
 

 ތައާރަފް

ރާއްޖޭގައި  އާއިލާއަށްނިސްބަތްވާ  ސޮލެނޭސިއާ  ވިލާތުބައްޓަކީ  ޓޮމާޓޯނުވަތަ 
މިހާރަކަށްއައިސް  މިއީ  ހިމެނޭބާވަތެކެވެ.  ބައިގައިވެސް  މޭވާގެ  އަދި  ތަރުކާރީ  މިއީ  ބާވަތެކެވެ.  ފަސޭހަކަމާއެކުހެއްދޭ 

ނޑަށް ފައިދާހުރި ބާވަތެކެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންވެސް ، ދިވެހި ސުފުރާމަތިން ވަރަށް އާއްމުކޮށް ފެންނަ ހަށިގަ

ރާއްޖޭގެ  މިހާރު  މިގޮތުން  އޮށްއިންދައިގެންނެވެ.  ގިނަކުރަނީ  އާންމުގޮތެއްގައި  ޓޮމާޓޯ  ބާވަތެކެވެ.  ވަރަށްފައިދާހުރި 

ތައިނަން ، ތިލިނީ، 518ބާޒާރުން ތަފާތުބާވަތްތަކުގެ މުޑުވައްއޮށް ލިބެންހުރެއެވެ. މި ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެން އެސް  

 ހިމެނެއެވެ.

 މުޑުވަށްކުރުން

ނޑި   ޓޮމާޓޯ މުޑުވަށްކުރުމަށް މުޑުވަށްފޮށި ނުވަތަ ސިޑްލިން ޓްރޭ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ޓްރޭގައިނަމަ ބޮނބިކު

ނޑި މިކްސްކުރުމަށްފަހު   1، ވެލި  1ފޯކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ޕޮޓެއްގައި އޮށެއް އިންދި ދާނެއެވެ. މުޑުވައްފޮށީގައިނަމަ   ކު

 އިންޗި ދުރުމިނުގައި  3ނުވަތަ  2އިންޗިއަށް ވެލިއެޅުމަށްފަހު  3

ފުންމިނުގައި   ނުވަތަ   8އޮށްއިންދިދާނެއެވެ.  ސުތުލިގޯންޏެއް  މަތީގައި  ފެންދިނުމުގައި  ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.  މިލިމީޓަރު 
އެބާވަތުގެ އެއްޗެއް އަޅައިގެން ފެންދިނުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ގަސްފަޅަންފެށުމުން މަތީގައިވާ އެއްޗެއް ނަގަންވާނެއެވެ. 

ފެޅުމަށް   ނާސަރީގައެވެ.   3-4ޓޮމާޓޯ  ވާނީ  ގަސްތަށްބަހައްޓަން  ރުވަންވާންދެން  ފެޅުމަށްފަހު  ނަގާފާނެއެވެ.  ދުވަސް 
 ނާސަރީގައި ގަސްތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ބިންތައްޔާރުކުރުން

ދެބަރިއަށް   ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.  ދެގޮތަކަށްބެޑް  ތައްޔާރުކުރުމެވެ.  ބެޑު  ގަޅީ  ރަނ އިންދުމަށް  ޓޮމާޓޯ 
1ފޫޓެވެ. އެއްބަރިއަށް އިންދާނަމަ    1ފޫޓް ފުންމިނުގައި    3އިންދާނަމަ ފުޅާމިނުގައި   ފޫޓް   1ފޫޓް ފުޅާ އަދި    8.

މީޓަރަކަށް   އަކަ  އަދިކޮންމެ  ގަޅުވާނެއެވެ.  ރަނ ޖެހުމުން  ބެޑް  ގަސް   1ފުންކޮށް  ރަގަޅެވެ.  އެއްކުރުން  ކާދު  ކިލޯ 
 ފޫޓް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 2ފޫޓް ދެބަރި ދޭތެރޭގައި  1.8އިންދާއިރު ކޮންމެ ދެ ގަހެއްގެދޭތެރޭގައި 

 ކުދިގަސް ބެލެހެއްޓުން

ކާދު   1ވެލި    3، ގެ ކޮތަޅު ވިދުއެޅުމަށްފަހު  ”x5”6ޓޮމާޓޯ އޮށްއިންދުމާއިއެކު ކޮތަޅުތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.   

ގަސްފަޅާތާ   އެޅިދާނެއެވެ.  ކޮތަޅަށް   8މިކުސްކޮށްފައި  ގަޅުވާނެއެވެ.  ރަނ ބަދަލުކުރުމަށް  ކޮތަޅަށް  ވުމުން  ދުވަސް 
އެއްފަހަރު  ހަފްތާއަކުން  މަތިންޖަހާގަސްކާނާއެއް  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ކޮތަޅަށް  ގަޅުވާނެއެވެ.  ރަނ ބަދަލުކުރުމުން 

 ޓޮމާޓޯ



ވިގާއެކްސްޕްރެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ހަފްތާއެއްގެ ، ބޭނުންކުރުމުން ރަގަޅުވާނެއެވެ. މިގޮތުން މެކްސިކްރޮޕް

އޮށް ލެވިދާނެއެވެ.   4ފަހުން މަޑުންދޫކުރާ ކާނާއެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ނައިޓްރޮފޮސްކާ ބުލޫ ކޮންމެގަހަކަށް  
ނާސަރީގައިހުންނަ ގަސްތައް ފެންދިނުމުގައި މަތެތްބޮޑުނުވާގޮތަށް ފެންދޭކުރައެއް ނުވަތަ ބުންބާއެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ނޑުމައްޗަށް   ”5" ނުވަތަ  6މިގޮތުގެމަތިން ނާސަރީގައި   އިންޗިއަށް ހެދުމުން ރުވަން ގަސްތުކުރާާާތަނަކަށް ނުވަތަ ދަ
 ބަދަލުކުރާނީއެވެ.

 އިންދާ ބެލެހެއްޓުން

ނޑުމައްޗަށް ހާނާލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަފްތާއެއް   ނޑުގައި ރުވުމުގެ ކުރިން ދަ ނާސަރީގައި ހުންނަ ގަސް ދަ

ފެންދޭމިންވަރު މަދުކޮށްލަންވާނެއެވެ. ގަސް ރުވުމަށްފަހު ހަފްތާއެއް ، ކުރިން ނާސަރީގައި ލިބެމުންދިޔަ ހިޔާކުޑަކޮށްލައި

ރުވުމުގެ  ޑުއަޅަންވާނެއެވެ.  ނ ކޮށިގަ ރުވުމާއިއެކު  ޓޮމާޓޯ  ވާނެއެވެ.  ފަންކޮޅެއްޖަހަން  ކިާައިރި  ގަހުގެ  ވަންދެން 
ކޮންމެ   މިގޮތަށް  އަޅަންވާނެއެވެ.  ތައްޔާރީކާނާއެއް  1ހަފްތާއެއްފަހުން  ކުރަންވާނެއެވެ.   8 ކާނާތަކުރާރު  ދުވަހަކުން 

އިންޗި ކޮނެލުމަށްފަހުގައެވެ. ކާނާ އެޅުމުގައި ގަހުގެ   3، އިންޗި ދުރުން  11ކާނާއަޅާނީ ގަހުގެ ވަށައިގެން  

ފޯދުމުން ، އުމުރަށްބަލައި މިންވަރާއި ބާވަތް ތަފާތުކުރަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޅައުމުރުގައި ނައިޓްރޮޖަން ގިނަ ކާނާއެއް

ގަޅަސް  ރަނ ބުޑަށް  ގަސްތަކުގެ  އެޅުމަށްފަހު  ކާނާ  ދެވިދާނެއެވެ.  ކާނާއެއް  ގިނަ  ޕޮޓޭސިއަމް  އަދި  ފޮސްފަރަސް 
 ފެންދޭންވާނެއެވެ.

 ބަލި އަދި ކޮންޓްރޯލް

ލީފްމައިނާ )ސޮއިފަނި( މި ފަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިންސެކްޓިސައިޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެންތްރެކް  

، ނޯސް: މިއީ ފަންގަސް ބައްޔެކެވެ. މިކަންހައްލުކުރުމަށް ފަންގިސައިޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް އެންޓްރޮކޮލް

 ކޯބޮކްސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.


