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ިމިންސޓަރގެ ބްަސ  

މްަސވިެރކަމީަކވްެސ ދިުނޔެއަށް ހުޅުވާލިެވފިައވާ ިސނާޢަތަކަށް ވިާއރު ިމ މަަސއްކަތުން އާމްދީަނ 

ޔީަޤނެވެ. ިދވިެހންނީަކ ޒަމާނުނުްސރެ މްަސވިެރ  ހޯދިައ ބަލަންޖެހޭކަން  ގޮތްތައް  ތަފާތު  ހޯދޭނޭ 

ބަޔަކަށް ީވނަމަވްެސ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެންވްެސ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގިައ މްަސވިެރކަމީަކ 

ހަމަ އެކިަނ ދީޮށގިައ ކުރެވޭ ކަޅިުބލަމަހުގެ މްަސވިެރކަމެވެ. ނަމަވްެސ ިމ މަންޒަރު ިމހާރު ިމވީަނ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ މްަސވިެރކަން ތަޢާރަފްވެ އެކަންކަމުން ިލބެން 

ކަންނީެލގެ  މްަސވިެރކަމިާއ، ބޮޑު  އެނގެމުންނެވެ. ފާނިައގެ  ިމދީަނ ރައިްޔތުންނަށް  ހިުރ ނަފާ 

ވީަނ  ޢަދަދު  ީމހުންގެ  ހަރަކާތްތިެރވާ  އެކަމުގިައ  ތަޢާރަފްވެ  މްަސވިެރކަން  ފަދަ  މްަސވިެރކަން 

ިއތުރުވެފައެވެ. ނަމަވްެސ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހީަޤޤަތީަކ، އިަދވްެސ އެފަދަ ިކތަންމެ މްަސވިެރކަމަކިާއ 

ކުރިެވދާނެ  ރާއްޖޭގިައ  އޭގެތެރޭގިައ  އެބަހިުރކަމިާއ،  މަަސއްކަތްތައް  ގުޅުންހިުރ  މްަސވިެރކަމާ 

ކަންކަންވްެސ އެބަ ހިުރ ކަމެވެ. ިމގޮތުން ިއތާމުތް އާލާ ކުރުމީަކ އޭގެ އެއް ިމާސލެވެ.

 

ިމއަދުވީަނ  މްަޝރޫޢު  ކުރުމުގެ  އާލާ  ިއތާމުތް  އިައ  ފިެށގެން  އީެހތިެރކަމާއެކު  ޔޫ.އެން.ީޑ.ީޕގެ 

ޕިައލެޓް  އިައްސފައެވެ. ފުރަތަމަ  ިހާސބަކަށް  ފަދަ  ދޫކޮށްލެވޭ  އަތްމައްޗަށް  ރައިްޔތުންގެ  ޢާންމު 

ިމ މަަސއްކަތް  ާޝިމލްކޮށްގެން  ރައިްޔތުން  ގެންގްޮސ ިމހާރު  ގޮތުގިައ ކިުރއަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 

ިގނަ  ތަފާތު  ވީަނ  ހުނަރު  ތަމީްރނިާއ  ތަފާތު  ގުޅުންހިުރ  ިމކަމާ  އިަދ  ކުރެވެމުންނެވެ.  ިމދީަނ 

އެ  ތަކެއްޗީަކ  އެހެން  އެފަދަ  ގަހަނާއިާއ  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ިއތާމުތުން  ދިެވފައެވެ.  ފަރާތްތަކަކަށް 

ިވއްކިައގެން ރަނގަޅު އާމްދީަނއެއް ހިޯދދާނެ ތަކެއްޗެވެ. އިަދ ިމކަމީަކ އަޅުގަނޑުމެންފަދަ ޖީަޒރާ 

އެހެން ޤައުމުތަކުގިައވްެސ ކުރަމުން އަންނަ ކަންތަކެވެ. އެހެންކަމުން ިމފަދަ މަަސއްކަތެއް ރާއްޖެއަށް 

ިލބޭނެކަން  ކިުރއެރުންތަކެއް  ިދވިެހރާއްޖެއަށް  ާޝިމލްވުމުން  އެކަމުގިައ  ރައިްޔތުން  ތަޢާރަފްވެ، 

ދާނެކަމާމެދު  ހުޅިުވގެން  ދޮރުތައް  ިލބޭނޭ  އާމްދީަނ  ރައިްޔތުންނަކަށް  އެތައް  އިަދ  ޔީަޤނެވެ. 

އަޅުގަނޑު ަޝއްކެއް ނުކުރަމެވެ.

 

ިއތާމުތް އަލާކުރުމީަކވްެސ އެކަމުގެ ަސބަބުން ޤައީުމ އުފެއްދުންތިެރކަން ިއތުރުކުރުމަށް ކިޮށގެންދާ 

ަޝއުޤުވިެރކުރުވިައ،   ޒުވާނުން  މަަސއްކަތްތަކަށް  ިމފަދަ  އިަދ  ޔީަޤނެވެ.  މަގެއްކަން  ިއތުރު 
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ބޭނުންވާ ފަނީްނ އިަދ މީާލ އީެހތިެރކަން ފޯރުކޮށިްދނުމަށް ިމއަދުގެ ަސރުކާރުން މިުހންމު ދައުރެއް 

އަދާކުރާނެކަމުގެ ޔީަޤންކަން އަޅުގަނޑު ދެމެވެ. އިަދ ިމފަދަ ކަންތައްތަކީަކ ިމ ަސރުކާރުން ވަރަށް 

ިއްސކަމެއް ީދގެން ކިުރއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކެއް ކަމުން، ިމ ދިާއރާގިައ ކިުރއަށްދާން ބޭނުންވާ 

ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އީެހތިެރކަން ިދނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރަށް ިތިބ ކަމުގެ ޔީަޤންކަން 

ދޭން ބޭނުންވެއެވެ.

ިއތާމުތް އާލާކުރުމިާއ މުތިާއ މުތްތިޮށން ގަހަނާ ހެދުމުގެ މަަސއްކަތް އުނގަންނިައިދނުމަށް މިެރން 

ިރާސރޗް ެސންޓަރުގެ ވިެރންނިާއ މުވައްޒަފުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަަސއްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް 

ިމފަދަ   ގުޅުންހިުރ  އަދާކުރަމެވެ. އިަދ މްަސވިެރކަމާ  ުޝކުރު  އަޅުގަނޑު  ފަރާތަކަށް  ހިުރހާ  އެ 

މަަސއްކަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް، ކިުރއަރުވިައ، ޤިާބލް ީމހުން ިބނާކުރުމަށް އަދުގެ ަސރުކާރުން ވަރަށް 

ބޮޑު ިއްސކަމެއް ދޭނެކަމުގެ ޔީަޤންކަން އަޅުގަނޑު ދެމެވެ.

 

ިމ ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުންނިާއ ހަމައަށް ގެންެސިދނުމުގިައ އިެކ ގޮތްގޮތުން އީެހތިެރިވ ހިުރހާ 

ިމ  އުއީްމދީަކ  އަޅުގަނޑުގެ  އަދާކުރަމެވެ.  ފުނިްމނުނުްޝކުރު  ިހތުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ފަރާތްތަކަށް 

ފަރާތްތަކަށް  ހިުރ  ަޝއުޤުވިެރކަން  ހެދުމުގެ  ގަހަނާ  އިެއން  އާލާކޮށް  ިއތާމުތް  އަތްމީަތފޮތީަކ 

ިމ  ބޭނުން  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ހިުރ  ފޮތުގިައ  ިމ  އިަދ  ިދއުމެވެ.  ވެގެން  ފޮތަކަށް  ބޭނުންތިެރ 

ހަރުފަތްތަކަކަށް  ިއތުރު  މަަސއްކަތް  ިމ  ިހފިައ،  ގޮތުގިައ  ހެޔޮ  ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންކުރާ  ފޮތް 

ގެނިްދއުމެވެ. 

 

      ޑރ. ިއބްރިާހމް ީދީދ 

ިމިންސޓަރ އޮފް ިފަޝީރޒް އެންޑް އެގިްރކަލްޗަރ      
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ިޑރެކްޓަރގެ ބްަސ

ކުރަމުން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވްެސ  އަތްތިެރމަަސއްކަތުގިައ  ރާއްޖޭގެ  މަަސއްކަތީަކ  މުތްތީޮށގެ 

ފުޅާވަމުންއިައ  ގިުޅގެން  ތަޢާރަފުވުމާ  ފަތުރުވިެރކަން  ރާއްޖެއަށް  މަަސއްކަތެކެވެ.  އިައްސފިައވާ 

މަަސއްކަތައް  ިހމެނެއެވެ.   އަތްތިެރމަަސއްކަތްވްެސ  މުތްތީޮށގެ  ތެރޭގިައ  އަތްތިެރމަަސއްކަތުގެ 

ފަތުރުވިެރންނަށް  ހަމަ  ިލއްބިައީދފިައވީަނ  ިއތާމުތް  މަދުންނަމަވްެސ،  މުތްތޮށްޓިާއ،  ބޭނުންވާ 

މަަސއްކަތުގިައ  ތެރިެއންނެވެ.  މަަސއްކަތުގެ  އެންދީެރގެ  ބޭނުންކުރާ  ހެދުމަށް  ހިަދޔާ  ހަނދީާނ 

ހިެދބޮޑުވާ  ިތބެ  ތަތްކޮށްލިައގެން  އެންދިެރގަހުގިައ  އެންދިެރިއތައީަކ  ބޭނުންކުރާ  އެންމިެގނިައން 

އެއްޗަކަށްވީާތ އެންދިެރ ނެގުމުގެތެރޭގިައ ނެގޭ ިއތައީަކ ިމމަަސއްކަތުގެ ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއެްސވެ. 

ިލބުންވީަނ  މުތްތިޮށ  ގިުޅގެން  މަނާކުރުމާ  ރާއްޖޭން  ނެގުން  އެންދިެރ  1995ގިައ  ނަމަވްެސ، 

ދިަތވެފައެވެ. ިމކަމުގެ ަސބަބުން މުތްތޮށްޓިާއ މުތުގެ އަތްތިެރ މަަސއްކަތަށްވްެސ ވީަނ ީހނަރުކަމެއް 

އިައްސފައެވެ.

 

އަލުން  އަތްތިެރމަަސއްކަތް  މުތްތީޮށގެ  އެގިްރކަލްޗަރުން  އެންޑް  ިފަޝީރޒް  އޮފް  ިމިންސޓީްރ 

އަޖުމަ  އާލާކުރިެވދާނެތޯ  ިއތާމުތް  ރާއްޖޭގިައ  ދެވީުނ  ަސމާލުކަމެއް  ިއތުރު  އާލާކުރުމަށް  ިދރުވާ 

ޕާރލް  ިހންގުނު  އީެހގިައ  ަސރުކާރުގެ  ޖަޕާން  މެދުވިެރވެގެން  ޔޫ.އެން.ީޑ.ީޕ  ގޮތުން  ބެލުމުގެ 

ކަލްޗަރ ޕިައލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަހުންނެވެ.  އޭގެފަހުން  2004 ވަނައަހަރު ިއތާމުތް ރާއްޖޭގިައ 

އަތްތިެރމަަސއްކަތް  މުތްތީޮށގެ  މުތިާއ  ފުޅާކުރުމަށިާއ،  ިއތުރަށް  މައުލުމާތު  އެކަމުގެ  އާލާކޮށް 

ރާއްޖޭގެ ީމހުންނަށް ދްަސކޮށީްދ އެމަަސއްކަތް ިވޔަފީާރގެ އޫުސލުން ފަށިައގަތުމުގެ މަގުފިަހކުރުމަށް 

އެކުލަވިާލ ޕްރޮޖެކްޓުން ވީަނ ިގނަގުނަ މައުލޫމާތު ތަކެއް ިލިބފައެވެ.

މިެރން ިރާސރޗް ެސންޓަރުން ކުރަމުން އަންނަ ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތީަކ ރާއްޖޭގިައ 

ރާއްޖެއީަކ  ބަޔެކެވެ.  މަަސއްކަތުގެ  ކުރެވެމުންދާ  ޤިާއމުކުރުމަށް  ިސނާޢަތެއް  މިެރކަލްޗަރ 

ިދިރއުޅޭ  ކަންކޮޅުތަކުގިައ   ރާއްޖޭގެ   ޤައުމަކަށީްވިއރު  މަދު  ވީަޞލަތް  ގުދުރީަތ  ިއޤިްތާޞީދ 

ީމހުން ިއޤިްތާސީދ މަަސއްކަތެއްގެ ގޮތުގިައ ކުރަމުން އަންނަ މިުހއްމު އެއްކަމީަކ މްަސވިެރކަމެވެ. 

ގޮތެއްގިައ  ދެމެހެއްޓިެނިވ  މްަސވިެރކަމީަކ،  ފަރުމަހުގެ  ހާއަްޞކޮށް  މްަސވިެރކަމީަކ،  ނަމަވްެސ 
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ނުކުރިެވއްޖެނަމަ އެމްަސވިެރކަން ދަށްވެ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ިހނގިައދާނެ މަަސއްކަތެކެވެ. 

ކިައީރގިައވާ  ިދއުމާ  ިމފަދަހާލަތަކަށް  ފާނަމްަސވިެރކަމީަކ  އިަދ  ިމޔަރު  ިއިހ،  ހިުއިފލަނޑާ، 

ކަމުގެ  ނިެތދާނެ  އެބާވަތްތައް  ރާއްޖޭން  މްަސވިެރކަމީަކ  ގާހަކިައގެ  ިމާސލެވެ.  މްަސވިެރކަމުގެ 

ިބރަށް މަނާކޮށްފިައވާ މްަސވިެރކަމެކެވެ.

 

މިެރކަލްޗަރ ނުތަވަ ކަނޑުގެ ިދރުން އާލާކުރުމުގެ ިސނާޢަތެއް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ އެންމެ މިުހއްމު 

ބޭނުމީަކ ޤުދުރީަތ މާހައުލުން މްަސބޭނޭ ިމންވަރު މަދުކޮށް އިަދ ދެމެހެއްޓިެނގޮތެއްގިައ މްަސވިެރކަމުގެ 

ިއޤިްތާޞީދ ހަރަކާތްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް މެދުވިެރކުރުމެވެ. މިެރކަލްޗަރގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތީަކ 

ބްރޫޑްްސޓޮކް ބޭނުންކޮށްގެން ިވއާްސ  އާލާކޮށް ބޮޑުކުރުމެވެ. ނުވަތަ މިެރކަލްޗަރ ކުރެވޭ ބާވަތް 

މިުހއްމު  އާލާކުރުމުގެ  ފާނިަވއާްސ  ިމގޮތުން  ނުނެގުމެވެ.  މާހައުލުން  ގުދުރީަތ  އެއްގޮތަކަށްވްެސ 

ތަޖިްރބާތަކެއް ިމހާރުވީަނ މިެރން ިރާސރޗް ެސންޓަރުން ކޮށްފައެވެ. ކުޑަ މަަސއްކަތަކާ އެކު ކިުދ 

ިއތާ އެއްކޮށް، އެތަކިެތ ބޮޑުކޮށް، ިއތާމުތް އާލާކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ތަޖިުރބާ ކުރިެވފިައވާކީަމ ިމކަން 

ރާއްޖޭގިައ އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގިައ ކޮށް މުތިާއ މުތްތީޮށގެ އަތްތިެރ މަަސއްކަތް އެކީަށގެންވާވަރަށް 

ފުޅާކުރިެވދާނެ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

 

ކޮށްފިައވާ  މުވައްޒަފުން  ެސންޓަރުގެ  ިރާސރޗް  މިެރން  އަތްމީަތފޮތީަކ  އާލާކުރުމުގެ  ިއތާމުތް 

މަަސއްކަތުގެ ތަޖިްރބާގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށް  އެކުލަވާލިެވފިައވާ ފޮތެކެވެ. ިމފޮތުގިައ ކަނޑުގެ 

މާހައުލުން ޅަ ިއތާ  ހޯދުމިާއ، އެތަކިެތބަލަހައްޓާ ބޮޑުކުރުމިާއ، ބޮޑިެތ ިއތައަށް މުތްއޮށް ލައްވިައގެން 

މުތް އާލާކުރުމިާއ، ިމނޫންވްެސ ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ ތަފާތު ހުނަރުތައް އެކުލިެވގެންވެއެވެ. ިމފޮތް 

އަމާޒުކޮށްފިައ ިމވީަނ ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް އަލަށް ފަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އެކުލެވޭ  ިމފޮތުގިައ  ފަރާތަކަށްވްެސ  ކޮންމެ  ަޝއުގުވިެރވެލައްވާ  ިމމަަސއްކަތަށް  ނަމަވްެސ، 

ކުރެހުމުން  ބިައތައް  މަޢުލޫމާތީަކ މިުހއްމު މަޢުލޫމާތަކަށް ވާނެއެވެ.  ިމމަަސއްކަތުގިައ އެކުލެވޭ 

ދައްކިައގެން ިކޔަންފޭަސހަވާނެ ގޮތަށް ިލޔެފިައވާ ިމފޮތުގެ ބޭނުން ިދވިެހން ކުރާނެ ކަމިާއ މެދު 

އަޅުގަނޑުގެ އެއްވްެސ ަޝއްކެއް ނެތެވެ.

ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތުގަޔިާއ ިމފޮތް އެކުލަވާލުމުގިައ  މިެރން ިރާސރޗް ެސންޓަރުގެ 
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މިެރކަލްޗަރ ޔިުނޓްގެ މުވައްޒަފުން ކުރެއިްވ ބުރަ އިަދ ނުހަނު އަގުހިުރ މަަސއްކަތް ިމފުރަުސތުގިައ 

ހަދާންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހައްޤު ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ. ިމމަަސއްކަތުގެ އެންމެ ިއްސކޮށް އުޅުއިްވ 

ޙީަލމަށިާއ ާޝިފޔާ ނީަޢމަށް  ަޝީކލަށިާއ ިއްސމީާޢލް  އަލްފިާޞލް ހަަސން  ފަރާތްތައްކަމުގިައވާ 

ާސިބތުކަންމީަތގިައ  ކެތްތިެރކަމިާއ  ިމކަމުގިައ  ދަންނަވަމެވެ.  ުޝކުރެއް  ިއޚްލްާސތިެރ  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު މަަސއްކަތްކޮށްދެއިްވ  ޔޫ.އެން.ީޑ.ީޕގެ މުވައްޒަފުންނަށް ިއޚްލްާސތިެރކަމިާއ 

އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ.

07 ޖެނުއީަރ 2009

ް         ޑރ. މުޙައްމަދު ިޝހާމް އާދަމ

         ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މިެރން ިރާސރޗް ެސންޓަރ  
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ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ



ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ



ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

ް 1. ތަޢާރަފ

ިދވިެހން އަންނީަނ  ޒަމާނުނުްސރެ ކަނޑުން އާމްދީަނ ހޯދަމުންނެވެ. އެ އާމްދީަނ ހޯދުމަށް ކުރާ 

ިމދެކޭ  ިދވިެހން ގެންދީަނ ފުޅާކޮށް ތަރައީްޤކުރަމުންނެވެ. ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން  މަަސއްކަތްތައް 

މްަސވިެރކަމިާއ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ިސނާއަތީަކ ކަނޑުން އާމްދީަނ ހޯދުން ތަރައީްޤ ކުރުމަށްޓަކިައ 

އަޅުގަޑުމެން ކުރަމުން އަންނަ މަަސއްކަތްތަކުގެ ނީަތޖާއެވެ. 

މްަސވިެރކަމުގެ ދިާއރާފުޅާކޮށް، ކަނޑުން އާމްދީަނ ިލިބދޭ މަަސއްކަތްތައް ރާއްޖޭގިައ ިއތުރުކުރުމީަކ 

މަަސއްކަތްތަކުގެ  ތަފާތު  ކުރެވެނު  ދަށުން  ިމިސޔަާސތުގެ  ިސޔަާސތެކެވެ.  މިުހންމު  ަސރުކާރުގެ 

ިހމެނެއެވެ.  ިހންގުން  މްަޝރޫޢެއް  ތަޢާރަފުކުރުމުގެ  ރާއްޖެއަށް  އާލާކުރުން  ިއތާމުތް  ތެރޭގިައ 

ެސންޓަރިާއ )އެމް.އާރް.ީސ( ޔުނިައޓެޑް  ިރާސރޗް  އަތްމީަތފޮތީަކ މިެރން  އާލާކުރުމުގެ  ިއތާމުތް 

ނަޭޝންްސ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޕޮރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ީޑ.ީޕ( ގިުޅގެން ިހނިްގ ިމދެންނެވުނު  މްަޝރޫޢުގެ 

ނީަތޖާއެއްގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވެނު ފޮތެކެވެ. ިމފޮތުގެ މަޤަްޞދީަކ ިއތާމުތް އާލާކުރަން ބޭނުންވާ 

ފަރާތަތްތަކަށް އެކަމުގެ މައުލޫމާތިާއ ހުނަރިާއ ތަމީްރނު ިލިބގަތުމުގެ މަގު ފިަހކޮށިްދނުމެވެ. 

ިއތިާދިރއުޅޭ ގޮތިާއ، ިއތާގެ ބިައތަކިާއ ިމންތަކިާއ، ރާއްޖޭގިައ އުފިެދއުޅޭ މުތް ިއތާގެ ވައްތަރުތަކިާއ، 

ިއތާގިައ މުތް އާލާވާގޮތިާއ، ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަރުހަލާތަކިާއ، ިއތާމުތް އާލާކުރުމަށް ަސރަހައްދު 

ިލބުމިާއ ިއތާ މަރުވުމިާއ، އާލާކުރެވޭ މުތުގެ ވައްތަރުތަކިާއ،   ކަނޑައެޅުމިާއ، ިއތައަށް ގެއްލުން 

މުތިާއ މުތްތީޮށގެ ފެންވަރިާއ، މުތިާއ މުތްތިޮށ ރައްކާކޮށްފިައ ބެހެއްޓުމިާއ، ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގިައ 

މާހައުލު ރައްކާތިެރކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ިމފޮތް ިކއުމުނިްލބޭނެއެވެ. ތަމީްރނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގިައ 

ިމފޮތް ބޭނުންކޮށްގެން ިއތާމުތް އާލާކުރާ ބިޮއފިަތ އެޅުމިާއ، ބިޮއފިަތ ބެލެހެއްޓުމިާއ، ކިުދ ިއތާ 

މުތްއޮށް  ގެނިްދއުމިާއ،  ިއތާ  ތަނަށް  އަނެއް  އެއްތަނުން  ބޮޑިެތކުރުމިާއ،  ިއތާ  ކިުދ  ހޯދުމިާއ، 

ފެންވަރު  މުތުގެ  ވިަކކުރުމިާއ،  މުތް  ިއތިައން  ނެގުމިާއ،  ިއތާ  އާލާކުރާ  މުތް  ލެއްވުމިާއ، 

ިމފޮތް  ިދނުމަށް  ހޯދުމަށިާއ ތަމީްރނު  ދްަސކޮށްދިެވދާނެއެވެ. މައުލޫމާތު  ހުނަރުތައް  ދެނެގަތުމުގެ 

ބޭނުންކުރުމުގެ ިއތުރަށް، ާސނީަވ ުސކޫލުތަކުގިައ ިފަޝީރޒް ަސިއންްސ ިކޔަވިައިދނމުގިައވްެސ 

ިމފޮތް ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.
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ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތް ވުޖޫދަށް ިމގެނެވީެނ ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެއް ީސދާގޮތުންނިާއ 

ީސިނއަރ  ީސގެ  އާރު.  އެމް.  ިލޔީުނ  ިމފޮތް  ކޮށްގެންނެވެ.  މަަސއްކަތްތަކެއް  ނީުސދާގޮތުން 

ބަޔޮލިޮޖްސޓް ޙަަސން ަޝީކލެވެ. ފޮތް ިލއުމުގިައ  ެސންޓަރުގެ ިރާސރޗް އިޮފަސރުން ކަމުގިައވާ 

ިއްސމީާޢލް ޙީަލމިާއ ާޝިފޔާ ނީައމިާއ ިއބްރިާހމް އްަސޣަރުގެ އީެހތިެރކަން ިލބުނެވެ. ފޮތުގިައވާ 

ކުރެހުންތައް ކުރަހާ ލޭއައުޓް ހަދާފިައވީަނ އިަމއްލަގޮތުން މަަސއްކަތް ކުރާ އާރިޓްސޓެއް ކަމަށްވާ 

އަފްޒަލް ާޝިފޢުއެވެ. ިމދެންނެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ިއތުރަށް، ިމފޮތް ނެރުމުގިައ ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ 

މްަޝރޫޢު ިހންގުމުގިައ ހަރަކާތްތިެރިވ،  އެމް.އާރ.ީސގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނިާއ، ޔޫ.އެން.ީޑ.ީޕގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ިހއާްސ ވެއެވެ. އިަދހަމަ ިމދިަޑވަޅުގިައ އެމް.އާރ.ީސގެ ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. 

މުޙައްމަދު ިޝހާމު އާދަމް ިމފޮތް ވުޖޫދަށް ގެންނެވުމަށްޓަކިައ ކޮށްދެއިްވ  ބުރަ މަަސއްކަތްތައްވްެސ 

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
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ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

ް 2. ރާއްޖޭގިައ އުފިެދއުޅޭ މުތިްއތާގެ ވައްތަރުތައ

ިލިބގެންވާ  ކުޅަދާނަކަން  އުފެއްދުމުގެ  މުތް  ތެރިެއން  ވައްތަރުތަކުގެ  ބުނެވީެނ ިއތާގެ  މުތިްއތައޭ 

މުތް  ނުވެއެވެ.  އާލާއެއް  މުތެއް  ިއތައެއްގައެއް  ބާވަތެއްގެ  ކޮންމެ  ކޮންމެ  ިއތައަށެވެ.  ބާވަތުގެ 

އާލާވީަނ ިއތާގެ ވިަކ ބާވަތްތަކުގައެވެ.

)ކުރެހުން  ގަލިުއތައެވެ.  އެންދިެރިއތައިާއ  އީެއ  އުފިެދއުޅެއެވެ.  ރާއްޖޭގިައ  ދެބާވަތް  މުތިްއތާގެ 

1، 2، 3(. އެންދިެރިއތައީަކ ިތިރކޮށް ިދގުކޮށް، ިދގު ފަހަތު ކަންފަތެއް ނުވަތަ ތުންގަނޑެއް 

ލާފިައހުންނަ މުތިްއތާގެ ބާވަތެކެވެ. އެންދިެރިއތާ އާއްމުކޮށް ިތބީެނ އެންދިެރގަހުގިައ ތަތްކޮށްގެން 

ފުނިްމނުގައެވެ.  ދެމެދުގެ  ީމޓަރާ  ީމޓަރިާއ 40   20 ފުނިްހާސބުތަކުގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް  ފަރުގެ 

ހިެދފިައހުންނަ  އެންދިެރގްަސ  ލާފިައ  ބަނޑުދުރަ  ފަރުގިައ  ިތލިައގިައ،  ިމއަށްވުރެ  ނަމަވްެސ 

ކަންފަތް  ހުންނަ،  ިސފައަކަށް  ވަށް  ގަލިުއތައީަކ  ހުރެއެވެ.  ިއތާ  ިމބާވަތުގެ  ތަންތަނުގިައވްެސ 

ކުރު މުތިްއތާގެ ބާވަތެކެވެ. ގަލިުއތާ އާއްމުކޮށް ިތބީެނ ގަލުގިައ ތަތްކޮށްގެން ފަރުގެ މާފުންނޫން 

ިހާސބުތަކުގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 5 ީމޓަރިާއ 20 ީމޓަރާ ދެމެދުގެ ފުން ިމނުގައެވެ.

ގަލިުއތާގިައ ވަށްމުތިާއ ފިަޅމުތް އާލާކުރެވެއެވެ. ވަށްމުތީަކ ފްަސއޮށެއް ފަދިައން ވަށްކޮށް ހުންނަ 

މުތެވެ. ފިަޅމުތީަކ ފްަސއޮށް ފަދަ ވަށް އެއްޗެއް މެދުން ފަޅާލުމުން އިެއން ފިަޅއެއްގެ ިސފިައގިައ 

ހުންނަ މުތެވެ. އެންދިެރިއތާގިައ އާއްމުކޮށް އާލާކުރެވީެނ ފިަޅމުތެވެ. ިމިއތާގިައ ވަށްމުތް އާލާކުރަން 

އުދަނގުލެވެ.  

ގަލިުއތައަށް ވުރެ އެންދިެރިއތާ ރާއްޖޭގިައ އުފިެދއުޅޭލެތް ިގނައެވެ. ިމހެން ކަމުން މުތް އާލާކުރުމަށް 

ގަލިުއތައަށްވުރެ އެންދިެރިއތާ ހޯދަން ފޭަސހައެވެ. ިމަސބަބަށްޓަކިައ ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މްަޝރޫޢުގެ 

ދަށުން ތަރައީްޤކުރެވީުނ އެންދިެރިއތާގިައ ފިަޅމުތް އާލާކުރުމުގެ ހުނަރުތަކެވެ. ިމ އަތްމީަތފޮތުގިައ 

ބެހޭ  އާލާކުރުމާ  ފިަޅމުތް  އެންދިެރިއތާގިައ  ިމވީަނވްެސ  ގެންެސީދފިައ  ގޮތެއްގިައ  މިައގަނޑު 

މައުލޫމާތިާއ އެކަމުގެ ހުނަރެވެ.
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ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

ކުރެހުން 1:  އެންދިެރިއތާ ޤުދުރީަތ މާހައުލުގިައ 

ކުރެހުން 2: ގަލިުއތާ ޤުދުރީަތ މާހައުލުގިައ 

ރައްޖޭގެ އަތްތިެރ މަަސއްކަތުގިައ އެންދިެރިއތާ ީމގެ ާސދަވަރަކަށް އަހަރުކިުރން ވަރަށް ިގނިައން 

ނެގުން  އެންދިެރ  ވީަނ،  ިމހާރު  ިމިއތާ  ހުންނަ  އެންދިެރގަހުގިައ  ނަމަވްެސ  ބޭނުންކުރެވުނެވެ. 

މަނާވުމާ ގިުޅގެން ިލބުން ދިަތވެފައެވެ. ކިުދ އެންދިެރިއތާ ހޯދިައގެން ބޮޑިެތ ކުރެވޭ ގޮތް ވުމީަކ 

އަތްތިެރ މަަސއްކަތަށް އެންދިެރިއތައިާއ އެންދިެރިއތާގެ މުތް ިލބުމަށް މަގުފިަހކޮށްދޭނޭ ކަމެކެވެ.
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ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

 

ކުރެހުން 3:  އެންދިެރިއތައިާއ )ިތިރ( ގަލިުއތާގެ )މިަތ( ތިޮށގަނޑު
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ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

ް 3. ިއތާގެ ބިައތަކިާއ ިމންތައ

ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިާއރު ިއތާގެ ބިައތަކިާއ ިމންތައް އެނގުން މިުހންމެވެ. ިއތައާ 

ބެހޭ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އެނގީޭނ، އިަދ ިއތާގެ ަސިއޒު ރަގަޅަށް ދެނެގަނެވީޭނ ިއތާގެ ބިައތަކިާއ 

ދެބަޔަކަށް  އެބިައތައް  ދެނެގަތުމަށްޓަކިައ  ފޭަސހިައން  ބިައތައް  ިއތާގެ  އިެގގެންނެވެ.  ިމންތައް 

ބަހާލިެވދާނެއެވެ. އީެއ ބޭރުގެ ބިައތަކަށިާއ އެތެރޭގެ ބިައތަކަށެވެ.  

ް 3.1 ބޭރުގެ ބިައތައ

ިއތާގެ ބޭރުގިައވީަނ ތިޮށގަނޑެއް ލިެވފައެވެ. ފަތާކޮށް ދެފިަޅއަށް ހުންނަ ިމތިޮށގަނޑު ވީަނ ހުޅަކުން 

ގިުޅފައެވެ )ކުރެހުން 4(. ިގނަ އެހެން ިދރޭ އެއްޗެއާްސ އެއްފަދިައން ިއތާގެ ކިުރމައްޗިާއ ފުރަގަހިާއ 

ަސރަހައްދެވެ.   ކިައިރ  ބޮލާ  އެއްޗީެހގެ  ިދރޭ  ކިުރއީަކ  ފާހަގަކުރިެވދާނެއެވެ.   ފަހަތް  ކިުރއިާއ 

ިއތާގިައ ނަމަ ގޮބު )ގޮބީަކ ކޮބިައކަން ިތީރގިައ ބުނެދިެވފިައ( ހުންނަ ކޮޅުގެ  ހުޅުގެ ަސރަހައްދެވެ. 

ފަހަތީަކިދރޭ އެއްޗީެހގެ ިނގޫ ަސރަހައްދެވެ. ިއތާގިައ ނަމަ ިމީއ ގޮބު ހުންނަ ކޮޅު ނޫން، ހުޅުގެ 

އަނެއްކޮޅު ިހމެނޭ ަސރަހައްދެވެ. ކިުރމައްޗީަކ ިދރޭ އެއްޗީެހގެ ބަނޑީާވ ަސރަހައްދެވެ. ިއތާގިައ 

ނަމަ ހުޅާ ކިުރމިަތވާ ގޮތަށް، ިއތާ ހުޅުވޭ ކޮޅުގިައ ިހމެނޭ ަސރަހައްދެވެ. ފުރަގަހީަކ ިދރޭ އެއްޗީެހގެ 

ަސރަހައްދުތަކުގެ  ިމ  ަސރަހައްދެވެ.  ިހމެނޭ  ހުޅު  ނަމަ  ިއތާގިައ  ަސރަހައްދެވެ.  ބުރަކިަށމީަތ  

ިއންތައް ފޭަސހިައން ވަތްކެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެހެން ނަމަވްެސ ިމަސރަހައްދުތައް ވާކަމަށް ބެލުމުން 

ިއތައިާއ އެހެން ިދރޭ އެއްޗިެހ އުނގެނުމަށް ފޭަސހަވެއެވެ.

ިއތާގެ ހުޅުގިައ އްުސވެފިައވާ ތަންކޮޅެއް ނުވަތަ ގޮބެއް ހުރެއެވެ. ިމގޮބީަކ ިއތާ ތިޮށގަނޑުގިައ 

ފަހަތަށިާއ  ކިުރއަށިާއ،  ފިެށގެން  ިމނުކުތިާއން  ހުޅުގިައވާ   ިއތާގެ  ބައެވެ.  އުފެދޭ  ފުރަތަމައަށް 

ކިުރމައްޗަށް ިއތާ ބޮޑުވެއެވެ. ިއތާގެ ކީުރ ކޮޅިާއ  ފަހަތުކޮޅު ހުންނީަނ ިދގުކޮށް،  ތިޮށގަނޑުގެ 

އެވީަނ ކީުރ ކަންފަތެވެ.  ިދގުކޮށް  ތިުނކޮށެވެ. ކީުރ ކޮޅުގިައ ތިުނކޮށް  ިހާސބުތަކަށްވުރެ  އެހެން 

ފަހަތު ކޮޅުގިައ ތިުނކޮށް ިދގުކޮށް އެވީަނ ފަހަތު ކަންފަތެވެ.  އެންދިެރ ިއތާގެ ފަހަތު ކަންފަތް 
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ތުންގަނޑޭވްެސ  ކަންފަތަށް  ފަހަތު  ިއތާގެ  އެންދިެރ  ކަމުން  ިމހެން  ިދގެވެ.  ވަރަށް  ހިަނވެފިައ 

ބުނިެވދާނެއެވެ )ކުރެހުން 4(.

 

ިއތާގެ ކަނާތު ތިޮށގަނޑިާއ ވާތު ތިޮށގަނޑު ފާހަގަކުރެއެވެ. ދެތިޮށގަނޑު ދެނެގަތުމަށްޓަކިައ ީމހާގެ 

ގަޔާ  ފުރަގްަސ ީމހާގެ  ވާގޮތަށް، ިއތާގެ  މައްޗަށް  ކީުރ ކޮޅު  ިއތާގެންެސ، ިއތާގެ  ކިުރމައްޗަށް 

ކިައިރވާގޮތަށް ިހފަހަށްޓާށެވެ )ކުރެހުން 5(. ިމހާރު ީމހާގެ ކަނާތްފަރާތުގިައ ވީާނ ިއތާގެ ކަނާތު 

ތިޮށގަނޑެވެ. ީމހާގެ ވާތް ފަރާތުގިައ ވީާނ ިއތާގެ ވާތު ތިޮށގަނޑެވެ.

އާއްމުގޮތެއްގިައ މުތިްއތާގެ ވާތު ތިޮށގަނޑު ކަނާތު ތިޮށގަނޑަށް ވުރެ ގޮންޏެވެ. ނުވަތަ ފުނެވެ. 

ް ކުރެހުން 4: ިއތާގެ ހިަށގަނޑިާއ ތިޮށގަނޑުގެ މިުހންމު ބިައތައ
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ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެންދިެރިއތިާއން  ިމތަފާތު  ިތލައެވެ.  ނުވަތަ  ކުޑައެވެ.  ގިޮނ  ތިޮށގަނޑު  ކަނާތު 

ފެނެއެވެ.

ފަށަލައިާއ،  ދިުލތިޮށ  ބޭރުގިައވާ  އެންމެ  އީެއ  ިހމެނެއެވެ.  ފަށަލަ  ިތން  ތިޮށގަނޑުގިައ  ިއތާގެ 

މެދުގިައވާ ހުޅުނބުތިޮށ ފަށަލައިާއ، އެތެރޭގިައވާ މުތްތިޮށ ފަށަލައެވެ )ކުރެހުން  6(. ިމފަށަލަތައް 

އުފެދީެނ މެންޓިެލން އުފައްދާ މާއްދާތަކުންނެވެ.

ދިުލތިޮށ ފަށަލައީަކ ިއތާ ތިޮށގަނޑުގެ ބޭރުގިައވާ ވަރަށް ތިުނ، ރާޅު، އެތެރެފެންނަ ފަށަލައެކެވެ. 

ދުވްަސ ވެފިއވާ   ފެނެއެވެ. އުމުރުން  ކުލަ  ހުޅުނބުތިޮށ ފަށަލިައގެ  މެދު  ތެރިެއން  ިމފަށަލިައގެ 

އުފައްދީަނ މެންޓީެލގެ  ގްޮސފިައ ހުރެއެވެ. ދިުލތިޮށ ފަށަލަ  ނިެތގެން  ިއތާގިައ ދިުލތިޮށ ފަށަލަ 

ހަވާާސިއންނެވެ.

ހުޅުނބުތިޮށ ފަށަލައީަކ ިއތާ ތިޮށގަނޑުގެ މެދުގިައވާ ރާޅު، އޮފު ނުހުންނަ ފަށަލައެކެވެ. ިމފަށަލަ 

ބޮޑުވަމުން  ިއތާ  ބިައންނެވެ.  ހުންނަ  އެތެރެއަށް  ޖިެހގެން  ހަވާާސއާ  މެންޓީެލގެ  އުފައްދީަނ 

ް ކުރެހުން 5: ިއތާގެ ކަނާތު ތިޮށގަނޑިާއ ވާތު ތިޮށގަނޑު ދެނެގަންނާނޭ ގޮތ
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ގްޮސ ިމ  އަރަމުން  ފަށަލައެއް  މައްޗަށް  ގޮތުގިައ ފަށަލައެއްގެ  އަންނިައރު، ތިުނ ފަށަލަތަކެއްގެ 

ބޯފަށަލަ އުފެދެއެވެ.

ިމފަށަލަ  އަރާ  ފަށަލައެވެ. އޮމާން، އޮފު  އެތެރޭ  އެންމެ  ތިޮށގަނޑުގެ  ިއތާ  މުތްތިޮށ ފަށަލައީަކ 

އުފައްދީަނ މެންޓީެލގެ އެތެރެ ބިައންނެވެ. މެދު ފަށަލައާ އެއްގޮތަށް ިމ ބޯ ފަށަލަ އުފެދީެނ ިއތާ 

ބޮޑުވިާއރު، އެއް ތިުނ ފަށަލިައގެ މައްޗަށް އަނެއް ތިުނ ފަށަލަ އަރިައގެންނެވެ.   

   

ް 3.2 އެތެރޭގެ ބިައތައ

6(. އެތެރެހީަށގެ  )ކުރެހުން  ބައެވެ  ހުންނަ  ިދރުން  އެތެރޭގިައވީަނ އީޭތގެ  ތިޮށގަނޑުގެ  ިއތާގެ 

ިގނަބިައތައް ވީަނ ފުރަގަހާ ީވ އީަރގައެވެ. ިމބިައތަކުގެ ތެރޭގިައ ދޮނިްބްސ، ިކރިުބްސ، ގޮހޮރު، 

ަސރަހައްދުގިައ  އިަރމީަތ  ކިުރމައްޗިާއ،  ިހމެނެއެވެ.  މްަސގަނޑު  ތިޮށހުރްަސ  ފިައ،  މޭ،  ިހތް، 

މެންޓިެލ ޖާގައޭ ިކއާ ޖާގައެއްވެއެވެ. 

ިމ  ދިުލފަށެކެވެ.  ލިެވފިައވާ  ދެފީަޅގިައ  ވަށިައގެން  ގުނަވަންތައް  މިުހންމު  ިއތާގެ  މެންޓެއްޔީަކ 

ިސފައަށް  ފަރާތުގައެވެ. ތިޮށގަނޑުގެ  އެތެރެ  ޖިެހފިައ ވީަނ ތިޮށގަނޑުގެ  ބޭރުފަރާތް  ދިުލފަށުގެ 

ގިޮނވެފިައވާ ދެމެންޓީެލގެ ދޭތެރޭގިައވާ ޖާގައީަކ މެންޓިެލ ޖާގައެވެ. ިމޖާގިައގެ ބޮޑު ބިައގިައ ވީަނ 

ކަރުގަނޑެވެ. ިއތާގެ ތިޮށގަނޑު އުފައްދީަނ މެންޓިެލންނެވެ. 

ިލިބގަތުމަށް  ިލިބގަތުމަށިާއ، ފެނުގެ ތެރިެއން ކާނާ  ކަރުގަނޑީަކ ިއތައަށް ބޭނުންވާ އޮކިްސޖަން 

ބޭނުންކުރާ ގުނަވަނެވެ. ިއތާގެ ކޮންމެ ފިަޅއެއްގިައވްެސ ކަރުގަނޑުގެ ބައެއްވެއެވެ.

ތިޮށހުރްަސ މްަސގަނޑީަކ އޭގެ ދެކޮޅު ިއތާގެ ދެފީަޅގިައ ތަތްވެފިައވާ، ިއތާގެ ހުރަހަށް ވާގޮތަށް 

ހުންނަ މްަސގަނޑެކެވެ. ިއތާ ލެއްޕީެނ ިމމްަސގަނޑަށް ބާރުލިައ މްަސގަނޑު ކުރުކޮށްލުމުންނެވެ. 

ިމމްަސގަނޑުން ބާރު ދޫކޮށްލުމުން، ހުޅުގިައ ހުންނަ ފޭވުމުގެ ބާރުގެ ަސބަބުން ިއތާ ހުޅުވެއެވެ. 

ކެއުމަށް  ިއނާްސނުންގެ  މްަސގަނޑެވެ.  ބޮޑު  އެންމެ  ިއތާގިައވާ  މްަސގަނޑީަކ  ތިޮށހުރްަސ 
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ިމމްަސގަނޑު ބޭނުންކުރެއެވެ. 

 

 

 

ް 3.3 ިމންތައ

  

މުތިްއތާގެ ތިޮށގަނޑުގެ މިުހންމު ިމންތައް ކުރެހުން 7)ހ(އިާއ 7)ށ(ގިައ  ދެއިްކފިައ އެވީަނއެވެ. 

ިއތާ ބޮޑުވާ ިމންވަރު ބަލިާއރިާއ، ިއތާގެ ަސިއޒު ދެނެގަންނަން ބޭނުންވާ އެހެން ދަނިޑވަޅުތަކުގިައ 

ިމިމންތައް ބޭނުން ކުރިެވދާނެއެވެ.

ކިުރފަހަތު ިމން ނުވަތ ތިޮށގަނޑުގެ ިދގިުމން: ިމީއ ހުޅާ އެއްތެދަށް ވާގޮތަށް، ތިޮށގަޑުގެ ކީުރ 

ހަވާާސއިާއ ފަހަތު ހަވާާސއާ ދެމެދުވާ އެންމެ ިދގު ދުރިުމނެވެ. ިމިމން ޅަ ިއތާ ގެ ަސިއޒުބެލުމަށް 

ބޭނުންކުރެއެވެ.

ް ކުރެހުން 6: ިއތާގެ ތިޮށގަނޑުގެ ފަށަލަތަކިާއ އެތެރޭގެ މިުހންމު ބިައތައ
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ފުރަގްަސކިުރމީަތ ިމން ނުވަތަ ތިޮށގަނޑުގެ އްުސިމން: ިމީއ ހުޅަށް ވިަޑފިަތވާގޮތަށް، ތިޮށގަނޑުގެ 

ހުޅަށް  ނުވަތަ  ދުރިުމނެވެ.  ިދގު  އެންމެ  ދެމެދުގިައވާ  ހަވާާސއާ  ކިުރމިަތ  ހަވާާސއިާއ  ފުރަގަހު 

ވިަޑފިަތވާ ގޮތަށް، ގޮބުން ފިެށގެން ކިުރމީަތ ހަވާާސގެ އެންމެ ދުރު ނުކުތާއާ ހަމައަށް ހުންނަ 

ދުރިުމނެވެ.  ިމިމން ތިޮށގަނޑުގެ ިސފަ ިދރަާސކުރުމުގައިާއ ިއތާ ބޮޑުވާ ވަރު ިދރާާސ ކުރުމުގިައ 

ބޭނުންކުރެއެވެ.  

  

ގޮބުކިުރމީަތ ިމން: ިމީއ ގޮބިާއ ކިުރމީަތ ހަވާާސގެ އެންމެ ދުރު ނުކުތާއާ ދެމެދު ހުންނަ ދުރިުމނެވެ. 

ބޭނުންކުރާ  ބެލުމަށް  ަސިއޒު  ިއތާގެ  ހުންނަ  ިދގުކޮށް  ިތިރކޮށް،  ކަހަލަ  ިއތާ  އެންދިެރ  ިމީއ 

ިމނެކެވެ. 

ހުޅު ިދގިުމން: ިމީއ ދެ ތިޮށގަނޑު ގުޅޭ ިހާސބުގެ ިދގަށް ވާގޮތަށް،  ކީުރ ކަންފަތުގެ ކޮޅިާއ ފަހަތު 

ކަންފަތުގެ ކޮޅާ ދޭތެރޭގިައވާ ދުރިުމނެވެ. ޅަ ިއތައިާއ ބޮޑިެތ ިއތާ ބޮޑުވާވަރު ިދރާާސކުރުމަށިާއ، 

ިއތާގެ ވައްތަރު ދެނެގަތުމަށް ިމިމން ބޭނުންކުރެއެވެ.

ދާރައިާއ ބޭރު  އެތެރެ  ިހާސބުގިައ، ތިޮށގަނޑުގެ  ގުޅޭ  ތިޮށގަނޑު  ފުނިްމން: ިމީއ ދެ  ފުންނާބު 

ދާރައާ ދެމެދުގިައވާ ބިޯމނެވެ. ިއތާގެ އުމުރު ދެނެގަތުމަށް ިމިމން ބޭނުންކުރެއެވެ.

ބިޯމން ނުވަތަ ތިޮށގަނޑުގެ ފުޅިާމނިާއ، ހުޅު ފުޅިާމން:  ބިޯމނީަކ ތިޮށގަނޑު ލެއިްޕފިައ ހުންނިައރު، 

އެއް ތިޮށގަޑުނގެ ބޭރިާއ އަނެއް ތިޮށގަނޑުގެ ބޭރާ ދެމެދު ހުންނަ އެންމެ ިދގު ދުރިުމނެވެ. ހުޅު 

ފުޅިާމނީަކ ދެ ތިޮށގަނޑު ގުޅޭ ިހާސބުގިައ، އެއް ތިޮށގަނޑުގެ ބޭރު ދާރައިާއ އަނެއް ތިޮށގަނޑުގެ 

ފުޅިާމން  ހުޅު  ބިޯމނިާއ  ިމނެވެ.  ފޭވުމުގެ  ފޭވެފިައވާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ދެމެދުގިައ  ދާރައާ  ބޭރު 

އުމުރު  ިއތާގެ  ދިެމންވްެސ  ިމ  ކަމުން  ިމހެން  ބޮޑުވެއެވެ.  ދުވްަސވާވަރަކުން  އުމުރުން  ިއތާގެ 

އަންގިައދެއެވެ.

ބޮޑަށް  ވަރަށް  ިއތާގިައ  ބާވަތުގެ  އިެކ  އެއިްމނެއް  ގޮތުން  ހުންނަ  ިސފަ  ބާވަތްތަކުގެ  ިއތާގެ 

ތިޮށގަނޑުގެ  ިއތާގެ  އިަދ  ދޭހަވެއެވެ.  ިމކަން  އެންދިެރިއތިައން  ގަލިުއތައިާއ  ތަފާތުވެދާނެއެވެ. 
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ިމނީަކ އަނެއް  ރަގަޅު  އެންމެ  ބެލުމަށް  ަސިއޒު  ިއތާގެ  ބާވަތުގެ  އެއް  ގޮތުން  ހުންނަ  ބިައތައް 

ބާވަތުގެ ިއތާގެ ަސިއޒު ބެލުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ިމންކަމުގިައ ވްެސ ނުވެދާނެއެވެ.

ް ކުރެހުން 7)ހ(: ިއތާގެ ިމންތައ
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ް ކުރެހުން 7)ށ(: ިއތާގެ ިމންތައ

21



ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

ް 4. މުތިްއތާގެ އުފިެދއުޅުނ

ިދިރއުޅުމަށް ބަލާލިެވފިައ ިމވީަނ ވިަކ ބާވަތެއްގެ މުތިްއތައަކަށް  މުތިްއތާގެ އުފިެދއުޅުން ނުވަތަ 

ޚާއަްސކުރިެވގެނެއް ނޫނެއެވެ. ހިުރހާ ބާވަތެއްގެ މުތިްއތައަކަށް އާއްމުވާ ގޮތުގެ މިަތންނެވެ.

 

ިއތާގެ ިދރުން ހުންނަ ބިައގެ ވަށިައގެން ތިޮށގަނޑެއްލިެވފިައވެއެވެ. ިމތިޮށގަނޑު ހުންނީަނ ފަތާކޮށް 

ހުޅުގިައ  ގޮތަށް  ފޭވާ  ތިޮށގަނޑު  ހުޅަކުންނެވެ.  ވީަނ  ގުޅުވާލިެވފިައ  ތިޮށ  ދެފިަޅ  ދެފިަޅއަށެވެ. 

ބާރުލިެވފިައވެއެވެ. ހުޅުވާފިައވާ ިއތާ ލެއްޕުމަށްޓަކިައ ތިޮށހުރްަސ މްަސގަނޑަށް ބާރުލައެވެ. ިމބާރު، 

ހުޅުގިައ ހުންނަ ފޭވާ ބާރަށް ވުރެ ވަރުގަދަވުމުން ިއތާލެއްޕެއެވެ. ލައްޕާފިައވާ ިއތާ ހުޅުވުމަށްޓަކިައ 

ބާރުގެ  ފޭވާ   ހުންނަ  ހުޅުގިައ  ހެދުމުން،  ިމހެން  ދޫކޮށްލައެވެ.  ބާރު  މްަސގަޑުން  ތިޮށހުރްަސ 

ަސބަބުން ިއތާހުޅުވެއެވެ.

ިއތާގެ ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ އޮކިްސޖަން ފޯރީަނ، އިަދ ހިަށގަނޑުން ބޭރުވާންޖެހޭ ކާބަންޑިައއޮކަްސިއޑް 

ގްޭސ ފަދަ ިވހަތައް ބޭރުވީަނ ކަރުގަނޑުގެ ތެރިެއންލާފައެވެ. ީމގެ ިއތުރަށް ކަރުގަނޑީަކ ފެނާއެކު 

ވިާސލުކޮށިްދނުމުގިައ  ހަމައަށް  އަނގަޔާ  އެކާނާ  ފުރާނިައ،   ކާނާ  ވަންނަ  ތެރެއަށް  ިއތާގެ 

މިައގަނޑު ރޯލު އަދާކުރާ ގުނަވަންވްެސމެއެވެ.

ިއތާގެ ކާނާއީަކ ފެނުގެ ތެރޭގިައ ހުންނަ ވަރަށް ކިުދކިުދ ިދރޭ އެއްޗެއެްސވެ. ިމއެއްޗިެހ އެކުލެވޭ 

ކަރުގަނޑުގެ  އެއަށްފަހު  ވަދެއެވެ.  ތެރެއަށް  ޖާގިައގެ  މެންޓިެލ  ިއތާގެ  އެކު  އިޮއވަރާ  ފެން 

ތެރިެއން އެފެން ފުރިޭނގެން ދެއެވެ. ިމގޮތަށް ފެން ފުރޭނިޭއރު ކާނާ ކަރުގަނޑުގިައ ހަރުލައެވެ. 

ހަމައަށް  އަނގައާ  މީަތގިައ ދަތުރުކޮށް  ތަކުގެ  ފަށަލަ  ކަރުގަނޑުގެ  ކާނާ  ކަރުގަނޑުގިައ ޖަމާވާ 

ދެނެގަނެ،  ކާނާ  ނުރަނގަނޅު  ރަނގަޅު  ގުނަވަނަކުން  ވަށިައގެންވާ  އަނގިައގެ  ވިާސލުވެއެވެ. 

ރަނގަޅު ކާނާ އަނގިައގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައެވެ.

ކިައިރއަށް  ިއތާ  އޮކިްސޖަން  ކާނާއިާއ  ބޭނުންވާ  ިއތައަށް  ަސބަބުން  އިޮއވަރުގެ  ފެންގަނޑުގެ 

ބޭރުކުރާ  ހިަށގަނޑުން  ިއތާގެ  ަސބަބުން  ހަލަބިޮލކަމުގެ  އެ  އިަދ  ގެންެސދެއެވެ.  މެދުނުކެނިޑ 
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ނިަޖހިާއ ިވހަ ިއތައާ ދުރަށް ގެންގްޮސދެއެވެ.

މުތް ިއތާ ތަފާތު މާހައުލުތަކުގިައ ިދިރއުޅެއެވެ. ބައެއް ިއތާ ފަރުގެ ގާތަކުގެ ތެރޭގައިާއ ިހލިައގެ 

މާހައުލުތަކުގައެވެ. އަނެއްބިައ ިއތާ އެންދިެރގްަސ ފަދަ ިއތާ ތަތްކުރުމަށް ކަމުދާ ިދރޭ އެއްޗިެހ 

ގާތްގަޑަކަށް 80  ފިެށގެން  ިހާސބުން  މާހައުލުތަކުގައެވެ. ިހިކ ިދޔިައގިައ ިހކޭ  ހިެދފިައ ހުންނަ 

ީމޓަރު ފުނިްމނުން ިއތާ ފެނެއެވެ. ިއތާ ތަތްކުރުމުގައިާއ، ބޮޑިެތވުމުގައިާއ، ިވހެއުމުގިައ މާހައުލުގެ 

ވަޔިާއ،  ިސފައިާއ، އޮޔާ  އީަޑގެ  އޭގެތެރޭގިައ ކަނޑު  މިުހންމުވެއެވެ.  ިސފަތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް 

ިމންވަރު  ިމންވަރިާއ، ކާނާގެ  ިމނިާއ، ލޮނިުމނިާއ، އޮކިްސޖަނުގެ  ިފިނހޫނު  ރާޅިާއ، އައްޔިާއ، 

ިހމެނެއެވެ.

   

ިއތާގެ  ތަތްކުރީަނ  ތަތްކޮށްގެންނެވެ.  އެއްޗެއްގިައ  ކޮންމެވްެސ  ިތބީެނ  އަބަދުވްެސ  ިއތާ  ބޮޑިެތ 

ިއތައަށް، ތަތްކުރާ  ތެރިެއން ނެރޭ ތެރްަސކަން ހުންނަ ވަލުންނެވެ. ވަރަށް ބޮޑިެތވާ ވައްތަރުގެ 

ވަލުގެ އީެހއާ ނުލިައ އިަމއްލަ ބަރުދަނުގެ ަސބަބުން އެއްތަނެއްގިައ ިއނދެވެއެވެ.          

އެއްޗެއްގެ  ިފިރހެން  ބޮޑިެތވީަނ  ިޖނީްސގޮތުން  ިއތާ  ބަދަލުވެއެވެ.  ިޖނުްސ  މުތިްއތާގެ  ިގނަ 

ގޮތުގައެވެ. ިފިރހެން އެއްޗެއްގެ ގޮތުގިައ އުމުރުގެ ކީުރކޮޅު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ދެން ިއތާ އަންހެން 

އެއްޗަކަށް ބަދަލުވެއެވެ. އެހީެނ ިއތާގެ ިކރިުބްސ ދޮނިްބހަކަށް ބަދަލުވެއެވެ. އަންހެން އެއްޗަކަށް 

ބަދަލުވުމަށްފަހު އަނބުރާ ިފރެހެން އެއްޗަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ޤިާބލްކަންވްެސ ިއތައަށް ިލިބގެންވެއެވެ. 

އަންހެން  އެއްވަރަކަށް  އަބަދުވްެސ  އާބީާދގިައ  އޭގެ  ިވއްަސ  ކަމުގިައ  ބަދަލުވާ  ިޖނުްސ  ިއތާގެ 

ިއތައިާއ ިފިރހެން ިއތާ އުފިެދއުޅެއެވެ.

އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގްޮސ، އަންހެން އެއްޗިާއ ިފރެހެން އިެތ ބައްދަލުވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން 

ިއތައަށް ިލިބގެން ނިުވކަމުގިައ ިވއްަސ، ިބހިާއ ފިަނ ދޫކޮށްގެން ިބްސ ދިަރމިައވާގޮތް ތަނަވްަސކުރުމުގެ 

ޤިާބލުކަން ިއތައަށް ިލިބގެންވެއެވެ. ިވހާ ދުވްަސވަރު ފުރަތަމަ ިފިރހެން ިއތާ ފެންގަނޑު ތެރެއަށް 

ިއތައަށް  އަންހެން  އުޅޭ   ކިައީރގިައ  އިެހާސބު  ދޫކުރުމުން  ފިަނ  ފެންގަޑަށް  ދޫކުރެއެވެ.  ފިަނ 

ިވހެއުމުގެ ިއހާްސްސތައް އިައްސގެން ިބްސ ދޫކުރެއެވެ. ދޫކުރެވޭ ިބހާފިަނ ފެންގަޑުގެ ތެރޭގިައ 
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ބައްދަލުވެ، ިބހުގެ ތެރެއަށް ފިަނ ވަދެގެން  ިބްސ ދިަރމިައވެއެވެ.  

 

ނުކުމެއެވެ.  ިއތާ  ޅަ  ތެރިެއން  ިބްސ ީފވެ، ިބހުގެ  ގެންދިާއރު  ިބްސ އޮޔާއެކު  ދިަރމިައވެފިައވާ 

ިއތާގެ އެންމެ ޅަ ދުވްަސވަރު އިޭތ އުޅީެނ ފެނުގެ ތެރޭގިައ ފަތަފަތައެވެ. ނަމަވްެސ އިޮއވަރާއެކު 

ޅަ ިއތާ ގެންދެއެވެ. ިއތާގެ އުމުރުން ފަނަރަ ނުވަތަ ިވއަްސކަށް ދުވްަސ ވިާއރު އީަޑގިައ އުޅޭ 

މަރުހަލާއަށް ިއތާ ބޮޑިެތވެ، އިަޑއަށް ވެއްޓެއެވެ.  އިަޑއަށް ވެއްޓޭ ިއތާ ހަރު އެއްޗިެހ މީަތގިައ 

މަޑުމަޑުން ިފރިުކ ހަދައެވެ. ވިަކ ވަރަކަށް ިއތާ ބޮޑިެތވުމުން ތަތްކުރުމަށް އެކީަށގެންވާ ތަނެއްގިައ 

ދިާއމަށް  ތަތްކުރެއެވެ.                    
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ް 5. ިއތާގިައ މުތް އާލާވާ ގޮތ

ިއތާގިައ މުތް އާލާވުމަށް ދެއެއްޗެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއެވެ. އީެއ މުތްއޮށިާއ މެންޓެއްޔެވެ. ޤުދްރީަތ 

ބޭނުންވެއެވެ.  ދިޭތ  ިމ  އާލާކިުރއްަސ  މުތް  ގޮތުން  މްަސނީޫއ  އާލިާވއްަސ ނުވަތަ  މުތް  ގޮތުން 

އާލާކުރީަނ ނުވިަތ އާލާވީަނ ވަށްމުތް ނުވަތަ ފިަޅމުތް ކަމުގިައ ިވއްަސ   ިމ ދިޭތ ބޭނުންވެއެވެ.

ިއތާގެ  ދޭތެރެއަށް  މެންޓެއްޔާ   ތިޮށގަނޑިާއ  ިއތާގެ  އާލާވީަނ  މުތް  ޤުދްރީަތގޮތުން  ިއތާގިައ 

)ކުރެހުން  ވުމުންނެވެ  ހަރުލާގޮތް  އިޭތ   އެތަނުގިައ  ވެއިްޓ،  އެއްޗެއް  ީބރަށްޓިެހ  ހިަށގަނޑާ 

އެހެންވްެސ ހަރު  ނުވަތަ  އެއްޗީަކ ވިެލފުކެއް، ގާކޮޅެއް  ވެއްޓޭ  8 މިަތ، 11 މިަތ(. ިމގޮތަށް 

އެއްޗަކަށް  ވެދާނެއެވެ. ނީޫނ އީެއ ިދރޭ އެއްޗެއްގެ ިބހެއްކަމުގިައ، ނުވަތަ ހަމަ އިެއތާގެ ދިުލފަށެއް 

ިމއިެތކޮޅު  މުތްއޮށެވެ.  ިކއީަނ  އިެތކޮޅަށް  ިމ  ދާ  ތެރެއަށް  ިއތާގެ  ވެދާނެއެވެ.  ކަމުގިައވްެސ 

ަސލާމަތްވުމަށްޓަކިައ،  ިލބޭ އުނދަގުލުން  ިއތައަށް  ދޭތެރޭގިައ އޮތުމުން  ތިޮށގަނޑިާއ މެންޓެއްޔާ 

ވަށްމުތް  އަރުވިައގެން  އޮފުފަށަލަ  ކޮޅަށް  އެއިެތ  އުކުޅީަކ  އެއް  ބޭނުންކުރެއެވެ.  ދެއުކުޅު  ިއތާ 

އުފެއްދުމެވެ. ިމ  ފިަޅމުތް  އަރުވިައގެން  އޮފުފަށަލަ  އިެތކޮޅަށް  އުކުޅީަކ އެ  އުފެއްދުމެވެ. އަނެއް 

އިެތކޮޅުގިައ  ރާޅު  ވެއްޓުނު  ތެރެއަށް  ިއތާގެ  ވީަނ  އަކަށް  ނީަތޖާ  ފަހުގެ  އެންމެ  މަަސއްކަތުގެ 

ގޮތް  ަސލާމަތްވެވޭ  ިއތައަށް  އުނދަގުލުން  ިލބޭ  ރާޅުކަމުން  އިެތކޮޅުގެ  އެ  ަސބަބުން  އޮފުލުމުގެ 

ވުމެވެ. އިަދ ިއނާްސނުންނަށް މުތް ިލބޭ ގޮތްވުމެވެ.

ގޮތުން  ޤުދްރީަތ  ިސފއެވެ.  މުތްއޮށުގެ  ތެރޭގިައވާ  މުތުގެ  ިސފައީަކ  މުތުގެ  އާލާވާ  ިއތާގިައ 

ަސިއޒުގެ  އިެކ  އާލާކުރިާއރު  މުތް  ގޮތުން  މްަސނީޫއ  ކުއްޖެވެ.  ގޮތެއްގިައ  އާއްމު  މުތް  އާލާވާ 

ފެންވަރަށް  ިސފައަށިާއ  މުތުގެ  އާލާވިާއރު  މުތް  ގޮތުން  ޤުދްރީަތ  އާލާކުރިެވދާނެއެވެ.  މުތް 

ަސިއޒަށިާއ  މުތުގެ  އާލާކުރިާއރު  މުތް  ނުފޯރުވެއެވެ. މްަސނީޫއ ގޮތުން  ބާރެއް  ިއނާްސނުންނަށް 

ިސފަ  ަސިއޒިާއ  މުތުގެ  ބާރުފޯރިުވދާނެއެވެ.  ވަރަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ިއނާްސނުންނަށް  ިސފައަށް 

ކޮންޓުރޯލުކުރިެވދާނެއެވެ.

މްަސނީޫއ ގޮތުން މުތް އާލާކުރިާއރު، ިއތާގެ ތެރޭގިައ ކަންތައްތައް ވީަނ ޤުދްރީަތ ގޮތުން މުތް 
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ހިަށގަނޑު  ިއތާގެ  ތަފާތުވީަނ  ިމދެގޮތުގިައ  ވާގޮތަށެވެ.  ކަންތައްތައް  ތެރޭގިައ  އޭގެ  އާލާވިާއރު 

މަަސއްކަތްކުރާ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ތަފާތުވީަނ ިއތާގެ ތެރެއަށް މުތްއޮށް ވިާސލުވާ ގޮތެވެ. ޤުދްރީަތ 

ގޮތުން މުތް އާލާވިާއރު، ީމހަކު ކިުރކަމަކާ ނުލިައ ިއތާގެ ތެރެއަށް މުތްއޮށެއް ވެއްޓީެނއެވެ. އީެއ 

ކާނާއިާއ އޮކިްސޖަން ހޯދުމަށް ިއތާގެ ތިޮށގަނޑު ހުޅުވާލާފިައ ހުންނަވަގުތުގައެވެ. މްަސނީޫއ ގޮތުން 

މުތް އާލާކުރިާއރު، ީމހެއްގެ މަަސއްކަތުން ިއތާގެ ތެރެއަށް މުތްއޮށެއް ލައްވީަނއެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް 

މުތްއޮށް ިއތާގެ ތެރެއަށް ިދޔަކަމުގިައ ިވއްަސ، އެ މުތްއޮށުގިައ އޮފުލިައގެން މުތް އުފެދުމުގިައ 

ތަފާތެއް ނެތެވެ. 

ބައެއް ީމހުން ީހކުރާ ގޮތުގިައ ޤުދްރީަތ މުތް އާލާވާ ގޮތް  މްަސނީޫއ މުތް އާލާވާ ގޮތާ ތަފާތެވެ. 

ީހއެކެވެ.  ކުށް  ިމީއ  ނަމަވްެސ  ދަށެވެ.  މުތަށްވުރެ  ޤުދްރީަތ  ފެންވަރު  މުތުގެ  މްަސނީޫއ  އިަދ 

ކިުރން ވްެސ ދެންނެވުނު ފަދިައން މްަސނީޫއ މުތިާއ ޤުދްރީަތ މުތް، ިއތާގެ ތެރޭގިައ އާލާވީަނ 

އެއްގޮތަކަށެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު އިެކ ަސިއޒުގެ މްަސނީޫއ މުތް ިމއަދު ިލބެން އެބަ ހުއްޓެވެ. 

ނަމަވްެސ މަދުން ފެންނަބައެއް ބާވަތުގެ، ނުވަތަ ބައެއަްސިއޒުގެ ޤުދްރީަތ މުތުގެ އަގު ބޮޑުވުމީަކ 

އެކީަށގެންވާ ކަމެކެވެ. 

 

5.1 ވަށްމުތް 

ިއތާގިައ ޤުދްރީަތގޮތުން ވަށްމުތް އާލާވީަނ ިއތާގެ ތިޮށގަޑިާއ މެންޓެއްޔާ  ދޭތެރެއަށް މުތްއޮށެއް 

ވުމުން، ިއތާގެ  )ކުރެހުން 8 މިަތ(. ިމހެން  ވުމުންނެވެ  ވެއިްޓ، އެތަނުގިައ އިޭތ  ހަރުލާގޮތް 

މެންޓީެލގެ ބޭރު ފަށަލަ އިޭތކޮޅުގެ ވަށިައގެން ދިުލފަށެއް އުފައްދައެވެ. އިަދ ދިުލލިެވފިައވާ މުތްއޮށް 

މެންޓީެލގެތެރެއަށް ދެއެވެ. މުތްއޮށުގެ ވަށިައގެން  އުފެދޭ ދިުލފަށަށް ިކއީަނ މުތްމޭރެވެ.

މެންޓީެލގެ ތެރެއަށް ގްޮސފިައވާ މުތްއޮށުގިައ، މުތްމޭރު އޮފުފަށަލަ ލައެވެ. އީެއ  މެންޓިެލ ިއތާގެ 

އޮފުފަށަލަ  ވަށިައގެންލާ  މުތްއޮށުގެ  ފަހުން  އެންމެ  ލާފަދިައންނެވެ.  ފަށަލަ  އޮފު  ތިޮށގަނޑުގިައ 

ބޯވުމުން މުތެއް އުފެދެއެވެ. 
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މްަސނީޫއ ގޮތުން ވަށްމުތް އުފައްދީަނ ިއތާގެ ިބްސގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަށް މުތްއޮށަކިާއ މެންޓީެލގެ 

އިެތކޮޅެއް ލައްވިައގެންނެވެ )ކުރެހުން 8 ިތިރ، ކުރެހުން 9(. ިމގޮތުން ލައްވާ މެންޓިެލ ކޮޅުގެ 

މަރުނުވެ  އެފަށަލަ  ބެހެއްޓުމުން  ގޮތަށް  ފަށަލަ( މުތްއޮށުގިައ ޖެހޭ  އުފައްދާ  )އޮފު  ފަށަލަ  ބޭރު 

)މެންޓީެލގެ އެހެން ބިައތައް ނިެތދެއެވެ.(، މުތްއޮށުގެ ވަށިައގެން އާލާވެގެން މުތްމޭރެއް އުފައްދައެވެ. 

މުތްމޭރު މުތްއޮށުގެ ވަށިައގެން އޮފުފަށަލަ ލުމުން ވަށްމުތް އުފެދެއެވެ )ކުރެހުން 10(. ވަށްމުތް 

އާލާކުރިާއރު، މުތްއޮށް ހަދާފިައ ހުންނަންޖެހީެނ ވިަކ ބާވަތެއްގެ ިރނދީަލގެ ތިޮށންނެވެ. އެހެން 

އެއްޗަކުން ހަދާފިައ ހުންނަ މުތްއޮށް، ވަށްމުތް ހަދާކަށް ކަމަކު ނުދެއެވެ. 

ޤުދްރީަތ ގޮތުން  އާލާވާ ވަށްމުތަށް ވުރެ ބޮޑިެތ ވަށްމުތް މްަސނީޫއ ގޮތުން އުފެއިްދ ދާނެއެވެ. 

އީެއ ބޮޑިެތ މުތްއޮށް ިއތާގެތެރެއަށް ލައްވިައގެންނެވެ.  ޤުދްރީަތ ގޮތުން އުފެދޭ ވަށްމުތީަކ މިުޅން 

ވަށްމުތަކަށް ނުވެ ިހނގިައދާނެއެވެ. ނަމަވްެސ މްަސނީޫއ ގޮތުން މުތް އުފައްދިާއރު ވަރަށް ފިުރހަމަ 

ވަށްމުތް އުފެއިްދދާނެއެވެ.

 

           

ކުރެހުން 8: ިއތާގިައ ޤުދްރީަތ ވަށްމުތް އާލާވުމިާއ )މިަތ( މްަސނީޫއ ވަށްމުތް އާލާވުން )ިތިރ(
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ކުރެހުން 9: މްަސނީޫއ ވަށްމުތް އާލާކުރުމަށްޓަކިައ މުތްއޮށް ިއތާގެ ިބްސގަނޑުގެ ތެރެއަށް  ލައްވީަނ 

ކުރެހުން 10: މްަސނީޫއ ވަށްމުތް ިއތާގެ ިބްސގަނޑުގެ ތެރޭގިައ އާލާވެފިައ 
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ް 5.2 ފިަޅމުތ

 

ިއތާގިައ ޤުދްރީަތ ފިަޅމުތް އުފެދީެނ ިއތާގެ ތިޮށގަޑިާއ މެންޓެއްޔާ  ދޭތެރެއަށް ވެއްޓޭ މުތްއޮށުގު 

މީަތގިައ ިއތާގެ މެންޓިެލ ފަތުރާލިައ، މުތްއޮށުގެ މައްޗިާއ ތިޮށގަނޑުގެ އެތެރެއާ އީެކގިައ އޮފުފަށަލަ 

ލުމުންނެވެ )ކުރެހުން 11 މިަތ(.  

ިއތާގިައ މްަސނީޫއ ފިަޅމުތް އާލާވީަނވްެސ މީަތގިައ ދެންނެވުނު ގޮތަށެވެ. މްަސނީޫއ ފިަޅ މުތް 

އާލާކުރިާއރު، މެންޓިެލ ިއތާ ތިޮށގަނޑާ ދުރުކޮށްލިައ، ތިޮށގަނޑުގެ އެތެރޭގިައ މެންޓީެލގިައ ޖެހޭ 

ިހާސބުގިައ މުތްއޮށް ތަތްކޮށްލީަނއެވެ )ކުރެހުން 11 ިތިރ(. ިމގޮތަށް ތަތްކޮށްލާ މުތްއޮށުގެ މީަތގިައ 

ިއތާގެ މެންޓިެލ ފަތުރާލިައ މުތްއޮށުގިައ އޮފުފަށަލަ ލުމުން ފިަޅމުތް އުފެދެއެވެ )ކުރެހުން 12( 

 .

ޤުދްރީަތ ފިަޅމުތަށް ވުރެ ބޮޑިެތ ފިަޅމުތް، މްަސނީޫއ ގޮތުން މުތް އާލާކުރިާއރު އުފެއިްދ ދާނެއެވެ. 

އީެއ ބޮޑިެތ މުތްއޮށް ިއތާ ތިޮށގަނޑުގިައ ތަތްކޮށްގެންނެވެ.  އިަދ ތަފާތު ިސފަ ިސފައަށް މްަސނީޫއ 

ފިަޅމުތް އުފެއިްދ ދާނެއެވެ. ިމާސލަކަށް ކުކުޅިުބްސ ިސފައަށިާއ، ިހތުގެ ިސފައަށް ހަދާފިައ ހުންނަ 

މުތްއޮށް ިއތާގެ ތެރޭގިައ ތަތްކޮށްގެން ިމިސފިައގެ ފިަޅމުތް އުފެއިްދދާނެއެވެ.  

ވަށްމުތް އުފައްދިާއރު ވިަކ ބާވަތެއްގެ އެއްޗަކުން މުތްއޮށް ހަދާފިައ ހުންނަންޖެހުނުކަމުގިައ ިވއްަސ، 

ނުޖެހެއެވެ.  ހުންނާކަށެއް  ހަދާފިައ  މުތްއޮށް  އެއްޗަކުން  ބާވަތެއްގެ  ވިަކ  އުފައްދިާއރު  ފިަޅމުތް 

ިރނދިަލ ތިޮށ، ނުވަތަ ިވހަ ނުވާ ވައްތަރުގެ ޕްލްާސިޓކް ފިަޅމުތުގެ މުތްއޮށް ހެދުމަށް ކަމުދެއެވެ.  

އިަދ ވަށްމުތް އާލާކުރިާއރު، މުތްއޮށް ިއތާގެ ތެރެއަށް ލެއްވުމަށް ބޭނުންވާފަދަ ހުނަރުވިެރކަމެއް، 

ފިަޅމުތް އާލާކުރިާއރު މުތްއޮށް ިއތާގިައ ތަތްކުރުމަކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.
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ކުރެހުން 11:  ިއތާގިައ ޤުދްރީަތ ފިަޅ މުތް އާލާވުމިާއ )މިަތ( މްަސނީޫއ ފިަޅ މުތް އާލާވުން )ިތިރ(

ކުރެހުން 12: މްަސނީޫއ ފިަޅމުތް ިއތާ ތިޮށގަނޑުގިައ އާލާވެފިައ
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ް 6. ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަރުހަލާތައ

ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިާއރު ިގނަ އަދަދަކަށް ިއތާ ހޯދަންޖެހެއެވެ. ިއތާ ދެގޮތަކަށް 

ހިޯދދާނެއެވެ. އެއްގޮތީަކ ިއތާ ިވއަްސިއގެން ބޮޑިެތ ކުރުމެވެ. އަނެއްގޮތީަކ ޤުދްރީަތ މާހައުލުން ކިުދ 

ިއތާ ހޯދިައގެން ބޮޑިެތ ކުރުމެވެ. ފަރުން ބޮޑިެތ ިއތާ އަބަދު ނަގިައގެން ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތަކަށް 

މުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ިއތާ ބޮޑިެތ ކުރުމަށިާއ، ިއތާގިައ މުތް އާލާކުރުމަށް  ބަހައްޓަން ޖެހީެނ ކަނޑުގިައ އަޅާފިައ ހުންނަ 

ބޮޑިެތ ވުމުން، މުތްއާލާކުރުމަށް  ވިަކ ވަރަކަށް  ިއތާ  ބަހައްޓާ  ބިޮއފައްޗެއްގައެވެ. ބޮޑިެތކުރުމަށް 

މުއްދަތެއް  ވިަކ  މުތްއާލާކުރުމަށް  އެއަށްފަހު  ލައްވީަނއެވެ.  ތެރެއަށް  ިއތާގެ  މުތްއޮށް  ބޭނުންވާ 

ވަންދެން ިއތާ ބަހައްޓާފިައ، މުތް ނަގީަނއެވެ.

   

ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގިައ ިހމެނޭ މަރުހަލާތަކީަކ:

ް )ހ( ބިޮއފިަތ އެޅުނ

ް )ށ( ކިުދ ިއތާ ހޯދުނ

ް )ނ( ކިުދ ިއތާ ބޮޑިެތކުރުނ

ް )ރ( މުތް އާލާކުރުނ

ބިައތަކުގިައ  އޮތް  ކިުރއަށް  ފޮތުގެ  މަރުހަލާތަކަށް  ިމ  ިމއެވެ.  ނެގުން،  މުތް  އާލާކުރާ  )ބ( 

ތަފީްސލުކޮށް ބަލާލިެވފިައވާނެއެވެ.
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ް 7. ިއތާމުތް އާލާކުރުމަށް ަސރަހައްދު ކަނޑައެޅުނ

ރާއްޖޭގިައ ިއތާމުތް އާލާކުރާ ަސރަހައްދު ކަނޑައެޅުމުގިައ، އަެސރަހައްދުގެ ފެންގަނޑުގެ ިތީރގިައވާ  

އާލާކުރާ  ިއތާމުތް  ިދިރއުޅުމިާއ،  ިއތާގެ  ިމިސފަތައް   ަސބަބީަކ  ބަލަންޖެހެއެވެ.  ިސފަތަކަށް 

ބިޮއފީަތގެ ިޑޒިައނިާއ، ބިޮއފިަތ އެޅުމުގެ ޚަރަދާ ގިުޅފިައވީާތއެވެ.

ު )ހ( ފެންގަނޑުގެ ިފިނހޫނިުމނިާއ ިފިނހޫނިުމނަށް ބަދަލުއަންނަ ިމންވަރ

ު )ށ( ފެންގަނޑުގިައ ިއތާގެ ކާނާ ހުންނަ ިމންވަރ

ު )ނ( ފެންގަނޑު ތަޣައްޔަރު ވެފިައވާ ިމންވަރ

ް )ރ( ފެންގަނޑުގެ ިކލަނބުކަނ

ު )ބ( ފެންގަނޑުގެ ވަތު މާޑ

ް )ޅ( ފެންގަނޑުގެ އިޮއވަރިާއ، ހަލަބިޮލކަނ

)ކ( ފެންގަނޑުގެ ފުނިްމން

)އ( ފެންގަނޑަށް ިނވާ ިލބޭ ިމންވަރު   

)ވ( ފެންގަނޑުގެ ވަތުގެ ިސފަ

ގިުޅފިައވާ  ިދިރއުޅުމާ  ިއތާގެ  މިައގަޑުގޮތެއްގިައ  ިސފައީަކ   ފްަސ  އެވާ  ފުރަތަމައަށް  އެންމެ 

މުތް  އިަދ  ިދިރއުޅުމާވްެސ،  ިއތާގެ  ދިެސފައީަކ   އެވާ  ހަތްވަނައަށް  ހަވަނައިާއ  ކަންކަމެވެ. 

އާލާކުރާ ބިޮއފީަތގެ ިޑޒިައނިާއ އިޭތ ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ ިމންވަރާވްެސ ގިުޅފިައވާ ދެކަމެވެ. އެންމެ 

ިޑޒިައނިާއ އިޭތ ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ  ފަހު ދިެސފަ މިައގަނޑުގޮތެއްގިައ ގިުޅފިައވީަނ  ބިޮއފީަތގެ 

ިމންވަރާއެވެ.

ިއތާގެ ިދިރއުޅުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވީަނ އިޭތ އުޅޭ ފެންގަނޑުގެ ިފިނހޫނު ިމނާ ގިުޅފައެވެ. ިއތާ 

ހަރަކާތްތައް  ިއތާގެ  ިފިނވުމުން  ވުރެ  ވަރަކަށް  ވިަކ  ިފިނހޫނިުމނެއްގައެވެ.  ވިަކ  ިދިރއުޅީެނ 

ިއތައަށް  ގަދަވުމުންވްެސ  ހޫނު  މަރުވެއެވެ. މާ  ިއތާ  ިފިނވުމުން  ބޮޑަށް  މަޑުވެއެވެ. އިަދ  މާ 

ވަރުބިަލކަން ިލބެއެވެ. ިފިނހޫނިުމން މިަތވުމުން )ވިަކ ހައްދެއްގެ ތެރޭގިައ( ިއތައިާއ މުތް އަވަހަށް 
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ރޯލެއްކުޅެއެވެ. ިފިނހޫނު  މިުހންމު  ިބހިާއ ފިަނ ދޮންވުމުގިައ ިފިނހޫނިުމން  ބޮޑިެތވެއެވެ. ިއތާގެ 

ިމނަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ަސބަބުން ިއތާ ިބްސ ދޫކުރުމަށިާއ ފިަނ ދޫކުރުމަށް މަގުފިަހކޮށްދެއެވެ.

ނެތުމިާއ،  ކަމެއް  ތަޣައްޔަރު  ފެންގަނޑުގިައ  ހުރުމިާއ،  ިގނިައން  ކާނާ  ިއތާގެ  ފެންގަނޑުގިައ 

ިސއްހަތުގިައ  ހިެދބޮޑުވުމަށިާއ ފިުރހަމަ  ކުޑަވުން، ިމކަންކަމީަކ ިއތާ  ިކލަނބުކަން  ފެންގަނޑުގެ 

ހުރުމަށް ބޭނުން ކަންކަމެވެ. 

ވަތުމާޑޭ ބުނެވީެނ  ކަނޑުގެ ނުވަތަ ފެންގަޑެއްގެ އެންމެ އީަޑގެ މީަތ ފަށަލިައގިައ ހުންނަ ވިެލ، 

އިަކިރ، ގާ ފުނޑު ނުވަތަ ިދރޭ ގާ ފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ.  ހްުސ ވިެލ ހުންނަ ަސރަހައްދަށް ވުރެ، 

އިަކިރ ނުވަތަ ގާ ފުނޑު ހުންނަ ަސރަހައްދު ިއތާމުތް އާލާކުރުމަށް ރަނގަޅެވެ. ަސބަބީަކ ިމފަދަ 

ަސރަހައްދު ހަލަބިޮލ ވިާއރު ިކަސޑު ިހލުން ކުޑަވާނީެތއެވެ. ިދރޭ ގާ ހުންނަ ަސރަހައްދުގެ މީަތގިައ 

ިއތާމުތް އާލާކުރާ ބިޮއފިަތ އެޅުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އީެއ ިދރޭ ގަލަށް ގެއްލުން ިލބޭނީެތއެވެ. 

ކެއުމުގެ  ިއތާ  އާލާކުރާ  ރޮނޑު،  ބެލެވޭ  ކަމަށް  އުޅޭނެ  ިގނިައން  ަސރަހައްދުގިައ  ިމފަދަ  އިަދ 

ފުރަުސތުވްެސ ބޮޑުވާ ނީެތއެވެ.

ިއތާ  ކާނާއިާއ އޮކިްސޖަން  ިއތައަށް ބޭނުންވާ  ަސބަބުން  ފެންގަނޑުގެ އިޮއވަރިާއ ހަލަބިޮލކަމުގެ 

ކިައިރއަށް މެދުނުކިެޑ ގެންެސދެއެވެ. އިަދ އެކަމުގެ ަސބަބުން ިއތާގެ ހިަށގަނޑުން ބޭރުކުރާ ނިަޖހިާއ 

ިއތައާ ދުރަށް ގެންގްޮސދެއެވެ. މާ ބޮޑަށް އިޮއގަދަވެ، މާ ބޮޑަށް ފެންގަޑު ހަލަބިޮލވުމުން  ިވހަ 

ފެންގަޑުން ކާނާ ހޯދުމަށް ިއތައަށް ދިަތވެއެވެ. އިަދ  އިޮއގަދަވެ، ފެންގަޑު ހަލަބިޮލވުމުގެ ަސބަބުން  

މުތް އާލާކުރާ ބިޮއފިަތތަކަށް ގެއްލުން ިލބެއެވެ.  

އިަދ  އިަލގަދައެވެ.  ހޫނުވެފިައ  ގޮތެއްގިައ  އާއްމު  ަސރަހައްދު  ިތލަ  ވުރެ  ަސރަހައްދަށް  ފުން 

ިގނައެވެ.  ކާނާ  ިއތާގެ  އާއްމުގޮތެއްގިައ   މީަތބިައގިައ  ފުނަްސރަހައްދުގެ  ަސރަހައްދިާއ  ިތލަ 

ިމހެންކަމުން ފުނިްމނުގެ ަސބަބުން، ިއތާ ހިެދ ބޮޑުވުމަށިާއ މުތުގެ ފެންވަރަށް ނީުސދާ ގޮތެއްގިައ  

އަަސރުކުރެއެވެ. އީެއ  ކާނާއިާއ، ިފިނހޫނިުމނިާއ، އީަލގެ ޒީަރއިާއންނެވެ.
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ިތލަ ަސރަހައްދަށް ވުރެ ފުން ަސރަހައްދުގިައ އަޅާ ބިޮއފީަތގެ ނިަގިލ ވާތައް ިދގުވުމުން، ިތލަ 

ަސރަހައްދުގިައ އަޅާ ބިޮއފައްޗަށް ވުރެ ފުނަްސރަހައްދުގިައ އަޅާ  ބިޮއފީަތގެ އަގު ބޮޑެވެއެވެ.

ިއތާމުތް އާލާކުރާ ަސރަހައްދީަކ ދެ މުޫސމުގިައ ވްެސ ިނވާ ިލބޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އޭރުން 

ބިޮއފިަތތައް ހަލާކުވުން ކުޑަވާނެއެވެ.  ބިޮއފިަތ ިޑޒިައންކުރުމުގިައ އެ ަސރަހައްދުގެ ވަތުގެ ނުވަތަ 

އީަޑގެ ިސފައަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. ފަރުގެ ގުންޑިޮޅ  ތެދަށް ހުންނަ ަސރަހަދުގިައ ބިޮއފިަތ އެޅޭނޭ 

ގޮތްތައް ފަރުގެ ގުންޑިޮޅ ފެތިުރފިައ ހުންނަ ަސރަހައްދުގިައ އެޅޭނޭ ގޮތްތަކަށްވުރެ ިގނައެވެ.

މީަތގިައ ބުނިެވފިައވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރަށް، ިއތާމުތް އާލާކުރުމަށް ަސރަހައްދު ކަނޑައެޅުމުގިައ 

ބަލަން ޖެހޭ މިުހންމު އެހެންކަމެއް ވްެސ ވެއެވެ. އީެއ ިއތާމުތް އާލާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މޫދުގެ 

ަސރަހައްދާ ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރާ ީމހުން ިތބޭ ރަށާ ދެމެދުގިައވާ ދުރިުމނެވެ. 

ަސރަހައްދު ރަށާ ގާތިްވ ވަރަކުން ބިޮއފިަތތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެއެވެ.        

  

ިސފަތަކަށް  މިައގަނޑު  ކޮށްދޭ  ތަފާތު  ަސރަހައްދާ  އަނެއް  ަސރަހައްދު  އެއް  ކަނޑުގެ  ރާއްޖޭގެ 

ބަލާފިައ ިއތާމުތް އާލާކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް އެންމެ ރަނގީަޅ  މަަސއްކަތް ކުރާ ީމހުނިްތބޭ ރަށާ 

ދުރުނޫން، 20-30 ީމޓަރުގެ ފުނިްމން ހުންނަ، އީަޑގިައ އިަކިރ، ގާ ފުނޑު، ނުވަތަ ވިެލ ހުންނަ، 

ފެންގަނޑުގެ ިކލަނބުކަން ކުޑަ، އިޮއވަރު މާ ގަދަނޫން، ގަދަ ނުވާ، އަބަދުވްެސ ިނވާކަން ިލބޭ 

ަސރަހައްދެކެވެ. ިމކަހަލަ ަސރަހައްދަކަށް ިގނަފަހަރުވީާނ ފަރެއްގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ ބޭރެވެ. ިއތާމުތް 

މަަސއްކަތްތައް  އެޅުމުގެ  ބިޮއފިަތ  އެތަނުގިައ  ފަހު،  ކަނޑައެޅުމަށް  ަސރަހައްދެއް  އާލާކުރުމަށް 

ފިެށދާނެއެވެ.
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ް 8. ބިޮއފިަތ އެޅުނ

ިއތާމުތް އާލާކުރާ ބިޮއފައްޗީަކ ބިޮއ އައަްސިއ، ފެންމީަތގިައ އޮންނަ ގޮތަށް މޫދުގިައ އަޅިައފިައވާ 

ދުމިަށ  އީަޑގިައ  އިަދ  ހަދިައގެން،  ކަނދުފިަތ  ލަކިުޑން  އިޮނގަޑެކެވެ.   ވަލުގެ  ނުވަތަ  ވަލެއް 

ހަދިައގެން ވްެސ ިއތާމުތް އާލާކުރެއެވެ. ިމގޮތްތަކުގެ ތެރިެއން ރާއްޖޭގިައ ިއތާމުތް އާލާކުރުމަށް 

އެންމެ ރަގަޅު ގޮތީަކ ބިޮއފިަތ ބޭނުންކޮށްގެން މުތް އާލާކުރުމެވެ.  

ް 8.1 ބިޮއފީަތގެ ވައްތަރުތައ

އަޖުމަ  ބިޮއފީަތގެ  ބާވަތުގެ  ދެ  މްަސރޫއުގިައ   އާލާކުރުމުގެ  ިއތާމުތް  ިހންގުނު  ރާއްޖޭގިައ 

ބިެލފިައވެއެވެ. އީެއ އިޮނގަނޑު ބިޮއފައްޗިާއ ލޭނު ބިޮއފައްޗެވެ.

އިޮނގަނޑު ބިޮއފައްޗީަކ ބިޮއ އެއިްސ ވަލުން ކަންކަން ވިަޑފިަތވާގޮތަށް ހަތަރު ކަންކިަށ ހަދިައ، 

އެކަހަލަ ވާ އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތާށް ހަތަރު ކަންކީަށގެ ތެރޭގިައ ދަމިައ، ކަން ކަނަށިާއ އިަރ 

އިަރމައްޗަށް ނިަގިލލިައގެން އަޅާ ބިޮއފައްޗެކެވެ.

 

ލޭނު ބިޮއފައްޗީަކ ބިޮއ އެއިްސ ވަލެއްގެ ދެކޮޅަށް ނިަގިލ ލިައގެން އަޅާ ބިޮއފައްޗެކެވެ. ިއތާމުތް 

އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތަށް ިމކަހަލަ އެއްވަލުގެ ބިޮއފިަތ ކިައިރ ކިައީރ އިެޅދާނެއެވެ.

އީެއ  ލަހެވެ.  ހަލާކުވުން  ބިޮއފިަތ  ލޭނު  ވުރެ  ބިޮއފައްޗަށް  އިޮނގަނޑު  އޮންނިައރު   މޫދުގިައ 

އިޮނގަނޑު  އިަދ  ކުޑީަވމައެވެ.  އެޅުން  އިޮއ  ބިޮއފީަތގިައ  ލޭނު  ވުރެ  ބިޮއފައްޗަށް  އިޮނގަނޑު 

ވްެސ ފޭަސހައެވެ.  މަރާމާތުކުރަން  ބިޮއފިަތ އަޅާށިާއ، ހަލާކުވެއްޖެނަމަ  ލޭނު  ވުރެ  ބިޮއފައްޗަށް 

ިމފޮތުގިައ ތަފީްސލުކޮށް ބަލާލިެވފިައ ވީާނ ހަމައެކިަނ ލޭނު ބިޮއފައްޗަށެވެ.

އިޮނގަނޑު ބިޮއފައްޗިާއ ލޭނު ބިޮއފައްޗީަކ ބިޮއފީަތގެ ިޑޒިައނަށް ބަލިާއރު ފާހަގަކުރެވޭ ދެބާވަތުގެ 

ބާވަތުގެ  ިތން  ބަލާފިައ،  ގޮތަށް  ކުރާ  ބޭނުން  ބިޮއފިަތ  އާލާކުރުމުގިައ  ިއތާމުތް  ބިޮއފައްޗެވެ.  
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ބިޮއފިަތ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އީެއ:

)ހ( ކިުދ ިއތާ ހޯދާ ބިޮއފިަތ

)ށ( ިއތާ ބޮޑިެތ ކުރާ ބިޮއފިަތ

)ނ( މުތް އާލާކުރާ ބިޮއފިަތ، ިމއެވެ. ހިުރހާ ބޭނުމަކަށް އެއް ިޑޒިައނުގެ ބިޮއފިަތ )ލޭނު ބިޮއފިަތ، 

ނުވަތ އިޮނގަނޑު ބިޮއފިަތ( ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.

ބިޮއފައްޗެވެ.  ބަހައްޓާ  ފައްތާފިައ  އިަޑއަށް  މާޑު  ތަތްކުރާ  ިއތާ  ބިޮއފައްޗީަކ  ހޯދާ  ިއތާ  ކިުދ 

ިއތާ ބޮޑިެތކުރާ ބިޮއފައްޗީަކ ކިުދ ިއތާ ހޯދާ ބިޮއފިަތން ިލބޭ ިއތާ ިއތުރަށް ބިޮޑިތކުރުމަށްޓަކިައ 

ފައްތާފިައ ބަހައްޓާ ބިޮއފައްޗެވެ. މުތް އާލާކުރާ ބިޮއފައްޗީަކ ިއތާގެ ތެރެއަށް މުތްއޮށް ލެއްވުމަށް 

ފަހު، މުތް އާލާކުރުމަށްޓަކިައ ިއތާ ފައްތާފިައ ބަހައްޓާ ބިޮއފައްޗެވެ.

ް 8.2 ބިޮއފިަތ ހެދުނ

ލޭނު ބިޮއފިަތ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މިައގަނޑު ތަކެއްޗީަކ:

ެ )ހ( ނިައލޯނު ވާ، 18 އެމްއެމްގ

ެ )ށ( ކައްކާތެޔޮ ހްުސކިުރ ހަން، 20 ީލޓަރުގ

ެ )ނ( ކަންވާރު، 200 ނުވަތަ 250 ރާތަލުގ

)ރ( ިސިލކޮން ތެރްަސ

ެ )ބ( މަޑު ހިޮޅ، 6 ޫސތު ޑިައީމޓަރުގ

)ޅ( ބޮޑިެތ ނިަގިލ، ، ނުވަތަ އެންގަލް ދަގަޑު، 2 ިއނިްޗ ފުޅާ، 5 ފޫޓިްދގު، ިމއެވެ.

ލޭނު ބިޮއފައްޗެއްގެ ފެން މީަތގިައ އޮންނަ ބިައގެ ިދގިުމނީަކ 50 ީމޓަރެވެ. ދެކޮޅު އެއުްސމަށް 

ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރީާނ  ކައްކާ  ިއތުރުކޮށްލަންޖެހެއެވެ. ބިޮއގެ  2 ީމޓަރު  ވަލަށް  50 ީމޓަރުގެ 

އަތްގަޑިާއ  ހަމުގެ  ގޮތީަކ  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއުްސމަށް  ހަން  ވަލުގިައ  ހަމެވެ.  ހްުސކިުރ  ތެޔޮ 
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އެތެރޭ  މިަތގަޑުގެ  ހަމުގެ  ކިުރން  އްަސޖެހުމުގެ    .)13 )ކުރެހުން  އްަސޖެހުމެވެ  ވަލާއެކު 

އިަރފަށަށް ިސިލކަން ތެރްަސ އަޅިައ، ބާރަށް ހަމުގެ މިަތ ޖަހަންވާނެއެވެ. އީެއ ހަމުގެ ތެރެއަށް 

ފެންވަނަ ނިުދނުމަށްޓަކައެވެ. އްަސޖެހުމަށްޓަކިައ ވާ ިބންމީަތގިައ ދަމާލާށެވެ.  ދެން ވަލުގެ ކޮންމެ 

ވަލުގެ  ފަހު  ފަޅާލުމަށް  މަޑުހިޮޅކޮޅު  ދެ  ިދގިުމނުގެ  ިއނިްޗ   14 ދޫކޮށް،  އެއީްމޓަރު  ކޮޅަކުން 

ދެކޮޅަށް ލައްވިައ، ިމ ދެ ހިޮޅކޮޅުގިައ ޖެހޭގޮތަށް ދެ ހަން ބަހައްޓިައ، ހިޮޅކޮޅިާއ ވަލިާއ ހަމުގެ 

އަތްގަނޑާ އެއްކޮށް ކަންވާރުން އްަސޖަހާށެވެ. އްަސޖަހިާއރު ހިޮޅކޮޅުން ފަޅިާލތަން ބަހައްޓަންވީާނ 

އަތްގަނޑުގިައ ނުޖެހޭގޮތަށެވެ. ދެން، ދެހަން ދޭތެރޭ 4.17 ީމޓަރު ބަހައްޓާފިައ ިއތުރު 11 ހަން 

)ޖުމްލަ 13 ހަން( ކިުރން ބުނެވުނު ގޮތަށް ވަލުގިައ އްަސޖަހިައ، ވަލުގެ ދެކޮޅުގިައ މިަޅގަޑެއް 

ހެދުމުން  50 ީމޓަރުގެ ލޭނު ބިޮއފިަތ ހަދިާނމީުނއެވެ )ކުރެހުން 14(. ގޮށްޖަހިައގެން މިަޅގަނޑު 

ހެދުމަށްވުރެ ފަލްަސކޮށްގެން މިަޅގަނޑު ހެދުން ރަނގަޅެވެ. ވަލުގިައ ބޮޑު ގޮށެއް ހުރެއްޖެ ނަމަ، 

އެގޮށުގިައ ފެއާްސިއ ިރނދިަލ ޖަހިައގެން ވާ ބަރުވާނެއެވެ.   

ލިެވދާނެއެވެ.  އަމުނާވްެސ  ތެރެއަށް  ވަލުގެ  ފަޅާނުލާ  ހިޮޅކޮޅު  އްަސޖަހިާއރު،  ހަން  ވަލުގިައ 

ިމގޮތަށް ހަދާކަމަށް ވަންޏާ، ވަލަށް ލައްވަންޖެހޭ ހިުރހާ ހިޮޅކޮޅުތަކެއް ހަން އައަްސން ފެށުމުގެ 

ކިުރން ލައްވިައ، ހަން އައަްސންޖެހޭ ިހާސބުތަކަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. ހިޮޅކޮޅެއް ވަލުގެ ތެރޭގިައ 

ވަލުގިައ  މިަތގަނޑު،  ޚާއަްސކޮށް  ހަން،  އޮންނިައރު  މޫދުގިައ  ބިޮއފިަތ  ބޭނުމީަކ   ބޭންދުމުގެ 

ކޭއިްތގެން ވާ ކަފްާސވެދާނީެތއެވެ.
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ކުރެހުން 13: ބިޮއފީަތގެ ވަލުގިައ ހަން އެއުްސމަށް ބޭނުންކުރާ އްަސ 
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ް 8.3 ވަލުގެ ކޮޅުހެދުނ

ިމތަނުގިައ ވަލުގެ ކޮޅު ހެދުމޭ ބުނެފިައ ިމވީަނ ބިުރކޮށްލާ ވަލުގެ ކޮޅު ނިުނއުޅޭ ގޮތަށް ހެދުމަށެވެ. 

ބިުރކޮށްލާ ވަލުގެ ކޮޅަށް ގޮތެއް ނުހަދާ ބަހައްޓިައިފ ނަމަ، އިުޅތައް ިނއުޅެމުންގްޮސ ވަލުގެ ބައެއް 

ކަމެއް  ނިުދނުމަށްޓަކިައ ިތން  ިނއުޅުނަ  ކޮޅު  ހަލާކުވެދާނެއެވެ. ވަލުގެ  ވަރަށް  ނުކެރެވޭ  ބޭނުން 

ކުރިެވދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމީަކ ނިައލޯނު ވަލެއް ނަމަ، ވަލުގެ ކޮޅު ހޫނުކޮށްގެން ިވރުވާލިައ ހިުރހާ 

ނަރުތައް ތަތް ކޮށްލުމެވެ. ދެވަނަ ކަމީަކ ވަލުގެ ކޮޅުގިައ ިހމަ ވާކޮޅެއް އޮޅާފިައ އައާްސލުމެވެ. 

ނުވަތަ ފަލްަސކުރުމެވެ. ިތންވަނަ ކަމީަކ ިހމަވަލެއްނަމަ ކޮޅުގިައ ގޮށެއްޖެހުމެވެ )ކުރެހުން 15(.   

ް ކުރެހުން 14: އެޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރިެވފިައވާ ބިޮއފައްޗެއ

ް ކުރެހުން 15:  ބިުރކޮށްލާ ިހމަ ވަލުގެ ކޮޅު ިނއުޅުނަ ނިުދނުމަށްޓަކިައ ޖަހާ ގޮށ
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ް 8.4 ބިޮއފިަތ އެޅުމުގެ މަަސއްކަތ

ބިޮއފިަތ ިގނަފަހަރަށް އަޅީަނ ފަރެއްގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ ިނވަލުގައެވެ. ބިޮއފިަތ އެޅުމަށް ހަމަޖިެހފިައވާ 

ތަނަށް ބިޮއފިަތ ގެންގްޮސ، ފުރަތަމަ ބޭރު ނިަގިލ ލާށެވެ. ނިަގިލ ލީާނ ތަނުގެ ފުން ިމނަށިާއ، ބިޮއފިަތ 

ފަރާ ފޭގިައ ބާއްވަން ގްަސތުކުރާ ވަރަށް ބަލާފައެވެ. ނިަގިލ ވަލުގެ ިދގިުމނީަކ ތަނުގެ ފުނިްމނުގެ 

ިދޔަ ނިުދނުމަށްޓަކައެވެ.  ބަހައްޓީަނ  ފޭަސހިައން ނިަގިލ ކަހާލިައގެން  ިތންގުނައެވެ. ިމިދގިުމން 

ނުވަތަ ވާ އެއުްސމަށް ޖަހާ ދަގަނޑު ލުހުނަ ނިުދނުމަށްޓަކައެވެ. ިމގޮތުން 30 ީމޓަރު ފުނިްމން 

ހުންނަ ތަނެއްނަމަ ނިަގިލ ވަލުގިައ 90 ީމޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ. ނިަގިލ ވައްޓާލިާއރު، ނިަގީލގިައ 

ގޮތަށެވެ. ވަލުގިައ  ިނއުޅޭ  އިަމއްލައަށް  ދާވަރުން  އޮންނަންވީާނ ނިަގިލ އިަޑއަށް  ޖަހާފިައވާ  ވާ 

އިޮޅދާނެ ނުވަތަ އަޅައގެންފާނެ އެއްވްެސ އެއްޗެއް ވާ ކިައީރ އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. އިަދ ީމހުންވްެސ 

ިތބެންވީާނ ރައްކާތިެރ ިހާސބެއްގައެވެ. ވައްޓިާލ ނިަގއްޔަށް ދޫ ީދގެން އުޅަނދު އައްދަށަށް ގެންނާށެވެ. 

ބިޮއފީަތގެ  ނިަގިލވާ  ނިަގިލ އަޅުވާށެވެ.  ދެން  ވާންކޮށް  ވަލަށް  ގާތްވުމުން  ކޮޅަށްދާން  ނިަގިލވާ 

މިަޅގަނޑުގިައ އައަްސިއ، ބިޮއފިަތ މޫދަށް ދޫކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އައްދަށު ނިަގިލ ލާށެވެ. ިމނިަގިލ 

އޮންނަން ވީާނ  އުރަފަށުން ނައްޓިައ، ގާ ނުހުންނަ ނުވަތަ ގާ މަދު ިހާސބުގައެވެ. އައްދަށު ނިަގިލވާ 

ގެންގްޮސ ބިޮއފީަތގެ އައްދަށު ކޮޅު މިަޅގަނޑުގިައ އައަްސިއ، ބިޮއފައްޗަށް ވާންކުރާށެއެވެ. އެއަށް 

ފަހު ބިޮއފީަތގެ ކޮންމެ ކޮޅެއްގިައ ނިަގިލ ވަލުގިައ ދެހަން އެއުްސމުން ބިޮއފިަތ އަޅިައ ިނމީުނއެވެ. 

ބިޮއފައްޗިާއ ފަރާ  އަޅާ  ގަދަކުރުމެވެ. ިމގޮތަށް  ފެނުބާރު  ކޮޅުގެ  ބޭނުމީަކ ބިޮއފީަތގެ  ިމހަންތަކުގެ 

ދޭތެރިެއން އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ބިޮއފިަތ ކޮޅުގިައ ހަން އައާްސިއރު، ފުރަތަމަ ވާކޮޅެއްގެ މެދު ހަމުގެ އަތްގަނޑުގިައ އައާްސށެވެ. 

ދެން ވާ ގަނޑުގެ ދެކޮޅު، ދެގޮށް ދުރުގިައ ހުންނަ ގޮތަށް، ބިޮއފިަތ ވަލުގިައ އައާްސށެވެ. ބިޮއފީަތގިައ 

އައާްސ ކޮންމެ ހަމެއް ހުންނަން ވީާނ އެކިަތ އަނެކެއްޗާ ނުޖެހޭ ވަރަށް ދުރުގައެވެ. ދިޭތ ދޭއްޗަށް 

ޖެހޭނަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ހަން ހަލާކު ވާނެއެވެ. އެއް ވާކޮޅުން މިައވަލުގިައ ހަން އެއުްސމުން، ނުވަތަ 

ދެވާކޮޅުން މިައވަލުގިައ ހަން އައާްސިއރުވްެސ ދެގޮށް ކިައީރގިައ ޖެހުމުން ހަން އެނބިުރ އެނބިުރ 

ވާކޮޅު ކަޑިައގެން ިހގިައދާނެއެވެ. ދެ ވާކޮޅުން، ދެ ގޮށް ދުރުގިައ ހުންނަ ގޮތަށް  މިައވަލުގިައ ހަން 

އެއުްސމުގެ ބޭނުމީަކ ވާކޮޅު ވަރުގަދަ ކުރުމިާއ ހަން އެބުރުން ހުއްޓުވުމެވެ. 
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ބިޮއފިަތ  ގޮތަށްވްެސ  ގޮތް  އެހެން  ބަދަލުގިައ  ލުމުގެ  ނިަގިލ  ދެކޮޅަށް  ހަރުކުރުމަށް  ބިޮއފިަތ 

ހަރުކުރިެވދާނއެވެ. ހަމަ އެކިަނ ބޭރު ކޮޅަށް )އާއްމު ގޮތެއްގިައ ފުންކޮޅަށް( ނިަގިލ ލިައ، އައްދަށު 

އެއިްސދާނެއެވެ  ޖަހިައ، ދަގަޑަށް ނިަގިލ ވާ  އީެހގިައ ީފނިައގެން  ދަގަނޑު  ވިައފީުޅގެ  ކޮޅަށް 

އައްދަށު  ިތލަނަމަ،  ީމޓަރަށްވުރެ   30 ބޭރުކޮޅު  ަސރަހައްދުގެ  އަޅާ  ބިޮއފިަތ   .)16 )ކުރެހުން 

ނިަގިލވާ  ދަގަޑުޖަހިައ  ީފނިައގެން  އީެހގިައ  ވިައފީުޅގެ  ބޭރުކޮޅަށްވްެސ  އެއްފަދިައން  ކޮޅެކޭ 

އެއިްސދާނެއެވެ )ކުރެހުން 17(. ިމގޮތަށް އަޅާ ބިޮއފައްޗިާއ ފަރާ ދޭތެރިެއން އުޅަނދު ފަހަރަށް 

ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ފަރުގެ ގުންޑީޮޅގެ ތެދުބޮޑު ނަމަ، ފަރުގެ މީަތގެ ިތލަ ިހާސބަށް )ވިައފިުޅ ނާޅާ މަަސއްކަތް ކުރެވޭ 

ިހާސބަށް( ދަގަނޑު ޖަހިައ ނިަގިލ ވާ އެއިްސދާނެއެވެ )ކުރެހުން 18(. ިމގޮތަށް ބިޮއފިަތ އަޅިާއރު، 

ބިޮއފީަތގެ ބޭރުކޮޅު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނިަގިލ ލިެވދާނެއެވެ. ނުވަތަ ވިައފީުޅގެ އީެހގިައ ީފނިައގެން 

ދަގަނޑު ވްެސ ޖިެހދާނެއެވެ. ިމގޮތަށް ފަރުގެ ިތލަ ިހާސބުގިައ ނިަގިލވާ ހައްޔަރުކޮށްގެން އަޅާ 

ގުންޑީޮޅގެ  ފަރުގެ  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ދަތުރެއް  އުޅަނދުފަހަރަކަށް  ދޭތެރިެއން  ފަރާ  ބިޮއފައްޗިާއ 

ތެދުބޮޑު ތަންތަނުގިައ ވްެސ، އުޅަނދު ފަހަރަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިޮއފިަތ އިެޅދާނެއެވެ. 

ޖަހިައ ވާ  ދަގަނޑު  ިހާސބަށް  ިތލަ  ތަނުގިައ ފަރުގެ  ތަން  ގޮންޑިޮޅ ފެތިުރފިައ ހުންނަ  ފަރުގެ 

އައަްސިއގެން ބިޮއފިަތ އަޅާނަމަ، އައްދަށު ނިަގިލވާ ވަރަށް ިދގުވާނެއެވެ. އީެއ ގުންޑިޮޅ ތެދު ބޮޑު 

ތަންތަނާ ިޚލާފަށް، ގޮންޑިޮޅ ފެތިުރފިައވާ ތަންތަނުގިައ ބިޮއފީަތގެ ފެންމީަތ ބިައ ބާއްވިާއރު، ިމބިައ  

ބޭއްވުމަށް އެކީަށގެންވާ ފުނިްމން ިލބީޭނ ފަރާ ވަރަށް ފިޭއން ކަމުގިައ ވީާތއެވެ. ނިަގިލވާ ިދގިުވ 

ވަރަކުން ބިޮއފިަތ އިަރ އިަރއަށް ހޫރޭނެއެވެ. އިަދ ޚަރަދުވްެސ ބޮޑުވާނެއެވެ.   
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ކުރެހުން 16: ގުންޑިޮޅ ފެތިުރފިައވާ ތަންތަނުގިައ، ފަރާ ީވކޮޅުގެ ގުންޑީޮޅގެ މެދާ ިހާސބަށް ދަގަނޑު ޖަހިައ ބޭރު 

ކޮޅަށް ނިަގިލ ލާފިައވާ ބިޮއފިަތ   

ކުރެހުން 17: ގުންޑިޮޅ ފެތިުރފިައވާ ތަންތަނުގިައ، ފަރާ ީވކޮޅުގެ ގުންޑީޮޅގެ މެދާ ިހާސބަށް ދަގަނޑު ޖަހިައ، ބޭރު 

ކޮޅަށް ވްެސ ދަގަނޑު ޖަހާފިައވާ ބިޮއފިަތ

ކުރެހުން 18: ގުންޑީޮޅގެ ތެދުބޮޑު ތަންތަނުގިައ، ފަރާ ީވކޮޅުގެ ގުންޑީޮޅގެ މީަތބަޔަށް ދަގަނޑު ޖަހިައ ބޭރު ކޮޅަށް 

ނިަގިލ ލާފިައވާ ބިޮއފިަތ 
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ް 9. ކިުދ ިއތާ ހޯދުނ

ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތަށް ިގނަ ޢަދަދަކަށް ބޮޑިެތ ިއތާ ބޭނުންވެއެވެ. މުތް އާލާކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ބޮޑިެތ ިއތާ ހިޯދދާނެ އެއްގޮތީަކ، ކިުދ ިއތާ ކަނޑުން ހޯދިައގެން ބޮޑިެތކުރުމެވެ. ކިުދ ިއތާ 

ކަނޑުން ހޯދުން ިބނާ ކުރިެވފިައ ވީަނ ިއތާގެ ިދިރއުޅުމުގެ މައްޗަށެވެ. ިބހުން ނުކުމެގެން އުޅޭ ކިުދ 

ިއތާ ވިަކ ވަރަކަށް ބޮޑިެތވުމުން އިަޑއަށް ވެއިްޓ ހަރު އެއްޗީެހގިައ ތަތްކުރެއެވެ. ިއތާ އާލާވުމަށް 

ަސރަހައްދެއް ިކތަންމެ ރަނގަޅު ކަމުގިައ ިވއްަސ، އެތަނުގިައ ިއތާ ތަތްކުރުމަށް ކަމުދާ އެއްޗިެހ 

ނެތްނަމަ، އެތަނުގިައ ިއތައެއް އާލާއެއް ނުވާނެއެވެ. ިއތާގެ ިދިރއުޅުމުގިައ އަންނަ، އެއްޗީެހގިައ 

ތަތްކުރާ މަރުހަލާ އަންނިައރު، ިއތާ ތަތްކުރާނޭ އެއްޗިެހ ިގނިައން ިލބެން ހުންނަނަމަ، އޭއްޗީެހގިައ 

އެއްޗިެހ ކަނޑުގިައ ބެހެއްޓުމީަކ  ތަތްކުރާ  ިއތާ  ބޮޑިެތވެއެވެ. ިމހެންކަމުން  ތަތްކޮށްގެން  ިއތާ 

ފޭަސހިައން  ިއތާ ހޯދިައގެން ބޮޑިެތ ކުރެވޭނޭ ގޮތެކެވެ.

އެންދިެރގަހާ  ތަތްކުރާ  އާއްމުކޮށް  ިއތާ  ިމބާވަތުގެ  ވީަނ   އާލާވުން  އެންދިެރިއތާ  ރާއްޖޭގިައ 

އާލާވުމަށް  ިއތާ  ނުވެއެވެ.  އާލާއެއް  ިއތައެއް  އެންދިެރ  ތަނެއްގިައ  ނެތް  އެންދިެރ  ގިުޅފައެވެ. 

އެއްޗިެހ  އެހެން  ކަމުދާ  ތަތްކުރުމަށް  ިއތާ  ނެތްަސ،  އެންދިެރގްަސ  ތަނެއްގިައ  އެކީަށގެންވާ 

ބަހައްޓިައިފނަމަ، އެއެއްޗީެހގިައ އެންދިެރިއތާ ތަތްކުރެއެވެ. ިމހެން ކަމުން ިއތާ ތަތްކުރުމަށް ކަމުދާ 

އެއްޗިެހ ކަނޑުއިަޑއަށް ފައްތިައގެން ކިުދ އެންދިެރ ިއތާ ހިޯދދާނެއެވެ. ކިުދ އެންދިެރ ިއތާ ކަނޑުން 

ހޯދުމަށް ޕްލްާސިޓކް ދާ ކޮޅުކޮޅު، ޓައަރު ކޮޅުކޮޅު ފަދަ ހަރު އެއްޗިެހ ިގނަ އަދަދަކަށް ކަނޑު 

އިަޑއަށް ފައްތާފިައ ބަހައްޓާށެވެ. ިމގޮތުން ބަހައްޓާ އެއްޗީެހގިައ ކިުދ ިއތާ ތަތްކުރާނެއެވެ. 

 

ކިުދ ިއތާ ކަނޑުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗީަކ: 

  

)ހ( ޕްލްާސިޓކް ދާ

ު )ށ( ކަންވާރ

ެ )ނ( ވާ، 10 ިމިލީމޓަރު ފަލިަމނުގ

)ރ( ބަރު )އިެޅގާ(

)ބ( ކިުދ ިއތާ ހޯދާ ބިޮއފިަތ، ިމއެވެ.
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ް 9.1 ިއތާ މާޑު ހެދުނ

ިއތާ މާޑީަކ ިއތާ ތަތްކުރުވުމަށް ކަނޑު އިަޑއަށް ފައްތާ ހަރު އެއްޗެއެްސވެ. މާޑު ހެދުމަށްޓަކިައ 

ޕްލްާސިޓކް ދާ ގާތްގަނޑަކަށް އެއްފޫޓު އެއްފޫޓުގެ ަސިއޒަށް ކަފިައ، ހިޮޅއަކަށް ވާގޮތަށް ދެކިައިރ 

ފުށުއަރުވިައ،  ދަލުގެ މީަޅގެ ތެރެއަށް ކަންވާރު ލައްވިައގެން ހީޮޅގެ ދެކޮޅު އައާްސށެވެ. ިމގޮތަށް 

އެތައް ބިައވަރު ދާކޮޅެއް ހަދާށެވެ. ިމިއން ކޮންމެ ދާ ކޮޅީަކ ިއތާ މާޑެކެވެ. ދެން ިމ ދާކޮޅުތައް 

5 ީމޓަރު ިދގު ވާކޮޅެއްގިައ، ކޮންމެ ީމޓަރެއްގިައ ދެ ދާކޮޅު ހުންނަ ގޮތަށް އައާްސށެވެ )ކުރެހުން 

19(. އެއަށްފަހު ވާކޮޅުގެ އެއް ކޮޅުގިައ މިަޅއެއް ޖަހާށެވެ. އިެއރުން އެއީޮތ 5 ީމޓަރުގެ މާޑު 

ފޭަސހަކުރުމެވެ.  ބޭނުމީަކ ގެންގުޅެން  ހެދުމުގެ  ވާ  މާޑު  ހިެދފައެވެ. ކިުދ ބިައ ބަޔަށް  ވާކޮޅެއް 

ިމބިައތައް ގުޅުވިައގެން ބޭނުން ވަރަކަށް މާޑު ވާ ިދގުކުރިެވދާނެއެވެ.

ކުރެހުން 19: ކިުދ ިއތާ ތަތްކުރާ މާޑު 
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ް 9.2 މާޑު ފިަތ ބިޮއފީަތގިައ އެލުވުނ

ކިުދ ިއތާ  ހޯދާ ބިޮއފިަތ އަޅަފިައވާ ތަނަށް މާޑު ވާކޮޅުތައް ގެންގްޮސ،  އެތަނުގެ ފުން ިމނަށް 

ބަލާފިައ މާޑުވާ ކޮޅުތައް އެކިަތ އަނެކެއްޗާ ގުޅުވާށެވެ. އީެއ އެއްވާކޮޅުގެ މިަޅ ނުޖަހާ ކޮޅު އަނެއް 

ވާކޮޅުގެ މީަޅގެ ތެރެއަށް ލައްވިައ ގޮށްޖަހިައގެންނެވެ. 30 ީމޓަރު ފުންތަނަކަށް ފެއްތުމަށް 20 

ިދގިުމނުގެ މާޑު ފައްޗެއް   ތައްޔާރުކުރިެވދާނެއެވެ. މާޑު ފިަތ ބިޮއފިަތން ފައްތާފިައ  ީމޓަރުގެ 

ހުންނަ ިއރު، ބިޮއފައްޗާ މާޑު ފީަތގެ މީަތ ކޮޅާ ދޭތެރޭ 5 ީމޓަރު، އިަދ މާޑު ފީަތގެ އީަޑ ކޮޅިާއ 

ކަނޑު އިަޑއާ ދޭތެރޭ 5 ީމޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.

ތައްޔާރުކުރިެވފިައވާ މާޑު ފީަތގެ އެއްކޮޅުގިައ ހަދާފިައވާ މިަޅގަނޑުގިައ 5 ީމޓަރު ިދގު ވާ ގަނޑެއް 

އައަްސިއ، އަނެއް ކޮޅުގިައ ބަރަކަށް އިެޅގަލެއް އައަްސިއ، ގާ އެއިްސ ކޮޅު ފެއްތުމަށް ފަހު މާޑު 

ފީަތގެ މީަތ ކޮޅު ކިުދ ިއތާ ހޯދާ ބިޮއފިަތ ވަލުގިައ އައާްސށެވެ.

     

ކިުދ ިއތާ ހޯދާ ކޮންމެ ބިޮއފައްޗަކުން ިމކަހަލަ 10-12 މާޑު ފިަތ، ދިޭތ ދޭތެރޭ އެއްދުރިުމނެއް 

ހުންނަ ގޮތަށް ފައްތާފިައ ބެހެއިްޓދާނެއެވެ )ކުރެހުން 20(. ިމގޮތަށް މާޑު ފައްތާފިައ ބެހެއްޓެމުން 

އެތަކީެތގިައ ކިުދ އެންދިެރިއތާ ތަތްކޮށްގެން ބޮޑިެތވެއެވެ )ކުރެހުން 21(. ިއތާޖަހީަނ ހަމައެކިަނ 

މާޑަކު ނޫނެވެ. މާޑު އައާްސފިައ ހުންނަ ވަލުގިައވްެސ ިއތާ ޖަހައެވެ. މާޑުތައް ފައްތާތާ ގާތްގަޑަކަށް 

6-10 މްަސވިާއރު ިއތާ ހުންނީާނ މާޑުން ނައްޓާވަރަށް ބޮޑިެތވެފައެވެ.
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ކުރެހުން 20: ކިުދ ިއތާ ތަތްކުރުވުމަށް ިއތާ ހޯދާ ބިޮއފިަތން މާޑު ފިަތ ފައްތާފިައ
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ކުރެހުން 21: ިއތާ ތަތްކުރުވުމަށް ފައްތާފިައވާ މާޑުގިައ ކިުދ އެންދިެރިއތާ ތަތްކޮށްފިައ

47



ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

ް 10. ކިުދ ިއތާ ބޮޑިެތކުރުނ

މާޑުގިައ ތަތްކުރާ ކިުދ އެންދިެރިއތާ މާޑުން ވިަކކުރުމަށްފަހު ިއތުރަށް ބޮޑިެތ ކުރަންޖެހެއެވެ. ކިުދ 

ބަހައްޓަންވީާނ  ފިަތތައް  ނަގާށެވެ.  ފެންމައްޗަށް  ދަމާފިައ  ފިަތތައް  މާޑު  ނެއްޓުމަށްޓަކިައ  ިއތާ 

މަަސއްކަތްކުރާ އުޅަނދުގެ ިހޔާވާ ތަނެއްގައެވެ. އެއް އަތުން ިއތާގިައ ިހފެހެއްޓުމަށްފަހު، މާޑުގިައ 

ިއތައަށް  ވިަކކުރިާއރު  ިއތާ  މާޑުން  ކަޑާލާށެވެ.  ކަޓަރަކުން  ތޫނު  ވާތައް  ތަތްކޮށްފިައވާ  ިއތާ 

ނުދަމާށެވެ. ދެމުމުން ިއތާގެ އެތެރޭގެ ގުނަވަންތަކަށް ގެއްލުން ިލބޭނެއެވެ. އިަދ ިއތާ ނައްޓިާއރު 

މާޑަށް ގެއްލުމެއް ނީުދވޭތޯ ބަލާށެވެ. އީެއ ދެވަނަ ފަހަރަށް މާޑު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައެވެ.  މާޑުން 

ިއތާ ނެއްޓުމަށްފަހު، ާސފުކޮށްގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކިައ މާޑު ވާކޮޅުތައް އެއްގަމަށް 

ގެންދާށެވެ. 

 

ކިުދ ިއތާ ބޮޑިެތ ކުރުމުގެ މަަސއްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗީަކ:

)ހ( ވާ، 8 ިމިލީމޓަރު ފަލިަމނުގެ 

ު )ށ( އްެސ އްެސ ިހމަ ނަރ

)ނ( ިހމަ މަޑު ހިޮޅ

ާ )ރ( ކަރަންޓު ބުރުމ

)ބ( ބުރުމާ ކިަށ

)ޅ( ނަރުކެނިޑ

ު )ކ( ކަޓަރ

)އ( ިއތާ ބޮޑިެތކުރާ ބިޮއފިަތ، ިމއެވެ.

ް ިއތާ ިދިހ ހެދުނ  10.1

މާޑުން ިއތާ ނެއްޓުމުގެ ކިުރން ިއތާ އެލުވާ ިދިހ ހަދަންވާނެއެވެ. ިއތާ ިދއަްސީކ ކޮންމެ ިއތައެއް 

ިދީހގެ  ިއތާ  ވާކޮޅެކެވެ.  ކުރު  ތައްޔާރުކުރާ   ބެހެއްޓުމަށްޓަކިައ  އައާްސފިައ  ވާކޮޅެއްގިައ  ވިަކ 

އެއް ކޮޅުގިައ ހުންނީަނ މިަޅއެއް ޖަހާފައެވެ. މެދުގިައ ގޮށެއް ޖަހާފައެވެ. ިދީހގެ އަނެއް ކޮޅަށް 
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ހުންނީަނ އެއްވްެސގޮތެއް ނުހަދައެވެ )ކުރެހުން 22(. މީަޅގެ ބޭނުމީަކ އެއް ިދީހގެ މިަޅ ނެތްކޮޅު 

ގޮށުގެ  މެދުގިައވާ  އައާްސލުމެވެ. ިދީހގެ  ލައްވާފިައ ފޭަސހިައން  ތެރެއަށް  މީަޅގެ  ިދީހގެ  އަނެއް 

ބޭނުމީަކ، މަޑު ހިޮޅ ބޭނުން ނުކޮށް ިއތާ އައާްސނަމަ، ިއތާ ތަތްކުރާ ވާ ފުރާނޭ ބޮޑު އިޭރއާއެއް 

ިދީހގިައ ބެހެއްޓުމެވެ. ިދީހގިައ ިއތާ އައާްސފިައ ހުންނިައރު ިމގޮށް ހުންނީާނ ތަތްކުރާ ވާ ބޭރުކުރާ 

ކައްވާދުގިައ ޖެހޭގޮތަށެވެ. އީެއ ިދީހގިައ ިއތާ ތަތްކުރުމުގެ ފުރަުސތު ބޮޑުކުރުމަށެވެ. މަޑު ހިޮޅ 

ޮސއާްސިލއަ  ހިޮޅކޮޅު  ބޭނުމީަކ  ގޮށުގެ  މެދުގިައވާ  ިދީހގެ  އައާްސނަމަ،  ިއތާ  ބޭނުންކޮށްގެން 

ނިުދނުމެވެ )ކުރެހުން 24(.

ިދިހ ހެދުމަށްޓަކިައ 50 ެސނިްޓީމޓަރުގެ ވާކޮޅުތަކެއް ބިުރކުރާށެވެ.ެ . އިަދ މަޑު ހިޮޅ 3 ިއނިްޗން 

ބިުރކުރާށެވެ. ކޮންމެ ވާކޮޅެއްގެ އެއްކޮޅުގިައ މިަޅއެއްޖަހާށެވެ. ދެން ވާކޮޅުގެ މިަޅ ނުޖަހާ ކޮޅު މަޑު 

ހިޮޅކޮޅުގެ ތެރެއަށް ލައްވާ މިަޅގަނޑުގިައ ޖެހޭ ވަރަށް ހިޮޅކޮޅު ގެންދާށެވެ. އެއަށްފަހު ހިޮޅކޮޅުގެ 

ތެރިެއން  ވާކޮޅުގެ  ގޮށްޖެހުމުން  ިމގޮތަށް  ޖަހާށެވެ.  ވާކޮޅުގިައ ގޮށެއް  އަނެއްކޮޅުގިައ ޖެހޭގޮތަށް 

ހިޮޅކޮޅެއް ނުނެއްޓޭނެއެވެ. ދެން ހިޮޅކޮޅުގެ ހުރަހަށް އެއް އިަރމިަތން ތޮރުފިައލާފިައ 4 ިއނިްޗ 

ހުންނަވަރުގެ އްެސ އްެސ ނަރު ކޮޅެއް މެދާ ިހާސބަށް ދާންދެން  ިވދުގެ  ތެރެއަށް ލައްވާށެވެ. 

ިމހެދީުނ މަޑު ހިޮޅ ލެއިްވ ިދއެްސވެ )ކުރެހުން 24(. ިދީހގެ ތެރެއަށް ހިޮޅކޮޅު ލެއްވުމުގެ ބޭނުމީަކ 

ވާކޮޅުގިައ ިއތާ ކޭއިްތ ކޭއިްތ ކަންފިަތވެގެން ވާކޮޅު ބިުރިވއަ ނިުދނުމެވެ.

ިމކަހަލަ  ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.  އެއުްސމަށް  ިއތާ  ިދިހވްެސ  އާދިައގެ  ނުލައްވާ   ހިޮޅކޮޅު  މަޑު 

ިދީހގިައ ިއތާ އެއުްސމަށް ބޭނުންކުރީާނ ނަރުގެ ބަދަލުގިައ ކަންވާރެވެ. ިމ ކަންވާރުކޮޅު ިދީހގިައ 

އެއުްސމަށްޓަކިައ، ިދީހގެ ގޮށް ކިައިރން ތަންކޮޅެއް އަނބުރާލިައ ިދީހގެ އިުޅތައް ިނއުޅާފިައ، ދެއިުޅ 

ދޫކޮށްލާށެވެ.  އެނބުރުމަށް  ހުންނަގޮތަށް  ލައްވަފިައ އިުޅތައް  އެއްކޮޅު  ކަންވާރުފަށުގެ  ދޭތެރެއަށް 

ކަންވާރުކޮޅުގެ  ގޮށްޖަހާށެވެ.  އޮޅާލާފިައ  އެއްކޮޅު  ކަންވާރުކޮޅުގެ  ވަށިައގެން  ވާކޮޅުގެ  އެއަށްފަހު 

ިދގުބިައ  ބޭނުންކުރީާނ ިއތާ އެއުްސމަށެވެ.

ިދީހގިައ ިއތާ އެއުްސމަށްޓަކިައ ިއތާގެ ކީުރ ކަންފަތުން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ތޮރުފާލާށެވެ. 

)ކުރެހުން 23(. މަޑު ހިޮޅ ލެއިްވ ިދީހގިައ ިއތާ އައާްސނަމަ، ިމިވދަށް އްެސ އްެސ ނަރުކޮޅުގެ 

49



ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

އެއްކޮޅު ލައްވިައ، ހިޮޅގަނޑާ ހަމައަށް ިއތާ ގެންެސ، ހިޮޅކޮޅުގެ ވަށިައގެން ނަރުކޮޅު އޮޅާލުމަށްފަހު 

ދެ ނަރުފަށް އެކުގިައ އަނބުރިައގެން ދެފަށް ހައްޔަރުކުރާށެވެ. ހިޮޅގަނޑުގިައ ިއތާ އެއުްސމަށް ފަހު 

ނަރުގަނޑުގިައ ބީާކ އޮތް ބިައ ބިުރކޮށްލާށެވެ )ކުރެހުން 24(. ހިޮޅގަނޑުގިައ ިއތާ އައާްސިއރު 

ތަތްކުރާ ވާ ނެރޭ ކައްވާދު ހިޮޅގަނޑުގިައ ޖެހޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމުން ހިޮޅގަނޑުގިައ ިއތާ ތަތްކުރުމުގެ 

ފުރަުސތު ބޮޑުވާނެއެވެ. ިދީހގިައ އައާްސ ިއތާ، ިދީހގިައ އިަމއްލައަށް ތަތްކުރުމުން، ކަނޑުގަދަވިާއރު 

ިއތައަށް އަންނަ ލޮޅުން ކުޑަވާނެއެވެ. 

 

މަޑު ހިޮޅ ނުލައްވާ  އަދިައގެ ިދީހގިައ ިއތާ އައާްސނަމަ، ިއތާގެ ކަންފަތުން ތޮރުފާފިައވާ ިވދުގެ 

ތެރެއަށް ކަންވާރުފަށް ލައްވިައ، ވާގަނޑުގެ ވަށިައގެން ކަންވާރުފަށް އޮޅާލާފިައ އައާްސލާށެވެ. ިއތާ 

އައާްސިއރު ިދީހގެ ގޮށް ހުންނަން ވީާނ  ތަތްކުރާ ވާ ބޭރުކުރާ ކައްވާދުގިައ ޖެހޭގޮތަށެވެ. އީެއ 

ިދީހގިައ ިއތާ ތަތްކުރުމުގެ ފުރަުސތު ބޮޑުކުރުމަށެވެ. އާދިައގެ ިދިހ ބޭނުންކުރެވީޭނ ވަރަށް މަޑު 

މާހައުލެއްގިައ ިއތާ ބަހައްޓާ ނަމައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ހަލަބިޮލ ކަނޑުގެ މާހައުލުގިައ ިއތާ ބަހައްޓިާއރު، އާދިައގެ ިދއަްސށްވުރެ ހިޮޅ ލެއިްވ  

ިދިހ ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅެވެ. ަސބަބީަކ އާދިައގެ ިދިހ ބޭނުންކުރުމުން، ިދީހގިައ ިއތާޖެހޭ ތަނުން 

ވާކޮޅު ކަންފިަތވެގެން، ނުވަތަ ކަންވާރުކޮޅު ކަޑިައގެން ގްޮސގެން ިއތާ ގެއްލޭގޮތް ވީާތއެވެ. ހިޮޅ 

ލެއިްވ ިދިހ ބޭނުންކުރުމުން ިއތާ ގެއްލުން މަދުވާނެއެވެ.

ކުރެހުން 22: ިއތާ އެލުވާ ިދިހ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮށްތަކިާއ ިއތާ ިދިހ
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ކުރެހުން 23: ިދީހގިައ ިއތާ އެއުްސމަށްޓަކިައ ިއތާ ތޮރުފީަނ

ކުރެހުން 24: ހިޮޅ ލެއިްވ ިދީހގިައ ިއތާ އައާްސފިައ
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ް ިއތާފިަތ ބިޮއފީަތގިައ އެލުވުނ  10.2

އެކިަތ  ިދިހތައް  އައާްސފިައވާ  ބެހެއްޓުމަށްޓަކިައ، ިއތާ  ބިޮއފީަތގިައ ކިުދ ިއތާ  ބޮޑިެތކުރާ  ިއތާ 

މިަޅގަނޑުގެ  ިދީހގެ  އެއް  އީެއ   .)25 )ކުރެހުން  ހަދާށެވެ  ފިަތ  ިއތާ  ގުޅިައގެން  އަނެކެއްޗާ 

ތެރެއަށް އަނެއިްދީހގެ މިަޅ ނެތްކޮޅު ލައްވިައ އައަްސިއގެންނެވެ. ކޮންމެ ފައްޗެއްގިައ 10 ިއތާ 

ބޭނިްދދާނެއެވެ. 

ތައްޔާރުކިުރ ިއތާފީަތގެ ހްުސ މިަޅގަނޑު ހުންނަ ކޮޅުގިައ )މީަތ ކޮޅުގިައ( 

5 ީމޓަރުގެ ވާގަޑެއްޖަހިައފިައ، ިއތާ ބޮޑިެތކުރާ ބިޮއފީަތގިައ ިމ ވާގަނޑުގެ 

ބަރެއް  ކޮޅުގިައ  އަނެއް  ިއތާފީަތގެ  އެއަށްފަހު  އައާްސށެވެ.  ކޮޅު  އަނެއް 

)އިެޅގަލެއް( އައާްސފިައ، ިއތާފިަތ ފައްތާށެވެ )ކުރެހުން 26(. ފީަތގިައ ިއތާ 

ހުންނީާނ  ތުންގަނޑު ިތިރއަށް ވާގޮތަށެވެ.  ކޮންމެ ބިޮއފައްޗެއްގިައ 12 

ފިަތ ިއތާ އެލިުވދާނެއެވެ. ިއތާ އެލުވާތާ 12-18 މްަސވިާއރު ިއތާހުންނީާނ 

މުތްއޮށް ލައްވާވަރަށް ބޮޑިެތވެފައެވެ.

ކުރެހުން 25: ިދިހތައް ގުޅުވިައގެން ިއތާފިަތ ހަދާފިައ
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ކުރެހުން 26: ކިުދ ިއތާ ިއތުރަށް ބޮޑިެތކުރުމަށް  ިއތާ ބޮޑިެތކުރާ ބިޮއފީަތގިައ އެލުވާފިައ
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ް 11. މުތް އާލާކުރުނ

ިމނުގިައ  ގޮބުކިުރމީަތ  ިއތާގެ  އެންދިެރ  އެލުވާ  ބޮޑިެތކުރުމަށް  ބިޮއފީަތގިައ  ބޮޑިެތކުރާ  ިއތާ 

ގާތްގަނޑަކަށް 12 ެސނިްޓީމޓަރު ހަމަވިާއރު ިއތާ ހުންނީާނ މުތްއޮށް ލެއްވޭ ވަރަށް ބޮޑިެތވެފައެވެ. 

މުތް އާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗީަކ )ކުރެހުން 27(:

)ހ( ިއތާ ހުޅުވާ ދިަތ

ު )ށ( ލަކިުޑ އަބ

)ނ( އޮށްފިަތގަނޑު 

)ރ( ފިަޅ މުތްއޮށް 

)ބ( އަވަހަށް ިހކޭ ތެރްަސ

ް )ޅ( މޫދު ލޮނު ތަށްޓެއ

)ކ( ިޓޫޝ

ު )އ( މޭޒ

)ވ( ިއތާގޮނިޑ

)މ( މުތް އާލާކުރާ ބިޮއފިަތ ،ިމއެވެ.

ް 11.1 މުތްއޮށް ލެއްވުނ

ފިަޅ މުތްއޮށް އިެކ ަސިއޒަށް، އިެކ ިސފައަށް ހަދާފިައ ހުރެއެވެ. ފިަޅބުރުގެ ިސފައަށެވެ. ިހތިާއ 

ކުކުޅިުބހިާއ ކަރުނަ ިތީކގެ ިސފައަށެވެ. މުތް އޮށުގެ ަސިއޒީަކ އޭގެ ބުޑުގަެސިއޒެވެ. އެއް ިސފައިާއ 

އެއް ަސިއޒެއްގެ ފިަޅ މުތްއޮށް، ދެ އްުސިމނަކަށް ހުރެއެވެ. އީެއ އްުސ ފިަޅ މުތްއޮށިާއ، ިތިރ 

ފިަޅ މުތްއޮށެވެ.

އަތުރާށެވެ  މީަތގިައ  މޭޒެއްގެ  ާސމާނު  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  ފުރަތަމަ،  ލެއްވުމަށްޓަކިައ  މުތްއޮށް 

މަަސއްކަތް  ިއނދެގެން  ިއީށނދެ  ގޮނިޑއެއްގިައ  ީމހާ  ލައްވާ  މުތްއޮށް   .)28  ،27 )ކުރެހުން 
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މުތްއޮށް  ފަރާތުގިައ  އެއް  ީމހާގެ  ބަހައްޓާށެވެ.  ިއތާގޮނިޑ  ިހާސބެއްގިައ  ފޭަސހަވާނޭ  ކުރަން 

ތެތްމާލުމަށް  އޮށްފިަތގަނޑު  ފަރާތުގިައ  އަނެއް  ބާއްވާށެވެ.  އޮށްފިަތގަނޑު  އިަދ  ބަހައްޓާށެވެ. 

ބޭނުންވާ ލޮނުފެން ތަށްޓިާއ، އިޭތ ާސފުކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާ ިޓޫޝ ބަހައްޓާށެވެ. ީމހާއަށް ފިަހވާ 

އަތެއްގިައ، ިއތާގޮނީޑގިައ ތެރްަސ ފިުޅ ނަރުކޮޅަކުން ހަރުކޮށްލާށެވެ.

ބޮޑިެތކުރެވުނު  ބިޮއފީަތގިައ  ބޮޑިެތކުރާ  ިއތާ  ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު،  ާސމާނުތައް  ލައްވާ  މުތްއޮށް 

ިދިހތައް  ފީަތގެ  ިއތާ  ގުޅުވާފިައ ހިުރތަނުން  އެއްގަމަށް ގެންނާށެވެ. އެކިަތ އަނެކެއްޗާ  ިއތާތައް 

މޮހާލިައގެން ިދިހތައް ވިަކކުރާށެވެ. ިއތާ އައާްސފިައވާ ނަރުކޮޅު ހަލާކުވެފިައ ހިުރނަމަ ިދިހން ިއތާ 

ނައްޓާލަށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ިދިހން ިއތާ ވިަކ ނުކުރާށެވެ.

ިދީހގިައ އައާްސފިައވާ ނުވަތަ ިދިހން ވިަކކޮށްލެވުނު ިއތާތައް  ހަމިަހމޭން، ިހޔާތަނެއްގިައ، ިތލަ 

ފިަޅ )ކަނާތް ފިަޅ( މައްޗަށް ވާގޮތަށް ބަހައްޓާށެވެ )ކުރެހުން 28، ހަރަކާތް 1(. ކުޑަ ިއރުކޮޅެއްގެ 

ފަރާތަށްވުރެ  ފަހަތީާވ  ހުންނިައރު،  ހުޅުވާފިައ  ިއތާ  ފަށާނެއެވެ.  ހުޅުވަން  ިއތާތައް  ތެރޭގިައ 

ކިުރއީާވ ފަރާތް ބޮޑަށް ހުޅުވޭނެއެވެ. އީެއ ތިޮށހުރްަސ މްަސކޮޅު ފަހަތީާވ ފަރާތުގިައ ހުންނީާތއެވެ.  

ހުޅުވާފިައވާ ިއތާގެ ތެރެއަށް ދިަތ ލައްވިައގެން ިއތުރަށް ހުޅުވާލާށެވެ )ކުރެހުން 28، ހަރަކާތް 

2(. ދިަތ ލައްވީާނ ިއތާގެ ކިުރމިަތން ކިުރއަށް ވާގޮތަށް، ތިޮށގަނޑުގިައ ދީަތގެ ތުން ރަނގަޅަށް 

ލައްވާލާ ގޮތަށެވެ. ިއތާގެ ކިުރމިަތން ކިުރއަށްވާ ިހާސބުގެ ތިޮށގަނޑު ބޯވުމުން ިމިހާސބަށް ދިަތ 

ހުޅުވަން  ިއތާ  ދިަތ ލައްވިައގެން  ކިުރމިަތން  ފޭަސހަވާނެއެވެ. ީސދާ  ހުޅުވަން  ިއތާ  ލެއްވުމުން 

އުޅުމުން މިުޅ ިއތާ ހުޅުވޭގޮތް ނުވެ، ދެ ތިޮށގަނޑުގެ ކިުރ ފޭވާގޮތްވުން އެކީަށގެންވެއެވެ. އީެއ 

ިމިހާސބުގަނޑުގެ ތިޮށގަނޑު ތިުނކަމުންނެވެ. ދެން ިއތާ ލެއިްޕޔަ ނިުދނުމަށްޓަކިައ ދެ ތިޮށގަނޑު 

ދޭތެރެއަށް ލަކިުޑ އަބު ލައްވާށެވެ. ިއތާ ކުޑަކޮށް ހުޅިުވފިައވާނަމަ ލައްވީާނ ދެއަބެވެ. އަބު ލައްވީާނ 

ިއތާ ތިޮށގަނޑުގެ މެދަކާ ިހާސބަށް ކިުރއަށް އަބަކިާއ ފަހަތަށް އަބެކެވެ. އަބު ޖަހީާނ ތިޮށގަނޑުގެ 

ހަވާާސއާ އެއްތެދަށްވާ ގޮތަށެވެ )ދިަތ ލައްވާ ގޮތަށް ތިޮށގަނޑުގެ ހުރަހަށްވާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.(. 

އަބުގެ ތޫނުކޮޅު ދާންވީާނ ިއތާގެ ފުރަގަހާ ިދމާއަށެވެ.  ިއތާ ބޮޑަށް ހުޅިުވފިައވާނަމަ ޖަހީާނ ކީުރ 

އަބު އެކަންޏެވެ. އަބު ލެއްވުމަށްފަހު ދިަތ ނައްޓާލާށެވެ )ކުރެހުން 28، ހަރަކާތް 3(.
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އަބު ލައްވާފިައވާ ިއތާ ގިޮނ ފިަޅ މައްޗަށްވާ ގޮތަށް ިއތާގޮނިޑ މީަތގިައ ބާއްވާށެވެ. އޮށްފިަތގަނޑު 

ލޮނުފެން ތަށްޓަށް ލިައ ތެންމާލުމަށްފަހު، އޮށްފިަތގަނޑުން ިއތާގެ ގިޮނ ތިޮށގަޑުގެ )މައްޗަށް އޮތް 

ފީަޅގެ( މެންޓިެލ ވައްޓާލާށެވެ. މެންޓިެލ ވައްޓާލުމުން ިއތާ ތިޮށގަޑުގެ އެތެރެފަރާތް ފެންނާނެވެ. 

ިމހާރު ިއތާ އެވީަނ މުތްއޮށް ލެއްވުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

 

ބޮޑު ިއތައެއްގެ ގިޮނ ފީަޅގިައ އާއްމުގޮތެއްގިައ ތަތްކުރީާނ ދެ މުތްއޮށެވެ. ިތލަ ފީަޅގިައ ތަތްކުރީާނ 

ިއތައެއްގެ  ބޮޑު  މުތްއޮށެކެވެ.   ފިަޅއެއްގިައ  ތަތްކުރީާނ  ނަމަ  ިއތައެއް  ކުޑަ  މުތްއޮށެވެ.  އެއް 

ލައްވީާނ  ފަހަތީާވ އަތަށް  ލެއިްވދާނެއެވެ. ގިޮނ ފީަޅގެ  މުތްއޮށް  ިތން  އިެކ ަސިއޒުގެ  ތެރެއަށް 

އެންމެ ބޮޑު މުތްއޮށެވެ. ގިޮނފީަޅގެ ކިުރއީާވ އަތަށް ލައްވީާނ އެންމެ ކުޑަ މުތްއޮށެވެ. ިތލަ ފިަޅއަށް 

ލައްވީާނ މެދަުސިއޒުގެ މުތްއޮށެވެ. ކުޑަ ިއތައެއްގެ ތެރެއަށް ލައްވާ ދެ މުތްއޮށުގެ ަސިއޒުވްެސ 

ތަފާތުކުރިެވދާނެއެވެ. ދަެސިއޒުގެ މުތްއޮށް ކުޑިައތައެއްގެ ތެރެއަށް ލައްވިާއރުވްެސ ބޮޑު މުތްއޮށް 

ލައްވީާނ ގިޮނ ފިަޅއަށެވެ. ކުޑަ މުތްއޮށް ލައްވީާނ ިތލަ ފިަޅއަށެވެ.    

 

އޮށްފިަތގަނޑުން މެންޓިެލ ވައްޓާލުމަށްފަހު ފިަތގަނޑު ިޓޫޝިއން ފޮހެލާން ވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު 

ފިަތކޮޅުގެ ބޮޅުގެ ތެރޭގިައ މުތްއޮށުގެ ވަށްފުށް އިަޑއަށްވާ ގޮތަށް ބާއްވިައ، މުތް އޮށުގެ ފަތާފުށުގިައ 

އެއް ިތިކ ނުވަތަ ދެ ިތިކ ތެރްަސލާފިައ، ިއތާ ތިޮށގަނޑުގެ އެތެރެފަރާތުގިައ މުތްއޮށުގެ ތެރްަސީލފުށް 

މުތްއޮށް   .)4 ހަރަކާތް   ،28 )ކުރެހުން  ިހފަހައްޓާލާށެވެ  ވަންދެން  ިއރުކޮޅެއް  ކުޑަ  ޖައަްސިއ 

މްަސގަނޑާ   ތިޮށހުރްަސ  ގޮތަށް،  ހުންނަ  ލޭނުގިައ  ގޮބުކިުރމީަތ  ތިޮށގަނޑުގެ  ގިޮނ  ތަތްކުރީާނ 

17-22 ިމިލީމޓަރު ފޭގައެވެ )ކުރެހުން 29(. ބޮޑު ިއތައެއް ނަމަ ިމީއ އިެއތާގިައ ތަތްކުރާ އެންމެ 

ބޮޑު މުތްއޮށެވެ. ގިޮނފީަޅގެ ފަހަތީާވ އަތުގިައ ތަތްކުރާ މުތްއޮށެވެ. ދެން ބޮޑު ިއތާގިައ ތަތްކުރާ 

އެންމެ ކުޑަ މުތްއޮށް، ގިޮނ ފީަޅގެ ކިުރއީާވ އަތުގިައ ތަތްކުރާ މުތްއޮށް، ތަތްކުރާށެވެ. ިމމުތްއޮށް 

ދުރިުމން  ިމިލީމޓަރު   30-25 ދޭތެރޭ  ދެމުތްއޮށް  ކިުރއަށްވާގޮތަށް،  މުތްއޮށުގެ  ބޮޑު  ތަތްކުރީާނ 

އެއްތެދުވާ  ހުޅާ  ިއތާގެ  އެރޮނގު  ދަމާލިައިފނަމަ،  ރޮނގެއް  މެދުން  ދެމުތްއޮށުގެ  ބަހައްޓިައ، 

ިހާސބުގައެވެ. 
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ކިުރއެކޭ  ޖަހާށެވެ.  އިަޑއަށް  ފިަޅ  ގިޮނ  ިއތާގެ  ލެއްވުމަށްޓަކިައ  މުތްއޮށް  ފިަޅއަށް  ިތލަ  ދެން 

މެންޓިެލ  ފީަޅގެ  ިތލަ  އޮށްފިަތގަނޑުން  ތެތްމާލުމަށްފަހު،  ލޮނުން  އޮށްފިަތގަނޑު  އެއްފަދިައން 

ބޮޅުގެ  ފިަތކޮޅުގެ  ފޮހެލާފިައ،  އޮށްފިަތގަނޑު  ިޓޫޝިއން  އެއްފަދިައން  ކިުރއެކޭ  ވައްޓާލާށެވެ. 

ތެރޭގިައ މުތްއޮށުގެ ވަށްފުށް އިަޑއަށްވާގޮތަށް ބާއްވިައ، މުތްއޮށުގެ ފަތާފުށުގިައ އެއް ިތިކ ނުވަތަ 

ޖައަްސިއ  ތެރްަސީލފުށް  އެތެރެފަރާތުގިައ މުތްއޮށުގެ  ތިޮށގަނޑުގެ  ިތިކ ތެރްަސލާފިައ، ިއތާ  ދެ 

ކުޑަ ިއރުކޮޅެއް ވަންދެން ިހފަހައްޓާލާށެވެ. ިތލަ ފިަޅއަށް ލައްވާ މެދަުސިއޒުގެ މުތްއޮށް ތަތްކުރީާނ 

ގިޮނ ފީަޅގިައ ތަތްކިުރ ދެ މުތްއޮށުގެ ދޭތެރެ މެދަށް ވާގޮތަށެވެ )ކުރެހުން 29(. ިއތާގިައ މުތްއޮށް 

ތަތްކޮށް ިނމުމުން ިއތިައން އަބު ނައްޓާލިައ،  ިއތާގޮނިޑ މިަތން ިއތާ ނަގާށެވެ.

ބޮޑު  ތަތްކުރީާނ  ފީަޅގިައ  ގިޮނ  ތަތްކުރިާއރުވްެސ  މުތްއޮށެއް  ފަރާތެއްގިައ  ިއތައެއްގިައ  ކުޑަ 

ތަތްކުރާ  މުތްއޮށް  ގިޮނފީަޅގިައ އެންމެބޮޑު  ބޮޑިުއތާގެ  ތަތްކުރީާނ ހަމަ  މުތްއޮށެވެ. ިމ މުތްއޮށް 

ިހާސބުގައެވެ. ކުޑަ ިއތާގެ ިތލަ ފީަޅގިައ ކުޑަ މުތްއޮށް ތަތްކުރީަނވްެސ ބޮޑިުއތާގެ ިތލަފީަޅގިައ 

މެދަުސިއޒުގެ މުތްއޮށް ތަތްކުރާ ިހާސބުގައެވެ. ިއތާ ލައްޕާފިައ ހުންނިައރު، ދެފީަޅގިައ ތަތްކުރާ 

މުތްއޮށް ިދމާވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކުޑަ ިއތައީަކ އުމުރުން ދުވްަސީވ ތިޮށގަނޑު ކުޑަ ިއތައެއް ނަމަ 

މުތްއޮށް ތަތްކުރިާއރު، މުތްއޮށިާއ ތިޮށހުރްަސ މްަސގަނޑާ ދޭތެރޭގިައ ބަހައްޓީާނ  ބޮޑިެތ ިއތާގިައ 

ިއތައެއްނަމަ  ޅަ  އުމުރުން  ކުޑިައތައީަކ  ނަމަވްެސ  ދުރިުމނެވެ.  ބަހައްޓާ  ތަތްކުރިާއރު  މުތްއޮށް 

ބޮޑުވަމުން  ިއތާ  އީެއ  ފޭގައެވެ.  މްަސގަނޑާ  ތިޮށހުރްަސ  އެއަށްވުރެ  ތަތްކުރަންވީާނ  މުތްއޮށް 

މުތުގެ  ވެއްޖެނަމަ  ވަދެދާނީެތއެވެ  )ިމހެން  މުތް  ދަށަށް  ތިޮށހުރްަސ މްަސގަނޑުގެ  އަންނިައރު 

އޮފު މަޑުވާނެއެވެ(.  

   

ތައްޔާރުކުރާށެވެ.  އެލުވުމަށް  ބިޮއފީަތގިައ ިއތާ  އާލާކުރާ  ލެއްވުމަށްފަހު، މުތް  މުތްއޮށް  ިއތައަށް 

މުތްއޮށް ލެއިްވ ިއތާ، ިދިހން ނައްޓާފިައ ހިުރނަމަ، ިދީހގިައ އަލުން ިއތާ އައާްސށެވެ )ކުރެހުން 

28، ހަރަކާތް 5(. މުތްއޮށް ލައްވިައ، އެލުވުމަށް ިއތާ ތައްޔާރުކުރެވޭ ވަރަކުން ިއތާތައް ގެންގްޮސ 

ވަގީުތ ގޮތުން މޫދުގިައ ބަހައްޓާށެވެ.

ލައްވާ މުތްއޮށުގެ އަދަދު ިއތާގެ ަސިއޒަށް ބަލާފިައ ކަނޑައެޅުމިާއ، އެއް ިއތާގެ ތެރެއަށް ލައްވާ 
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ވިަކތަނެއްގިައ  ތިޮށގަނޑުގެ  މުތްއޮށެއް  ަސިއޒުގެ  ވިަކ  ތަފާތުކުރުމިާއ،  ަސިއޒު  މުތްއޮށްތަކުގެ 

ތަތްކުރުމުގެ ބޭނުމީަކ އާލާކުރާ މުތުގެ ފެންވަރު ީވހާވްެސ ރަނގަޅުކުރުމިާއ، މުތްއޮށުގެ ަސބަބުން 

ިއތައަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަަސރު ީވހާވްެސ ކުޑަކުރުމެވެ.  

އާލާކުރުމަށް  މުތް  ތަތްކުރިެވދާނެއެވެ.  ިއތާގިައ  މުތްއޮށް  ފިަޅ  ިތިރ  މުތްއޮށިާއ  ފިަޅ  އްުސ 

ލެއްވުން  ތެރެއަށް  ިއތާގެ  މުތްއޮށް  ފިަޅ  އްުސ  ވަންޏާ  ރާވާކަމަށް  ބަހައްޓަން  ިއތާ  ިގނަދުވަހު 

ިގނަ  މުތްއާލާކުރުމަށް  ލައްވިައގެން  ތެރެއަށް  ިއތާގެ  ިތިރ ފިަޅ މުތްއޮށް  ރަނގަޅެވެ. ަސބަބީަކ 

ފިަޅ  އްުސ  ވެދާނީެތއެވެ.  ހަމަހަމަ  މީަތކިައިރ  މުތުގެ  ތިޮށގަނޑިާއ  ިއތާގެ  ބެހެއްޓުމުން  ދުވަހު 

މުތްއޮށް ލެއްވުމުން ިމހެނެއް ނުވާނެއެވެ. 

ިތން ކުލިައގެ ފިަޅމުތް އާލާކުރެވެއެވެ. އީެއ ިރިހ  ރާއްޖޭގިައ އުޅޭ އެންދިެރިއތާގިައ މިައގަނޑު 

ދުވްަސީވ  އުމުރުން  އުފެދީެނ  މުތް   ިރިހ  މުތިާއ  ރަން  މުތެވެ.  ޖަންބު  މުތިާއ  ރަން  މުތިާއ 

ިއތައެއްގެ ނުވަތަ ބޮޑުވާ ރޭޓު ދަށްވެފިައވާ ިއތައެއްގެ ތެރެއަށް މުތްއޮށް ލައްވިައގެންނެވެ. އެފަދަ 

ިއތައެއްގެ ތިޮށގަނޑުގެ ރަންކުލަ އަރާ ބިައގިައ ީވހާވްެސ ބޭރެއްގިައ މުތްއޮށް ތަތްކުރުމުން ރަން 

ބިައގިައ މުތްއޮށް  އަރާ  ހުދުކުލަ  ިރިހ ނުވަތަ  ތިޮށގަނޑުގެ  ިއތައެއްގެ  އުފެދެއެވެ. އެފަދަ  މުތް 

ތަތްކުރުމުން ިރިހ މުތް އުފެދެއެވެ.

ިއތައެއްގެ  އަންނަ  ބޮޑުވަމުން  ރޭޓެއްގިައ  ބާރު  ނުވަތަ  ިއތައެއްގެ  ޅަ  އުފެދީެނ  މުތް  ޖަންބު 

ތިޮށގަނޑުގެ ރަންކުލަ އަރާ ބިައގިައ މުތްއޮށް ތަތްކުރުމުންނެވެ. ިމގޮތަށް މުތްއޮށް ތަތްކުރުމުން 

ފުރަތަމަ މުތަށް އަރީާނ ރަންކުލައެވެ. ދުވްަސ ވުމުން )ހުދު އޮފުގެ ަސރަހައްދަށް މުތް ިދއުމުން( 

މުތުގެ ރަންކުލިައގެ މައްޗަށް ތިުނ ހުދުފަށަލައެއް އަރައެވެ. ިމކަހަލަ މުތަށް ޖަންބުކުލަ އަރީަނ 

ވެދާނެއެވެ.  ކަމަށް  ަސބަބުން  ފަށަލިައގެ  ތިުނ ހުދު  ފަށަލައިާއ މީަތގިައވާ  ރަން  ބޯ  އީަޑގިައވާ 

މަޑު  ނުވަތަ  ިޕންކު  މިަތކުލަވަރީަކ މަޑު  ކުލައީަކ ހުދުކުލައެވެ. މުތުގެ  މިައގަނޑު  ޖަންބުމުތުގެ 

ިފިނފެންމާކުލައެވެ.  

ހުންނަ  ދޭތެރޭގިައ  މުތްއޮށާ  މްަސގަނޑިާއ  ތިޮށހުރްަސ  ތަތްކުރިާއރު،  މުތްއޮށް  ިއތާގިައ  ޅަ 
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މާކިައީރގިައ  މްަސގަނޑާ  ތިޮށހުރްަސ  ދޭންޖެހޭނެއެވެ.  ަސމާލުކަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދުރިުމނަށް 

އަންނިައރު،  އާލާވަމުން  މުތް  ބޮޑުވަމުން  ިއތާ  ރޭޓެއްގިައ  ބާރު  ތަތްކުރިެވއްޖެނަމަ،  މުތްއޮށް 

މްަސގަނޑުގެ ދަށަށް މުތް ދާނެއެވެ. ިމހެންވުމުން މުތުގެ އޮފު ފަނޑުވާނެއެވެ.

  

ކުރެހުން 27: މުތްއޮށް ލެއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ާސމާނު

1 ިއތާގޮނިޑ، 2 ލަކިުޑ އަބު، 3 ތެރްަސ ފިުޅ، 4 ފިަޅ މުތްއޮށް، 5 ިއތާ ހުޅުވާ ދިަތ، 6 އޮށްފިަތގަނޑު 

1

234

5

6
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ކުރެހުން 28: ފިަޅމުތް އާލާކުރުމަށްޓަކިައ މުތްއޮށް ލެއްވުން: 1. ިއތާތައް ހަމިަހމޭން، ިހޔާތަނެއްގިައ ބަހައްޓާފިައ؛ 

2. ހުޅުވާފިައވާ ިއތާގެ ތެރެއަށް ދިަތ ލައްވިައގެން ިއތުރަށް ހުޅުވާލުން؛ 3. ލަކިުޑ އަބު ލެއްވުން؛ 4. މުތްއޮށް ލެއްވުން؛ 

ް 5. މުތްއޮށް ލައްވާފިައވާ ިއތާ އެލުވުމަށް ތައްޔާރުކުރުނ

12

34

45
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ް ިއތާ ފިަތ ބިޮއފީަތގިައ އެލުވުނ  11.2

މުތްއޮށް ލެއިްވ ިއތާތަކުގެ ިދިހތައް ގުޅުވިައގެން ިއތާ ފިަތ ހަދިައ، ފީަތގެ މީަތކޮޅުގިައ )ހްުސ 

މިަޅގަނޑު ހުންނަ ކޮޅުގިައ( ފްަސީމޓަރުގެ ވާކޮޅެއް އައަްސިއ، ިތީރ ކޮޅުގިައ ބަރެއް އައަްސިއ، 

ިއތާފިަތ ގެންގްޮސ  މުތް އާލާކުރާ ބިޮއފީަތގިައ އެލުވާށެވެ )ކުރެހުން 30(.

ިއތާތައް މޫދުގިައ ބެހެއްޓުމުން އޮފު އުފައްދާ މެންޓިެލ މޮތްއޮށުގެ މީަތގިައ ފަތުރާލާނެއެވެ. އިަދ 

ިއތާ ބޮޑުވާވަރަކުން މުތްއޮށުގެ މީަތގިައ އޮފުފަށަލަ ލަމުންގްޮސ މުތް އުފެދޭނެއެވެ. އާއްމުގޮތެއްގިައ 

ކުޑަމުތެއް )ބުޑުދަށުގިައ 9-11 ިމިލީމޓަރު ޑައީެމޓަރު ހުންނަ( އުފެދީެނ 12 މަހުންނެވެ. ބޮޑު 

މުތެއް )ބުޑުދަށުގިައ 12-15 ިމިލީމޓަރު ޑައީެމޓަރު ހުންނަ( 18 މަހުންނެވެ. 

ް ކުރެހުން 29: ބޮޑިެތ ިއތާގިައ އިެކ ަސިއޒުގެ ފިަޅ މުތްއޮށް ތަތްކުރާ ިހާސބުތައ
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ކުރެހުން 30: މުތްއޮށް ލެއްވުމަށްފަހު، މުތް އާލާކުރުމަށްޓަކިައ މުތް އާލާކުރާ ބިޮއފީަތގިައ ިއތާ އެލުވާފިައ 
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ް 12. އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ިއތާ ގެނިްދއުނ

ހައެއްކަ ގިަޑިއރު ވަންދެން ފެނުން މައްޗަށް ނަގިައގެން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ިއތާ ގެންދިެވދާނެއެވެ. 

ިމގޮތަށް ިއތާ ގެންދިާއރު އަބަދުވްެސ ިއތާގިައ ތެތްކަމިާއ ިފިނކަން ހުންނަންވާނެއެވެ. ިއތާ މާބޮޑަށް 

ތިެޅގެން ނުވާނެއެވެ. އިަދ އެއެއްޗިެހ ހުންނަންވީާނ ިހޔަލުގައެވެ.   

ިއނީްޖނު އުޅަނދުގިައ ިއތާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެނންދިާއރު، ިއތައަށް ފޯރާ ވިައބަރަޭޝން 

ކުޑަކުރުމަށިާއ ިއތާގިައ ތެތްކަމިާއ ިފިނކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ ުސތިުލ ގިޯނ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. 

ގިޯނ ފަތުރާށެވެ. އީަޑގިައ  ތަނެއްގިައ ފުރަތަމަ  ފެންނަ  ވާނެކަމަށް  ކުޑަ  އެންމެ  ވިައބަރަޭޝން 

ފެތުރުމަށްފަހު  ގިޯނ  ކުޑަވާނެއެވެ.  ވިައބަރަޭޝން  ފޯރާ  ިއތައަށް   ފެތިުރވަރަކުން  ގިޯނ  ބޯކޮށް 

އޭގެމީަތގިައ ިއތާ އަތުރާށެވެ. އެއަށް ފަހު ިއތާތަކުގެ މީަތގިައ ގިޯނ އަޅާށެވެ. ިމގީޯނގެ މައްޗަށް 

ދޭތެރެ ދޭތެރިެއން ލޮނު އަޅާށެވެ )ކުރެހުން 31(.

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކަނޑުމަގުން 

ިއތާ ގެންދިާއރު، ިއތާފިަތ ހިުރގޮތަށް 

ދަތުރު  އީެއ  ރަނގަޅެވެ.  ގެނިްދއުން 

އިަޑޔަށް  ިއތާތައް  އަވަހަށް  ިނިމމުން 

ިއތާ  ިދިހތަކުން  ފައްތާލުމަށެވެ. 

ނައްޓާފިައ، ނުވަތަ ިއތާފީަތގެ ިދިހތައް 

މޮހާފިައ ހިުރނަމަ، އަލުން ިއތާ ފިަތ 

ހެދުމަށް ިގނިައރު ވާނެއެވެ. 

 

ކުރެހުން 31: ިއތާގިައ ތެތްކަން ބަހައްޓިައގެން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ިއތާ ގެންދިެވދާނެ  
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ް 13. ިއތައަށް ގެއްލުނިްލބުމިާއ ިއތާ މަރުވުނ

އެހެން ިދރޭ އެއްޗީެހގެ ަސބަބުންނިާއ، އެހެން ިދރޭއެއްޗީެހގެ އުދަގުލެއް ނިެތ ޤުދްރީަތގޮތުން ިއތާ 

މަރުވެއެވެ. ޅަ އުމުރުގިައ ިއތާ ޤުދްރީަތގޮތުން މަރުވާލެތް ިގނައެވެ. ިއތާމާޑުގިައ ިއތާ ޖަހިައގެން 

ިއތާ  ނަމަވްެސ  މަރުވެއެވެ.  ޤުދްރީަތގޮތުން  ިއތާ   އަދަދެއްގެ  ިގނަ  އަންނިައރު  ބޮޑިެތވަމުން 

ބޮޑިެތވާ ވަރަކުން ޤުދްރީަތގޮތުން ިއތާ މަރުވާ ިމންވަރު ދަށްވެއެވެ. އެހެން ިދރޭ އެއްޗިެހ ިއތާގެ 

ތިޮށގަނޑުގިައ ތަތްކުރުމުންނިާއ ިއތާގެ ތިޮށގަނޑު ތޮރުފުމުންނިާއ ިއތާ ކެއުމުން ިއތައަށް ގެއްލުން 

ިލބެއެވެ. ނުވަތަ ިއތާ މަރުވެއެވެ.

ފެއާްސިއ ްސޕޮންޖިާއ ގާފިޮރ ިއތާގެ ތިޮށގަނޑުގިައ ތަތްކުރުމުން، ތިޮށގަނޑު  ހުޅުވުމަށިާއ ކާނާ 

ހޯދުމަށް ިއތައަށް ދިަތވެއެވެ. އިަދ ތިޮށގަނޑުގިައ ތަތްކުރާ އެއްޗީެހގެ ަސބަބުން ިއތާ ތިޮށގަނޑު 

އިައބުވެއެވެ. ބައެއް ބާވަތުގެ ިދރޭ އެއްޗިެހ ިއތާ ތިޮށގަނޑުގިައ ތަތްކޮށް ތިޮށގަނޑު ތޮރުފައެވެ. 

ިމކަމުގެ ަސބަބުން ތިޮށގަނޑު ދެރަވެ، ރޫޅޭ ގޮތްވެއެވެ. 

      

ިއތާ  ވަރަކުން  ބޮޑިެތވާ  ިއތާ  ކައެވެ.  ިއތާ  ބޮޑިެތވާ  ޖަހިައގެން  މާޑުގިައ  މްަސ  ފަދަ  ރޮނޑު 

ކެއުމަށް މަހަށް އުދަގޫވެއެވެ. އީެއ ިއތާގެ ތިޮށގަނޑު ހަރުވީާތއެވެ. ބޮޑިެތވަމުން އަންނަ ިއތާގެ 

ކިައިރފަށްވްެސ ރޮނޑު ކިައހަދައެވެ. ިމގޮތަށް ިއތާގިައ ރޮނޑު ދަތްޖެހުމުން ބައެއްފަހަރަށް ިއތާ 

މަރުވެއެވެ. ރާއްޖޭގިައ ިއތާމުތް އާލާކުރިާއރު، ިއތައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ިލބީެނ، އިަދ ިއތާ 

އެންމެ ބޮޑަށް މަރުވީަނ ރޮނޑު ކެއުމުގެ، ނުވަތަ ރޮނޑު ދަތްޖެހުމުގެ ަސބަބުންނެވެ. ފޫއެނބީުރގެ 

ބާވަތެއްވްެސ ިއތައަށް ހަމަލަ ދެއެވެ. ިމބާވަތުގެ ފޫއެނބިުރ ިއތާގެތެރެއަށް ވަދެ، އެތެރޭގެ ިދރުން 

ހުންނަ ބިައތައް ކެއުމުން ިއތާ މަރުވެއެވެ.  

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ިއތާ ގެންދިާއރު، ިއތައަށް ިލބޭ ޮޝކްފަދަ އަަސރުތަކުގެ ަސބަބުންވްެސ 

ިއތާ މަރުވެއެވެ. ިމ އަަސރުތަކުގެ ަސބަބުން ވަގުތުން ިއތާ މަރު ނިުވކަމުގިައިވއްަސ، އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް ގެންދާތާ ކުޑަ ދުވްަސކޮޅެއްގެ ފަހުންވްެސ ިއތާ މަރުވުން އެކީަށގެންވެއެވެ.  
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ިއތާ ތިޮށގަނޑުގިައ އެއްޗިެހ ޖެހުން ކޮންޓުރޯލު ކުރުމަށްޓަކިައ ދޭތެރެ ދޭތެރިެއން ިއތާގެ ތިޮށގަނޑު 

ާސފުކުރިެވދާނެއެވެ. ިއތާ ާސފުކުރިާއރު، ިއތާގެ ފުރަގަހުން ކިުރމައްޗަށް ވާގޮތަށް ކަހާށެވެ )ކުރެހުން 

32(. އޭރުން ތިޮށގަނޑުގެ ފަށަލަތަކުގިައ އަޅިައގަނެގެން ތިޮށގަނޑު ހަލާކުވާގޮތެއް ނުވާނެއެވެ. 

ރޮނޑު ކެއުމުގެ ަސބަބުން ިއތާ މަރުވުން މަދުކުރުމަށިާއ، ިއތައަށް ިލބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކިައ 

ބިޮއފިަތ ފަރާ ދުރުގިައ އިެޅދާނެއެވެ. އިަދ ދާގަނޑުގެ ތެރޭގިައ ޅަ ިއތާ ބޮޑިެތ ކުރިެވދާނެއެވެ.

 

ކުރެހުން 32: ިއތާ ާސފުކުރުން
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ް 14. އާލާކުރާ މުތް ނެގުނ

މޫދުން  ިއތާ  އާލާކުރާ  މުތް  އެއްމާނައީަކ  ބަހުގެ  ބުނެވޭ  ނެގުމޭ  މުތް  އާލާކުރިާއރު،  ިއތާމުތް 

މާނިައގެ  ިމފުޅާ  ާސފުކުރުމެވެ.  މުތް  އެތެރެއިާއ  ިއތާގެ  ހުޅުވިައ،  ިއތާ  ގެންެސ،  އެއްގަމަށް 

ިއތުރަށް، ''މުތް ނެގުން'' ހިަނ މާނައެއްގިައވްެސ ބޭނުން ކުރިެވދާނެއެވެ. އީެއ ިއތާގެ ތިޮށގަނޑުން 

ނެގުމެވެ. ުސރީުޚގިައ  ވަށްމުތް  ތެރިެއން  ިބްސގަނޑުގެ  ިއތާގެ  ވިަކކޮށްލުމެވެ. ނުވަތ  ފިަޅމުތް 

''މުތް ނެގުން'' ބޭނުން ކޮށްފިައ އެވީަނ ފުޅާ މާނިައގައެވެ.

 

ް ިއތާ ހުޅުވިައ ާސފުކުރުނ  14.1

ިއތާ ހުޅުވިައ ާސފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗީަކ )ކުރެހުން 33(: 

)ހ( ިއތާ ހުޅުވާ ދިަތ 

)ށ( ީޕީވީސ ވިަޅ

)ނ( ފުއްލޮނު

)ރ( ފިޮތކޮޅެއް، ިމއެވެ.

އެއްގަމަށް  ިއތާ  އާލާކިުރ  މުތް  ާސފުކުރުމަށްޓަކިައ  އެތެރެ  ތިޮށގަނޑުގެ  މުތިާއ  ހުޅުވިައ  ިއތާ 

ގެންެސ، ިދިހކޮޅުތަކުން ިއތާތައް ނައްޓިައ، ިއތާ ހުޅުވުމަށް ބަހައްޓާށެވެ. ބަހައްޓީާނ ިތލަ ފިަޅ 

)ކަނާތު ތިޮށފިަޅ( މައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ. ިއތާ ހުޅުވުމުން ލެއިްޕއަ ނިުދނުމަށްޓަކިައ ނުވަތަ ިއތުރަށް 

ހުޅުވުމަށްޓަކިައ ިއތާގެ ތެރެއަށް ދިަތ ލައްވިައ، އެއަށްފަހު އަބުޖަހިައ، ދިަތ ނައްޓާލާށެވެ. ދެން 

ިއތާ ތެރެއަށް ީޕީވީސ ވިަޅ ވައްދިައގެން ިއތާގެ ތިޮށހުރްަސ މްަސގަނޑުގެ މެދުން ބިުރކޮށްލާށެވެ. 

އޭރުން ިއތާހުޅުވޭނެއެވެ. ީޕީވީސ ވިަޅ ބޭނުންކުރީަނ މުތުގިައ ކޫރުއެޅުނަ ނިުދނުމަށެވެ. 

ާސފުކުރާށެވެ   ނަގިައ  ބިައތައް  އެތެރޭގެ  ިއތާގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވިަޅ  ީޕީވީސ  ިއތާހުޅުވުމުން 

)ކުރެހުން 34(. އެއަށްފަހު މުތުގެ މައްޗަށް ފުއްލޮނު އަޅިައ، މަޑު ފިޮތކޮޅަކުން އުނގުޅިައގެން 
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މުތް އޮފުކުރާށެވެ. ދެން ިއތާ ފެނަށްލާފިައ ދިެތން ގިަޑިއރުވާންދެން ބަހައްޓާފިައ ފެނުންނަގިައ، 

ވަގުތުން މުތިާއ މުތްތިޮށގަނޑު ިޓޫޝ ނުވަތަ މަޑު ފިޮތކޮޅަކުން ިހއްކާފިައ ރައްކާކުރާށެވެ.

  

ކުރެހުން 33: ިއތާ ހުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ދައްޗިާއ )މިަތ( މުތް އާލާކިުރ ިއތާގެ އެތެރެ  ާސފު ކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރާ ީޕީވީސ ވިަޅ )ިތިރ(
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ް ކުރެހުން 34: މުތް އާލާކިުރ ިއތާ ނަގިައ  ާސފުކުރުނ
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ް ތިޮށގަނޑުން މުތް ވިަކކުރުނ  14.2

މުތް  ތިޮށގަޑުން  އަވަހަކަށް  ީވހާވްެސ  ާސފުކުރުމަށްފަހު،  އެތެރެ  ހުޅުވިައ  ިއތާ  އާލާކިުރ  މުތް 

ވިަކކޮށްލަންވާނެއެވެ. އެހެން ނީޫނ ިއތާ ިހކިޭއރު، ހުޅުނބު ތިޮށގަނޑުގިައ އަޅާ ރެނދު ބޮޑުވަމުންގްޮސ، 

މުތުގެ  ނެގުމަށްޓަކިައ  މުތް  ތިޮށގަނޑުން  ވެދާނެއެވެ.  ހަލާކު  މުތް  އަރިައގެން  މައްޗަށް  މުތުގެ 

ކިައިރން ގުރިައންޑަރުން ތިޮށގަނޑު ކަނޑާލާށެވެ )ކުރެހުން 35(. 

 

    

ކުރެހުން 35: ިއތިައން މުތް ވިަކކުރުން
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ު މުތުގެ ކުލައިާއ ފެންވަރ  14.3

މުތަކަށް ީރިތކަން ިލބީެނ އޭގެ އޮފިާއ، ކުލައިާއ، ކުލިަވދުވަރު އެކިަތ އަނެކެއްޗިާއ ރައްޓިެހގޮތެއްގިައ 

ގުޅުމުގެ ނީަތޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އޮފުއަރާ، ިވދާ، އީެމހަކަށް ީރިތ ކުލައެއްގެ މުތީަކ ީރިތމުތެކެވެ. 

މުތް ީރިތވުމުގެ ިތން ިސފަ އޭގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމުގިައ ބޭނުން ކުރާ ިމންގަނޑުގެ ތެރޭގިައވްެސ 

ިހމެނެއެވެ.

މުތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމުގިައ ިތީރގިައވާ ިމންގަނޑުތައް ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. މުތުގެ ފެންވަރު 

ިބނާވެގެންވީަނ މުތަށް ިމިސފަތައް ިލިބގެންވުމުގެ މައްޗަށިާއ، ިމިސފަތައް ިލިބގެންވާ ިމންވަރުގެ 

މައްޗަށެވެ.   

  

ު )ހ( މުތުގެ އޮފ

ު )ށ( މުތުގެ ކުލިަވދުވަރ

ް )ނ( މުތަށް ކުލަ އެރުމުގިައ ކުލިައގެ އެއްގޮތްކަނ

ް )ރ( މުތުގެ ިސފިައގެ ފިުރހަމަކަނ

ް )ބ( މުތުގެ މީަތ ފަށަލިައގެ ފިުރހަމަކަނ

ފަށަލަތަކުގިައ އިަލ ކުޅޭ  ކުލަވަރީަކ  މުތުގެ  ބައެއް  އަރާ  އޮފިާއ ކުލިަވދުވަރިާއ މުތަށް  މުތުގެ 

''ކިުޅވަރުތަކެއްގެ'' ނީަތޖާއެވެ. އައްޔާ ނުލިައ މުތަށް ީރިތކަމެއްނެތެވެ.  މުތުގެ ބޭރު ފަށަލިައގިައ 

ކަންފުޅެއްވްެސ  އޮފުގެ  މުތުން  ނުނުކުންނަނަމަ،  ތެރެއަށްވަދެ  މުތުގެ  އައްޔެއް  ހިުރހާ  ޖިެހފިައ 

ނުފެންނާނެއެވެ. މުތުގެ މީަތ ފަށަލިައގިައ އިަލ  ޖިެހފިައ މުތިާއ ފެއަށް ދާ ނަމަ މުތުން އޮފު 

ފެންނާނެއެވެ. ިމ ފޭވާ އިަލ ވަރުގަދަވެފިައ، ިމއިަލ ާސފުކޮށް ލޮލަށް ފެންނަވަރަކުން މުތުގެ އޮފު 

ގަދަވާނެއެވެ. މުތުގެ އޮފުގަދިަވ ވަރަކުން އޭގެ ފެންވަރު މިަތވާނެއެވެ. އޮފުގަދަ މުތަށް ބަލީާލމާ 

މުތުގެ ތެރިެއން ީމހާގެ ިހޔިަނ ފެންނާނެއެވެ. 

ފަށަލަތަކަށް  އެތެރޭ  ިއތުރަށް، މުތުގެ  ިދއުމުގެ  ފެއަށް  މީަތ ފަށަލިައގިައ ޖެހޭއިަލ މުތާ  މުތުގެ 
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ވަންނަ އިަލ އެފަށަލަތަކާ ފެއަށްގްޮސ މުތުންބޭރަށް ނުކުމެއެވެ. އެތެރެ ފަށަލަތަކުގިައ އިަލޖެހިޭއރު 

ިވއާްސރަދީުނގެ ކުލަތަކަށްވްެސ އިަލ ރޫޅެއެވެ. ިމކުލަތައް މުތުގެ ބޭރަށް ފެނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު 

ިޕންކު ކުލަވަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުތުގެ ތެރިެއން ކުލަވަރިާއ އިަލ ނުކުންނަ ނުކުތަމަށް ބުނެވީެނ 

ނުކުންނަ  ީފންޏަކަށް  ތެރިެއން  މުތުގެ  ީހވީަނ  ކުލިަވދުވަރު  މުތުގެ  ކަމުގައެވެ.  ކުލިަވދުވަރު 

ިއތުރު ފިުރހަމަކަމެއް ގެންެސދެއެވެ. މުތަށް  އިަލގަނޑެއްހެންނެވެ. ކުލިަވދުވަރު މުތުގެ ކުލައަށް 

ިއތުރު އޮފުކަމެއް ގެންެސދެއެވެ. ކުލިަވދުވަރު ހުރުމުން މުތުގެ ފެންވަރު މިަތވެއެވެ.

މުތުގިައ އޮފު ހުންނަކަން ބަލާ ީމހާއަށް ިއހާުސްސވާފަދަ ''ކިުޅވަރުތަކެއް'' އައްޔަށް ކުޅެވީެނ މުތުގިައވާ 

ކޮން ިސފައެއްގެ ަސބަބަބުން ބާވައެވެ؟ ނުވަތަ މުތުގިައ އޮފުގަދަވީަނ އޭގިައވާ ކޮން ިސފައެއްގެ 

ަސބަބުން ބާވައެވެ؟ މުތުގިައ އޮފުގަދަވީަނ މުތް އުފިެދފިައވާ މުތްތިޮށކޮޅުގިައ ިހމެނޭ ފަށަލަތައް 

ތިުނވުމިާއ، އެފަށަލަތައް އޮމާންވުމިާއ، އެއިްސފައެއްގެ ބިައތަކަކުން ފަށަލަތައް އުފިެދފިައވުމިާއ، 

ހިުރހާ ފަށަލައެއް އެއްތަރީުތބަކުން މުތްތިޮށކޮޅުގެ ތެރޭގިައ އެތިުރފިައވުމުގެ ަސބަބުންނެވެ. ިމގޮތަށް 

ފަށަލަތައް ހުރުމުން މުތުގެ މީަތ ފަށަލިައގިައ ޖެހޭއިަލ މުތާ ފެޔަށް ފޮނުވުމަށިާއ، މުތުގެ ތެރެއަށް 

ވަންނަ އިަލ މުތުން ބޭރަށިާއ މުތާ ފެޔަށް ފޮނުވުމަށް މަގުފިަހވެއެވެ. މުތް އުފިެދފިައވާ މުތްތިޮށކޮޅު 

ިގނަ އަދަދެއްގެ ތިުނ ފަށަލަތަކަކުން ބޯވެފިައ ހުރުމީަކވްެސ މުތުގެ އޮފުގަދަވާ ކަމެކެވެ. ިމގޮތަށް 

މުތްތިޮށކޮޅު ބޯވީަނ ިގނަ ދުވްަސ ވާންދެން މުތް އާލާކުރުމުންނެވެ.

މުތުގެ ކުލައީަކ މުތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަގިައ ބޭނުންކުރެވޭ ިސފައެއް ނޫނެވެ. ަސބަބީަކ ކުލައެއް 

ީރިތވުމީަކ ީމހާގެ އާދަތަކިާއ، ިއހާްސްސތަކިާއ، ގަބޫލުކުރުންތަކިާއ ގިުޅފިައވާ އެއްޗަކަށް ވީާތއެވެ. 

އެކަމީަކ ހީަގގަތުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށްފިައ ިނންމާ ިނންމުމަކަށް ނުވީާތއެވެ. އެކަކަށް ީރިތވާ ކުލައެއް 

ފެންވަރު  މުތުގެ  ގޮތް  ކުލައަރާފިައވާ  މުތަށް  ނަމަވްެސ  ިހނގިައދާނެއެވެ.  ީރިތނުވެ  އަނެކަކަށް 

ިރިހމުތަކަށްވުރެ  ީވީތ  ރަންމުތަކަށް  ރަންމުތެއް،  ިމާސލަކަށް،  ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.  ބެލުމަށް 

ރަންކުލަ  ގަދަ  އެއްބަޔަށް  މުތެއްގެ  ރަން  ލިާޒމެއްނޫނުވެ.  ކޮންމެހެން  ރަނގަޅުވުން  ފެންވަރު 

އަރާފިައ، އަނެއްބަޔަށް ފަނޑު ރަންކުލަ އަރާނަމަ، އީެއ ފެންވަރު ދަށް މުތެކެވެ. މުތަށް އަރާކުލައެއް 

މުތުގެ ހިުރހާ ތަނެއްގިައވްެސ ހުންނަން ވީާނ ގާތްގަޑަކަށް އެއްވަރަކަށެވެ.
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މުތުގެ ިސފައަށް ބަލާފިައ ވަށްމުތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަންނިައރު، އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކަމަށް 

އެންމެފެންވަރު  ބަލިާއރު  ިސފައަށް  ފިަޅމުތުގެ  ހުންނަމުތެވެ.  ވަށްކޮށް  ފިުރހަމައަށް  ބެލެވީެނ 

ރަނގަޅުކަމަށް ބެލެވީެނ ފިުރހަމަ ވަށް ބުރުފިަޅއެއްގެ ިސފިައގިައ ހުންނަ މުތެވެ.

މުތުގެ މީަތ ފަށަލިައގެ ފިުރހަމަކަމޭ ބުނެވީެނ ިމފަށަލިައގިައ އިަޑގުޑަންކަމެއް ނެތުމިާއ، އުފިުލފިައވާ 

ތަންތަންކޮޅު ނެތުމިާއ، ލަފެއް ނެތުމިާއ، ރެނދެއް ނެތުމިާއ، މުތުގެ ިސފަ ހުތުރުވާފަދަ އެހެންކަމެއް 

ނެތުމަށެވެ. ިމިމންގަޑުން މުތުގެ ފެންވަރު ބަލިާއރު، ފެންވަރު ރަގަޅު މުތުގެ މީަތ ފަށަލިައގިައ، 

ިމދެންނެވުނު ިސފަތަށް މަދުވެފިައ އޮމާންވާނެއެވެ.

   

ކުލައެވެ. އިެކ  މުތްތީޮށގިައ ހުންނަ  ިއތާގެ  އުފައްދާ  ކުލައީަކ އެމުތް  ގޮތެއްގިައ މުތުގެ  އާއްމު 

ބާވަތުގެ މުތިްއތާގިައ ހުންނަ މުތްތީޮށގެ ކުލަ ތަފާތެވެ. މުތިާއ މުތްތީޮށގިައ ހުންނީަނ އެއެއްޗީެހގެ 

މުތްތިޮށކޮޅާ  ބޭރުގިައވާ  އެއޮށުގެ  މުތްއޮށިާއ  މުތުގިައ  ބައެއް  ކުލައެވެ.  ހުންނަ  ފަށަލަތަކުގިައ 

ތެރެއަށް  ފަށަލަތަކުގެ  މުތްތިޮށކޮޅުގެ  އުފިެދފިައވާ  މުތް  ހުރެއެވެ.  ކުލަވްެސ  ހުންނަ  ދޭތެރޭގިައ 

ވަންނަ އިަލ، ިވއާްސރަދީުނގެ ކުލަތަކަށް ރިޫޅގެން މުތުން ނުކުންނިައރުވްެސ މުތުގިައ ކުލަވަރު 

އުފައްދައެވެ.

މުތުގިައ ހުންނަ ކުލަވަރު ދެބައަކަށް ބަހާލިެވދާނެއެވެ. އީެއ މިައގަނޑު ކުލައިާއ، މިަތކުލަވަރެވެ. 

މިައގަނޑު ކުލައީަކ މުތުގިައ އެންމެ ފާޅުކަންގަދަ ގޮތުގިައ ހުންނަ ކުލައެވެ. މިައގަނޑު ކުލައީަކ 

ހުދު، ިރިހ، ކީްރމް ކުލަ، ރަން، ފިެހ، ނޫ، ނުވަތަ ކަޅު ކަމުގިައ ވެދާނެއެވެ. މިައގަނޑު ކުލަ 

މުތަށް ިލއްބިައދީެނ މުތް އުފައްދާ ިއތާގެ ަސބަބުންނިާއ، މުތް އާލާކުރާ މާހައުލުގެ ަސބަބުންނިާއ، 

އިަދ ބައެއް ފަހަރު، މުތް އާލާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މުތްއޮށުގެ ަސބަބުންނެވެ.  

މިަތކުލަވަރީަކ މުތަށް ިއތުރު ކުލަވަރު ގެންެސދޭ ފަނޑު ކުލައެކެވެ. ިމީއ ކޮނމެވްެސ ވަރަކަށް 

އެތެރެ ފެންނަ ކުލައެކެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް މިައގަނޑު ކުލަ މީަތގިައ ިމކުލަ ހުރެއެވެ. މިަތކުލަވަރު 

ިވދުވަރިާއ   މުތަށް  މިަތކުލަވަރު  އިަދ  ބަދަލުކޮށްލައެވެ.  ކުލަ  މިައގަނޑު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވްެސ 

ފުންކަން ގެންެސދެއެވެ.    
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މުތުގެ އަގު މިައގަނޑު ގޮތެއްގިައ ިބނާ ވެގެންވީަނ އޭގެ ފެންވަރިާއ ަސިއޒިާއ ކުލައިާއ ވައްތަރުގެ 

ނަމަ،  އެއްގޮތް  ިސފަތައް  އެހެން  މުތުގެ  ބޮޑެވެ.  އަގު  މުތުގެ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  މައްޗަށެވެ. 

މުތުގެ ަސިއޒު ބޮޑުވާ ވަރަކުން އޭގެ އަގު ބޮޑެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ފިަޅމުތިާއ ވަށްމުތުގެ އެހެން 

ިސފަތައް އެއްގޮތް ނަމަ، ފިަޅމުތަށްވުރެ ވަށްމުތް އަގު ބޮޑެވެ. ިމހެންކަމުން ފެންވަރު ރަނގަޅު، 

ބޮޑިެތ، ފިުރހަމައަށް ވަށްކޮށް ހުންނަ މުތް ވީާނ އެންމެ އަގުބޮޑު މުތުގެ ތެރޭގައެވެ. އިެކ ީމހުން 

އަގު  މުތުގެ  ކުލިައގެ  އިެކ  ިހާސބުތަކުގިައ  އިެކ  މިަތން  ގޮތެއްގެ  ތަރީުހބުދޭ  ކުލައަށް  މުތުގެ 

ކަނޑައެޅުމުގިައ  އަގު  ފޭަސހަކަމަށިާއ ތަދުކަމަށްވްެސ މުތުގެ  ިލބުމުގެ  ތަފާތުވެދާނެއެވެ.  މުތް 

ބަލައެވެ. ތަދު މުތް އަގުބޮޑެވެ.

ް މުތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިެޅދާނެ ިފޔަވަޅުތައ  14.4

ބާރެއް  ީމހާއަކަށް  އާލާކުރާ  މުތް  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ިގނަ  ރަނގަޅުކޮށްދޭ  ފެންވަރު  މުތުގެ 

ނުފޯރުވެއެވެ. ަސބަބީަކ މުތީަކ ިދރޭ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގިައ، ޤުދްރީަތ މާހައުލުގިައ އުފެދޭ އެއްޗަކަށް 

ވީާތއެވެ. މުތް އާލާކުރާ ީމހާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލުކުރެވީެނ މުތުގެ ަސިއޒިާއ ިސފައެވެ. 

ލެއިްވދާނެއެވެ.  މުތްއޮށިާއ ފިަޅ މުތްއޮށް  ވަށް  އިެކ ަސިއޒުގެ  އާލާކުރުމަށްޓަކިައ ިއތައަށް  މުތް 

ިހތުގެ  ކުކުޅިުބްސބުރުގެ،  މިަތވަށް،  )ިމާސލަކަށް  ިސފިަސފިައގެ  އިެކ  އާލާކުރިާއރު  ފިަޅމުތް 

ިސފިައގެ، ކަރުނިަތިކ ިސފިައގެ( ފިަޅ މުތްއޮށް ިއތާގެ ތެރެއަށް ލެއިްވދާނެއެވެ. 

 

މުތުގެ ފެންވަރު ކޮންމެވްެސ ވަރަކަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކިައ މުތްއާލާކުރިާއރު ކުރިެވދާނެ ބައެއް 

ގޮތެއްގިައ  މިައގަނޑު  ކަންތައްތައް  ކޮށްދޭ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  މުތުގެ  އެބަހުއްޓެވެ.  ކަންތައް 

ގިުޅފިައވީަނ މުތް އާލާކުރުމަށް ިއތައަށް މުތްއޮށް ލެއްވުމިާއ، މުތް އާލާކުރާ ިއތާގެ ންަސލިާއ، މުތް 

އާލާކުރާ ިއތާގެ ިސއްހަތިާއ، މުތް އާލާކުރުމަށް ިއތާ ބަހައްޓާ މާހައުލުގެ ބައެއް ިސފަތަކާއެވެ.

ބައެއިްސފަތަކަށް  ިލިބގެންވާ  ންަސީލގޮތުން  ިއތައަށް  ކުރުމަށްޓަކިައ،  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  މުތުގެ 

ބަދަލުގެނައުމީަކ ކުރިެވދާނެކަމެކުވެ. ނަމަވްެސ ިމީއ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގިައ ކުރެވޭނެ ކަމެއް 

ނޫނެވެ. އިަދ ފޭަސހަ ކަމެއްވްެސ ނޫނެވެ.
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މަަސއްކަތް  ގޮތްގޮތުން  ިތީރގިައވާ  ބެހެއްޓުމަށް  ިސއްހަތެއްގިައ  ފިުރހަމަ  ިއތާ  އާލާކުރާ  މުތް 

ކުރިެވދާނެއެވެ. ިއތާ ާސފުކުރާ ިއރުގަޔިާއ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާ ިއރުގަޔިާއ ިއތައަށް 

ިއތާ  ނުކުރާށެވެ.   ކަންތައްތައް  ިލބޭފަދަ  އިަނޔާ  ޮޝކިާއ  އެއަށް  ިއރުގިައ،  ލައްވާ  މުތްއޮށް 

ިގނިައރު ފެންމީަތގިައ ނުބަހައްޓާށެވެ. ކުޑަ ިއރުކޮޅަކަށް ނަމަވްެސ ިއތާ އަބަދުވްެސ ބަހައްޓަން 

އިަނޔާ  ޮޝކިާއ  ހުރުމީަކ  ފަތުރާލާފިައ  މިުޅން  މެންޓިެލ  ތިޮށގަނޑުގިައ  ިހޔަލުގައެވެ.  ވީާނ 

ިއހާްސްސކުރަމުން ިއތާ ނުދާކަމުގެ ިނާޝނެކެވެ. ިމކަންކަން ިއހާްސްސކުރަމުންދާ ިއތާގެ މެންޓިެލ 

ހުންނީަނ ކުރުކޮށްލާފައެވެ. 

 

މުތިާއ މުތްތީޮށގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކިައ، ިއތާ ިދިރއުޅޭ މާހައުލުގެ ބައެއް ިސފަތަކުގެ 

ބޭނުނިްހިފދާނެއެވެ. މުތިާއ މުތްތީޮށގެ އޮފިާއ ކުލަވަރު އޭގިައ ިހމެނޭ ފަށަލަތައް ތިުނިވ ވަރަކުން 

ރަނގަޅުވެއެވެ. ފަށަލަތައް ބިޯވ ވަރަކުން މުތިާއ މުތްތީޮށގެ އޮފިާއ ކުލަވަރު ފަނޑުވެއެވެ. ިއތާ 

އަވަހަށް ބޮޑުވަންޏާ މުތިާއ މުތްތީޮށގެ ފަށަލަތައް ބޯވެއެވެ. ިއތާ ލަހުން ބޮޑުވަންޏާ މުތިާއ މުތްތީޮށގެ 

ފަށަލަތައް ތިުނވެއެވެ. ިމހެންކަމުން ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ ވިަކ މަރުހަލާތަކުގިައ ިއތާ ބޮޑުވާ ރޭޓު 

ކޮންމެވްެސ ިމންވަރަކަށް ދަށްކޮށްގެން މުތިާއ މުތްތީޮށގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރިެވދާނެއެވެ.   

)ވިަކ  ގިުޅފައެވެ.  ިފިނހޫނިުމން  ގޮތެއްގިައ ިފިނހޫނިުމނިާއ ކާނާއާ  ވީަނ ީސދާ  ބޮޑުވުން  ިއތާ 

ހައްދެއްގެ ތެރޭގިައ( މިަތވުމުން ިއތާ އަވަހަށް ބޮޑުވެއެވެ. ިފިނހޫނިުމން ދަށްވުމުން ިއތާ ބޮޑުވާލެއް 

ލަހެވެ. ިގނިައން ކާނާ ިލބުމުން ިއތާ އަވަހަށް ބޮޑުވެއެވެ. ިލބޭ ކާނާ މަދުވުމުން ިއތާ ބޮޑުވުން 

ލަހެވެ. ިމހެންކަމުން ިފިނހޫނިުމން ދަށް، އިަދ މަދުން ކާނާ ިލބޭ ތަނެއްގިައ ބަހައްޓިައގެން ިއތާ 

ބޮޑުވާ ރޭޓު ދަށްކުރިެވދާނެއެވެ. ިމފަދަ ތަނެއްގިައ ބަހައްޓިައގެން ިއތާގިައ އުފެދޭ މުތިާއ މުތްތީޮށގެ 

ފަށަލަތައް ތިުނކުރިެވދާނެއެވެ. މުތިާއ މުތްތީޮށގެ އޮފިާއ ކުލަވަރު ގަދަކުރިެވދާނެއެވެ.

އީެއ  ގިުޅފިައވެއެވެ.  އިޮއވަރާ  ފުނިްމނިާއ  ގޮތެއްގިައ  ނީުސދާ  ބޮޑުވުން  ިއތާ  ތަންތަން:  ފުން 

ކާނާއިާއ ިފިނހޫނިުމނުގެ ޒީަރއިާއންނެވެ. ިތލަ ިހާސބަށްވުރެ ފުން ިހާސބުގިައ ިއތާގެ މިައގަނޑު 

ިއރުގެ  ފުނިްހާސބަށް  ިތލިަހާސބަށްވުރެ  އީެއ  މަދުވާނެއެވެ.  ފިައޓޯޕްލޭންކްޓަން  ކާނާކަމަށްވާ 

އިަލކަން ފޯރާވަރު ކުޑީަވމައެވެ. )ފިައޓޯޕްލޭންކްޓަންއީަކ ިއރުގެ އިަލ ބޭނުންކޮށްގެއް ކާނާ އުފައްދާ 
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އެއްޗެކެވެ(. އާއްމުގޮތެއްގިައ ިތލަ ިހާސބަށްވުރެ ފުނިްހާސބުގެ ިފިނހޫނިުމން ދަށްވާނެއެވެ. އީެއ ިތލަ 

ިހާސބަށްވުރެ ފުނިްހާސބަށް ިއރުގެ ހޫނުކަން ފޯރާވަރު ދަށީްވމައެވެ. އިޮއގަދަ ތަނަކަށްވުރެ އިޮއމަޑު 

ގޮތުގިައ  ބެލެވޭ  އިަދ  ދަށްވާނެއެވެ.  ިމންވަރު  އަންނަ  ފިައޓޯޕްލޭންކްޓަން  އޮޔިާއއެކު  ތަނަކަށް، 

ފުން  އިޮއމަޑު  ިމހެންކަމުން  ނޫއީަލގައެވެ.  ިހާސބުގެ  ފުން  އުފެދީޭނ  އެންމެރަނގަޅަށް  މުތްތިޮށ 

ތަނީަކ ިފިނހޫނިުމންދަށް، ިއތާގެ ކާނާ މަދު ތަނަކަށް ވާނެއެވެ. ިމފަދަ ތަނެއްގިައ ބަހައްޓިައގެން 

ިއތާގެ ބޮޑުވާ ރޭޓު ދަށްކުރިެވދާނެއެވެ. މުތިާއ މުތްތީޮށގިައ އުފެދޭ ފަށަލަތައް ތިުނކުރިެވދާނެއެވެ. 

މުތިާއ މުތްތީޮށގެ އޮފިާއ ކުލަވަރުވްެސ ގަދަ ކުރިެވދާނެއެވެ.  

 

މުތިާއ މުތްތީޮށގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފުން ިހާސބު ިތީރގިައވާގޮތަށް ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.

)ހ( އޮފިާއ ކުލަވަރު ރަނގަޅު މުތިާއ މުތްތިޮށ ިދގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ އުފެއްދުން.

ިމގޮތަށް މުތް އުފެއްދުމަށްޓަކިައ ިއތައަށް މުތްއޮށް ލައްވާފިައ ފުނުގިައ ބަހައްޓާށެވެ. ިމިހާސބުގިައ 

މުތް  ިމގޮތަށް  ިގނަދުވަހުންނެވެ.  ބޮޑުވީާނ  ިއތާ  އިަދ  އާލާވީާނ،  މުތް  ބޮޑުވީާތ  ލަހުން  ިއތާ 

އާލާކުރިާއރު ިއތާގެ ތިޮށގަނޑު މާ އަވަހަށް ބޮލެއްނުވާނެއެވެ.

)ށ( މުތްތީޮށގެ ބޯ ބަތާނައެއްގެ މައްޗަށް ތިުނ އޮފުފަށަލައެއް އަރުވިައގެން ކުރުމުއްދަތެއްގެތެރޭގިައ 

މުތް އުފެއްދުން. 

ިމގޮތަށް މުތް އުފެއްދުމަށްޓަކިައ ިއތައަށް މުތްއޮށް ލައްވާފިައ ފުރަތަމަ ިތލަ ިހާސބުގިައ ބަހައްޓާށެވެ. 

ފުން  ިއތާ  ލުމަށްފަހު،  މުތުގިައ  ބަތާނައެއް  ބޯ  މޮތްތީޮށގެ  ބަހައްޓިައގެން  ިހާސބުގިައ  ިތލަ 

އޮފުގަދަ  ކުލަ  މައްޗަށް  ބަތާނިައގެ  ބޯ  މުތުގެ  ބެހެއްޓުމުން  ިހާސބުގިައ ބަހައްޓާށެވެ. ިމގޮތަށް 

ީރިތ ފަށަލަ އަރާނެއެވެ. ބޯ ބަތާނިައގެ މައްޗަށް ތިުނ އޮފުފަށަލަ އެރުވުމުގެ އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުން 

ފެންވަރު ރަނގަޅު މުތް ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގިައ އާލާކުރިެވދާނެއެވެ. ަސބަބީަކ އަވަހަށް ބޮޑުވީާތ 

ިތލަ ިހާސބުގިައ ިއތާ ބަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު ކުރުވެފިައ، ތިުނ ފަށަލަ ލުމަށްޓަކިައ ފުނުގިައ ިއތާ 

ބަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު ކުރުވީާތއެވެ.

ބޯ ބަތާނިައގެ މައްޗަށް ތިުނ އޮފުފަށަލަ އަރުވިައގެން މުތް އާލާކުރިާއރު، ިއތާގެ ބޭރުގެ މުތްތިޮށ 
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ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

ފަށަލިައގެ ފެންވަރު ދަށްވުން އެކީަށގެންވެއެވެ )އެންދިެރިއތާގެ ބޭރުގެ މިުށ މުތްތިޮށ ފަށަލައީަކ 

ގަހަނާގެ މޫނުމައްޗަށް ބޭނުންކުރާ ފަށަލައެވެ(. ަސބަބީަކ ިމފަށަލަ އާލާ ކުރެވީެނ ިތލަ ިހާސބުގިައ 

ރަނގަޅުވާނެއެވެ.  ފެންވަރު  ފަށަލިައގެ  މުތްތިޮށ  ހުދު  އެތެރޭގެ  ނަމަވްެސ  ވީާތއެވެ.  ކަމުގިައ 

ަސބަބީަކ ިމފަށަލިައގެ އެންމެ މީަތގިައ ހުންނީަނ ފުން ިހާސބުގިައ ލެވޭ އޮފުގަދަ ފަށަލަ ކަމުގިައ 

ވީާތއެވެ.

 

ބޯ ބަތާނަ ލިައގެން މުތް އާލާކުރިާއރު، ިއތާގެ ބޭރުގެ މުތްތިޮށ ފަށަލިައގެ  ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރާ 

ކަމާށްވަންޏާ، ފުރަތަމަ ިއތާ ބޮޑިެތ ކުރަންޖެހީޭނ ފުން ިހާސބުގައެވެ. ފުން ިހާސބުގިައ ބޮޑިެތކުރުމުން 

ފެންވަރު ރަނގަޅު މުތްތިޮށ ފަށަލަ ިއތާގެ އެތެރޭގިައވްެސ އިަދ ބޭރުގިައވްެސ އުފެދޭނެއެވެ. ބޭނުން 

ަސިއޒަކަށް ބޮޑިެތކުރުމަށްފަހު، ިއތާ ިތލިަހާސބަށް ގެންގްޮސ، މީަތގިައ ބުނެވުނުފަދިައން ިއތާގިައ 

ބޯ ބަތާނިައގެ މުތް އާލާކުރާށެވެ. އޭރުން ފެންވަރު ރަނގަޅު މުތިާއ މުތްތިޮށ ިލބޭނެއެވެ.

ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގިައ ފުނިްހާސބުގެ ގޮތުގިައ އަތޮޅުގެ އެތެރެވިަރ ބޭނުން ކުރިެވދާނެއެވެ. ފަރެއްގެ 

ިނވާލާ ިހާސބު ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ިމީއ ކިުދ ިއތާ ހޯދުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރާ ިހާސބުވްެސމެއެވެ. 

ިތލަ ތަންތަން: ފުން ތަންތަނާ ިޚލާފަށް، އިޮއގަދަ ިތލަ ތަންތަނީަކ ިފިނހޫނިުމން މިަތ، ިއތާގެ ކާނާ 

މިަތކުރިެވދާނެއެވެ.  ރޭޓު  ބޮޑުވާ  ިއތާ  ތަންތަނަށްވާނެއެވެ. ިމފަދަތަނެއްގިައ ބަހައްޓިައގެން  ިގނަ 

ިއތާގިައ އުފެދޭ މުތިާއ މުތްތީޮށގެ ފަށަލަތައް ބޯކުރިެވދާނެއެވެ. ިމފަދަ ތަނެއްގިައ ބޮޑުވާ ިއތާގިައ 

އުފެދޭ މުތިާއ މުތްތީޮށގެ އޮފިާއ ކުލަވަރު ފަނޑުވާނެއެވެ.

ިއތާ އަވަހަށް ބޮޑިެތކުރުމަށިާއ، ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގިައ ިއތާގައިާއ މުތުގިައ މުތްތީޮށގެ ބޯ ފަށަލަ 

ލުމަށް ިތލަ ިހާސބު ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. މުތުގިައ މުތްތީޮށގެ ބޯ ބަތާނައެއް ލުމަށްފަހު، އޮފިާއ 

ކުލަވަރު ރަނގަޅު ފަށަލައެއް އެބަތާނިައގެ މީަތގިައ ލުމަށްޓަކިައ މުތް އާލާކުރާ ިއތާ ފުން ިހާސބަށް 

ގެންދިެވދާނެއެވެ. އީެއ މުތް އާލާކުރުން ިނންމާލުމަށްޓަކައެވެ.

ބޭނުން  ފުނިްވލު  ހުންނަ  ތެރޭގިައ  ފަރުގެ  ގޮތުގިައ  ިހާސބުގެ  ިތލަ  އާލާކުރުމުގިައ  ިއތާމުތް 

ކުރިެވދާނެއެވެ.
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ް ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ އަތްމީަތފޮތ

ް މުތިާއ މުތްތިޮށ ރައްކާކޮށްފިައ ބެހެއްޓުނ  14.5

ތަކިެތ ހެދުމަށްޓަކިައ، މުތް އާލާކުރާ ިއތިައން ދޭއްޗެއް ިލބެއެވެ. އީެއ މުތިާއ މުތްތޮށްޓެވެ. ިމތަކިެތ 

ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ގަހަނާ ހިެދދާނެއެވެ. )ކުރެހުން 36، 37(.

 

މުތްތީޮށގެ ބޭނުމަށް ިއތާގެ ތިޮށ ރަށްކާކުރާނަމަ، ފުރަތަމަ ކުރަނީްވ ކަމީަކ ިއތާގެ ހުޅުބުތިޮށގަނޑު 

ވަރަށް  ހުޅުބުތިޮށގަނޑު  ވިަކކޮށްލުމެވެ.  މުތްތިޮށގަނޑުން  ކަޅުބިައ(  ކިުރމީަތގެ  )ތިޮށގަނޑުގެ 

އަވަހަށް ިހިކ މުރަނަވެ، އޭގިައ ރެނދުއަޅައެވެ. ިމރެނދުތައް މުތްތިޮށގަނޑާ ިހާސބަށް ގްޮސގެން 

ރެނދުއެޅުން  މުތްތިޮށގަނޑުގިައ  ވިަކކޮށްލުމުން  ހުޅުބުތިޮށގަނޑު  ހަލާކުކޮށްލައެވެ.  އެތިޮށގަނޑު 

ކަމަށްވާނަމަ،  ތިޮށގަނޑު  ިއތައެއްގެ  އާލާކިުރ  ތިޮށގަނޑީަކ މުތް  ިއތާ  ހުއްޓޭނެއެވެ. ރައްކާކުރާ 

ތިޮށގަނޑުން މުތް ވިަކކުރިާއރު، މުތްތިޮށގަނޑުން ހުޅުބުތިޮށގަނޑުވްެސ ވިަކކުރިެވދާނެއެވެ.

މުތިާއ މުތްތިޮށ ރައްކާކޮށްފިައ ހުންނިައރު މާބޮޑަށް ިހކުނަ ނުދޭށެވެ. މާ ބޮޑަށް ިހކުމުން މުތްތީޮށގެ 

ފަށަލަތައް ދުރުވެ، އެފަށަލަތައް ރޫޅޭ ގޮތް ވެއެވެ. ިމހެންވުމުން މުތްތިޮށ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ަސބަބުން  ިހކުމުގެ  މާބޮޑަށް  ފަނޑުވެއެވެ.  ިވދުން  ހުންނަ  މުތުގިައ  ިހކުމުން  މާބޮޑަށް  އިަދ 

ފިަޅމުތުގެ ދަށުގިައވާ )މުތްއޮށް ލެއްވުމުގެ ކިުރން ތިޮށގަނޑަށް އަރާފިައވާ( މުތްތިޮށ ފަށަލަތައް 

ރޫޅޭގޮތް ވެއްޖެނަމަ، ފިަޅ މުތެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ރައްކާކުރުމުގެ  މުތް  ވާނެއެވެ.  ވިަކކޮށްލަން  މުތް  ތިޮށގަނޑުން  ިއތާ  ރައްކާކުރިާއރު  ފިަޅމުތް 

ކިުރން މުތުގެ ދަށުގިައވާ ތިޮށކޮޅުގެ ބޭރު ކުޑަކޮށް ގާނާލުން ރަނގަޅެވެ. އީެއ ތިޮށކޮޅު ިހކިޭއރު 

ބޭރު ފަށަލަ މުރަނަވެގެން ނެއްޓޭ ކިުޑތައް މުތުގެ އޮފު ފަށަލިައގިައ ޖިެހގެން މުތަށް ގެއްލުމެއް 

ިލިބދާނީެތއެވެ. ދެން މުތިާއ ތިޮށކޮޅުގިައ ޕެޓްރިޯލއަމް ޖީެލ އުނގުޅިައ، ކޮންމެ މުތެއް ވިަކވިަކން 

މުތް  ޖީެލ އުނގުޅުމުން  ިޓޫޝކަރުދާހުގިައ ބަންދުކޮށްފިައ ރައްކާކުރާށެވެ. މުތުގިައ ޕެޓްރިޯލއަމް 

ިހކުން ކުޑަކޮށްދެއެވެ.
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މުތްތިޮށ  ހަދާފައެވެ.  ނިުހކޭގޮތް  މާބޮޑަށް  ބަހައްޓަންވީާނ  ރައްކާކޮށްފިައ  މުތްތިޮށވްެސ 

ކުޑަ  ިސމެނިްތޖަހިައގެން  ބޭރުގިައ  ހަމައެކިަނ  އަޅިައ،  ތަޅުން  ރާނިައ،  ރައްކާކުރުމަށްޓަކިައ 

ބިޯފލާގަނޑެއް  ނުވަތަ  ގަލެއް  ކޮންކިްރޓް  މައްޗަކަށް  ޓޭންކުގެ  ތައްޔާރުކުރިެވދާނެއެވެ.  ޓޭންކެއް 

އޭގިައ  ކަމުދީަނ  ބެހެއްޓުމަށް  ރައްކާކޮށްފިައ  މުތްތިޮށ  ޓޭންކު  ިމކަހަލަ  ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. 

ޓޭންކުގެ  ބޭރުން  ިސމެނިްތޖަހީަނ  ބޭރުގިައ  ޓޭންކުގެ  ިހފަހައްޓާނީެތއެވެ.  ިފިނކަން  ތެތްކަމިާއ 

ފާރުގެ  ބަހައްޓީަނ  ނުޖަހާ  ިސމެނިްތ  އެތެރޭގިައ  ޓޭންކުގެ  ވަނަނިުދނުމަށެވެ.  ހޫނު  އެތެރެއަށް 

ތެރެއަށް ފެން ވައްދިައގެން ޓޭންކުގެ ތެރޭގިައ ތެތްކަމިާއ ިފިނކަން ދެމެހެއްޓުމަށެވެ.

ޓޭންކުގިައ މުތްތިޮށ ރައްކާކުރުމަށްޓަކިައ، ފުރަތަ ފެންޖަހިައގެން ޓޭންކުގެ އެތެރެ ފާރުތައް ތެތްމާށެވެ. 

ދެން ޓޭންކުގެ ފުލުގިައ ތެތް ުސތިުލ ގިޯނ ފަތުރިައ، ގީޯނގެ މީަތގިައ މުތްތިޮށތައް އަތުރާށެވެ. 

އެއަށްފަހު ތިޮށތަކުގެ މީަތގިައ އަނެއްކާވްެސ ތެތް ގިޯނ ފަތުރާފިައ ތިޮށ އަތުރާށެވެ. ިމގޮތަށް ގިޯނ 

ފަށަލައަކިާއ ތިޮށ ފަށަލައެއް އަޅަމުން ގްޮސ، އެންމެ މީަތގިައ ގިޯނފަށަލައެއް އަޅަފިައ ިނންމާލާށެވެ. 

މިަތޖަހާށެވެ.  ޓޭންކުގެ  ބުރުވާލާފިައ  ފޮދެއް  ފެން  ިއތުރަށް  މައްޗަށް  ިއތާތަކުގެ  ގޯންޏިާއ  ދެން 

ދޭތެރެ ދޭތެރިެއން ޓޭންކުގެ މިަތނަގިައ، ޓޭންކުގިައ ތެތްކަން ހިުރތޯ ބަލާށެވެ. ނެތްނަމަ ގޯންޏިާއ 

ިއތާތަކުގެ މައްޗަށިާއ، އެތެރެ ފާރަށް ފެން ބުރުވާށެވެ. ިފިނ ދުވްަސވަރަށްވުރެ ހޫނު ދުވްަސވަރު 

އަވްަސ އަވަހަށް ފެން ބުރުއާްސލަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޓޭންކުގިައ ިފިނކަން ިހފެހެއްޓުމަށްޓަކިައ އިަދވްެސ ިއތުރުކަމެއް ކުރިެވދާނެއެވެ. ގޯންޏިާއ މުތްތިޮށ 

އަތުރިާއރު ޓޭންކުގެ މެދުގިައ ފުލުން ފިެށގެން މައްޗާ ހަމައަށް ހްުސޖާގައެއް ބާއްވާށެވެ. ިމޖާގިައގެ 

ތެރޭގިައ ޓޭންކުގެ ފުލުގިައ ފެންތައްޓެއް ބަހައްޓާފިައ، ޓޭންކުގެ މިަތޖަހާށެވެ. ިމގޮތަށް ހެދުމުން 

މުތްތިޮށތައް ިހކުން ލްަސވާނެއެވެ. 
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ކުރެހުން 36: މުތުގެ ގަހަނާ

ކުރެހުން 37: މުތްތީޮށގެ ގަހަނާ
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ް ބިޮއފިަތ ބެލެހެއްޓުމިާއ އެހިެނހެން މަަސއްކަތްތައ  .15

އެޅުމަށްފަހު،  ބިޮއފިަތތައް  އެއްފަހަރާ  އާލާކުރުމަށްޓަކިައ  ިއތާމުތް  ފުޅިާމނުގިައ  ރާވާފިައވާ 

ނުޖެހޭނެއެވެ.  އަޅާކަށެއް  ބިޮއފިަތ  މާއަވަހަކަށް  ދެން  ނުކުރީަނނަމަ،  ފުޅާ  ިއތުރަށް  މަަސއްކަތް 

ނަމަވްެސ މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށްޓަކިައ އާދަކޮށް މޫދުގައިާއ އެއްގަމުގިައ ކަންތައްތަކެއް 

ކުރަންޖެހެއެވެ. އީެއ ބިޮއފިަތތައް ބެލެހެއްޓުމިާއ، ބޭނުން ކޮށްފިައ ހިުރ ިއތާ މާޑިާއ ިއތާ ިދިހ 

ާސފުކުރުމިާއ، ިއތުރު ިއތާ މާޑިާއ ިއތާ ިދިހ ހެދުމިާއ، ހަމުގެ މިަތގަނޑަށް  ިސިލކޮން ތެރްަސ 

އަޅިައ މިަތ ބެއްދުން ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. 

ް ބިޮއފިަތތައް ބެލެހެއްޓުނ  15.1

އޭގިައވާ  ބިޮއފައްޗިާއ  އެލުވުމަށްފަހު  ބިޮއފީަތގިައ  ފިަތ  ިއތާ  ފައްޗިާއ  މާޑު  އަޅިައ،  ބިޮއފިަތ 

ތަކިެތ ގަވިައދުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އޭރުން ބިޮއފައްޗަށިާއ، މާޑު ފައްޗަށިާއ، ިއތާ ފައްޗަށް 

ގެއްލުމެއިްވއްަސ، އެގެއްލުން މާބޮޑުނުވީަންސ މަރާމާތުކުރުމުގެ ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރުމުގެ ފުރަަސތު 

ިލބޭނެއެވެ. މުޫސން ގްޯސވާ ދުވްަސވަރު، މުޫސން ގްޯސވުމުގެ ކިުރން ބިޮއފައްޗިާއ އޭގިައވާ ތަކިެތ 

އަވަހަށް  އަވްަސ  ދުވްަސވަރު  ގްޯސ  މުޫސން  ކުރަންވާނެއެވެ.  މަރާމާތެއް  ކުރަންޖެހޭ  ޗެކުކޮށް، 

ވާކަންތައްތަކަށް  1ގިައ  ތާވަލު  ޗެކުކުރިާއރު  ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.  ތަކިެތ  އޭގިައވާ  ބިޮއފައްޗިާއ 

ަސމާލުކަންދޭށެވެ. މައަްސލައެއް ިދމާވެފިައވާނަމަ، އެމައަްސލައެއް ހައްލުކުރުމަށް ތާވަލު 1ގިައވާ 

ގޮތުގެމީަތން ިފޔަވަޅު އަޅާށެވެ.
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ތާވަލު 1: ބިޮއފައްޗިާއ، މާޑު ފައްޗިާއ، ިއތާ ފިަތ  ބެލެހެއްޓުމުގިައ ަސމާލުވާނީްވ  ކަންތައްތަކިާއ، 

ް ިދމާވާ މްަސއަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އިެޅދާނެ ިފޔަވަޅުތައ

ް ުަސމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައ މައަްސލަ ޖިެހފިައވާ ނަމަ އިެޅދާނެ ިފޔަވަޅ

ް މާ ބޮޑަށް ކަހާނުލާ ނަމަ ނިަގިލވަލަށް ނިަގިލ ކަހާލާފިައތޯ ބެލުނ

ވާންކުރުން. ބޮޑަށް ކަހާލާފިައވާ ނަމަ ނިަގިލ 

ނަގިައ އަލުން ނިަގިލލުން 

ނިަގިލވަލަށް ވާންކުރުން.ނިަގިލ ވަލަށް ދޫޖިެހފިައތޯ ބެލުން

ނިަގިލ ވާ އެއްޗެއް ޖިެހގެން ގިޭނފިައވޭތޯ 

ބެލުން

ގިޭނފިައ ވާތަން ބިުރކޮށްލިައ، އަލުން 

ް ވާކޮޅެއް ގުޅުވުނ

ބިޮއފިަތ ވާ އެއްޗެއް ޖިެހގެން ގިޭނފިައވޭތޯ 

ް ބެލުނ

ގިޭނފިައ ވާތަން ބިުރކޮށްލިައ، އަލުން 

ވާކޮޅެއް ގުޅުވުން، ނުވަތަ ހަލާކުވެފިައވާ 

ް ބިޮއފިަތ ނަގިައ އެހެން ބިޮއފައްޗެއް އެޅުނ

ބިޮއފިަތ ވަލުގެ ހަމަށް ފެންވަދެފިައވޭތޯ 

ބެލުން  

ހަން ނަގިައ އެހަން ހިުރ ތާނގިައ އާ 

ް ހަމެއް އްަސޖެހުނ

ް ހަން ނަގިައ އެހަން ހިުރ ތާނގިައ އާ ބިޮއފީަތގެ ހަން ފޫގްޮސފިައ ހިުރތޯ  ބެލުނ

ް ހަމެއް އްަސޖެހުނ

ބިޮއފީަތގެ ހަމުގެ އްަސ ދޫވެފިައ ހިުރތޯ 

ް ބެލުނ

ހަން ނަގިައ އެހަން ހިުރ ތާނގިައ އާ 

ް ހަމެއް އްަސޖެހުނ
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ފެއާްސިއ ގާފިޮރ ޖަހިައގެން ނިަގިލ ވާ 

ް ނުވަތަ ބިޮއފިަތ ވާ ބަރުވެފިައ ހިުރތޯ ބެލުނ

ފެއާްސިއ ގާފިޮރ ކަހިައ ާސފުކުރުން

މާޑު ފިަތތައް އެކިަތ އަނެކެއްޗާ ޖިެހގެން 

ހީުރ  އިޮޅފިައތޯ ބެލުން 

ް މާޑު ފިަތތައް އޮޅުނިްފލުވުނ

ް ްމާޑު ފިަތ ހީުރ އީަޑގިައ ޖިެހފިައތޯ ބެލުނ މާޑު ފިަތތައް މައްޗަށް ިހއްލުނ

ފިަތތަކުގެ ކިައީރގިައ ހިުރ ހަންތަކަށް ފެން 

ވަދެގެން ފެނުބާރު ދަށް ވެފިައވާ ނަމަ، 

އެހަންތަކުގެ ބަދަލުގިައ އާ ހަން ބިޮއފިަތ 

ް ވަލުގިައ އްަސޖެހުނ

މާޑު ފީަތގިައ ފެއާްސިއ ގާފިޮރ ބޯވެފިައތޯ 

ް ބެލުނ

މާޑު ފިަތން ފެއާްސިއ ގާފިޮރ ކެހުން 

ިއތާ ފިަތތައް އެކިަތ އަނެކެއްޗާ ޖިެހގެން 

ހީުރ އިޮޅފިައތޯ ބެލުން  

ް ިއތާ ފިަތތައް އޮޅުނިްފލުވުނ

ް ްިއތާ ފިަތ ހީުރ އީަޑގިައ ޖިެހފިައތޯ ބެލުނ ިއތާ ފިަތތައް މައްޗަށް ިހއްލުނ

ފިަތތަކުގެ ކިައީރގިައ ހިުރ ހަންތަކަށް ފެން 

ވަދެގެން ފެނުބާރު ދަށް ވެފިައވާ ނަމަ، 

އެހަންތަކުގެ ބަދަލުގިައ އާ ހަން ބިޮއފިަތ 

ް ވަލުގިައ އްަސޖެހުނ

ިއތާ ފީަތގިައ ފެއާްސިއ ގާފިޮރ ބޯވެފިައތޯ 

ް ބެލުނ

ް ިއތާ ފިަތން ފެއާްސިއ ގާފިޮރ ކެހުނ
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ް އެހިެނހެން މަަސއްކަތްތައ  15.2

ބިޮއފިަތތައް ބެލެހެއްޓުންފަދަ، ިއތާމުތް އާލާކުރުމާ ގުޅޭ މޫދު މަަސއްކަތްތައް ކުރިާއރު، ިއތާމުތް 

އާލާކުރުމާ ގުޅޭ އެއްގަމު މަަސއްކަތް ވްެސ ކުރަންޖެހެއެވެ.  އެއްގަމުގިައ ކުރަންޖެހޭ މިައގަނޑު 

މަަސއްކަތްތަކީަކ: 

)ހ( ބޭނުން ކޮށްފިައ ހިުރ ިއތާ މާޑު ާސފުކުރުން

ް )ށ( ިއތާ މާޑިާއ މާޑު ވާކޮޅު ހެދުނ

)ނ( ިއތާ ިދިހ ހެދުން 

ް )ރ( ހަމުގެ މިަތގަނޑަށް ިސިލކަން ތެރްަސ އަޅިައ މިަތ ބެއްދުނ

)ބ( ބިޮއފިަތ ހެދުން، ިމއެވެ. 

މަަސއްކަތު ތާވަލެއް ހަދިައގެން އެއްގަމިާއ މޫދު މަަސއްކަތްތައް ކުރާށެވެ. މަަސއްކަތަށް ބޭނުންވާ 

މާޑުވާ  އަންނިައރު،  މުޫސން  ފައްތާ  މާޑު  ިއތާ  ތައްޔާރުކުރާށެވެ.  ދުރާލާ  އެއްޗެއް  ހިުރހާ 

ިދިހ  ިއތާ  އަންނިައރު،  ދުވްަސ  ނަގާ  ިއތާ  މާޑުން  އިަދ  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ތައްޔާރުކުރިެވފިައ 

ތައްޔާރުކުރިެވފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ބަހައްޓިާއރު،  އެއްގަމުގިައ  ތަކިެތ  ފަދަ  ދާ  ވަލިާއ،  ހަމިާއ،  ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފިައ  މޫދުގިައ 

އެތަކިެތ  ޚާއަްސކޮށް  ކިުނވްަސދުވާނެއެވެ.  މަރުވުމުން  އެއްޗިެހ  ިދރޭ  ޖަހާފިައވާ  އެތަކީެތގިައ 

ީމހުން  ބަހައްޓަންވީާނ  ތަކިެތ  އެފަދަ  ިމހެންކަމުން  ކީުރކޮޅުގައެވެ.  ބަހައްޓާތާ  އެއްގަމުގިައ 

ިދިރނޫޅޭ ަސރަހައްދެއްގައެވެ. އެއްފަހަރާ ިގނަ އެއްޗިެހ އެއްގަމަށް ނުގެންނަގޮތަށް ރޭވުމުންވްެސ 

ިހޔަލުގައެވެ.  ބަހައްޓަންވީާނ  އަބަދުވްެސ  ދާ  ހަމިާއ  ވަލިާއ  ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.  ކިުނވްަސދުވުން 

އީަވގިައ ިމތަކިެތ ހުރުމުން ހަލާކުވާލެއް އަވްަސވާނެއެވެ.
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ް 16. ިތމާވިެށ ރައްކާތިެރކުރުނ

ިދވިެހ ރާއްޖެއީަކ ިދރޭ ގަލިާއ މުރަކިައގެ ރާއްޖެއެކެވެ. ިދރޭގަލިާއ މުރަކަ އާލާވީަނ ވަރަށް ާސފު، 

ބޮޑަށް  ވަރަށް  އުފެދުން  ރާއްޖެ  ިމހެންކަމުން  މާހައުލުގައެވެ.  ކަނޑުގެ  ނެތް  ތަޣައްޔަރުވެމެއް 

ގިުޅފިައވީަނ ކަނޑުގެ މާހައުލާއެވެ. އިަދ ރާއްޖެ ދިެމގެން ވުންވްެސ ގިުޅފިައވީަނ އެ މާހައުލު، 

އާލާކުރުންފަދަ  ިއތާމުތް  މައްޗަށެވެ. ިމހެންކަމުން  ވުމުގެ  ޤުދްރީަތ ިސފަތަކުގިައ ދިެމގެން  އޭގެ 

އީެއ  ވާންޖެހެއެވެ.  މަަސއްކަތަކަށް  ރައްޓިެހ  ިތމާވެއްޓާ  މަަސއްކަތީަކ  ކޮންމެ  ކުރާ  ކަނޑުގިައ 

ިތމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުދޭ މަަސއްކަތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

ިއތައީަކ ފެން ފުރާނިައގެން ފެނުގެ ތެރޭގިައ ހުންނަ ކިުދކިުދ ިދރޭ އެއްޗިެހ ކާއެއްޗަކަށް ވީާތ، 

ިއތާމުތް އާލާކުރިާއރު ިއތައަށް ކާނިްދނުމަށް ފެނުގެ ތެރެއަށް ކާނާ އަޅާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ިމހެންކަމުން 

ިއތާމުތް އާލާކުރިާއރު ކާނާގެ ަސބަބުން ފެންގަނޑު ހިަޑވުމުގެ ފުރަުސތެއް ނެތެވެ.

ިއތާމުތް އާލާކުރިާއރު، ކަނޑުގެ މާހައުލަށް ިލބޭ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމީަކ ފަރުގެ ިދރޭ ގަލިާއ މުރަކަ 

ހަލާކުވުމެވެ. ބިޮއފީަތގެ ނިަގިލ ވައްޓާ ިއރުގައިާއ ނިަގިލ ކަހާލާ ިއރު ގަލިާއ މުރަކަ ހަލާކުވުން 

އެކީަށގެންވެއެވެ. އިަދ ބިޮއފައްޗިާއ، މާޑު ފައްޗިާއ، ިއތާ ފިަތ ކަނޑިައގެން ގްޮސގެން ފަރުގިައ 

އޮޅޭގޮތް ވުމުންވްެސ ގަލިާއ މުރަކަ ހަލާކުވާނެއެވެ. ިމއެންމެހިައ ކަންކަމުން ފަރަށް ިލބޭ ގެއްލުން 

ކުޑަކުރުމަށްޓަކިައ ބިޮއފީަތގެ ނިަގިލ ފަރުން ބޭރަށް ވިެލގަނޑުގެ މައްޗަށް ލާށެވެ. އިަދ ގަވިާއދުކޮށް 

ބިޮއފައްޗިާއ، މާޑު ފައްޗިާއ، ިއތާ ފިަތ ޗެކުކޮށް، ިމިއން އެއްޗެއް ކަނޑިައގެން ިދއުމުގެ ކިުރން 

މަރާމާތުކުރާށެވެ.

ިއތާމުތް އާލާކުރިާއރު މޫދުގިައ ކުރަންޖެހޭ ހިުރހާ މަަސއްކަތެއްވްެސ ިދރޭ ގަލިާއ މުރަކު މަދުން 

މޫދުގިައ  އާލާކުރުމަށް  ިހާސބުތަކުގިައ ކުރިެވދާނެއެވެ. އިަދ ިއތާމުތް  ފުން  އެތެރެވީަރގެ  ހުންނަ 

ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެރިެއން ކިުދ ިއތާ ބޮޑިެތ ކުރުމީަކ ިދރޭ ގަލިާއ މުރަކަ މަދު ފުން 

ިވލުތަކުގިައވްެސ ކުރިެވދާނެ މަަސއްކަތެކެވެ.
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ކިުދ ިއތާ ކަނޑުން ހޯދިައގެން ނުވަތަ ިއތާ ިވއަްސިއގެން ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ ބަދަލުގިައ، ފަރުން 

ިއތާ ނަގިައގެން ިއތާމުތް އާލާކުރުމީަކ ނުވަތަ ގަހަނާ ހެދުމީަކ ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަސއްކަތް 

ރާއްޖޭގިައ ތަރައީްޤ ވިާއރު ނުކުމެދާނެ މައަްސލައެކެވެ. ޚާއަްސކޮށް ިއތާމުތް އާލަކުރުމުގެ މަަސއްކަތް 

ފުޅާވެގެން ދިާއރުއެވެ. ިމހެން ވުމުން ިވހާ އުމުރުގެ ިއތާ މަދުވެ، މާޑުގިައ ިއތާޖެހުން މަދުވާނެއެވެ. 

ކިުދ ިއތާ ކަނޑުން ހޯދިައގެން ބޮޑިެތކުރުމުގެ މަަސއްކަތަށް ބުރޫ އަރާނެއެވެ. ކިުދ ިއތާ ކަނޑުން 

ހޯދިައގެން ނުވަތަ ިވއަްސިއގެން ބޮޑިެތކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޚަރަދުކުޑަކޮށް ކުރެވޭނަމަ، ފަރުން ިއތާ 

ނެގުމުގެ މައަްސލަ ިދމާވުން ދުރެވެ.

ދެމެހެއްޓިެނިވގޮތުގިައ ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ރާއްޖޭގިައ ކުރުމަށްޓަކިައ ކަމުގެ ހުނަރު 

)ފެނުގެ  ިއތުރަށް، އެކުއަކަލްޗަރއާ  ތައީުލމިާއ ތަމީްރނިުދނުމުގެ  ބެހޭ  ތަރައީްޤ ކުރުމިާއ، ކަމާ 

ިދރުން އާލާކުރުމާ( ބެހޭ ޤާނޫނިާއ ޤަވިާއދިާއ އޫުސލުތައް ހިެދފިައހުރުން ވަރަށް މިުހންމެވެ. އިަދ 

ިއތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަަސއްކަތަށް ޚާއަްސކުރިެވފިައވާ ޤަވިާއދުތަކިާއ އޫުސލުތަކިާއ ިމންގަނޑުތައް 

ހުރުންވްެސ މިުހންމެވެ.     
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ާ ފަނީްނ ލަފުޒުތަކުގެ މާނ  .17

މިައގަނޑު  ފޮތުގެ  މާނައެވެ.  ލަފްޒުތަކުގެ  ފަނީްނ  ބޭނުންކޮށްފިައވާ  ފޮތުގިައ  ިމވީަނ  ިތީރގިައ 

ހިުރހާ  އެއްތަނަކުން  ިއތުރަށް،  ިދނުމުގެ  ިފލުވިައ  އޮޅުން  މާނަ  ިމލަފްޒުތަކުގެ  ބިައތަކުގިައ 

ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ފެންނާނޭ ގޮތް ހެދުމުގެ ބޭނުމީަކ ފޮތް ބޭނުންކުރަން ފޭަސހަކުރުމެވެ. ލަފްޒުތައް 

އަތުރާފިައވީާނ ިއތާގެ ވައްތަރުތަކިާއ ބިައތައް، ިއތާގެ ިމންތައް، ިއތާ އާލާކުރުން، މުތް އާލާކުރުން، 

ިމ އިަރމީަތ ުސރީުޚތަކުގެ ދަށުގައެވެ.

ް ިއތާގެ ވައްތަރުތަކިާއ ބިައތައ  17.1

ިއތާގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރިެއން މުތް އާލާވުމެގެ ކުޅަދާނަކަން ިލިބގެންވާ ބާވަތުގެ  މުތިްއތާ:   

ިއތާ.

އެންދިެރިއތާ:  ިތިރކޮށް ިދގުކޮށް ހުންނަ، ކަންފަތް ިދގު މުތިްއތާގެ ބާވަތެއް.

ވަށް ިސފައަކަށް ހުންނަ، ކަންފަތް ކުރު މުތް ިއތާގެ ބާވަތެއް.  ގަލިުއތާ:  

ިއތާގެ ދެތިޮށގަނޑު ގިުލފިައވާ ަސރަހައްދު. ހުޅު:  

ިދރޭ އެއްޗީެހގެ ބޮލާ ކިައިރ ަސރަހައްދު.  ިއތާގިައނަމަ ތަތްކުރާ ވާ ނެރޭ ކައްވާދު  ކިުރ:  

ނުވަތަ ގޮބު ހުންނަ ކޮޅުގެ ހުޅުގެ ަސރަހައްދު.

ިދރޭ އެއްޗީެހގެ ިނގޫ ަސރަހައްދު. ިއތާގިައ ނަމަ ތަތްކުރާ ވާ ނެރޭ ކައްވާދު ނުވަތަ  ފަހަތް:  

ގޮބު ހުންނަ ކޮޅު ނޫން ހުޅުގެ އަނެއްކޮޅު ިހމެނޭ ަސރަހައްދު. 

ިދރޭ އެއްޗީެހގެ ބަނޑީާވ ަސރަހައްދު. ިއތާގިައ ނަމަ ހުޅާ ކިުރމިަތވާ ގޮތަށްވާ، ިއތާ  ކިުރމިަތ:  

ހުޅުވޭ ކޮޅުގެ ަސރަހައްދު.    
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ިހމެނޭ  ހުޅު  ނަމަ  ިއތާގިައ  ަސރަހައްދު.  މީަތ   ބުރަކިަށ  އެއްޗީެހގެ  ިދރޭ  ފުރަގްަސ:  

ަސރަހައްދު.

ިއތާގެ ހުޅުގިައ އުފިުލފިައވާ ތަން ކޮޅެއް. ިއތާ ތިޮށގަނޑުގެ ފުރަތަމައަށް އުފެދޭ  ގޮބު:  

ބިައ.

 

ިއތާގެ ތިޮށގަނޑުގެ ކީުރ ކޮޅުގައިާއ ފަހަތުކޮޅުގިައ ިދގުކޮށް،  ތިޮށގަނޑުގެ އެހެން  ކަންފަތް:  

ކަންފަތް  ފަހަތު  ިއތާގެ  )އެންދިެރ  ބިައ  ހުންނަ  ތިުނކޮށް  ވުރެ  ިހާސބުތަކަށް 

ހިަނވެފިައ ވަރަށް ިދގުކޮށް ހުންނީާތ  ިމކަންފަތަށް ތުންގަޑޭވްެސ ބުނިެވދާނެ(. 

ިއތާގެ ކަނާތު ތިޮށގަނޑު: ީމހާގެ ކިުރމައްޗަށް ިއތާގެންެސ،  ިއތާގެ ކީުރ ކޮޅު މަށްޗަށް ވާގޮތަށް، 

ކަނާތް  ީމހާގެ  ިހފެހެއްޓުމުން  ވާގޮތަށް  ކިައިރ  ގަޔާ  ީމހާގެ  ފުރަގްަސ  ިއތާގެ 

ފަރާތުގިައވާ ތިޮށގަޑު.

ިއތާގެ ވާތު ތިޮށގަޑު: ީމހާގެ ކިުރމައްޗަށް ިއތާގެންެސ،  ިއތާގެ ކީުރ ކޮޅު މަށްޗަށް ވާގޮތަށް، ިއތާގެ 

ފަރާތުގިައވާ  ވާތް  ީމހާގެ  ިހފެހެއްޓުމުން  ކިައިރ ވާގޮތަށް  ގަޔާ  ފުރަގްަސ ީމހާގެ 

ތިޮށގަޑު.

އެއްޗީެހގިައ ތަތްކުރުމަށް ިއތާގެ ތެރިެއން ނެރޭ ތަތްކަން ހުންނަ ިހމަ ވާ ތަކެއް. ތަތްކުރާ ވާ:  

ތަތްކުރާ ވާ ނެރޭ ކައްވާދު: ތަތްކުރާ ވާ ނެރުމަށް ިއތާގެ ތިޮށގަނޑުގިައވާ ކެނޑުމެއް.

ދިުލތިޮށ ފަށަލަ: ިއތާ ތިޮށގަނޑުގެ ބޭރުގިައވާ ތިުނ، ރާޅު، އެތެރެފެންނަ ފަށަލަ.

ހުޅުނބުތިޮށ ފަށަލަ: ިއތާ ތިޮށގަނޑުގެ މެދުގިައވާ ރާލު، އޮފު ނުހުންނަ ފަށަލަ.
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މުތްތިޮށ ފަށަލަ: ިއތާ ތިޮށގަޑުގެ އެން މެ އެތެރޭގިައވާ އޮމާން، އޮފު އަރާ ފަށަލަ.

ިއތާގެ މިުހންމު ގުނަވަންތައް ވަށިައގެން ދެފީަޅގިައ ލިެވފިައވާ، ތިޮށގަނޑު އުފައްދާ  މެންޓިެލ:   

ދިުލފަށް.

ިއތާގެ ދެމެންޓިެލ ދޭތެރޭގިައވާ ޖާގަ. މެންޓިެލ ޖާގަ: 

ކާނާ  ތެރިެއން  ފެނުގެ  އިަދ  ިލއްބިައދޭ  އޮކިްސޖަން  ބޭނުންވާ  ިއތައަށް  ކަރުގަނޑު:  ިއތާގެ 

ިލިބގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ގުނަވަން. 

ތިޮށހުރްަސ މްަސގަޑު: ިއތާގެ ހުރަހަށް ވާގޮތަށް އޭގެ ދެކޮޅު ދެ ތިޮށފީަޅގިައ ތަތްވެފިައވާ، ިއތާ 

ލެއްޕުމުގިައ ބާރުލާ މްަސގަނޑު.

ް ިއތާގެ ިމންތައ  17.2

ކީުރ  ތިޮށގަޑުގެ  ވާގޮތަށް،  އެއްތެދަށް  ހުޅާ  ިދގިުމން:  ތިޮށގަނޑުގެ  ނުވަތ  ިމން  ކިުރފަހަތު 

ހަވާާސއިާއ ފަހަތު ހަވާާސއާ ދެމެދުވާ އެންމެ ިދގު ދުރިުމން.

ތިޮށގަނޑުގެ  ވިަޑފިަތވާގޮތަށް،  ހުޅަށް  އްުސިމން:  ތިޮށގަނޑުގެ  ނުވަތަ  ިމން  ފުރަގްަސކިުރމީަތ 

ފުރަގަހު ހަވާާސއިާއ ކިުރމީަތ ހަވާާސއާ ދެމެދުގިައވާ އެންމެ ިދގު ދުރިުމން. ނުވަތަ 

ހުޅަށް ވިަޑފިަތވާގޮތަށް، ގޮބުން ފިެށގެން ކިުރމީަތ ހަވާާސގެ އެންމެ ދުރު ނުކުތާއާ 

ހަމައަށް ހުންނަ ދުރިުމން. 

  

ގޮބުކިުރމީަތ ިމން: ގޮބިާއ ކިުރމީަތ ހަވާާސގެ އެންމެ ދުރު ނުކުތާއާ ދެމެދު ހުންނަ ދުރިުމން. 

ކޮޅިާއ ފަހަތު  ވާގޮތަށް،  ކީުރ ކަންފަތުގެ  ިދގަށް  ިހާސބުގެ  ގުޅޭ  ިދގިުމން: ދެތިޮށގަނޑު  ހުޅު 

ކަންފަތުގެ ކޮޅާ ދޭތެރޭގިައވާ ދުރިުމން.
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ދާރައާ  ބޭރު  އެތެރެދާރައިާއ  ތިޮށގަނޑުގެ  ިހާސބުގިައ،  ގުޅޭ  ދެތިޮށގަނޑު  ފުނިްމން:  ފުންނާބު 

ދެމެދުގިައވާ ބިޯމން.

ބޭރިާއ  އެއްތިޮށގޑުގެ  ހުންނިައރު،  ލެއިްޕފިައ  ތިޮށގަނޑު  ފުޅިާމން:  ތިޮށގަޑުގެ  ނުވަތަ  ބިޯމން 

އަނެއްތިޮށގަނޑުގެ ބޭރާ ދެމެދު ހުންނަ އެންމެ ިދގު ދުރިުމން. 

ހުޅު ފުޅިާމން: ދެތިޮށ ގަނޑު ގުޅޭ ިހާސބުގިައ، އެއްތިޮށގަނޑުގެ ބޭރު ދާރައިާއ އަނެއް ތިޮށގަނޑުގެ 

ބޭރު ދާރައާ ދެމެދުގިައ އެންމެ ބޮޑަށް ފޭވެފިައވާ ފޭވުމުގެ ިމން. 

ް ިއތާ އާލާކުރުނ  17.3

ބިޮއ އައަްސިއ، ފެންމީަތގިައ އޮންނަ ގޮތަށް މޫދުގިައ އަޅިައފިައވާ ވަލެއް ނުވަތަ  ބިޮއފިަތ:   

ވަލުގެ އިޮނގަޑެއ.ް 

ހަދިައ،  ކަންކިަށ  ހަތަރު  ވިަޑފިަތވާގޮތަށް  ކަންކަން  ވަލުން  އެއިްސ  ބިޮއ  ބިޮއފިަތ:  އިޮނގަނޑު 

އެކަހަލަ ވާ އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތާށް ހަތަރު ކަންކީަށގެ ތެރޭގިައ ދަމިައ،  ކަން 

ކަނަށިާއ އިަރ އިަރމަށްޗަށް ނިަގިލލިައގެން އަޅާ ބިޮއފިަތ.

ލޭނު ބިޮއފިަތ: ބިޮއ އެއިްސ ވަލެއްގެ ދެކޮޅަށް ނިަގިލ ލިައގެން އަޅާ ބިޮއފިަތ.

ބަހައްޓާ  ފައްތާފިައ  މާޑު  ތަތްކުރާ  ިއތާ  ހޯދުމަށްޓަކިައ  ިއތާ  ކިުދ  ބިޮއފިަތ:  ހޯދާ  ިއތާ  ކިުދ 

ބިޮއފިަތ.

ިއތާ ބޮޑިެތ ކުރާ ބިޮއފިަތ: ިއތާ ބިޮޑިތކުރުމަށްޓަކިައ ިއތާ ފައްތާފިައ ބަހައްޓާ ބިޮއފިަތ.

މުތް އާލާކުރާ ބިޮއފިަތ: ިއތާގެ ތެރެއަށް މުތްއޮށް ލެއްވުމަށް ފަހު، މުތް އާލާކުރުމަށްޓަކިައ ިއތާ 

ފައްތާފިައ ބަހައްޓާ ބިޮއފިަތ.
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ވަލުގެ ކޮޅު ހެދުން: ބިުރކޮށްލާ ވަލުގެ ކޮޅު ނިުނއުޅޭ ގޮތަށް ހެދުން.

ކިުދ ިއތާ ތަތްކުރުވުމަށް ކަނޑު އިަޑއަށް ފައްތާ ހަރު އެއްޗިެހ. ިއތާ މާޑު:  

ިއތާ މާޑުކޮޅުތައް އައާްސފިައވާ ގެންގުޅެން ފޭަސހަ ިދގިުމނުގެ ވާކޮޅެއް.   މާޑު ވާކޮޅު:  

އައާްސފިައ  މާޑު  ނުވަތަ  ވާ.  ިދގު  ހަދާ  ގުޅުވިައގެން  ވާކޮޅުތަކެއް  މާޑު  އެތައް  މާޑު ފިަތ:  

އީެކއެކައްޗަކަށް ހުންނަ ިދގު ވާ.

އެއްކޮޅުގިައ  ބެހެއްޓުމަށްޓަކިައ  އައާްސފިައ  ވާކޮޅެއްގިައ  ވިަކ  ިއތައެއް  ކޮންމެ  ިއތާ ިދިހ:  

މިަޅއެއް ޖަހިައގެން، މެދުގިައ ގޮށެއްޖަހިައގެން ތައްޔާރުކުރާ ކުރު ވާކޮޅު.

އާދިައގެ ިއތާ ިދިހ: ިދީހގިައ ިއތާ ކޭއްތުން މަނާކުރުމަށްޓަކިައ ިދީހގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ނުލައްވިައ، 

ކަންވާރުން ިދީހގިައ ިއތާ އައާްސގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ިއތާ ިދިހ.  

ހިޮޅކޮޅެއް  ތެރެއަށް  ިދީހގެ  މަނާކުރުމަށްޓަކިައ  ކޭއްތުން  ިއތާ  ިދީހގިައ  ިދިހ:  ިއތާ  ހިޮޅލެއިްވ 

ލައްވިައ، ނަރުން ިދީހގިައ ިއތާ އައާްސގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ިއތާ ިދިހ.

ިއތާ އައާްސފިައވާ ިދިހ އެކިަތ އަނެކެއްޗާ ގުޅިައގެން ހަދާ ވާގަނޑު.  ިއތާ ފިަތ:  

 

ދިަރމިައވުން: ިބހުގެ ތެރެއަށް ފިަނ ވަދެ، ިބހުގެ ބަޔަކިާއ ފީަނގެ ބަޔަކާ ގުޅުން.

ިބހުން ބޭރަށް ނުކުންނަ މަރުހަލާ ހަމައަށް ިބހުގެ ތެރޭގިައ ޅައިެތ ބޮޑުވުން.  ީފވުން:  

ކަނޑުގެ ނުވަތަ ފެންގަޑެއްގެ އެންމެ އީަޑ ބިައ. ވަތް:  

ކަނޑުގެ ނުވަތަ ފެންގަނޑެއްގެ އެންމެ އީަޑގިައ ހުންނަ  ވިެލ، އިަކިރ، ގާ ފުނޑު  ވަތު މާޑު:  

ނުވަތަ ިދރޭ ގާ ފަދަ ތަކިެތ.  
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ް މުތް އާލާކުރުނ  17.4

މުތް އަލާވިާއރު އެ އިެތކޮޅެއްގެ މީަތގިައ މެންޓިެލ އޮފޮލާ އިެތކޮޅު. މުތްއޮށް:  

އްުސ ފިަޅ މުތްއޮށް: އެއް ިސފައިާއ އެއް ަސިއޒެއްގެ ފިަޅ މުތްއޮށުގެ ތެރިެއން އްުސކޮށް ހުންނަ 

ފިަޅ މުތްއޮށް. 

ިތިރ ފިަޅ މުތްއޮށް: އެއް ިސފައިާއ އެއް ަސިއޒެއްގެ ފިަޅ މުތްއޮށުގެ ތެރިެއން ިތިރކޮށް ހުންނަ 

ފިަޅ މުތްއޮށް. 

މުތް އޮށުގެ މީަތގިައ މެންޓީެލގެ ބޭރުފަށަލަ އުފައްދާ އޮފުލާ ދިުލފަށް.  މުތްމޭރު:  

ވަށްކޮށް ހުންނަ މުތް. ވަށްމުތް:   

ވަށް އެއްޗެއް މެދުން ފަޅާލުމުން އިެއން ފިަޅއެއްގެ ިސފިައގިައ ހުންނަ މުތް. ފިަޅމުތް:  

 

ޤުދުރީަތ ވަށްމުތް:  ީމހަކު ކިުރކަމަކާ ނުލިައ ިއތާގެތެރެއަށް ވެއްޓޭ މުތް އޮށަކުން އުފެދޭ ވަށް 

މުތް.

ފިަޅ  އުފެދޭ  އޮށަކުން  މުތް  ވެއްޓޭ  ނުލިައ ިއތާގެތެރެއަށް  ކިުރކަމަކާ  ޤުދްރީަތ ފިަޅމުތް: ީމހަކު 

މުތް.

މްަސނީޫއ ވަށްމުތް: ީމހަކު ިއތާގެތެރެއަށް ލައްވާ މުތް އޮށަކުން އުފެދޭ ވަށްމުތް.

މްަސނީޫއ ފިަޅމުތް: ީމހަކު ިއތާގެތެރެއަށް ލައްވާ މުތް އޮށަކުން އުފެދޭ ފިަޅމުތް.
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ފިަޅ މުތްއޮށް ިއތާގެ ތެރެއަށް ލައްވާ ިއރު ިއތާ ބާއްވާ ހަރު. ިއތާގޮނިޑ:  

އޮށްފިަތގަނޑު:ފިަޅ މުތްއޮށް ިއތާގެ ތެރެއަށް ލައްވާ ިއރު، މެންޓިެލ ވައްޓާލުމަށިާއ މުތްއޮށް ިއތާގެ 

ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފިަތގަނޑު. 

ިއތާ ހުޅުވާ ދިަތ: ިއތާ ހުޅުވުމަށްޓަކިައ ިއތާގެ ދެތިޮށގަނޑު ދޭ ތެރެއަށް ލައްވިައ ބާރުލިައގެން  

ދެތިޮށގަޑު ފޭކޮށްލާ ދިަތ.  

މުތުގެ މީަތ ފަށަލިައގިައ ޖިެހފިައ މުތިާއ ފެއަށް ދާ އީަލގެ ވަރުގަދަކަމިާއ، ިމއިަލ  މުތުގެ އޮފު:  

ާސފުކޮށް ލޮލަށް ފެންނަ ިމންވަރު.

މުތުގެ ކުލިަވދުވަރު: މުތުގު އެތެރޭ ފަށަލަތަކަށް ވަންނަ އިަލ އެފަށަލަތަކާ ފެއަށް ގްޮސ މުތުން 

ބޭރަށް، އެތެރިެއން އިަލ ީފންޏެއް ނުކުންނަހެން ީހވާގޮތަށް، ނުކުތުމުގެ ަސބަބުން 

އުފެދޭ ކުލަވަރިާއ ިވދުވަރު.

މިައގަނޑު ކުލަ: މުތުގިައ އެންމެ ފާޅުކަން ގަދަ ގޮތުގިައ ހުންނަ ކުލަ.

ބައެއް ފަހަރަށް މުތުގެ މިައގަނޑު ކުލަ މީަތގައ ހުންނަ، މުތަށް ިއތުރު ކުލަވަރު  މިަތކުލަވަރު:  

ގެންެސދޭ ފަނޑު ކުލަ.

ނެތުމިާއ،  އިަޑގުޑަންކަމެއް  ފަށަލިައގިައ  މީަތ  މުތުގެ  ފިުރހަމަކަން:  ފަށަލިައގެ  މީަތ  މުތުގެ 

އުފިުލފިައވާ ތަންތަންކޮޅު ނެތުމިާއ، ލަފެއް ނެތުމިާއ، ރެނދެއް ނެތުމިާއ،  މުތުގެ 

ިސފަ ހުތުރުކޮށްލާ ފަދަ އެހެންކަމެއް  ނެތުން.
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