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

ވައިން  ގަދަނަމަ  ވައި  އަންނައިރު  ހެދިގެން  ރޯވެ 
ނޑިޖަހާ އައްސަންވާނެއެވެ.   ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ދަ

 ްކާނާއެޅުނ 

އަކަފޫޓަކަށް      ކަންމެ  ޑުގެ  ނ ފަސްގަ ގްރާމް   3ބެޑްގެ 
އަހަރަކު ، ގްރާމް ޕަޓޭސިއަމް ސަލްފޭޓް  5، އެމޯނިއަމް ސަލްފޭޓް

އަޅާނީ  މިދެބާވަތް  ފަހަރު  ފުރަތަމަ  އަޅަންވާނެއެވެ.  ދެފަހަރު 
 މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.  1ގަސްތައް ރުވާތާ 

 ްނޑުނ  ކުރި ކެ

ނޑާވަރުވާނީ       3އަށުން މުޑުވައްކަށްގެން ހައްދާ ގަހުގެ ކުރި ކަ
އަހަރުދުވަސްވީ  ބުޑުން ހައްދާ ގަހުން ުކިރ  1އަހަރު ފަހުންނެވެ. 
ޑާވަރުވާނީ   ނ ރުވާތާ   2ކަ އެސްޕަރަގަސް  ފަހުންނެވެ.  އަހަރު 

ޑައިގެންނުވާނެއެވެ.   2ފުރަތަމަ   ނ ކަ ކުރި  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 
އުފެދި މޫ  ތެރޭގައި  ވަރުގަދަވުމަށް ، މިދެއަހަރުގެ  ޑު  ނ މޫގަ

 ފުރްޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

އިންދާތާ       ގަސް   3އަށް  މުއްދަތަކަށް  އަހަރުދުވަހުގެ 
ޑާ     8ހެދިބަޑުވުމުން   ނ ކަ ކުރިތައް  ހުންނަ  ދިގުކަށް  އިންޗި 

 ތަރުކާރީގެ   ގަތުގައި   ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

 މިއަށްވުރެ  ކުރި  ދިގުވާނަމަ  ނިރުގެ  ތަށި  ބޯވަން  

ނިރު  ތަށިދަމަންޖެހެއެވެ.  ކުރިން  ކެއުމުގެ  ވީމާ  ފަށާނެއެވެ. 
މައްޗަށް   ބިމުން  ވަޅިއަކުން  ތޫނު  ޑާނީ  ނ އިންޗި   2ކަ
ދުވަހަކުން   3ދޫކަށްލައިފައެވެ. ގަސް ރަނގަޅަށް ހެދޭނަމަ ކަންމެ  

ނޑާ   ވަރުވާނެއެވެ.  ތެތްހޫނު ހިސާބުތަކުގައި ދުވާލަކު  ކުރި ކަ
 އިންޗިއަށް ކުރި ދިގުވެއެވެ.  6

ވަކި     ޑުން  ނ ކެ ކުރި  ގަތަކީ  ގަޅު  ރަނ އެންމެ 
ދެތިން  ކަންމެ  މިގަތުން  ގެންގުޅުމެވެ.  ޑެއްގައި  ނ މިންގަ

ނޑާނީ  ހަފުތާ ވަންދެން މިގަތަށް  8ކުރިއެވެ.  8ހަފުތާއަކުން ކަ
ނޑުމަށްފަހު  ބުޑުތަކުން މޫތައް އުފެދި ވަރުގަދަވަންދެން ، ކުރި ކެ

ނޑުން ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ. މިގަތުން ވިހި ފަންސަވީސް  ކުރި ކެ
 އަހަރުވަންދެން މިގަސް ނިރު އުފައްދަމުން ގެންދެއެވެ. 

 ްބަލިތައ 

ބައްޔަކީ    ނުރައްކާތެރި  އެންމެ  ޖެހޭ  ގަހަށް  އެސްޕަރަގަސް 
ފިނިހައް  . ބަލި(  މޫފީވާ  ( ރަޓެވެ.   ، ފިޔުގޭރިއަމް ރޫޓް 

ކުރިތައް  ދޫ  ހިނ ގަހުގެ  އެސްޕަރަގަސް  ބޯއަކީވެސް  ލަނުލުނ
 ކައިއުޅޭ ދެސޫތްޕެވެ. 

 

 ާޞިއްޙީ ފައިދ 

ވިޓަމިންތައް     ގަޅަށް  ރަނ ވަރަށް  މިއީ  ބުނެވޭގަތުގައި 
 ކުޑަކަމުދިއުމުގެ ނިގާމަށްޖެހޭ އިންފެކްޝަންތައް ، އެކުލެވޭ

ސާފު  ހިލަ  އުފެދޭ  ގުރުދާގައި  އެއްޗެކެވެ.  ފަސޭހަކަށްދޭ 
 ކަށްދިނުމުގެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަރުކާރީއެކެވެ. 

   

 

 

 

 އެސްޕަރަގަސް



 ތަޢާރުފު 

ކެއުމަށް   ،އެސްޕަރަގަސްއަކީ    ބައެއްވެސް  ހުރިހާ  ގަހުގެ 
ހެދޭ   ،ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  ދެއަހަރު 

ބުނެވެނީ ހައްދާފައިވާކަމަށް  ފުރަތަމަ  މިގަސް   ،ގަހެކެވެ. 
ނޑަކަށް   އަހަރު ކުރިން ގްރީސްގައެވެ.   055މީލާދީގެ ގާތްގަ

ނޑު ގަތެއްގައި ބޭނުންކަށްފައިވަނީ ޙަކީީމ  އެދުވަސްވަރު މައިގަ
ނޑު         ނޑު އެއްލައިލުމަށްފަހު މޫގަ ބޭހެއްގެ ގަތުގައި ގަހުގެ ތަ

އެއީ  ހުރެއެވެ.  ދެވައްތަރެއް  އެސްޕަރަގަސްގެ  އެކަންޏެވެ. 
ކުލައިގާ ، ތަށިގަޑު ފެހި ވައްތަރަކާއި ނޑު ދަނބު  ތަށިގަ

 ހުންނަ ވައްތަރެކެވެ. 

 

 

 

 

 ްގަސް އާލާކުރުނ 

 މިގަސް ދެގަތަކަށް ގިނަކުރެވެއެވެ.    

މިގަތުން ކަކަޕީޓް އަޅައިގެން ސީޑްލިން ޓްރޭގައި އަށުން:    -1
ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު މުޑުއްކުރެވެއެވެ. ކުޑަ ބެޑެއްގައިވެސް 
މުޑުވައްކުރެވިދާނެއެވެ. ބެޑް ހަދާނީ ފެން ބަޑުނުވާ ތަނެއްގައި 

ނޑު   6ހަމަ ބިމަށްވުރެ   އިންޗި އުސްކަށްނެވެ. ބެޑްގެ ފަސްގަ
ނޑީގެ ރޭޓުންނެވެ. އަށް އިންދާނީ   1، ވެލި 1ހަދާނީ  ބަނބިކު
5 . ފުނުގައި    0 ދުރުމިނުގައެވެ.   2އިންޗި  އިންޗި 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   11-15ގައި     °24Cފިނިހޫނުމިން  

ހެއްދުން  އެސްޕަރަގަސް   ތަނެއްގައި   ހުންނަ  ހިލިފައި  
ނޑު ހަދާނީ ބެޑްގެ  ރަނގަޅެއްނޫނެވެ. ބެޑް ހެދުމަށް ފަސްގަ

1ކިލޯ ކާދު ނުވަތަ ގެރިގުއި )   3ކަންމެ އަކަފޫޓަކަށް   .0 
ނޑި( ގެ ރޭޓުންނެވެ. ގަސް   1.5، ކިލޯ ކާދު ކިލޯ ބަނބިކު

ފަސްފަރަސްއަކީ  ވުމަށްޓަކައި  ވަރުގަދަ  ޑު  ނ މޫގަ ހެދިގަނެ 
ހަދާއިރު  ބެޑް  ވުމާއެކު  މާއްދާއެކެވެ.  މުހިއްމު  ވަރަށް 

ނޑުގެ ކަންމެ އަކަފޫޓަކަށް   ގްރާމް ސްޕަފަސްފޭޓް   3ފަސްގަ
އެއްކުރަންވާނެއެވެ. ފަސްފަރަސް ބޭނުންވާނީ ހަމައެކަނި ބެޑް 
ހަދާއިރުއެވެ. އެމީހަކަށް ބަލަހަށްޓަން ފަސޭހަ ބަޑުމިނެއްގައި 
ބެޑް ހެދިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެސްޕަރަގަހުގެ މުލަކީ ދުރަށް 
ކައިރިން  ފަރާތުން  ހަތަރު  ބެޑްގެ  އެއްޗަކަށްވާތީ  ދުވާ 

އިންޗި   6ފުދޭވަރެއްގެ ޖާގަ ދޭންޖެހެއެވެ. ގަހުގެ ބުޑުނަމަ  
އިންޗި ބޯމިނަށް މަޑު ފަސްއަޅާ   2ފުނުގައި އިންދުމަށްފަހު  

ފަސް  އަޅާ  މިގަތަށް  ފަރުވާލަންޖެހެއެވެ. 
 3ބާރުކަށްގެންނުވާނެއެވެ. އަށުން ފަޅުވާފައިވާ ގަސް ރުވާނީ  

ފޫޓް  2އިންޗި ފުނުގައެވެ. ގަސް ރުވާނީ ދެގަސް ދޭތެރޭގައި 
ދުރުމިން ހުންނަ ވަރަށެވެ. ބުޑު އިންދައިގެން ފޭލިވާ ރޭޓަކީ 

 އެވެ.  %15

 ްފެންދިނުނ 

 2ވާރޭނުވެހޭ ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރު ގަސްތަކަށް ދުވާލު     
އިރު ފެންދޭންވާނެއެވެ. ވުމާއެކު ބެޑް އަންނަންވާނީ  ފެން 
ގަސްތައް  ބެޑްގައި  ތެތްކަށެވެ.  ފުދޭވަރަކަށް  ގިނަނުވާވަރަށް 

ޝޭޑް      05ގަސްތައް ރޯވެލަންދެން % ، ރުވުމަށްފަހު
ދުވަސްވަރު  ހޫނުގަދަ  ހިޔާކަށްލަންވާނެއެވެ.  ނެޓުން 
ގަޅެވެ.  ރަނ މަލްޗްކުރުން  ބެޑް  ފަތުން  ނުވަތަ  ހިކިފަނުން 
ގަސްތައް  ކަންޓްރޯލްކުރެވެއެވެ.  ފެޅުންވެސް  ވިނަ  އޭރުން 

ފަޅައެވެ.   ފެނުއަޅާފައި   1އަށްތައް  ދުވަސްވަންދެން 
ރުވާވަރުވާނީ  ގަސް  އަވަސްވެއެވެ.  ފެޅުން  އަށް  ބެހެއްޓުމުން 

 15-6ހަފުތާ ފަހުންނެވެ. އޭރު ގަސްތައް ހުންނާނީ    8-12
ޅަގަސްތައް  ފެޅުމަށާއި  ގަސް  ދިގުވެފައެވެ.  އިންޗިއަށް 
ޑަށް  ނ ފަސްގަ ތެތްކަމެއް  އެކަށީގެންވާވަރުގެ  ހެދިގަތުމަށް 

 2ބޭނުންވެއެވެ. ގަސްތައް ހެދި ބަޑުވަމުން އަންނަ ފުރަތަމަ  
ނޑު  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޫތައް ހެދި ވަރުގަދަވާއިރު ފަސްގަ
އަންނައިރު  ހެދެމުން  ޅަގަސްތައް  ހިކިގެންނުވާނެއެވެ. 
ގަހުކާނާއެއް  ދިޔާ  ހުންނަ  މަތިކަށް  ފަސްފަރަސް 

ގްރާމް މަގުން ފެނަށް   3އަޅަންޖެހެއެވެ. މިގަތުން ލީޓަރަކަށް  
އެމްއެލް ވާވަރަށް ޅަގަސްތަކުގެ   155ގަހަކަށް  ، ގިރުވުމަށްފަހު

ހަފުތާއަކު   ގަސް   1ބުޑަށް  އަށުން  އަޅަންވާނެއެވެ.  ފަހަރު 
މުޑުވައްކުރުމަކީ އެންމެ ޚަރަދުކުޑަ ގަތެވެ. އަށުން މުޑުވައްކުރާ 

ކާންލިބޭވަރުވާނީ   އަށުން   3-2ގަހުން  ފަހުންނެވެ.  އަހަރު 
 އެވެ. 5މުޑުވައްކަށް ރުވުމުގެ ފޭލިވާ ރޭޓަކީ %

ބުޑުން:    -2 ނުވަތަ  ހޯދާނީ  ކްރައުން  އަހަރު   1މިގަތުން 
 ދުވަސްވެފައިވާ ގަސްގަހުގެ ބުޑެވެ. 

 

 ްބެޑް ތައްޔާރުކުރުނ 

ބެޑްގައެވެ.     ހައްދާއުޅެނީ  އެސްޕަރަގަސް  ޢާއްމުގަތެއްގައި 
އިންޗި އުސްކަށް ފެން ބަޑުނުވާ   6ބެޑް ހަދާނީ ހަމަބިމަށްވުރެ  

ރާޅު  ހެދެނީ  ގަޅަށް  ރަނ އެސްޕަރަގަސް  ބިމެއްގައެވެ. 
ނޑު ފީވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ވެލީގައެވެ. ގަހުގެ މޫގަ
ބެޑްހަދާނީ ފެން ބަޑުނުވާ ތަނެއްގައެވެ. ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު 

ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ފެން ބަޑުވެފައި ނުވަތަ ފެން   8


