
 

 ތައާރަފ ް

އަނ ނަބާވަތެކެވެ ހައ ދަމުނ ް ޑުވެރިނ ް ނ ދަ ރާއ ޖޭގެް ޒަމާނުނ ސުރެނ ް .ްބައ ޓަކީް

ހުދުވައ ބަށިްއަދިްދަނބުބަށިް، މިގޮތުނ ްހައ ދަމުނ ްއަނ ނަްވައ ތަރުތަކަށ ްބަލާއިރުްސީޓ ބަށި

 .މިހާރުްއާނ މުކޮށ ްހައ ދާއުޅެނީްްބޭރުގެްމުޑުވަށ ތަކެވެ.ްހިމެނެއެވެ

 މުޑުވަށ ްކުރުނ 

ލިބޭސިފަތަކެއ ހުރި ހިޔާރުްކުރާއިރުްމާކެޓް  މުޑުވަކެއް  ފަސޭހަްމުޑުވަކެއް ، ބަށިްހެއ ދުމަށް  ބަލިތައ ދުރުްއަދިްހައ ދާލަން 

މުހިއ މެވެ ވަރަށް  ޗާރމިނ ގ.ްހިޔާރުްކުރުން  ބޭނުނ ކުރެވިދާނެއެވEP257ްެއަދEP310ްްި، މިގޮތުން      .ރަނގަޅުްވައ ތަރުްތައް 

ްް ފަސޭވަރަށ  އުފުލާގެނ ގުޅެން  ޑުް ނ ތައ ޔާރުކުރާށެވ4ެމުޑުވަށ ފޮށިގަ ފުނ ކޮށް  ްްއިނ ޗިް އެކަށިގެން . ފުލުގައިް ް އަދިް

އަޅަނ ވާނެއެވެ ލޯވަޅުް ްްވާވަރަށް  .ްް ނޑުްނުފުރި އެއ ކުރިފަސ އަޅާށެވ1ެއެއަނ ފަހުްފޮށިގަ ކާދުް ްްއިނ ޗިްހުނ ނަވަރަށް  .ް ފަސް  ކާދާއިް

އޮށ އިނ ދާށެވެ.ްްކާދެވ1ްްެވެއ ޔަށ 3ްްްްއެއ ކުރާނީްް ތަރުތީބުން  ވާގޮތަށް  ފަހުްބަރިބަރިއަށް  ފެނ ޖަހާލުމަށް  ރަނގަޅަށް  ނޑަށް  .ްފޮށިގަ

ދެބަރިދޭތެރޭގައިްް ދޭތެރޭގައިްްްް،އިނ ޗ2ިމިގޮތުން  އިނ ޗިްހުނ ވނަވަރަށް 1/4ްްއަދިްފުނ މިނުގައިްް.ްްއިނ ޗިްބަހައ ޓާށެވ1/2ެދެއޮށް 

ްްއިނ ދާށެވެ ދޭށެވެ.ް ކާނާއެއް  ްދިޔާގަސް  ކަހަލަްއޯގަނިކް  ކޮނ މެވެސް  ފެޅުމުން  ްްގަސ ތަށް  އަކީްވަރަށް . މެކ ސިކ ރޮޕް  މިގޮތުން 

ފެޅުމުނ ނެވެ.ްރަގަޅުކާނާއެކެވެ ފަތެއް  ބަދަލުްކުރާނީްވިހަފަތުގެްއިތުރުން  ކޮތަޅަށް  ގަސ ތަށ ކޮތަޅަށް .ްްމުޑުވަށ ފޮށީގައިްހުރިގަސ ތަށް 

ކުރާނީް ލޯވަޅުއަޅާްކާދާއެއ ކުރިްފަސ އަޅާށެވެ.ްއިނ ޗިްކޮތަޅެވ5x6ްެލުމަށ ޓަކައިްބޭނުން  ވާވަރަށް   .ކޮތަޅުގައިްއެކަށީގެން 

ތެތ މާލަހަށެވެ ފެނ ޖަހާް ގަޅަށް  ރަނ ްކޮތަޅުތަކަށް  ް ގެއ ލުން . މުލަށް  ގަހުގެް ޑުން  ނ މުޑުވަށ ފޮށިގަ އެއަށ ފަހުް

ހުރިފުނ މިނުގައިްއިނ ދާށެވެ ގަސް  ކުރިން  ްްނުލިބޭނެހެނ ނަގާްކޮތަޅުގެމެދުގައިް .ްް ބަދަލުކުރާތާ ކޮތަޅަށް  ދުވަސ ފަހުން 5ްްގަސ ތަށް 

ކޮނ މެްް އެކުލެވޭްދިޔާްގަސ ކާނާއެއް  ދޭނ ވާނެއެވ11ްްެނައިޓ ރޯޖަށ ްގިނައިން  ދެވިދާނެއެވެ.ްްދުވަހަކުން  އޮއ ކާނާއެއް  .ްމީގެއިތުރުން 

ްް ގޮތަށ  ނުޖެހޭް ޑުގައިް ނ ގަސ ގަ ކޮތަޅެއ ގައިް ކޮނ މެް އިނ ދާފައިވާް ގަސް  ވަޅ8ްްްުމިގޮތުން  ޑުގައިް ނ ވެލިގަ ފުށް  ވަރަކަށް 

ވާނެއެވެ.ްޖައ ސާލާށެވެ ދުރުކުރަން  ގަސ ތަށް  އަވިްލިބޭނޭހެން  ގަސ ތަކަށް  އަނ ނަވަރަކަށް  ބޮޑެތިވަމުން   .ގަސ ތަށް 

 ބިނ ތައ ޔާރުކުރުނ 

މުހިއ މެވެ ވުނ ވަރަށް  ހުރިްބިމަކަށް  އެކުލެވޭްކަޅުފަސ ބޯކޮން  ބޮޑުނުވާްދޫފަސް  ޙިޔާރުްކުރާބިމަކީްފެން  .ްބަށިހެއ ދުމަށް 

މުހިއ މެވެ ްވަރަށް  ނުއެނ ދުން  ނޑުް ދަ ނޑުްސާފުކުރާއިރުް ދަ ބަށިއިނ ދުމަށް  ްްއަދިް ގަސް . ހުރިހާް އިނ ދާނަމަް ތަކެއް  ގިނަގަސް 

ވާނެއެވެ ވައިރުކުރަން  ފެން  ގޮތަށް  ފެނ ޖެހޭނޭް ްތަކަށް  ް .ްް ދެގަސ ދޭތެރޭގައި އިނ ދާނީް 4ްްބަށިް ދެބަރިދޭތެރޭގައި ފޯޓް 6ފޫޓް 

ްްހުނ ނަވަރަށެވެ .ްް ކޮނ 1ްްވަޅުްތައ ޔާރުްކުރާނީ ފުން  ްް، ފޫޓް  ކޮނ ނާށެވ2x2ްްެއަގަމަތީގައި ހުނ ނަވަރަށް  ްްފޫޓް  އެއަށ ފަހުްވަޅުް.

ްް ކަޅުފަސ އަޅާށެވ4ްްެނުފުރި ްްއިނ ޗިްހުނ ނަވަރަށް  .ްް އެއ ކޮށް 5ްްއަދިްކޮނ މެްވަޅަކަށ  ކިލޯްގެރިގުއިްނުވަތަްކާދުްއަޅާްފަސ ގަޑާް

ްްލާށެވެ ފެނ ޖަހާްތެނ މާލާށެވެ. ރަނގަޅަށް  ްްމިއަށ ފަހުްވަޅަށް  ބަހައ ޓާށެވެ. ވަނ ދެން  ދުވަސް  ްްއަދިްދެތިން  މިހެނ ހަދަނީްވަޅުގައިް.

ވެއެވެ.ްއުފެދޭްހޫނުމަޑުްކުރުމަށެވެ އެކަށީގެން  ހަލާކުވުން  ރުވައިފިނަމަްގަސް  ގަސ ތަށް   .ްވަޅުގައިްހޫނުްމަޑުނުވަނީސް 

 ބަށި



 ގަސ ރުވުނ  

ްް ގަސ ތައ  ރުވާނީް ގަސ ތައް  ޑުގައިް ނ 8ްްދަ ނުވަތަ ހެދުމުން  ލުމުނ ނެވ4ްްެ—5އިނ ޗިއަށް  ްފަތް  ް ގަސ ތަށް .

ވާނެއެވެ ހާނަން  އަތ ވަށް  ލިބެމުނ އައިް.ްރުވުމުގެކުރިނ ްގަސ ތައް  ގަސ ތަކަށް  ކުރިން  ކުރާނެގޮތަކީްރުވުމުގެްހަފުތާއެއް  މިކަނ ތަށް 

މަދުކުރާނީއެވެ ވާނެއެވެ.ްްހިޔާްމަޑުމަޑުން  މަދުކުރަން  ދިޔަްމިނ ވަރުވެސް  ތައ ޔާރުްކޮށ ފައިް.ްްއަދިްފެނ ދެމުން  ރުވުމަށް  ގަސ ތަށް 

ކޮނެލާށެވެ ވަޅެއް  ވަރުގެް ވަޅުލެވޭް ފަސ ގަޑާއެކުް ގަސ ތަކުގެް ގެނ ދިޔަް ނާޝަރީން  ގަސ އިނ ދާފައިވާްް.ހުރިވަޅުގައިް އެއަށ ފަހުް

ގަސ ބައިނ ދާށެވެ ނޑުްނުރޫޅުވާްނެގުމަށ ފަހުްކޮނުނުްވަޅުތެރޭގައިްމަޑުމަޑުން  ގަސ އިނ ދާއިރުްގަސ އިނ ނަށ ވާނީް.ްްކޮތަޅުނ ްވެލިގަ

ހަމަބިމާއިްހަމަވާވަރަށެވެ ނޑުގެްމަތީކައިރިް ކައިރިއަށް  ް.ކޮތަޅުގައިްހުރިފަސ ގަ ގަހުގެް ވަޔާނުހަލުވާނޭހެން  ގަސ ތަށް  ރުވުމަށ ފަހުް

ވާނެއެވެ އައ ސާލަން  ބާރުނުވާނޭހެން  ގަހައް  ޑިޖަހާް ނ ްްދަ ގަދައަވިން . ފަނ ކުރިޖަހާް ދެފަރާތުން  ގަހުގެް ގަސ ރޯވަނ ދެން  އަދިް

ވާނެއެވެ  .ްނިވާކޮށ ލަން 

 :ކާނާއެޅުނ 

ރުވާތާްް ފަށާނީްގަސ ތައް  ފަހުނ ނެވ11ްްެގަސ ތަށ ރުވުމަށ ފަހުްކާނާއަޅަން  ގިނަްްް.ްްދުވަސް  ނައިޓ ރިޖަން  ޅަގަސ ތަކަށް 

ކުރެވިްދާނެއެވެ ބޭނުން  ްްކާނާއެއް  .ްް މަހަކު 21ްްްްދެމަސ ވަނ ދެން  ކާނާްދިނުމަށ ފަހު 2ްްްްގ ރާމް  ފެށިގެނ  ގ ރާމަށް 41ްްމަހުން 

ކުރެވިދާނެއެވެ.ްްްބަދަލުްކުރާށެވެ ބޭނުން  ގިނަްތައ ޔާރީްކާނާއެއް  ފޮސ ފަރަސް  ފަށާތާްދެމަހުގެްފަހުން  މީގެއިތުރުން .ްްކާނާއަޅަން 

ްް 31ްްްްކޮނ މެ އެޅުން 251ްްދުވަހަކުނ  ރަނގަޅުވެްމަލާމޭވާް ގަހުގެްހެދުން  އަޅާލުމުން  ކާދުްނުވަތަްގެރިގުއިްފަދައެޗެއް  ގ ރާމް 

ރޮގަކަށް .ްއިތުރުވެއެވެ ކޮނެލާށެވ2ްެކާނާއެޅުމަށ ޓަކައިްގަހުގެްހިޔާްޖެހޭްހިސާބުްވަށައިގެން   .އިނ ޗިްފުނ މިނަށް 

ލާށެވެ ކާނާކޮޅުްއަޅާްފަސ ގަޑާްއެއ ކޮށ ލާްފަސް  ފެނ ދޭނ ވާނެއެވެ  .މިތަނަށް    .އަދިްކާނާްއެޅުމަށ ފަހުްރަނގަޅަށް 

 :ދިމާވާްބައެއ ްމައ ސަލަްއަދިްހައ ލު

ކަމެއ ނޫނެވެ މާއުދަގޫް ރައ ކާތެރިކުރުމަކީް ބަލިތަކުން  ގަސ ތައް  ވެވިއ ޖެނަމަް ތައ ޔާރުް ްދުރާލައިް ް މިގޮތުން .

ދިނުނ  ކާނާދިނުމުގައިްއަދިްގަސ ކޮށާބެލެހެއ ޓުމުގައިްގެނ ގުޅެނ ޖެހޭްރަނ ގަޅުް، ފެނ ދިނުމާއި، ގަސ އިނ ދާއިރުްއެކަށީގެނ ވާދުރުމިން 

ދުރުވެގަނެވެއެވެ ބަލިތަކުން  ގެނ ގުޅުމުން   .އުސޫލުތައް 

 :އެނ ތ ރެކ ނޯސ ް 

ބައ ޔެކެވެ ްމިއީފަނ ގަސް  ނާނީްގަހުގެްފަތ ތަކުނ ނެވެ.ް ްފުރަތަމަްމިބަލިފެން  ގަހުގެް.ް ހުނާނީްމުށިކުލައަށް  މިލައ ތަށް 

 .ްފަތ ތަކުގައެވެ

 :ކޮނ ޓ ރޯލ ް

ނައ ތާލާށެވެ ދުރުގައިް ގަސ ތަކާް ވަކިކޮށ ލާް ގަހުން  ފަތ ތައް  ބައ ޓަކާް ހުރިހާް ްބަލިޖެހިފައިވާް ް .ްް ގަސ ތަކަށް  އަދިް

ސ ޕ ރޭކުރާށެވެ އެނ ޓ ރޮކޯލ .ްފަނ ގިސައިޑެއް  ކުރެވިދާނެއެވެ، ކޯބޮކ ސ ، މިސާލަކަށް   .ފޮލިކަރްބޭނުން 

 



  

 :މައިޓ 

ބަދަލުވުމާއެކު ދަނބުކުލަޔަކަށް  ހުރަސ އެޅިްފަތ ތައް ، ފުރަތަމަްފަތ ތަކުގެްދަށ ފަރާތ ތައް  ބޮޑުވުމަށް  އައިބުވެްފަތ ތައް 

 .ގުރުޑުވެއެވެ

 :ކޮނ ޓ ރޯލ 

ކުރެވިދާނެއެވެ، ސަލ ފަރ، އެބަމެކ ޓިނ  ބޭނުން   .ފަދަްމައިޓިސައިޑެއް 

 :ހުދުކޫޑި

ްްހުދުކޫޑިްއާނ މުކޮށ ްއަޅާނީްފަތުގެްދައ ފަރާތުްގައެވެ ްްމިގޮތުނ ްފަތުގެްބުޑުނ ްފެށިގެނ ްމުޅިފަތުގައިްމިކޫޑިްއަޅައެވެ. އަދިްފަހުނ ް.

 .މުޅިގަހަށ ްފެތުރެއެވެ

 :ކޮނ ޓ ރޯލ 

ކުރާށެވެ ބޭނުން  ކަހަލަްއިނ ސެކ ޓިސައިޑެއް  ކޮނ މެވެސް  ފާހަގަްކުރެވިއ ޖެނަމަްއަވަހަށް  ނީމ އޮއިލ .ްހުދުކޫޑިްއުޅޭކަމަށް  ، މިސާލަކަށް 

 .ސ ޕާކ ްފަދަްއެއ ޗެއ ްބޭނުނ ްކުރެވިދާނެއެވެ


