެ ކުޑަ ފެން ފޮދެއް އަޅާލުން. މި ކާނާ  1-3ކޮންމެ 
 ފަހު ބައިގަޑިއެއްހާއިރުކޮށްފައެވެ.ދޭނީ ފެން ދިނުމަށް 

 * ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު އެހުރިގޮތަށް ނާރސަރީތެރެއަށް ނުވަނުން. 
* ގަސްތަކުގައި ކޫޑި އަދި ފަނިއަޅައިފިނަމަ އޭގެ އަސަރު ކުޑަކޮށްހުއްޓާ ،،އެބަމެކްޓިން ،، ފަދަ ސިސްޓަމިކް 

 އިންސެކްޓީސައިޑަކުން ގަސްތަކަށް ސްޕްރޭކުރުން. 
* ގަސް ފީވުން ފަދަ ބައްޔެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ،، ކޯބޮކްސް،، ފަދަ ކޮޕަރ ފަންގިސައޑަކުން ގަސްތަކަށް 

  ސްޕްރޭކުރުން.
* މަދު ގަސްތަކަކަށް ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ގަސްތައް އެހެން ގަސްތަކާ ވަކިކޮށް ނާސަރިގެ ބޭރުގައި 

 ބަހައްޓައިގެން ފަރުވާދިނުން. 
* ބައްޔާއި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެގޮތް ނޭގިއްޖެނަމަ ކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތަކާއި ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން. 
 

 ނާރސަރީ 
މުޑުވައްގަސް ތައްޔާރުކުރާނީ ދުވާލުގެ ގިނަވަގުތު އަވ ލިބޭތަނެއްގައި ނާރސަރީ އެއް ތައްޔާރު  

އަވި ލިބޭ ވަރުގެ ނެޓް ރަގަޅުވާނެއެވެ.  51%ކޮށްފައެވެ. ނާރސަރީގެމަތީގައި ނާރސަރީނެޓެއް ދަމަންވާނެއެވެ.
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ތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކާ ނެޓް އަދި މުޑުވައްފޮށިގަނޑާއި ކުދިގަސްތައް ނެޓުން ފައބާ ބޮޑުތި ވާރޭ ތިކި 
ދަށުން މުޑުވައް ފޮށިގަނޑާއި ކުދިގަސްތަކުގެ މަތީގައި ފެން ފަހިވާގޮތަށް ޓްރާންޕޭރެންޓް ރަބަރެއް ދަމާލުމުން 

 ނާރސަރތީހަދާނީ ފެންބޮޑުނުވާ ބިމެއްގައެވެ. ގަސްތަކަށް ރައްކާތެރި ކަން ބޮޑުވާނެއެވެ.
                                                          

 
 ނާރސަރީ 

 

 ހާޑެނިންގ )ވެއްޓަށް ހޭނުވުން(
ހާޑެނިންގ އަކީ، ގަސްތައް ރުވާވަރުވުމުން ރުވުމުގެ ކުރިން ގަސްތައް އަތްވަށް ހޭނުވުމެވެ. މުޑުވައްގަސް، 
ނާސަރީ ފަދަ ހިޔާ މާޙައުލެއްގައި ހުރެގެން ހެދިބޮޑުވުމަށްފަހު ކުއްލިގޮތަކަށް އަތްވަށްނެރެ ގަސް ރުވުމުން 

ނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގަހަށް ޝޮކްލިބި ގަސއ ހެދިބޮޑުވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ
ގަސްތައް  ހަކުހަފްތާ ވަންދެން ކޮންމެ ދުވަ 2ރުވުމުގެ ކުރިން ގަސްތައް އަތްވަށް ހޭނުވުމެވެ. މިގޮތުން 

 1 ވަނަ ދުވަހު  1ގަޑިއިރު ވަންދެނެވެ.  2އަތްވަށް ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ  ދުވަހު އަތްވަށް ނެރޭނީ 
ވަނަ ދުވަހު  3ދުވަސް ވަންދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގަޑިއެއް އިތުރުކުރަމުންގޮސް  6ގަޑިއިރެވެ. މިގޮތުން 

ނޑުގައި ރުވާނީއެވެ. މިގޮތަށް އިންދި  8މުޅިދުވާލު އަވީގައި ބަހައްޓާނީއެވެ. ދެން  ވަނަ  ދުވަހު ގަސްތައް ދަ
                         ކަމުގައިވިޔަސް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި                

ހަފްތާ ވަންދެން ކޮކާއަވި  2-1 ގިތެޔޮމިރުސް ފަދަ ތަންކޮޅެއް ފިނި މާޙައުލެއް ބޭނުންވާ ގަސް ރުވުމަށްފަހު
 ލިބޭގޮތަށް ފަންކުރިޖަހާ ނުވަތަ ނެޓެއް ދަމައިގެން ގަސްތަކަށް ހިޔާ ދެވިދާނެއެވެ.
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 ސްޓެރެލައިޒްކުރުން 
އިންދުމުގެ ކުރިން ގެރިގުއި އަދި ފަހުގައި ހުންނަ ގަހަށް ގެއްލުންދޭ މުޑުވައްކުރުމުގެ ނުވަތަ ގަސް  

ނޑު ސްޓެރެލައިޒް ކުރެވެއެވެ. މީގެތެރެއިން ފަސްގަނޑުގައި ހުންނަ  ޖަރާސީމް މަރާލުމަށްޓަކައި ފަސްގަ
ނޑުގައި ހުންނަ ގަހަށްޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ޖަރާސީމް ނައްތާލަން އެން  މެ ފައދާހުރި ޖަރާސީމް މަރާނުލާ، ފަސްގަ

 ރަނގަޅީ ސޮލަރައިޒޭޝަން އެވެ. ސޮލަރައިޒް ކުރާނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ނޑެއްފަދަ އެއްޗެއްމަތީގައި ރަނގަޅަށް އަވިދޭތަނެއްގައި  -2 ގެރިގުޔާ އެއްކޮށްފައި ހުރިފަސް ތަރަފާލުގަ

ފަތުރާލުމަށްފަހު ފަސްގަނޑުގައި ފެންބޮޑުނުވާވަރަށް ފެންދޭ ކުރައަކުން ތެންމާލުން ގަސް އިންދާބެޑު ނުވަތަ 
ނޑެއްނަމަ  ނޑުޖަހާ ހިކިފަސްގަ ނޑެއްނަމަ ފަސްގަ ނޑު އި 21-21ފަސްގަ ންޗި ފުންމިނަށް ފަސްގަ

 ތެންމާލަންވާނެއެވެ. 
ނޑުމަތީ ފަތުރާލުމަށްފަހު ރަބަރުގެ  -1 ފަރާތު ކައިރިފަށަށް ވެލިފަދަ  0ދެން، ދެފުށް ފެންނަ ރަބަރެއް ފަސްގަ

 އެއްޗެއްއަޅާ ހޫނު ބޭރުނުވާގޮތަށް ބައްދާލުން 
ށް ބެހެއްޓުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަސްވަންދެން މިގޮތަ 2ވަރެއްނަމަ މަދުވެގެން ހޫނުގަދަ ދުވަސް  -3

 މަސްވަންދެން މިގޮތަށް ބެހެއްޓުން  1ވިއްސާރަވެ ފިނިކޮށް އޮންނަނަމަ 
ނޑު ތަންމާލުން.  1ކޮންމެ  -4 ނޑުގައި ތެތްކަންހުރިތޯބަލާ މާބޮޑަށް ހިކިނަމަ ފަސްގަ  ހަފްތާއަކުން ފަސްގަ
 ފަސްނުވަތަ ފަސްގަނޑު ބޭނުންކުރުން.ސްޓެރެލައިޒް ވުމުން ލަސްނުކޮށް ގަސް ހެއްދުމަށްޓަކާ  -5

 

  ހެއްދުން އިންދާ މިރުސްގަސް

ބިމުގައި ފަހުގައި މިރުސް ހައްދާނަމަ އެފަސް މުއްސަނދިފަހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މިރުސްހައްދަން އެންމެ  
އެމް.އެމް.  ގެ ބޮޑުމިން ހުންނަވަރުގެ ވެލި )ސޭންޑް( ފުއްތަކާއި އެއަށްވުރެ ކުދި  1ރަނގަލީ، ޑައިމީޓަރުގައި 

ވެލިފުއް )ސިލްޓް( އާއި އެންމެ ކުދިވެލި )މަށި( ފަހާއަ އޯގެނިކް ކާދު )ހިއުމަސް( ގިނަ މިންވަރަކަށް 
އަދި މާބޮޑަށް ރާޅުނޫން އެކުލެވިގެން އުފެދިފައިވާ ކަޅުކުލަގަދަ ފަހުގައެވެ. އަދި މިފަހަކީ މާބޮޑަށް ހިމުން 

ގައި  5.6ގިނައިރު ފެން ހިފަހައްޓާދޭ އެހެނަސް ފެން ހިނދިގެންދާ ފަހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދިފަހުގެ ޕީ.އެޗް 
އަށްވުރެ މަތިވެއްޖެނަމަ އަޔަން، މެންގަނީޒް ، ބޯރޮން، ކޮޕަރ އަދި  3ރަގަޅެވެ. ފަހުގެ ޕީ. އެޗް ހުރުމުން 

ގަހަށް ބޭނުންވާވަރަށް މި މާއްދާތައް ގަހަށް ބޭނުންވާވަރަށް މި މާއްދާތައް  ޒިންކް ބިމުގައި ހުރި ނަމަވެސް
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ގަހަށް ނަގައިދިނުމަށް ހުރަސްއެޅެއެވެ. އެހެންކަމުން ގަހުގެ ހެދުން ދެރަވެ މަތިވަރު ދަންވެއެވެ. ފަހުގެ ޕީ. 
ރަށް ގިނައިން އޯގެނިކް ކާނާ އަށްވުރެމަތިވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އެކަށީގެންވާ ވަ 3އެޗް 

 ފަހާއި އެއްކުރުމެވެ. ފަހުގެ ޕީ. އެޗް ހުންނަވަރު އެންމެފަސޭހައިންބެލޭނީ ޕީ. އެޗް މީޓަރ ބޭނުންކޮންގެންނެވެ.
ނޑިއާއި ކާދުފަދަ އޯގެނިކް   މާބޮޑަށް ރާޅު ނުވަތަ ވޮޑެތި ވެލިފުއް މާގިނަފަހެއްނަމަ ގިނައިން ބޮނބިކު

 ފަސް އެކަށީ ގެންވާވަރަށް މުއްސަނިދި  ކުރަންވާނެއެވެ.  ބައިތައް ފަހާއި އެއްކޮށް
 ހައްދައެވެ. އެއީ:  ގަސްމިރުސް ގޮތަކަށް 0ރާއްޖޭގައި  

ނޑުގައި  -2  ހެއްދުން މިރުސް ވަޅުގަ
 ހެއްދުން މިރުސް ބެޑްގައި  -1
 ހެއްދުން މިރުސް ޕޮޓްގައި  -3
 ހެއްދުން މިރުސް ފާރޓިގޭޝަން ސިސްޓަމުގައި  -4
 

ނޑުގައި  -1  ހެއްދުން  މިރުސް ވަޅުގަ
 

ނޑު ހަދައިގެން، މިރުހުގެ ހުރިހާ ވައްތަރެއްވެސް ވަޅު ވަޅުގަނޑު ތައްޔާރުކުރުން:  2.2 ގަ
ނޑުގައި ނޑެއްދޫ ވަޅުގަ ނޑުގައި ޢާއްމުކޮށް ހައްދަނީ، ގިތެޔޮމިރުސް، ހޯ ހެއްދިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަޅުގަ

ބޮޑެތިކޮށްހެދޭ މިރުސްގަހެވެ. ގަސް އިންދާ މިރުސް، ކުންއނާރުދމިރުސް އަދި ފަގުޑި  މިރުސްފަދަ 
ނޑުގެ އަނގަމަތީގައި  ނޑުގެ ބޮޑުމިން ބަހައްޓާނީ، ވަޅުގަ އެވެ.  2.5 އަދި ފުންމިނުގައި  1×1ވަޅުގަ

ނޑަށް ފަހުން އަޅަންޖެހޭ ފަހަކަށްވާތީ، ވަޅުގަނޑު ނޑު ކޮންނައިރު ނެގޭ ކަޅުފަހަކީ، ވަޅުގަ ގެ ވަޅުގަ
ނޑުން ނެގޭ ފަހުގައި ގަލާއި އަށިންނެގޭ ހުދުފަސް  ކަޅުފަހާއި އެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ވަޅުގަ

ނޑަށް އެޅުމަށްފަހު  ބޮޑެތިމޫހުރިނަމަ މިތަކެތި ވަކިކޮށްލަންވާނެއެވެ. ދެން ކޮނެގެންނެގި ކަޅުފަސް ފަޅުގަ
ށް އެއްކޮށް ކިލޯ އޯގެނިކް ގަސް ކާނާ ވަޅުގައިހުރި ފަހާއި ފޫޓެއްހާ ފުންމިނުގައި ރަގަޅަ 5-8 މަދުވެގެން

ނޑު ނުފުރި  މިގޮތަށް ފައި ލެވެލް ކޮށްލަންވާނެއެވެ. އިންޗި  2-1ލެވެލްކޮށް ނިމޭއިރު ވަޅުގަ
ހުންނަންވާނެއެވެ. ވަޅުގަނޑަށް އެޅުމަށްޓަކައި، ޔުނިގްރޯ، ގެރިގުއި އަދި ރާއްޖޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ފަދަ 

ށްރަގަޅީ ގިނަބާވަތްތައް އެއްކޮށްގެން އޯގެނިކް ގަސްކާނާއެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑަ
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ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކާ ދެވެ. ގެރިގުއިގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގެރިގުޔާއި ޔުނަގްރޯ 
 އެއްކޮށްގެންވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 

އިންޗި އުސްމިނަށް ހެދުމުން ގަސްތައް  5-3ދުވަހުން ނުވަތަ ގަސް  41-45 ގަސްފަޅާތާ ގަސްރުވުން: 1.1
ފޫޓެވެ.  6ފޫޓެވެ. އަދި ދެބައި ދޭތެރޭގައި  5ގަސްދޭތެރޭގައި ހުންނާނީ ޢާމްގޮތެއްގައި  1 ރުވަންވާނެއެވެ.

ގަސްތައް ރުވާނީ ހަވީރު ފިނީގައެވެ.  އެވެ.  4×5ހޯޑެއްދޫ މިރުސްފަދަ މިރުހުގެ ދުރުމިން ބަހައްޓާނީ 
ނޑު ރުވުމުގެ ކުރިން ގަސް އިން  ދާފައިހުރި ކޮތަޅުތަކުގެ ތެރެއަށާއި ގަސް އިންދާ ވޅުކޮޅަށް ފެންއަޅާ ފަސްގަ

އެއްކޮށް ތެންމާލަންވާނެއެވެ. ގަސްއިންދާ ވަޅުކޮޅު ކޮންނައިރު ފުންމިން ބަހައްޓާނީ ގަސް އިންދާފައިހުރި ކޮތަޅު 
ވަޅުކޮޅުގެ މަތީކައިރިފަށް ހަމަހަމަވާވަރަށެވެ. މި  ގަހާއެކު ވަޅުކޮޅުތެރޭގައި ބެހެއްޓުމުން ކޮތަޅުގެ މަތީކައިރި

ވަޅުކޮޅު ކޮންނަށް ކުދި ޝަވަލް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ދެން ގަސް އިންދާފައިހުރި  ކޮތަޅުގެ ފުލާވީކޮޅުގެ 
ނޑު ދެ އިނގިލި  އަރިމަތިން ކޮތަޅު ދަމައިގަންނަން ފަސޭހަވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ފިތާލުމަށްފަހު ގަހުގެ މައިގަ

ރެއަށް ލެވޭގޮތަށް ކޮތަޅު ވާތްތިލަމަތީގައި ބަންޑުން  ބޭއްވުމަށްފަހު ކަނާތު އިނގިލިތަކުގެކުރިން ކޮތަޅުގެ ދޭތެ
ނޑާ  ކޮތަޅު  މާލުމުން ފުލުގައިހިފައި ދަ  . މި ކޮތަޅުތައް އަނެއް ފަހަރު ގަސް ވަކިކޮށްލެވޭނެއެވެ ފަސޭހައިން  ފަސްގަ

 ތުން ލެވެލް  ކޮނެފައިހުރި ވަޅުތަކުގެ އަޑި އަ އިންދަން ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ދެން ގަސް އިންދަން 

ޑީގައި ފަތުރާލުމަށްފަހު މި ކާނަތައް ( ވަޅުގެ އ2ަސައިސަމްސާ މިކްސް ފާރޓިލައިޒަރ ) 2ކޮންލުމަށްފަހު 
ނޑު  ފޮރުވޭވަރަށް ވަޅަށް ފަސްކޮޅެއްއަޅާ ފަތުރާލަންވާނެއެވ. ދެން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ގަހާއެކުވާ ފަސްގަ

ނޑުތެރޭގައި ތެދަށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ވަށައިގެން ފަސްލާ ވަޅު ފުރާލުމަށްފަހު ރޫޅިގެން ނުދާ  ގޮތަށް ގަސް ވަޅުގަ
ގަސް ވަށައިގެން ފަސްގަނޑުމަތީ ދެ އަތްއަޅާ ކުޑަކޮށް އޮއްބާލުމުން  އެހެރީ ގަސް އިންދިފައެވެ. ގަސް 

ނޑިކޮޅެއްޖަހާ މަޑު ނައިލޯނު ވަކަކޮޅެ ނޑިއާއެކު އިންދުމަށްފަހު ގަސް ކައިރީގައި ދަ އް ފަދަ އެއްޗަކުން ދަ
ކުޑަކޮށް ދޫކޮށް ގަސް އައްސާލުމުން ވައިގެ ސަބަބުން ގަސްނުހެލުވި ހުންނާނެއެވެ. ގަސްއިންދާ ނިމުމުން 

ނޑު ރަނގަޅަށް ތެމޭގަޅަށް ތެމޭވަރަށް ފެން  ދޭންވާނެއެވެ.     ފަސްގަ
 

 ހެއްދުން މިރުސް ޑްގައި ބެ -1
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 ފޫޓް އުސްމިނަށް ހެދޭ މިރުސްގަހެވެ. 1- 1/1ބެޑްގައި ޢާއްމުކޮށް ހައްއދަނީ  
  

ބަރިއަށެވެ.  2ބެޑް ގައި މިރުސް ހައްދާއިރު ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް ހައްދަނީ، ބެޑް ތައްޔާރުކުރުން:   1.1
ފޫޓް ބެހެއްޓީމާ ރަގަޅުވާނެއެވެ. ދެން ބެޑްގެ  25-11ފޫޓް، ދިގުމިނުގައި  3އެހެންކަމުން ބެޑްގެ ފުޅާމިނުގައި 

ނޑުޖަހާ ނޑުގައި މިރުސް ހައްދަން ބޭނުންކުރި ފަދަ  ފަސްގަ ގަލާއި މޫ ވަކިކޮށް ލެވެލް ކުރުމަށްފަހު ވަޅުގަ
އިންޗިހާ ފުންމިނުގައި ބެޑުގެ ހުރިހާ  8އޯގެނިކް ގަސްކާނާ ބެޑްމައްޗަށް އެއްވަރަކަށް ފެތުރުމަށްފަހު އުދެލިން 

 ލުމުން ބެޑް ތައްޔާރުވީއެވެ.ކޮށް އެއްވަރުވާނޭގޮތަށް އެއްކޮށް، އަލުން ބެޑް ލެވެލް ހިސާބަކަށް
 

ގަސް ރުވާނީ ބަރިއަކަށް ބެޑުގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ބެޑްގެ މެދު ގައެވެ. ގަސް  ގަސްރުވުން: 1.1
 1 އިންޗި އަޑިއަށް ފެނުގެ އަސަރުފުރާވަރަށް ބެޑް އެއްކޮށް ތެންމާލަންވާނެއެވެ. 21އިންދުމުގެ ކުރިން ބެޑްގެ 

ފޫޓެވެ. އިންދާ މިރުސްގަހަކީ މާބޮޑަށް ގައިގޯޅިނުވާވަރަށް  1ގަސްދޭތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް ބަހައްޓާނީ 
ނޑުގައިވެސް ގަސް  3ބެޑް ދޭތެރޭގައި ބަހައްޓާނީ  1ދުރުކުރެވިދާނެއެވެ.  ފޫޓެވެ. ގަސްތައް ރުވާނީ ވަޅުގަ

                                                                           އިންދަން ބޭނުންކުރި އުސޫލެވެ.
 

   ހެއްދުން މިރުސް ޕޮޓްގައި -3

މިރުހުގެ ކޮންމެވައްތަރެއްވެސް ޕޮޓްގައި ހެއްދިދާނެއެވެ. ތަފާތު ބޮޑުމިނަށް ހެދޭ މިރުސް ގަހަށް  
ނޑެއްދޫ މިރުސް ފަދަ ބޮޑެތިކޮށް ހެދޭ މިރުސް  ބޭނުންވާނީ ތަފާތު ސައިޒްގެ ޕޮޓެވެ. މިގޮތުން ގިތެޔޮމިރުހާއި ހޯ

ނޑަކަށް  ވެ. މިވަރުގެ ގަސްގަހަށް އެންމެ ބޮޑުމިނުގެ ޕޮޓެ  26×26×26ގަސްހެއްދުމަށް ރަނގަޅީ ގާތްގަ
 ޕޮޓް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ހަމާއި އެއްވަރުގެލިޓަރގެ ކުކިން އޮއިލް ހުސްކުރި  11ކުޑަވެގެން 

 
ލީޓަރގެ  11ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ގިތެޔޮމިރުސް ހެއްދުމަށްޓަކާ ރާއްޖޭގައި  ޕޮޓް ތައްޔާރުކުރުން: 3.2

އިންޗި ހުންނަވަރަށް  21-23ކުކިން އޮއިލް ހުސްކުރިހަމެވެ. މިފަދަހަމެއްގައި  މިރުސްހަދާނަމަ އުސްމިނުގައި 
އިންޗި މަތިން  ަހމުގެ ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި   1/2ހަމުގެ މަތީކޮޅުން ބުރިކޮށްލާށެވެ. ހަމުގެ ފުލަށްވުރެ  

ލޯވަޅު އަޅާށެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑު ޕޮޓެއްނަމަ  1 ރުގެ އެމް ހުންނަވައެމް  5ކުޑަވެގެން ޑައިމީޓަރުގައި 
ލޯވަޅުތައް މިއަށްވުރެ  އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ. ޕޮޓްގައި މިރުސް ހައްދަންވެސް ކުރިންބުނެވިދިޔަ އޯގެނިކް 
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ނޑަކުން ފުނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް  ދެން މިކާނާއާއި ފަސް ގޮޅިކުޑަ ނަރު ކުރެވޭނެއެވެ.ގަސްކާނާ ބޭނުން ނާ ރާ ދާގަ
 އެއްކުރާނެ ގިނަމަދުމިން ހިމަނާނީ އޯގެނިކް ގަސްކާނާ ފަހާއި އެއްކޮށްލާށެވެ.  ޅަށް ލުމަށްފަހު ފަހާއި ކާނާ ރަނގަ

  ގަސް އިންދާ ފަހުގެ ވައްތަރާއި ގުޅޭ މިންވަރަށެވެ.
 ވިދާނެ ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ފަހާއި އޯގެނިކް ގަސްކާނާ އެއްކުރެޕޮޓަށް އެޅުމަށް މިގޮތުން 

 މިންވަރު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 

ޔުނިގްރޯ/ގެރިގުއި  ފަސް  ތަފްޞީލް 
 ފަދަކާނާ 

ނޑި ބޮ  ނބިކު

 ޕޮޓްގައި  ހިކި ކެމިކަލްކާނާ ދީގެން 
 ހައްދާނަމަ 

 ބައި  1/2 ބައި  2 ބައި  3

ޔާކާނާ)ނިއުޓްރިއެންޓް ދި
 ހައްދާނަމަ ޕޮޓްގައި  ދީގެންސޮލިޝަން(

 އި ބަ 2 - ބައި  3

 

ތަން އިންޗިހާ  2ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު ޕޮޓްތަކަށް އަޅާށެވެ. ޕޮޓް ނުފުރި  ތަކެތިތާވލުގައި އެވާ 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 
ނޑުގައިވެސް ގަސް ރުވި އުޞޫލުންނެވެ.މިރުސްފޮޓްގައިވެސް  ގަސްރުވުން:  7.1  ގަސް ރުވާނީ ވަޅުގަ
 

 ފާރޓިގޭޝަން ސިސްޓަމްގައި މިރުސްހެއްދުން  -4
 ފެންދޭ ނިޒާމް )ޑްރިޕް އިރިގޭޝަން ސިސްޓަމް(އެއްގެގަސްހެއްދުމަކީ،  ސިސްޓަމުގައި ފާރޓިގޭޝަން  

އެހީގައި ނިއުޓްރިއެންޓް ސޮލިއުޝަން )ދިޔާގަސްކާނާ( ގަހަށް ފޯރުކޮށްދީގެން ގަސް ހެއްދުމެވެ. 
ވާރޭފެނެވެ.  މިސިސްޓަމުގައި ކާނާއާއި ފެނަށް ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ އަލްބަޓް ސޮލިއުޝަންއާއި

ނަމަވެސް ގްރޯގްރީން ނުވަތަ ފްލޯރަލް ފަދަ ފޯލިއަރ ގަސް ކާނާ ވަޅުފެނާއި އެއްކޮށް ބޭނުންކޮންގެންވެސް 
އަދި މި ގޮތަށް ހައްދާ ގަސްތަކުގެ މަތީގައި ގްރީންހައުސްގައި  މިރުސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހެދެއެވެ.

ބަބުން ޕޮޓްތަކަށް އިތުރަށް ފެން ހެދުމުން ވާރޭގެ ސަ ހުންނަގޮތަށް ރަބަރު ފުރާޅެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. މިހެން
އެޅިގެން ގަސްތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އަދި ވާރެއިންނާއި ފަތިހު ފައިބާ ފިނިން ގަސް ސަލާމަތްވުމުން 
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މަތީގައި ޝޭޑްނެޓް އަޅާއިފިނަމަ  ގަހަށް ބަލިޖެހުންވެސް ދުރުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހަދާ ރަބަރު ފުރާޅުގެ
ގަސްތައްމަތީ  ތާޒާކަން ލިބެއެވެ. ގަސްގުރުޑުކޮށްދޭ މައިޓް އެޅުން މަދުވެ ގަހަށް އިތުރުގަހަށް ފިނިކަންލިބި 

 ކުރިމަތިވާނެއެވެ.  އުނދަގޫތަކާއި ނުދެމިއަސް މިގޮތަށް ގަސް ހެއްދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްރަބަރު 
 
މިސިސްޓަމުގައި މިރުސް ހެއްދުމަށް ބާޒާރުން ލިބެންހުންނަ ތަފާތު ޕޮޓްތަކާއި،   ޕޮޓްތައްޔާރުކުރުން: – 1-4

ހަން ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް ގަސްހައްދަން ބޭނުންކުރާ ކުކިންއޮއިލް ހުސްކުރި މިހާރު  ،ބޮޑެތިކޮތަޅާއި ގަސްހައްދާ
އަދި ސިމެންތިކޮތަޅު ސައިޒްގެ ނައިލޯނުގޯނި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮތަޅާއި ކުކިން އޮއިލް ހުސްކުރި ހަމުގައި 

 ކުރިން ބުނެވިދިޔަފަދައިން ފެންބޭނުކުރުމަށް ލޯވަޅުތޮރުފަންވާނެއެވެ. 
ނޑި އަދި ވެލިފަދަ މީޑިއަމްމިސިސްޓަ   ނޑި، ކީސްކު ޕޮޓަށް  އެއްމުގައި ގަސްހައްދާއިރު ބޮނބިކު

އަޅަންވާނެއެވެ. މީގެތެއިން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، ބޮނބިކުނޑިއެވެ. ނައިލޯނުގޯންޏަށް 
ނޑި -3ކޮޅު ފަހާލުމަށްފަހު ބިންމަތީ ބާލީހެއް އޮންނަގޮތައް ބާއްވާ ގޯނީގެ މެދުން ޑައިމީޓަރ ގޯނީގެ އަޅާބޮނބިކު

 އިންދިދާނެއެވެ. ގައި ގަސްތެރޭ ލޯވަޅުއެނަވަރުގެ ލޯވަޅެއް އަޅާ ހުން އިންޗި   0
 

 
 ޓިގޭޝަން ސިސްޓަމް )ޕޮޓް()ބޭގް(               ފާ ފާޓިގޭޝަން ސިސްޓަމް        

 
މިސިސްޓަމްގައި  ބޭނުންކުރާ  ޝަންގައި ނުވަތަ ފެން ދިނުމަށްފާރޓިގޭގޭޝަން ސިސްޓަމް: ޑްރިޕް އިރި  4.1

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސް ސްޓޭންޑެއް ނުވަތަ ހަރެއްގެ  ފޫޓް 3 ،ންކްއެންޓް ސޮލިއުޝަން ޓޭހުންނަ ނިއުޓްރި
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. ޓޭންކް އުސްވިވަރަކަށް ފެނުގެ ޕްރެޝަރ މަތީގައި ބެހެޓުމަށްފަހު މިޓޭންކާ ސިސްޓަމްގެ މައިހޮޅި ގުޅާލާށެވެ
 ތެދަށް  ތައް ހުންނަގޮތަށް ގަސްތައްކައިރިންބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ދެން މިހޮޅި އާއި ގުޅިގެން ގަސްބަރި

ކޮށް ތިރިއަށް ދުރަށް ދިޔަކޮޅު ކުޑަ ރަހައަށް ނުވަތަ މިހޮޅިތަކުގެ މިއަށްވުރެ ހިމަހޮޅިތައް ހުންނަންވަނީދަމާލެވޭ 
ވާންކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް ވާން ކުރުމަށްފަހު ހޮޅިތަކުގެ ނިމުނުކޮޅު ހޮޅިތަކަށް  ޖައްސާފައި

މިހޮޅިތަކުގެ މެދުތެރެ ތިރިއަށް ލެނބުނަ ނުދިނުމަށްޓަކާ ހޮޅިއޮތްގޮތަށް  ކަޑަތަކަކަށް އައްސާލަންވާނެއެވެ. އަދި
ހޮޅީގެ އެކި ހިސާބުން ކަޑަތަކެއްޖަހާ އައްސާލާށެވެ. ހޮޅިއޮތް ގޮތަށް ޕޮޓްތައް އަތުރާނީ ގަސް އިންދަންވާ 

ކޮންމެ ޕޮޓަކަށް  ދުރުމިނުގައި އަދި މިއިން ކޮންމެ ޕޮޓަކާ ދިމާލަށް ހޮޅީގައި އެމިޓާސްއެއް ހަރުކޮށް އެއިން
ޓޭންކް  .މައިކްރޯ ޓިއުބެއް ލާންވާނެއެވެ. ނިއުޓްރިއެންޓް ސޮލިއުޝަން )ދިޔާކާނާ( ޕޮޓަށް އެޅޭނީ މިޓިއުބުންނެވެ

ނުވަތަ ބޮނބިކުނޑި އެއްކޮށް ފެންއެޅޭނެއެވެ. ޕޮޓްގައިވާ މީޑިއަމް  ޕޮޓްތަކަށްކައިރީގައިވާ ވޭލު ހުޅުވާލުމުން 
ރުމަށްފަހު ކަނޑާލަންވާނެއެވެ. އަނެއްދުވަހުވެސް ޕޮޓްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ތެމިލާވަރަށް ސޮލިއުޝަން ދޫކު

ވަރަށް ތެތްކަން ނެތްނަމަ ސޮލިއުޝަން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. މިޓޭންކަށް ފެންއެޅުމަށް ޕެޓްރޯލް ޕަމްޕްދަދަ ޕަމްޕެއް 
ހަރުކޮށްފައިހުންނަ ބައެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ވަޅުފެންބޭނުން ކުރާއިރު ބައެއްފަހަރު މައިކްރޯ ޓިއިބް 

ފަދަ އެސިޑްކޮޅެއް ފެނާ ވެއްޖެނަމަ ސަލްފިއުރިކް އެސިޑްއެމިޓާސް ތަކުގެ ލޯވަޅު ބެދޭގޮތް ދިމާވެދާނެއެވެ. މިހެން 
 އެއްކޮށްގެން ހޮޅިތަކުގެތެރެއަށް ފޮނުވައިގެން އެމިޓާސްތައް ސާފު ކުރަންވާނެއެވެ.

 

 
 )ކަޅުހޮޅިތައް( ޑްރިޕް އިރިގޭޝަން ސިސްޓަމެއް ރާވަނީ 
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 ފެންދިނުން 

ނޑު، އަޑިން ފެށިގެން ގަހަށް ބޭނުންާވ   ފެންދިނުމުގައި ވިސްނަންވީ ގަހުގެ މޫ ފެތުރިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަ
މިންވަރަށް މުޅި ދުވާލުގައި ތެތްކަން ބެހެއްޓުމެވެ. ގަހަށްދޭ ެފން ގިނަކޮށް އަދި މަދުކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ އެތައްކަމެއް 

ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ  ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމުގެ މުގައި ހުރެއެވެ. މިގޮތުން މިރުސް ހެއްދު

މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ ގަހަށް ެފން ބޭުނންވާ މިންވަރު އާއްމުޮކށް ފެން ބޭނުންާވ ވަރަށްވުެރ މަދުވާނެއެވެ. އަދި ވާރޭވެހި 
ނޑު ރަނގަޅަށް ތެމިފައި އޮތްހާއިރަކު ގަހަށް ފެންދޭކަށް ުނޖެހޭނެއެ  ވެ. ފަސްގަ

ނޑު ރަނގަޅަށް ތެމިފައިވުން  -  ވާރޭވެހިގެން ފަސްގަ

 ގަސްކައިރި މަލްޗްކޮށްފައިވުން -

 ގަސްތައް މަތީ ޝޭޑްނެޓެއް ދަމާވައިވުން -

ނޑާއި ގިނައިން އެއްކޮށްފައިވުން  - ނޑި ފަަދ އޯގެނިކް ބައިތައް ފަސްގަ  ގަސްއިންދިއިރު ބޮނބިކު

 ގަހުގެ މުލަށް ބައްޔެއް ޖެހިފައިވުން -

 ށް ހިޔާ ލިބޭ ތަެނއްގައި ނުވަތަ ހިޔާ ލިބޭގޮތަށް ުހރުންގަސްތައް މާބޮޑަ -

 
ނޑު ހާމަކޮށް ހުރިނަމަ ގަހަށް ދޭންޖެހޭ ފެން ގިނަވާނެއެވެ. އަދި ގަސް  ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު ގަސްކައިރީ ބިންގަ

ށް ގަހަށް ދޭ ފެން ބޮޑުވަމުން ދާ ވަރަކަށް ގަހަށް ނަގާ ފެންވެސް ގިނަވާނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ގަސް ބޮޑުވަމުންދާ ވަރަކަ
އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ގަސްބޮޑުވުމަށްފަހު ދެވޭ ފެން މަދުނަމަ މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ޕޮޓްގައި އިންދާފައި 

 ހުންނަ ގަސްގަހުންނެވެ. 
ނޑުގައި ފެން ހުރި ވަރު ބެލުމަށް  ސޮއިލް މޮއިސްޗަރ ގަހަށް ފެންދޭނީ ފީލްޑް ކެޕޭސިޓީގައި ފެންހުންނަވަރަށެވެ. ފަސްގަ

ބަލާ މީޓަރެއް ޭބނުންކުރެވިދާނެެއވެ. ނުވަތަ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިްނ އަތުން ބަލާެލވިދާނެއެވެ. މިގޮުތން ގަސް ކައިރިން ފަސްމުށެއް 
 ރަށެވެ. ނަގާ މުށުތެރޭގައި ބާރަށް ފިއްތާުލމަށްފަހު އަތްހުޅުވާލުމުން އެފަްސކޮޅު ރޫޅިގެން ނުދާނަމަ ފަހުގައި ފެން އެހުރީ ފުދޭވަ

ގިނަ މިރުސް ގަސްތަކަކަށް ފެްނދޭނަމަ ފެންޭދ ނިޒާމެއް ޭބނުންުކރުމުން ވަގުތު ސަލާމާތްާވނެއެވެ. މިގޮތުން މިާހތަނަްށ 
ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުަރމުން އަންނަނީ، ޕެޓްރޯލް ޕަމްޕާއި ޕީ.ވީ.ސީ ހޮޅި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ ސިއްޓަމެވެ. 

ކުން ފެންދޭއިރު މާ ގަދަ ޕްރެޝަރުގައި ފެން ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އަދި ގަހުގެ ފަތްތަކަށްވެސް މިފަދަ ސިސްޓަމަ
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ފެންދިނުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. މިގޮތުން ސްޕްރިންކްލަރ ސިސްޓަމަކީ ގަހުގެ މައްޗަށާއި އެއްކޮށް ފެން ވިއްސާ 
ރަްށ ބޮޑެވެ. އެހެން ކަމުން މިއީ ގޮވާމާއި ވިނަފަދަ ބާވަތްތައް ސިސްޓަމަކަށްވާތީ ގަސްތަކަށް ބަލިފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަ

 ދުމަށް މެނުވީ ބޭުނންކުރުން ރަނގަޅު ސިސްޓަމެއް ނޫނެވެ. ހެއް

ގަހުގެ ފަތްތަކުގައި ފެންނުޖައްސާ ފެންދިނުމަށް އެންމެ ރަގަޅީ  ،ހުރިހާ ގަސްތަކަށް އެއްމިންވަރަކަށް އަދި ފެން އިސްރާފްނުކޮށް 
ޑްރިޕް އިރިގޭޝަން ސިސްޓަމެކެވެ. މީގެ ތަފާތު ސިސްޓަމްތައް ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޚާއްސަކޮށް ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ހެއްދުމުގައި 

 ވާހަކަ މިފޮތުގައި ކުރިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ގެއްސިސްޓަމެރަނގަޅު  ބޭނުންކުރެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ތަޖްރިބާ ކުރެވިފައިވާ މިފަދަ 

ޖަހާއިރު އަދި ހަވީރު  9ފަހަރުއެވެ. މިގޮތަށް ފެންދޭއިރު ހެނުދނު  2ގޮތެއްގައި މިރުސްގަހަށް ފެންދެނީ ދުވާލަކު ޢާއްމު
ނޑު ތެމިފައި އޮންނަ ވަގުތު ދިގުވާނެއެވެ. 4  ޖަހާއިރު ފެންދިނުމުން ދުވާލު ފަސްގަ

 

 ކާނާދިނުން  ގަހަށް 
ނޑު   މާއްދާ  3އެހެން ގަސް ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިރުސްގަހަށްވެސް ޭބނުންވަނީ،ގަސްކާނާގައި ހިމެނޭ މައިގަ

އަދި ޓްރޭސް އެލިމެންޓްސް ގެ ހުރިހާބައެއް  ނުވަތަ  (K)ޕޮޓޭސިއަމް ،   (P)ފޮސްފަރެސް     (N) ކަމަށްވާ ނައިޓްރިޖަން
ްއޔާރުކޮށްފައިވާ ގަސްކާނާއެވެ. ކޮމްޕޯސްޓްފަދަ އޯގެނިކް ގަސްކާނާގައިވެސް މިމާއްދާތައް ހުރުއެވެ. ބައެއްބައިތައް ހިމަނައިގެން ތަ

މިރުހުގެ  ،ނަމަވެސް އޯގެނިކް ކާނާގެއިތުރުން އިންއޯގެނިކް ކާނާ ގަަހށް ޭދނަމަ ގަސްހެދޭލެއް އަވަސްވެ، ގިނައިން މިރުސްއަޅާ
ޖެއިން ލިބެންހުރި ބިމަށްއަޅާ މިފަދަ އިންއޯގެނިކް ގަސްކާނާގެ ތެރެއިން ފަރިވަޅު)  ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެއެވެ. ރާއް

( އާއި، ބައުސް ފާރޓިލައިޒަރ ) ޗިލީސްޕެޝަލް( އަދި ނައިޓްރޯފޮސްކާ އާއި އޮސްމޯކޮޓް ފަދަ ގްރެނިއުލް ފާރޓިލައިޒަރ 3،2،1
ށް ކާނާ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުކުރަންވީ އެންމެރަނގަޅު ބިމުގައި ހައްދާ މިރުސްގަހަށް ފުރިހަމައަ  )އޮށްކާނާ(ހިެމނޭއެވެ.

ގޮތަކީ ގަސް އިންދުމުގެ ކުރިން ގަސް އިންދާ ބިމުގެ ވެލި ޓެސްްޓކުރުމެވެ. ވެލިޓެސްޓް ކުރުމަށްފަުހ ޚާއްޞަކޮށް ކާނާގެ ތެރޭގައި 
ނޑު  ކާނާގެތެރެއަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްގެން ބިމަްށ  ގެ ތެރެއިން ވެލީގައި ފުދޭވަރަށް ނެތް މާއްދާ(NPK)މާއްދާ  3ހިމެނޭ މައިގަ

ނޑުގެ ޕީ.އެޗް މިންގަޑުހުރިވަރުވެސް  އެޅުމަށްފަހު ގަސްއިންދުމެވެ. އަދި ކާނާ އަޅާ ގަސް އިްނދުމުގެ ކުރިން ފަސްގަ
ނޑާ 7ބަލަންވާނެއެވެ. ޕީ. އެޗް  އި ބެޑް އަދި އަށްވުރެ މަތިނަމަ އޯގެނިކް ގަސްކާނާ ކޮމްފޯސްޓް ގިނައިން ގަސްއިންދާ ވަޅުގަ

ނޑާއި އެއްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިންއޯގެއިނިކް ކާނާގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރާނީ ސަލްފަރ އެކުލެވޭ ކާނާގެ  ޕޮޓްގެ ފަސްގަ
ބައިތަކެވެ. ގަސްހެދި ބޮޑުވަމުންދާއިރު އަދި ގަހުގައި މިރުސް އެޅުމަށް ފަހުގައިވެސް ކާނާގައި ހިމެނނޭ މާއްދާއެއް ގަހަށް 

ކުރިްނ   ވުރެ މަދުވެއްެޖނަމަ ގަހުން އޭގެ އަލާާމތް ެފންނާނެއެވެ. އެހެންކަުމން ގަސްއިންދުމަށްފަހުގައިވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް
'' ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުން ގަަހށްޭބނުންވާކާނާ ދެުމން ގެންަދންާވނެއެވެ. ގަހުން ާކނާވަދުވުމުެގ އަލާމާތްތަކުގެ މަުޢލޫމާތު

މިފޮތުގައި ތަފްޞީލްޮކްށ އެގެން ހުްނނާނެއެވެ. ކާާނގެ ެތރެއން ގަހަށް މަދުކަަމށް ެބލެވޭ  ''އަތޮޅުވެއްޓެއްގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރުން 
ކެލްސިއަމް ،  (K)މާއްދާ ކާނާގެ އެހެން ބައިތަކާިއ އެއްނުކޮށް ވަކިންވެސް ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ކާނާއެއްދޭއިރު ޕޮޓޭސިއަމް 

(Ca)  ، ްމެގްނީސިއަމ(Mg)  ، ްއަޔަނ(Fe)  ެނޑުގެ ޕީ.އެޗް މަތިވ ފަދަ ކާނާގެ ބައިތައް މާގިނަވެއްޖެނަމަ ފަސްގަ
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ގަހަށްކާނާލިބުަމށް ހުރަސް އެޅޭނެކަން ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މި ކާނާތައް ވަކިވަކިންދޭއިރު މާގިނަނުކުރުމަށް 
ނުވަތަ އެންމެމަދީ ޮކންމާއްދާއެއްތޯ ބަލަންާވނެއެވެ.  ކާނާ ގަންނައިރު ކާނާ ޕަކެޓްގައި އެންމެ ގިނައި  ސަމާލު ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ނޑު  އެވެ. އެހެންކަމުން މި މާއްދާތައް މިރުސްގަހަށް އެންމެބޮޑަށް ބޭުނންވާެނ NPKމާއްދާއަކީ  3ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަ
 ވަނީއެވެ. މާއްދާ ހުންނަ ގިނަމަދުމިން ބަލާނނެޮގތް ތިރީގައި މި 3ދުވަސްވަރާއި، ކާނާ ޕަކެޓްގައި މި 

 ގިނަ ކާނާއެވެ. (N)ގަސްހެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަުދވަސްވަރު ދޭނީ ނައިޓްރިޖަން  -
 ގިނަކާނާއެވެ.(P)ގަހުގައި މާއަޅާ ޢުމުރުގައި ދޭނީ ފޮސްފަރަސް  -
 ގިނަ ކާނާއެވެ.(K)ގަހުގައި މޭވާ އަޅާ ޢުމުރުގައި ދޭނީ ޕޮޓޭސިއަމް   -

 NPKރުގައި އިންނަ ލޭބަލް ރަނގަޅަށް ކިޔަންވާނެއެވެ. އަދިލޭބަލްގައި އިންނަ ކާނާ ގަންނައިރު ޕަކެޓް ނުވަތަ ދަޅުގެ ބޭ 
ރޭޝިއޯ ރަގަޅަށް  ބަލާށެވެ. ރޭޝިއޯގެ ޢަދަދުތައް ވާތުން ކަާނތަށް ކިޔަމުންދާއިރު ބޮޑީ ކޮން ޢަދަދެއްތޯ ބަލާށެވެ. މިސާލަކަްށ 

ޅޭ ނުވަތަ ތިމާ ހައްދާ ގަަހށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިާވ ކާނާގެ ޭރޝިއޯތަކުގެތެރެއިން ގަހުގެ ޢުމުާރއި ގު NPKތިރީގައި މިވާ 
 ކޮން ރޭޝިއޯއެއްގައިތޯ ބަލާފައި އެމާއްާދ އެންމެ ގިނައިން ހުރި ކާނާ ޕަކެޓް ގަންނާށެވެ. ،މާއްދާ އެންމެ ގިނައީ

 )ގިނައީ ނައިޓްރިޖަން  (    22:  14:   14
 )ގިނައީ ފޮސްފަރަސް  (    12:   32:  14
 )ގިނައީ  ޕޮޓޭސިއަމް  (     7   :  12:  44

 NPK  ޯބައި އެއްވަރު  3މިގޮތަށް އެއްވަރަށް ހުންނަ ކާނާވެސް ފިހާރަތަކުގައިހުރެއެވެ. މިގޮތަށް 20 : 20 : 20 ރޭޝިއ
ބައެއް ގެތެރެއި  NPKކާނާއެއްނަމަ ޢާއްމުގޮތެއްގައި އެާކނާ ގަހުގެ ހުރިާހ ޢުމުރަކަށްވެްސ ބޭނުްނ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ގަހުން 

 މާބޮޑަށް މަދުވުމުގެ އަލާމާތް ފެިނއްޖެނަމަ ގަހަށްދޭނީ އެމަދުވިބައި ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާއެވެ. 
 
 

 

                                         

        
 ޕަކެޓެއްކާނާ                                    
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ބިމުގައި ހައްދާ މިރުސް  ގަހަށް ފަރިވަޅުފަދަ ގަސްކާނާ ދޭނަމަ ގަހުގެ ވަށައިގެން ގަހުގެ ކެނޮޕީ ެފތުރިފައިވާ ހިސާބަށް  
އިންޗި ފުންމިނުގައި ކާނާ އަޅާށެވެ. ގަހަށްދޭ ކާނާގެ ގިނަމަދުމިން ހިމެނިފައިވަނީ ގަހުގެ ކުޑަބޮޑުމިނުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.  2

ޓިލަޒަރ )އޮންކާނާ( ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ ބިމުގައި ހައްދާ ގަހަށް ކާނާ މިގޮތަށް ގްރެނިއުލް ފާރ
 ތާވަލެކެވެ.ފޮޓޯ އަދި ދޭނެގޮތުގެ 

 
 ގަހަށް ކެމިކަލްކާނާ ދިނުން 

 ފަރިވަޅު ) ތައްޔާރީގަސްކާނާ( ގަހަށްދޭންންވާ ގޮތުގެ ތާވަލު  
 

ކާނާއަޅާމުއްދަތު 
 )ދުވަސް(

11 34 41 04 71 94 141 

 3 3 3 2 2 1 1 (1،2،3ފަރިވަޅު)
 14 44 44 34 34 24 24 ކާނާގެމިންވަރު)ގްރާމް(

   

ސައިސަމްސާ ފަރިވަޅު ދެވިދާނެއެވެ.  1ދުވަހަކުން  14ފަރިވަޅު ކާނާ ދޭނަމަ ކޮންމެ  ޕޮޓްގަސްތަކަށް ކާނާދިނުން:

ށް ފުރަތަމަފަހަރު ހަތަރެސްކަން ޕޮެޓއްނަމަ ޕޮޓްގެ ތިމާއާއި އެންމެ ާގތުގައިވާ އަރިމައްޗަށް، ޕޮޓްގައި ޖައްސާފައި އެއަރިމަތިއޮތްގޮތަ
ރެއަށް ކާނާއަޅާ ފައި ފަސްލާށެވެ. ކާނާ އެޅުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް އިންޗިފުން ރޮނގެ އަޅާލުމަށްފަހު އެރޮނގު ތެ 1ދިގަށް 

ެގ ފެންދޭންވާނެއެވެ.ދެަވނަފަހަރަށް ާކނާދޭއިރު ކުރިން އެޅިފަރާތާދިމާލުން ކުރިމަތީގައިވާ ފަރާތައް އަޅާށެވެ. ދެން ހަމަ މިގޮތަށް ޕޮޓް
އެވެ. އަދި ހަމައެކަނި ފްލޯރަްލ، ގްރޯގްރީންފަދަ ދިޔާކާނާއެއް ކަނާތްފަރާތަށާއި ާވތްފަރާތަްށ ަކނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަޅާނީ

ނޑުގައި ގަސްހައްދާއިރު  ދީގެންވެސް މިރުސްގަސް ހެއްދޭނެއެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެދުވަހަކު މިކާދޭންވާނެވެ. ރާއްޖެކަހަލަ ދެރަ ފަސްގަ
ނޑަށް ކާނާ އެޅުމުގެ އިތުރުން ކޮންމެ  ކާނާ ދޭންާވނެއެެވ. އަދި މިގޮތަށް ަފތަށް ކާާނ  ދުވަހަކުން ގަުހގެ ފަތަށްވެސް 14ފަސްގަ

ސްޕްރޭކުރާއިރު ޕޮޓްތެރެއަށްވެސް މިދިޔާކާނާ އެޅުން ރަނގަޅެވެ. އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިބުނެވިދިޔަ ކާނާތަކުގެ އިތުރުން 
ނޑުގައި ނުޖެހޭ 1ހަފުތާއަކުން ގްރެނިއުލް  ފާރޓިލައިޒާ )އޮށްކާނާ(  2ކޮންމެ  ގޮތަށް ޕްޓްތެރެއަށް ފަތުާރ ގްރާމް ގަސްގަ



0202މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   

 ،ލައިފިނަމަ މަޑުމަޑުން އެކާނާ ފެނާއެކު ގަހަށް ލިބިލިބި ހުްނނާެއވެ. ފަތަށް ސްޕްރޭކުރާ ކާނާގެ ގޮތުގައި ފްލޯރަލް، ގްރޯގްރީން
 މެކްސިކްރޮޕް އަދިމިނޫންވެސް މިފަދަ ފަތައްޖަހާކާނާއެއް ބޭުނންކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ފާރޓިގޭޝަން ސިސްޓަމްގައި ގަސްހައްދާއިރު "އަލްބާރޓް ސޮލިއުޝަން" މިކާނާ  ދިނުން:އަލްބަޓްސޮލިއުޝަން ގަހަށް 

 ގަހަށް ދޭ ގޮތުގެ ތާވަލު ތިރީގަިއ މިވަނީ އެވެ. 

 ގިތެޔޮމިރުސް ގަސްތަކަށް އަލްބަޓް ސޮލިއުޝަން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ) މީޑިއާ ސިސްޓަމް (

 ފެން ގަހުގެ އުމުރު
ސޮލިއުޝަން ފެނާއި އެއްކުރާނެ 

 އީ.ސީ ހުންނަވަރު ގަހަށް ދޭނެ އަދަދު  ތްގޮ
A B 

 1.4/  1.1 އެމް.އެލް  344 ގްރާމް  1 ގްރާމް  1 ލީޓަރ 14 ވަނަ ހަފްތާއަށް 3އިން  1
 2.4/  2.1 އެމް.އެލް  044 ގްރާމް  14 ގްރާމް  14 ލީޓަރ 14 ވަނަ ހަފްތާއަށް 7އިން  4
ލީޓަރ 14 ވަނަ ހަފްތާއަށް 9އިން  7 ގްރާމް  11  ގްރާމް  11  އެމް.އެލް  044   3.1  /3.4 

ލީޓަރ 14 ވަނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން  14 ގްރާމް  24  ގްރާމް  24  އެމް.އެލް  044   4.1  /4.4 
 ދުވަސްވުމުންނެވެ. 1މިރުސްގަސްތަކަށް ފުރަތަމަ ސޮލިއުޝަން ދޭނީ ގަސްރުވާތާ 

 

ގަސްހެދި ބޮޑުވުން ބޮޑަށް ލަސްވާަނމަ ގަހަށްދޭ ބިމުގައި ނުވަތަ ޕޮޓަށް ވެލިއަޅަިއގެން މިރުސްގަސް ހައްދާއިރު   
ނޑަށް ދެވިދާނެއެވެ.  ކާނާގެ އިތުރުން "އެމޯނިއަމްސަލްފޭޓް" މިކާނާ ގަސް އިންދާފައިހުރި ފަސްގަ

މިކާނާ މާގިނައިން އެޅިއްޖެނަމަ ގަހުގެ މޫތައް ހަލާކުވެ ގަހުގެ ހެދުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން   
ރިބާނުކޮށް އަލަށް ޭބނުންކުރާނަމަ އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތަކީ ފެނަށް ގިރުވައިގެން ގަސް ކައިރިއަށް އެޅުމެވެ. އަޅާނީ މިކާނާ ތަޖް

ނޑަށެވެ. ދެުދވަހުން އެއްދުވަހު މިކާނާ ދެިވާދނެއެވެ. ގަސް އަވަހަށް ހެދި ޮބޑުވާން ފެށުމުން މިކާާނ ދިނުން  ހަމައެކަނި ފަސްގަ
 ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ. 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން ވިނަ 

ވިނަ ނައްތާލުަމށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްގޮތަކީ ގަވާއިދުން އަުތން ވިނަނޮޅުމާއި ގަސްއިންދާފަިއ ހުންނަ ވަޅު ކައިރި  
ނުވަތަ ބެޑާއި ބެޑް ކައިރި މަްލޗްކޮށްފައި )ތަާފތު ބާަވތުގެ ފަާތއި، އަވަހަށް ހަލާކުވާޒާތުގެ އެެހނިހެން ތަެކތި ގަސްކައިރިއަްށ 

ނޑު ފޮރުވޭނޭ ނޑުގައި ގިނައިރު ފެން އަޅައި ފަސްގަ ހެން އެއްވަރުކޮށްފައި( ބެހެއްޓުމެވެ. މަލްޗްކުރުމުން ގަސްކައިރީ ފަސްގަ
 ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަުބން ފެނާއި ކާނާގެ ޚަރަދުކުޑަވުމާއި އެކު ބައެއް ކަހަލަ ބަލިތަކުން ގަސް ދިފާުޢވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެއެވެ. 
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ނޑިޖެހުން   ގަހަށް ހިޔާދިނުމާއި ދަ

ނޑެއްގައި މިރުސްގަސް ހައްދާނަމަ މަތީގައި ޝޭްޑނެޓް ދެމުމުން ަގހަްށ ގިނަ ވަ  ގުތު އަވި ިލބޭ އަދި ެދރަ ފަސްގަ
އް ފިނިކަން ިލބުމާއިއެކު އިތުރު ތާާޒކަން ލިބެއެވެ. ގަހުގެ ޢުމުރުވެސް ދިގުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ. އަދި ގަސްބޮޑުވެ ގޮފިތަ

ނޑެއް ލެނބި، ވައިގަދަވެގެން ގަސް މާބޮ ޑަށް ހެލުވުނަ ނުދިނުަމށްޓަކަިއ ގަހުގެ ގޮފިތައް ނެގެހެއްޓޭގޮތަްށ ގަސް ވަށައިގެން ކޮށިގަ
 ހަދާލުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެކެވެ. 

 ގަސްކޮށުން 

ނޑަންވާނެއެވެ. އަދި ގަހުގެ   މިރުސްގަސް ހެދުމުން ގޮސް ގޮފިވުމުން އެގޮފިތަކުގެ ތިރިން ފަޅާކުރިތައް އަބަދުވެސް ކަ
ނޑަންވާނެއެވެ. މާބޮޑަށް އެއްވެސް ހި ސާބަކުން އާދަޔާޚިލާފަށް މާފަލަކޮށް ފެންކުރި ފަަޅއިގެން ހެދޭނަމަ މިކުރިތައްވެްސ ކަ

ނޑާނީ ވަރަށް ތޫނު އެއްޗަކުން މައިގަހުގައި މުޅިން  ބަލިޖެހިފައިވާ ކުރިތައްވެސް ގަހުގައި ނުބަހައްޓާށެވެ. ކުރިތަްއ ކަ
 ނުޖައްސައެވެ. 

ލީފްސްޕޮޓް އަދި ވައިރަސް ފަދަ ނުރައްކާ ބައްޔެއް ނެތި ގަސް އުމުރުން ދުވަސްވެ މިރުސް ގަހުގައި ސާރކަސްޕޮރާ  
އެޅުން މަދުވެއްޖެނަމަ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ގޮފިތައް ބުރިކޮށް ަމދުކޮއްލާށެވެ. މިގޮތަށް ކޮށާއިުރ އެންމެ އިސްކަން ދޭންވާނީ 

ނޑުމަށެވެ. ދުވަސްވެގެން މާބޮޑަށް ނިކަމެތިވެފައިވާ ގޮފިތަކާއި ކާނާ ނޑިފައިވާ ގޮފިތައް ކެ މަދުވެގެން ފަތްތަކުގެ ފެހިކަން ބޮޑަށް ކެ
ނޑާލަންވާނެއެވެ.  އަދި މާހިމަކޮށް ނިކަމެތިކޮށް ހުްނނަ ކުދި ގޮފިތައް މުޅިން ކަ

ހުެގ ޕޮޓްގައި ހުންނަ ދުވަސްވީ މިުރސްގަހުގެ މޫތައްވެސް ކޮށަންވާެނއެވެ. މޫތައް ކޮށާއިރު ިތލަދިގު ތޫނުވަޅިއަކުން ގަ 
ނޑާއި  ނޑު  1މައިގަ ނޑު މޫތަކާއެކު އެންމެ އަޑިން ފެށިގެން ކަފާލުމަށްފަހު މިފަސްގަ އިންޗިދުރުން ޕޮޓްގެ އެއްފަރާތުން ފަސްގަ

ނޑު ނެގި ތަނަށް އަޅާ ފުރާލުމަށްފަހު  އެއްކޮށްނަގާށެވެ. ދެން އަލުން ފަހާއި އޯގަނިކްގަސްކާނާ އެއްކޮށްފައި ޕޮޓުން ފަސްގަ
ނޑު މައްޗަށް ފަތުރާލުމަށްފަހު ކޮންމެ  ފެންދޭށެވެ. ދެން ދުވަހުން  3ނައިޓްރޯފޮސްާކބްލޫ ފަދަ އޮށްކާނާ ކޮޅެއް ޕޮޓްގެ ވެލިގަ

ދުވަސްފަހުން  04ނުވަތަ  41( ފަދަ ކާނާ ފެންކޮޅެއް އަޅަންވާނެއެވެ. ދެން 24:24:24އެއްދުވަހު ޕޮޓްގެ ތެރެއަށް ފްލޯރަލް )
 ލާއި ފަސް ނަގާ އާ ފަސްއަޅާށެވެ. މިޕޮޓްގެ އަނެއް ފަޅީގައިހުރި މިގަހުގެ މު

ގަސްކޮށުމަށްފަހު ގަހުގައި ފަޅާ އާކުރިތައް އެކަށީގެންވާވަރަށް ެހދި ބޮޑުވަންދެން އެކުރިތަކުގައި މިރުސް ހަރުވިޔަދީގެން  
ސްކޮށާ ނުވާނެއެވެ. ގަސްކޮށަން އެންެމ ރަނގަޅީ ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. އަދި ގަސްކޮށަން އެންމެ ރަނގަޅީ ތޫނު ގަ

 ކަތުރަކުން ހަވީރު ފިނީގައެވެ. 

 ރާއްޖޭގެ މިރުސް ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބައެއް ބަލިތައް 



0202މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   

 ގަހަށް ބަލި ޖެހެނީ ަފންގަސް، ެބކްޓީރިއާ، ވައިރަސް، ނެމަޓޯޑް ފަދަ ޖަރާސީމުންނާއި ގަހަށް ކަނާ މަދުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ރާއްޖޭގެ މިރުސްގަސްތަކަށް އެއްމެގިނައިން ޖެހެނީ ފަންގަސް ބަިލަތކެވެ. ދެން އެންމެ ގިނަކަމަށް ާފހަގަކުރެވިފައިވަނީ، 

އަދި  (Mg)މެގްނީސިއަމް  ، (Fe)އަޔަން  (K),ޕޮޓޭސިއަމް  ، (P)ފޮސްފަރަސް ،(N)ގަސްކާނާގައި ހިމެނޭ ނައިޓްރިޖަްނ 
ދިމާވާ މައްސަލަތަކެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ގަހށްޖެހޭ ބައެއް ބަލިތަކުގެ ފޮޯޓތަކާއި އެ މަދުވުމުން ގަހަށް  (Mn)މެންގަނީސް 

 ބަލިތަކަށް ކިޔާ ނަންނަމެވެ. 

 

 ފަންގަސް އިން ޖެހޭ ބަލި 

ފަތުގައާއި ގޮފިތަކުގައި އަދި މިރުހުގައި އާއްމުކޮށް  ވަށްކޮށް ހުންނަ މުށިކުލައިގެ ލައްޖެހުން މި  ޕޮޓް :ސާރކަސްޕޮރާ ލީފްސް 
ން ލައްތަކުގެ މެދުތެރޭގައި ހުދުކުލައަކަށް ދާ ތަންކޮޅެއް ހުރުމާއެކު ލަށްވަށައިގެން ރީނދޫ ބުރެއް ހުްނނާނެއެވެ. މިބަލި ބޮޑަށްެޖހުމު

 .ގަހުން ގިނައިން ފަތް ފަިއބާނެއެވެ 

       

 ސާރކަސްޕޮރާ ލީފް ސްޕޮޓް                         ސާރކަސްޕޮރާ ލީފް ސްޕޮޓް      

 

 

 

                               

 



0202މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   

ފަތުގައާއި މޭވާގައި ފުރަތަމަ ކުދި ލައްތަކެއްޖަހާ ފަހުން މިލައްތައް އެއްވެ ވަށްކޮށް ނުވަތަ ކަންކަނަށް ުހންނަ  އެންތްރެކްނޯސް :

 ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑެތި ލައްތަކަށްބަަދލުވެއެވެ. އަދި މިލައްތަކުގައި އަޑިކަމެއް ހުންނާނެއެވެ. 

                 

 އެންތްރެކްނޯސް  ރެކްނޯސް                   އެންތް             

 

އެނޫންވެސް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކޫޑިއެޅުމުގެ ސަބަބުން ަފތުގައި ހަކުރުހެން  އިހުދުކޫޑިއާއުދުހޭ މިއީ ވަރަށް ކުދި  ސޫޓީމޯލްޑް :
 ހުންނަ ދިޔަވަރެއް އުފެދި އޭގެސަބަބުން އުފެދޭ ކަޅުކުލައިގެ ފަންަގސް އެކެވެ.

 

 ސޫޓީމޯލްޑް                              

 

 

 

 



0202މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   

  ބެކްޓީރިއާއިން ޖެހޭ ބަލި 

މި ބަލިޖެހުމުން ފަތުގެ އެކި ދިމަިދމާލުން ތެތްކޮށްުހންނަ ކުދި ލައްަތކެއްޖަހާ މި ލައްތައް ވަރަށް  ބެކްޓީރިއަލް ލީފް ސޮޕްޓް : 
 ާފވަމުން ގޮސް އެންމެފަހުން ފަތްތައް ދޮންވެ ފަތްތައްވެރޭނެއެވެ.އަވަހަށް ބޮޑެތިވެ ފަތުގެ ކައިރިަފށުންނާއި މެދުތެރެއިން ފަތް 

  

 ބެކްޓީރިއަލް ލީފް ސްޕޮޓް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0202މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   

 ވައިރަސް އިން ޖެހޭ ބަލި 

            ފަތުގައި ރީނދޫ ، ގަދަފެހި ނުވަތަ ުހދު ކުލަތަކެއް ހުރުމާއެކު ފަތް ގުރުޑުވުން.                         މޮޒެއިކް ވައިރަސް : 

 

 މޮޒެއިކް ވައިރަސް         

 

 

 ފަތްތައް ގުރުޑުވުން ލީފްކާރލް ވައިރަސް :

 

 ލީފްކާރލް ވައިރަސް      

 



0202މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   

 

 

 

 ގަހުގެ މުލައްޖެހޭ ބަލިތައް 

ނޑު ހޫުނވުމާއި ބިމުގެ ތެތްކަން ބޮޑުވުމާިއ ނުވަތަ ވާރޭ ވެހުމުން ފެން ގަހުގެ           މުލަށް ބަިލޖެހެނީ، މާބޮޑަށް ިބންގަ
މުޅިން ނުހިނދި މާތެތް ބޮޑުކޮށް އޮންނަ ބިމުގައި ގަސް ހެއްދުމުްނނެވެ. އަދި ގެރިގުއިފަދަ ކާނާ ސްޓެރެލައިޒްނުކޮށް ގަހަށް 

ދިނުމުންވެސް މިފަދަ ބަލިތައް ިބމުގައި ފެތުރެއެވެ. މިފަދަ ގޮތްގޮުތން މުލަށް ގެއްލުން ލިބުުމން ހޫުނގަދަ ވަގުތު ގަސް ބޮޑަށް 
 މިލާނެއެވެ.

 ލް ބޭސް ބޭނުން ކޮށްގެން މިފަދަ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަީކ ފަސޭހަކަމެއްނޫނެވެ.ކެމިކަ

 

 

 ފަންގަސް އެއްގެ ސަބަބުން ގަހުެގ މޫ ފީވެ ގަސް ކުއްލިއަކަށް ވަޅޯވުމެވެ. މިއީ    :ޕައިތިއަމް ރޫޓްރޮޓް 

 

            

 ޕައިތިއަމް ރޫޓްރޮޓް                      



0202މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   

 

 މިއީވެސް ފަންގަސްއެއްގެ ސަބަބުން މޫފީެވ ގަސް ވަޅޯވުމެވެ. ރޫޓްރޮޓް :ފައިޓޮޕްތޮރާ 

                 

 

 ފައިޓޮޕްތޮރާ ރޫޓްރޮޓް                               

  

ނޑަށް މިބަލީގެ އަސަރުކޮށް ގަސް ވަޅޯވާ ބައްޔެކެވެ. މިއީފިއުޒޭރިއަމް ވިލްޓް :   ގަހުގެ މޫ ފީވެގެން ގަހުގެ މައިގަ

 

 ފިއުޒޭރިއަމް ވިލްޓް                                
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މިއީ ބިމުގައި އުޅޭ ހަމަލޮލަށް ނުެފންނަވަރު ގެ ފަިނތަކެއްގެ ސަބަބުން މޫ ގޮށްޖެހި ޫމތައްފީވެ ކާނާ ހިނގާ ހޮޅިތައް   :ނެމަޓޯޑް 
ނޑި އަދި ޅަފަތްތައް ހުދުވެ ގަސް ހެދުންހުއްޓި  ބެދި ފެނާއި ކާނާ ގަހަށް ުނލިބުުމގެ ސަބަބުން ގަހުގެ ފަތްތަކުގެ ެފހިކަން ކެ

 އަދި ހޫނު ގަދަވުމުން ގަސް ބޮޑަށް މިލާނެއެވެ. ގަހުން މިރުސް ނުލިބުމެވެ.

 

 ނެމަޓޯޑްގެ ސަބަބުން މޫ ގޮށްޖެހުން 

 

 

 

އީ ފެހިކުލައިގެ އުދުހޭމަޑިއެކެވެ. މިމަޑިގަސްކައިރިއަށް ބިސް އަޅައިގެން އެބިހުން އުފެދޭ ފަނި ބޮޑެތިވެގެން ގަހުގެ މި :ރަންކަނދު 
 ސަބަބުންވެސް ގަސް ވަޅޯވެއެވެ.މޫތައް ކައި ހަލާކު ކުރެއެވެ. މީގެ 

 

 ރަންކަނދުގެ ލާވަ                            
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  ގަހަށް ގެއްލުންދޭ ފަނި ފަކުސަ 

 

މިއީ ގަހުގެ ފަތްތަކުގެ ދިޔަބޮއިގެން ދިރިއުޅޭ ހަމަލޮލަށް ރަނގަޅަށް ނުފެންނަ ވަރަށް ުކދި ފަނިފަކުސާއެކެވެ. މީގެ ޓް : މައި  
 ގުރުޑުވެއެވެ.ސަބަބުން ފަްތތައް 

 

 މައިޓްސް                       މައިޓުން ލިބޭ ގެއްލުން             

 މިއީވެސް ގަހުން ދިޔަބޮއިގެން އުޅޭ ހަމަލޮލަށް ރަނގަޅަށް ނުފެންނަ ފަްތތައް ގުރުޑުކުރާ ފަނިފަކުސާއެކެވެ. ތްރިޕް : 

 

 ތްރިޕްސް                 ތްރިޕްސްއިން ލިބޭ ގެއްލުން                           
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މިއީ ގަހުގެ އެކިބައިތަކުން ދިޔަބޯ ލޮލަށް ފެްނނަ ކޫޑިއެކެވެ. މިކޫޑީގެ ސަބަބުން ގަހުގެ ފަތްތައް ދޮންވެ އަދި  އެފިޑް :
 ގުރުޑުވެއެވެ.

 

 އެފިޑްސް 

 

ށް ކުދިވައްތަރެއްވެސް ގަހަްށ ބޮޑަށް ގެއްލުންދޭ ކޫޑިއެކެވެ. މީގެ ވަރަމިއީވެސް ގަހުން ދިޔަބުއިމުގެ ސަބަބުން  އުދުހޭ ހުދުކޫޑި :
 އުޅެއެވެ.

 

 އުދުހޭ ހުދުކޫޑި                                  

 މިއީ މިރުހުގެތެރެއަށް ވަދެ މިރުސް ކާ ފަންޏެކެވެ.  ޕޮޑްބޯރާ :
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 ޕޮޑްބޯރާ                                     

 

 ގަހުން ފެންނަ ނިޝާނތައް )ފޮޓޯއިން(ކާނާ މަދުވުމުން 

 

 : (Nނައޓްރިޖަން މަދުވުން )

 

N ްމަދުވުމުން ލިބޭ ގއްލުނ 
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 ( :Pފޮސްފަރަސް މަދުވުން )

 

P  ްމަދުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުނ 

 

 ( :Kޕޮޓޭސިއަމް މަދުވުން )

 

K ްލިބޭ ގެލުން  މަދުވުމުނ 
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 ( :Mgމެގްނީސިއަމް މަދުވުން )

 

Mg   ްލިބޭ ގެއްލުން މަދުވުމުނ 

 

 ( :Feއަޔަން މަދުވުން )

                        

Fe  ްއަޔަން މަދުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުނ 
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 ( Mnމެންގަނީޒްމަދުވުން )

 

Mn  ްމަދުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުނ 

 

 

 

 ބަލިތަކުން ދިފާއުވުމަށް އެޅިދާނެ ބައެއް ފިޔަވަޅު :

  ްބޭުނން ނުކުރުންބަލިޖެހިފައިވާ އެއްވެސްގަހެއް އިންދަނ . 
 ްގަސް ނުގެނައުން. އިންދުމަށްޓަކައި  ،ގަސްތަކަށް ބަލިޖެހިފައިވާ ތަނަުކނ 
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  ޭބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްތަކެއްގެ ތެޭރގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅެފައި ރަނގަޅަށް ސާފުނުވެ އެހުރިގޮތަށް ބަލި ނުޖެހ
ނޑުތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުކުރުން.  ގަސްތައް ހުރި ދަ

 ައިހުރި ގަސްތަކުގެ ތެޭރގައި މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅުނު ސާމާނު ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުނުކޮށް ބަލިނުެޖހޭ ބަލިޖެހިފ
ނޑުތެރޭގައި ބޭނުން ނުކުރުން.  ދަ

 .ްބަލިޖެހިފައިހުރި ގަހެއްގެ މުޑުވައް އިންދަން ބޭނުްނނުކުރުނ 
 .ްމީހެއްގެ އަތުން ލިބުނު ގޮްތނޭގޭ މިރުސްއޮށް ނުއިންދުނ 
 ޮހާކާލުން.ތުނިކޮށް ށްނެގުމަށްފަހު ކުޑަކުޑަ " ކެޕްޓަން" ނުވަތަ "ތިރަމް" ފަދަ ފަންގިސައިޑެއް އޮށްތަކުގައި މިރުހުން އ 
  .) ްއެއްތަނެއްގައި އެކިފަހަރު އެކި އާއިލާގެ ގަސް އިންދުން ) ކޮރޮޕްރޮޓޭޝަނ 
  .ްބަލިޖެހުންދުރު ވައްތަރުގެ މިރުސް ހެއްދުނ 
  ަފެން ނުދިނުން. ފަތްތަކަށްސްގަހުގެ ބަލިޖެހިފައިވާ އަދި ބަިލނުޖެހޭ ގ 
  .ްސޮއިލް ) ވެލި ( ސްޓެރިލައިޒް ކުރުނ 
  ަބިމަށްއަޅާ މުލަށް ބަލިޖެހިފައިާވނަމަ ގަސް މުލާއެކުނަގާ އަންދާލުން އަދި މުަލށްޖެހޭ ބަލިއުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިްއޖެނަމ

 ފެން މަދުކުރުން.
  ްނޑު ގަހަށް އެންމެ ބޭުނންވާ ގޮތަށ                                                                މެނޭޖް ކޮށްގެން ގަސްހެއްދުން. ތައްޔާރުކޮށްަފސްގަ

ވައިރަސް ފަދަ ބަލި ފަތުރައިދޭ ކޫޑިފަދަ ފަނިފަކުސަ ގަހަށް އައުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ދޭތެރެދޭތެރެއިން ނީމްއޮއިލް ފަދަ 
ރޭކުރުން ނުވަތަ ކޫޑި ތްރިޕްސް އަދި މައިޓްސް ހަމަ އަޅާތަނުން ސިސްޓަމިކް އިންސެކްޓް ރިޕެލެންޓެއް ގަހަށް ސްޕް

 އިންސެކްޓިސައިޑެއް ޖަހާ މިފަނިފަކުސާތައް ނައްތާލުން.
 .ްނޑަށް ބޭސް އެއްކުރުނ  ގަހަށް ބޭސްޖަހާއިރު ބޭސް ފެނާ އެއްކުރަން އޮންނަ ބަރާބަރު މިްނގަ
 ިވިޔަސް ކާނާދޭން އޮންނަ މުއްދަތުގައި ހުރިހާާކނާއެއް އެކުލެވޭ  ގަހުން ކާނާ މަދުވުމުގެ ނިޝާން ނުފެނުނު ކަމުގައ

 ކާނާއެއް ދިނުން.
 .ްކާނާގެ ވަކި މާއްދާއެއް މަދުވުމުގެ ނިޝާން ފެނިއްޖެނަމަ އެމާއްދާ ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާއެއް ބޭުނން ކުރުނ 
  ްނޑުގެ ޕީ.އެޗް މަތިވެގެން ގަހަށްކާނާ ބޭުނންވާވަރަށް ނަގަިއނުދޭކަނ ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ޕީ.އެޗް ދަށްކުރުމަށްޓަކާ ފަސްގަ

ނޑާއި އެއްކުރުން.  ކާދު ) އޯގެނިކް ގަސްކާނާ ( ގިނައިން ފަސްގަ
 ުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.އަބަދުވެސް ގަހަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވޭތޯބަލާ އެކަން ހައްލުުކރުމަށް ލަސްނ 

 
 

ން ގަހަށް ޖަަހްނ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ރާއްޖޭގައި ަތޖްރިބާ ކުރެވިފައިވާ ތަފާތު ބަލިެޖހުމުތިތީގައިމިވަނީ މިރުސްގަސްތަކަށް 
 ރަނގަޅު ބައެއް ކެމިކަލް ބޭހާއި އިން އޯގެނިކް ގަސްކާނާގެ ތާވަލެކެވެ.
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 ބައެއް ކެމިކަލް ޕެސްޓިސައިޑްސް / ކެމިކަލް ގަސްކާނާ ބޭނުންކުރާގޮތް 

 ބޭހުގެ ބާވަތް  ބޭހުގެ ނަން 
ލީޓަރ ފެނަށް ބޭސް /  1

 ކާނާ އެއްކުރާ މިންވަރު 
 ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭ ބަލި / ފަނިފަކުސާ 

 
 ފަންގަސްއިން ޖެހޭ ބަލިތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސް )ފަންގިސައިޑްސް(

ޑައުނީ މިލްިޑއު، ސްެޓމްބްަލއިޓް، ާސރކަސްޕޮރާ ލީފްސްޕޮޓް، އޯލްޓަޭނރީއާ  ގ14 ކޮންޓެކްޓް  ޑައިތޭން
 ލީފްސްޕޮޓް، އެންްތރެކްނޯްސ، ބްލައިޓް 

ކޯބޮކްސް 
)ކޮޕަރއޮކްސިކްލޯރައިޑް 

) 
 ގ121 ކޮންޓެކްޓް / ސިސްޓަމިކް 

ލައްޖަހާ ފީވުން، ބްލައިޓް، ޑޭމްޕިންއޯފް )މުޑުވައްގަސް ބިމުގައި ޖެހޭ 
 ހިސާބުން ފީވުން(

އެންޓްރަކޯލް 
 )ޕްރޮފިނެބް(

 ގ14 ކޮންޓެކްޓް / ސިސްޓަމިކް 
ދަބަރު، ޑައުނީ ސާރކަސްޕޯރާ ލީފްސްޕޮޓް، އޯލްޓަރނޭރިއާ ލީފްސްޕޮޓް، 

 މިލްޑިއު
 ލީޓަރ ބޭސްފެން  14ކިއުބިކް މީޓަރަށް  2ފީވުން، މޫފީވުންނަމަ  ގ11 ކޮންޓެކްޓް  ޕެރަނޮކްސް 

 
 ފަތާއި ގަހުގެ އެކިބައިތަކުން ދިޔަބޯ ކޫޑިއަށާއި، ގުރުޑަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސް )އިންސެކްޓިސައިޑްސް / މައިޓިސައިޑްސް(

 އަބަމެކްޓިން 
ސިސްޓަމިކް ކޮންޓެކްޓް /   

 އެމް.އެލް  1
މައިޓްގެ ސަބަބުން ގުރުޑުވުން، ކޫޑީގެ ވައްތަރުތައް، ލީފްމައިނާ 

 )ސޮއިފަނި(
އެޑްމިއަރ 

 )އިމިޑަކްލޮޕްރިޑް(
 ކޮންޓެކްޓް / ސިސްޓަމިކް 

 އެމް.އެލް  1
މައިޓްގެ ސަބަބުން ގުރުޑުވުން، އުދުހޭ ހުދު ކޫޑި، އެޕިޑްސް ފަދަ 

 އާދައިގެ ކޫޑި 
ސިސްޓަމިކް  ކޮންޓެކްޓް / ރޯގޯ   ތަފާތު ކޫޑި، ތްރިޕްސްގެ ސަބަބުން ގުރުޑުވުން، ލީފްމައިނާ )ސޮއިފަނި( އެމް.އެލް  9-14 

 މައިޓްގެ ސަބަބުންވާ ގުރުޑު، ޕައުޑަރީ މިލްޑިއު )ފޫޖެހުން( ގ 44-34 ކޮންޓެކްޓް  ތިއޯވިޓް )ސަލްފަރ(
 

 މަޑިއަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސް )އިންސެކްޓިސައިޑްސް(ގަހުގެ ބައިތައް ހަފައިގެން ކައިއުޅޭ ފަންޏާއި ރަތްދޫނިފަދަ 
 ކޮކާފަނި ފަދަ ފަތްކާ ފަނިފަކުސާ އެމް.އެލް  0.21 ކޮންޓެކްޓް / ސިސްޓަމިކް  އަވަންޓް 

ސައިރަން 
 )ކްލޮރޮފައިރިފޮސް(

ވޭޕަރކޮންޓެކްޓް /   
 އެމް.އެލް  11

ނޑު އަދި މޭވާގެ ތެރެއަށް  ކޮކާފަނި ފަދަ ފަތްކާ ފަނިފަކުސާ، ގަސްގަ
 ވަންނަފަނި، ހިނި، މުލައްގެއްލުންދޭ ސޫފިތައް

 ރަތްދޫނި )ޕަމްޕްކިން ބީޓަލް(، ތަފާތު ކުދިމަޑި، ކޮކާފަނި، މަސްކާށިދޫނި  ގ14 ކޮންޓެކްޓް  ސެވިން )ކާރބްރިލް(
 

 ފޯލިއަރ ސްޕްރެ )ފަތަށް ޖަހާ ކާނާ(
 ގަސްރަނގަޅަށް ހެދިބޮޑުވުމަށް ޅައުމުރުގައި  އެމް.އެލް  11-14 -އެގްފޮލަން / ބޭފޮލަން / 



0202މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   

11:2:0އަލްފާ   
24:24:24ފްލޯރަލް   ގަހުގެ ހުރިހާ އުމުރަކަށް  ގ14-11 - 

 44-ނައިޓްރޯޮފސްކާ ކޭ
7:12:44 

 މޭވާ ހަރުކުރުމަށާއި މޭވާ ބޮޑެތިކޮށް މަތިވަރު ރަނގަޅުކުރުން  ގ14 -

ފަތަށް ނޯޓް: ގްރޯގްރީން އަކީ ތަފާތު އުމުރުގެ ތަފާތު ގަސްގަހަށް، ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ، މިހާރު މާލެއިން ލިބެން ހުންނަ 
ށް ޖަހާ ޖަހާ ރަނގަޅު ކާނާއެކެވެ. މިނޫންވެސް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބޭހާއި ކާނާ ރާއްޖޭގެ ގަސްކާނާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ލިބެންހުރެއެވެ. ގަހަ 

. ބޭހުގެ ތެރެއިން އެންމެ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މީހުންނަށް ގެއްލުންކުޑައީ "ބަޔޯޕެސްޓިސައިޑްސް: ކިޔާ ގަހަށް ޖަހާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމެވެ
 އިން ލިބެން ހުރެއެވެ.  MOFAމިބޭސް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތް 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 


