
 

 ތައާރަފް

މިރުހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ގިނަބަޔަކު ހައްދަން އެންމެ ޝައުޤުވެރިވާ ނުވަތަ ހައްދާ އެއް ބާވަތެވެ. 

މީރު ކުޅި ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖޭގައިވެސް ، މީގެ ސިއްރަކީ

ގިނަބަޔަކު ކުޅިގަދަ މިރުސް ބޭނުންކުރަން އާދަވެފައިވުމާއި ރާއްޖޭގައިވެސް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން މިހާރު ހައްދަމުންދާ 

ގަހަކަށްވާތީއެވެ. ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ހައްދަން މަސައްކަތްކުރަނީ މިރުހުގެ ތެރެއިން ގިތެޔޮމިރުހުގެ ވައްތަރުތަކެވެ. 

 އެއީ މި ވައްތަރުތައް ދިވެހިންނަށް މީރުވެފައި ކުޅިގަދަ ކަމުންނެވެ.

 މުޑުވަކުގެ ގޮތުގައި މިރުސް ޚިޔާރުކުރުން
ނޑެއްދޫ މިރުސް ފަދަ އޯޕަން ޕޮލިނޭޓެޑް  މިރުހުގައި ހުންނަންވާ  ،މުޑުވަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ގިތެޔޮމިރުސް ހޯ

 ސިފަތައް:

 * ބަލިނުޖެހި ޞިއްޙަތު ރަނގަޅުކޮށް ހެދޭ ގަހަކުން ލިބިފައިވާ މިރުހެއް ކަމުގައިވުން.

 * ގިނައިން މިރުސް އަޅާ ގަހަކުން ލިބިފައިވާ މިރުހަކަށްވުން. 

 ރަހައި ގެގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު މިރުހަކަށްވުން.، ސައިޒާއި، * ކުލައާއި

 ދޮންވެފައިވާ މިރުހަކަށްވުން.  ،* ގަހުގައި އިނދެ ހަރުވެ

 ޢައިބެއް ނެތް މިރުހަކަށްވުން. ،* ރަނގަޅަށް އުފެދި ފުރިހަމަވެފައިވާ

 

 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.  2-3ހިއްކާލުމަށްޓަކާ އަވިނުދޭގޮތަށް 

 * އޮށް ނަގަންވާނީ ގަހުގައި އިނދެ ދޮންވާ މިރުހަކުންނެވެ.

* އޮށްތައް ގިނަދުވަހު ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާނަމަ "ކެޕްޓަން" ފަދަ ފަންގިސައިޑެއް އޮށުގައި ތުނިކޮށް ހޭކިލާ ވަރަށް 

އޮށްތަކާ އެއްކޮށްލުން. މިފަދަ ފަންގިސައިޑެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ އޭގެބަދަލުގައި އަޅިވެސް އެގޮތަށް އޮށްތަކުގައި 

 ހާކާލެވިދާނެއެވެ. 

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

 ކަރުދާހަށްލާ ނިވާކޮށްފައެވެ.  

 ގިތެޔޮ މިރުސް



މުޑުވަކެއްކަން އެނގޭގޮތަށް * މުޑުވައް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އެ ބަންދުކުރި އެއްޗެއްގައި  ބަންދުކުރި ތާރީޚާއެކު ކޮންކަހަލަ 

 ރަނގަޅަށް ލޭބަލް ކުރުން.

 * މުޑުވައްތައް ސީދާއަވި ނުލިބޭ ފިނި ތަނެއްގައި ރައްކާކުރުން.

 ފިނިހޫނުމިނުގައި ބެހެއްޓި ދާނެއެވެ. C .01-5* މިގޮތުން ފުރިޖުގައި 
 

 މިރުސް އިންދަން ޕޮޓް ތައްޔާރުކުރުން.
ތަފާތު  ބޭނުންވާނީ  ގަހަށް  މިރުސް  ހެދޭ  ބޮޑުމިނަށް  ތަފާތު  ހެއްދިދާނެއެވެ.  ޕޮޓްގައި  ކޮންމެވައްތަރެއްވެސް  މިރުހުގެ 

ނޑެއްދޫ މިރުސް ފަދަ ބޮޑެތިކޮށް ހެދޭ މިރުސް ގަސްހެއްދުމަށް ރަނގަޅީ  ސައިޒްގެ ޕޮޓެވެ. މިގޮތުން ގިތެޔޮމިރުހާއި ހޯ

ނޑަކަށް   ލިޓަރގެ ކުކިން އޮއިލް   01ބޮޑުމިނުގެ ޕޮޓެވެ. މިވަރުގެ ގަސްގަހަށް އެންމެ ކުޑަވެގެން    01× 01× 01ގާތްގަ

 ހުސްކުރި ހަމާއި އެއްވަރުގެ ޕޮޓް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ބޭނުންކުރަނީ    ޢާއްމުކޮށް  ރާއްޖޭގައި  ހެއްދުމަށްޓަކާ  0ގިތެޔޮމިރުސް  ހުސްކުރިހަމެވެ.   1 އޮއިލް  ކުކިން  ގެ  ލީޓަރ
އުސްމިނުގައި   މިރުސްހަދާނަމަ  0މިފަދަހަމެއްގައި   1-0 ބުރިކޮށްލާށެވެ.   0 މަތީކޮޅުން  ހަމުގެ  ހުންނަވަރަށް  އިންޗި 

0ހަމުގެ ފުލަށްވުރެ    ޑައިމީޓަރުގައި    0/ ކުޑަވެގެން  ފަރާތެއްގައި   ހަމުގެ ކޮންމެ  މަތިން   އެމް   5އިންޗި  އެމް 
 ލޯވަޅު އަޅާށެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑު ޕޮޓެއްނަމަ ލޯވަޅުތައް މިއަށްވުރެ  އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.  0ހުންނަވަރުގެ 

 ގަސްތައް ބެލެހެއްޓުން
ކަމެއް  ގަހަށްބޭނުންވާ  ވާނުވާގޮތްބަލައި  ގަސްތަކަށް  ދުވަހަކުވެސް  ކޮންމެ  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ކޮތަޅުތަކަށް  ގަސްތައް 

އޮވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރަންއޮންނަ ދުވަހަކަށް އެކަމެއް ކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

ނޑުމަތީގައި ގަހުގައި ނުޖެހޭގޮތަށް ، * ގަސްތައް ކޮތަޅަށް ބަދަލްކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު ކޮތަޅުތެރޭ ފަސްގަ

 އޮށްކާނާގެ ހައެއްކަ ފުއް ކުޑަކޮށް ވަޅުޖައްސާލުން. 

 * ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ކޮތަޅުތަކުގައި ފެން މަދުނަމަ ފެންދިނުން.

 * ގަސްތައް ހެދިބޮޑުވަމުންދާވަރަކަށް ކޮތަޅުތައް ދުރުކޮށް ގަސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ދިނުން.

   ާފަދަ ސިސްޓަމިކް ،، އެބަމެކްޓިން  ،،ގަސްތަކުގައި ކޫޑި އަދި ފަނިއަޅައިފިނަމަ އޭގެ އަސަރު ކުޑަކޮށްހުއްޓ

 އިންސެކްޓީސައިޑަކުން ގަސްތަކަށް ސްޕްރޭކުރުން.

 ހާޑެނިންގ )ވެއްޓަށް ހޭނުވުން(
ނާސަރީ ފަދަ ، ގަސްތައް ރުވާވަރުވުމުން ރުވުމުގެ ކުރިން ގަސްތައް އަތްވަށް ހޭނުވުމެވެ. މުޑުވައްގަސް، ހާޑެނިންގ އަކީ

ހިޔާ މާޙައުލެއްގައި ހުރެގެން ހެދިބޮޑުވުމަށްފަހު ކުއްލިގޮތަކަށް އަތްވަށްނެރެ ގަސް ރުވުމުން ގަހަށް ޝޮކްލިބި ގަސްތައް 
ހެދިބޮޑުވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރުވުމުގެ ކުރިން ގަސްތައް އަތްވަށް 



މިގޮތުން   އަވީގައި   0ހޭނުވުމެވެ.  އެގޮތުން  ނެރެންވާނެއެވެ.  އަތްވަށް  ގަސްތައް  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ވަންދެން  ހަފްތާ 
 ގަޑިއިރު އިތުރުކުރަމުން ގެންދާނީއެވެ. 1ބަހައްޓާ ވަގުތު ކޮންމެ ދުވަހަކުން 

 ގަސްތަކަށް ކާނާދިނުން

1ސައިސަމްސާ ފަރިވަޅު ނުވަތަ    1ދުވަހަކުން    11ފަރިވަޅު ކާނާ ދޭނަމަ ކޮންމެ   ,2 ތަރުތީބުން ގަހުގު އުމުރު   3,
ފާހަގާވާނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ މިކްސް ކާނާ  ދެވިދާނެއެވެ. ފުރަތަމަފަހަރު ހަތަރެސްކަން ޕޮޓެއްނަމަ ޕޮޓްގެ 

އަރިމައްޗަށް ގާތުގައިވާ  އެންމެ  ދިގަށް    ،ތިމާއާއި  އެއަރިމަތިއޮތްގޮތަށް  ޖައްސާފައި  ގެ   1ޕޮޓްގައި  ރޮނ އިންޗިފުން 
ފެންދޭންވާނެއެވެ.  ލަސްނުކޮށް  އެޅުމަށްފަހު  ކާނާ  ފަސްލާށެވެ.  ފައި  ކާނާއަޅާ  ތެރެއަށް  ގު  އެރޮނ އަޅާލުމަށްފަހު 
ޕޮޓްގެ  މިގޮތަށް  ހަމަ  ދެން  އަޅާށެވެ.  ފަރާތައް  އަނެއް  ނޫން  އެޅިފަރާތް  ކުރިން  ކާނާދޭއިރު  ދެވަނަފަހަރަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަޅާނީއެވެ.  ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށް ކަ

ހަފުތާއަކުން ގްރެނިއުލް  ފާރޓިލައިޒާ   2.   ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިބުނެވިދިޔަ ކާނާތަކުގެ އިތުރުން ކޮންމެ  
ނޑުގައި ނުޖެހޭގޮތަށް ޕްޓްތެރެއަށް ފަތުރާ ލައިފިނަމަ މަޑުމަޑުން އެކާނާ ފެނާއެކު ގަހަށް   5)އޮށްކާނާ(   ގްރާމް ގަސްގަ

މެކްސިކްރޮޕް އަދިމިނޫންވެސް މިފަދަ   ،ގްރޯގްރީން، ލިބިލިބި ހުންނާއެވެ. ފަތަށް ސްޕްރޭކުރާ ކާނާގެ ގޮތުގައި ފްލޯރަލް
   ފަތައްޖަހާކާނާއެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޑީގައި މިރުސް ހައްދާ ނަމަ ހަމައެކަނި ފްލޯރަލް  ގްރޯގްރީން ނުވަތަ އަލްބަޓް ސޮލިއުޝަން ފަދަ ފެނަށް   ،ބޮނބިކު
ގޮތަށް  މިކާދޭންވާނެވެފާހަގާވާނެ  ކޮންމެދުވަހަކު  އެކަމަކު  ހެއްދޭނެއެވެ.  މިރުސްގަސް  ދީގެންވެސް  ކާނާއެއް  ގިރުވާ 

 .ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ މިކްސް ކާނާ ބޭނުން ކުރުމުން ފަސޭހަވާނެ

 ޕޮޓަށް ނުވަތަ ބިމަށް ކާނާ އެޅޭނެ ގޮތުގެ ތާވަލް.

 

 

 

ކާނާއަޅާމުއްދަތު 
 )ދުވަސް(

15 31 55 01 55 01 115 

 3 3 3 2 2 1 1 (1،2،3ފަރިވަޅު)
ކާނާގެމިންވަރު

 )ގްރާމް(
21 21 31 31 51 51 51 



 

 

 ފަންގަސް އިން ޖެހޭ ބަލި 

 : ލީފްސްޕޮޓް  ކަސްޕޮރާ  މުށިކުލައިގެ   ސާރ ހުންނަ  ވަށްކޮށް  އާއްމުކޮށް   މިރުހުގައި  އަދި  ގޮފިތަކުގައި  ފަތުގައާއި 

ބުރެއް  ދޫ  ރީނ ލަށްވަށައިގެން  ހުރުމާއެކު  ތަންކޮޅެއް  ދާ  ހުދުކުލައަކަށް  މެދުތެރޭގައި  ލައްތަކުގެ  މި  ލައްޖެހުން 

 ހުންނާނެއެވެ. މިބަލި ބޮޑަށްޖެހުމުން ގަހުން ގިނައިން ފަތް ފައިބާނެއެވެ.

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

 ކަންކަނަށް ހުންނަ ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑެތި ލައްތަކަށްބަދަލުވެއެވެ. އަދި މިލައްތަކުގައި އަޑިކަމެއް ހުންނާނެއެވެ.

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

ފަންގިއުރަން ، ބަލިޖެހޭ ފަތްތައް ގަހުން ވަކިކޮށް ނައްތާލަންވާނެ. ބަލިތައް އިތުރައް ފެތުރޭ ނަމަ ކޯބޮކްސްކޮންޓްރޯލް:  

 ނުވަތަ ޑައިތޭން ފަދަ ފަންގިސައިޑެއް ބޭނުން ކުރަންވާނެ.

 

 މިރުސްގަހަށް އާންމުކޮށް ގެއްލުންދޭ ފަނިފަކުސާ

މިއީ ގަހުގެ ފަތްތަކުގެ ދިޔަބޮއިގެން ދިރިއުޅޭ ހަމަލޮލަށް ރަނގަޅަށް ނުފެންނަ ވަރަށް ކުދި ފަނިފަކުސާއެކެެވ. މައިޓް : 

 މީގެ ސަބަބުން ފަތްތައް ގުރުޑުވެއެވެ.

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

މިއީ ގަހުގެ އެކިބައިތަކުން ދިޔަބޯ ލޮލަށް ފެންނަ ކޫޑިއެކެވެ. މިކޫޑީގެ ސަބަބުން ގަހުގެ ފަތްތައް ދޮންވެ ައިދ އެފިޑް : 

 ގުރުޑުވެއެވެ.

  : ހުދުކޫޑި  ވަރަށް އުދުހޭ  މީގެ  ކޫޑިއެކެވެ.  ގެއްލުންދޭ  ބޮޑަށް  ގަހަށް  ސަބަބުން  ދިޔަބުއިމުގެ  ގަހުން  މިއީވެސް 
 ކުދިވައްތަރެއްވެސް އުޅެއެވެ.

ނޑުތެރެއިން ފަނިފަކުސާގެ އަސަރު ފެންނަން ފެށުމުން ފުރަތަމަ ނީމްއޮއިލް ފަދަ ބަޔޯ ޕެސްޓިސައިޑެއް ކޮންޓްރޯލް:   ދަ

ކާބޯ ސަލްފަން ، ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ. އިތުރަށް ފެތުރެން ފަށާނަމަ އެބަމެކްޓިން

ނޑަކީ    1ނުވަތަ އެޑްމިއަރ ފަދަ ކެމިކަލް ބޭހެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެ. ބޭސް އެއްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އާންމު މިންގަ
 އެމްއެލް ބޭހެވެ. 2ގުރާމް ނުވަތަ  2ލީޓަރު ފެނަށް 


