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ނޑު   އި ދިގުމިން ނެގުމުގަ ބާނާ މަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ކަ
 އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތް 

 
 ތަޢާރަފް 

 

ނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ  ޗް ސެންޓަރުން ހިންގާ މެރިން ރިސާރ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ކަ
ނޑު މަސައްކަތްދިވެހިންގެ މައި " އަކީޕްރޮގްރާމްގެ ނެގުމު ދިގުމިންމަހުގެ   ކަމުގައިވާ  ގަ

ނޑުމަސްވެރިކަމަށް  އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް އަދި މަސްވެރިކަން މުސްތަޤްބަލަްށ ކަ
ރާވާ ހިންގުމަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ނެގޭ 

ހިސާބު  ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަހުގެ މިންވަރުމަހުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބުތަކަކީ 
ޓޮކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ސްޓޮކް އަންދާޒާ ކުރުމަށް މަހުގެ ސްކުރުމަށާއި 

 ބޭނުންކުރެވޭ ހިސާބުތަކެކެވެ.
 
ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކޮއްގެން  ހިސާބުަތއްޕްރޮގްރާމުގެދަށުން ނެގޭ ތަފާސް މި 

ނޑުމަހާއި ކަންނެލީގެ ނަފާ އެންމެމަތީ މިންވަރަކަށް  ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އުޅޭ ކަ
ނޑު އެއް ބޭނުމެވެ.  މިހެންކަމުން މި ހޯދައިދިނުމަކީ މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މައިގަ

ޕްރޮގްރާމަކީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ނުހަނު އިސްކަމެއްދީގެން އަދި އެހާމެ ބޮުޑ 
ގެ ދިގުމިނުގެ ޚަރަދެއް ކޮއްގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ވީމާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މަހު 

ނަގާ ހިސާބުތަކަކީ ރަނގަޅުގޮތުގައި ނެގޭ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަތް މަސައް ހިސާބުތައް ނެގުމުގެ
މިގޮތުން މި ހިސާބުތަކެއްކަމުގައި ހެދުމަށް މިސެންޓަރުން ނުހަނު އިސްކަމެއްދެއެވެ. ސައްޙަ 

ރު ކުރެވިފައިވާ އަތްމަތީ ފޮތަކީ މި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ތައްޔާ
 ފޮތެކެވެ.
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ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދިގުމިންނެގުމު "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަހުގެ 
 ހިނގަމުންދާ ގޮތް 

 
ގައި  0101މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރު )އޭރުގެ މެރިން ރިސަރޗް ސެކްޝަން( 

ނޑި ހިނގަމުންގޮސްފައިވާ އެއް މަސައްކަތަކީ ދިވެހިންގެ  އުފެދުނުފަހުން މިހާތަނަށް މެދުނުކެ
ނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަހުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި  ކަ
މަސައްކަތް އެ ދުވަސްވަރެއްގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތައް ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި އައީ 

މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓުގައި މެރިން ރިސަރޗް ންނެވެ. ކުރެވެމު
ފަހުން ރައްރަށުގައި ތިބޭ އި، އަދި ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން މި ހިސާބުތައް ނަގަ

މިމަސައްކަތް ވަނީ ގެ އެހީތެރިކަމުގައި މަސްވެރިންގެންނާއި ފީލްޑްއޮިފސަރުން މެދުވެރިކޮއް
 ކުރެވިފައެވެ.

 
ނޑު ގޮތެއްގައި މި ތަކުން މި ހިސާބުތައް ނެގި ކަމުގައިވިއަސް ފަރާކޮންމެ  މައިގަ

އެއްގޮތަކަށެވެ. މިގޮތުން މަސްވެރިކަން ނިމުމަށްފަހު އެދުވަުހ ވިފައި ވަނީ މިމަސައްކަތް ކުރެ
ބޭނުނު މަހުގެ ބޭނި މަސް ބޯޓަށް ނުވަތަ މަސްގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމުގެ ކުރިން 

އެކަމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ފޯމުތަކުގައި ރެކޯޑް ކުރެވި  މިންއަޅައި  ތެރެއިން ބައެއްގައި
މިގޮތުން މަހުގެ  ޤަވާއިދުން އެ ފޯމުތައް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރަށް ފޮނުވެއެވެ. 

ދިގުމިން ނަގާއިރު، އެ ނަގަނީ އެދުވަހު ބޭނުނު ހުރިހައި ބާވަތެއްގެ މަހާއި ސައިޒް 
ކަށަވަރު ކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިގުމިންނަގާ ހުރިހައި  ވި ގޮތަކަށްކަން ރަމްޒުކޮއްދެނި

ނޑެއްކަންވެސް  ކަށަވަރު  ފަރާތްތަކެއްވެސް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެނީ އެއް މިންގަ
އަދި މި ހިސާބުތައް މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރގައި ކޮންޕިއުޓަރަށް އެޅުމަށްފަުހ ކުރެވެއެވެ. 

ސަލައެއް ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކް ކުރެވެއެވެ. އެއަށްފަހު މި ހިސާބުތަކުގައި އެއްވެސް މައް 
 ހިސާބުތައް އެނަލައިޒް ކޮށް ސަމަރީ ހަދައި ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޕޯރޓްތައް ލިޔެވެއެވެ.
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 ކަންތައްތައް  ސަމާލުވާން ޖެހޭ ދިގުމިނުގެ ހިސާބުތައް ނެގުމުގައި މަހުގެ 
 

 މިން އަޅަންވީ މަހުގެ ބާވަތްތައް  .0
ނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަހުގެ މި  ޕްރޮގްރާމުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ކަ

ނޑު ގޮތެއްގައި ބާނާ  ދިގުމިނުގެ ހިާސބު ނެގުމެވެ. މިހެންކަމުން މި މަސްވެރިކަމުގައި މައިގަ
މަސް، ރީނދޫ އުރަހަ ޅުބިލަހުރިހައި ބާވަތެއްގެ މަހުގެ ދިގުމިން ނެގެއެވެ. މިގޮތުން ކަ 

ނޑީގެ ، )ކުދި އަދި ބޮޑު(، ލޯބޮޑުކަންނެލި )ކުދި އަދި ބޮޑު(ކަންނެލި  ލައްޓި އަދި ރާގޮ
ދިގުމިން ނެގުމަށް މަސް ނަގާއިރު އެންމެ ބޮޑު ދިގުމިނުގެ ހިސާބުތައް ނެގެއެވެ. 

ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ މަސް ނެގުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވަކިން ހޮވައިގެން މަސް 
ށް ކުދިމަސް ނުވަތަ ބޮޑެތިމަސް ބަލައިގެން ނުނެގުމަށެވެ. މީގެ ނުނެގުމަށެވެ. މިސާލަކަ

ބޭނުމަކީ ކޮންމެ ބާވަތަކުންވެސް އެދުވަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނި ހުރިހައި ބޮޑުމިނެއްގެ 
 މަސް ރަމްޒުކުރުމެވެ.

 
 މިން އަޅަންވީ މަހުގެ އަދަދު .2

ގައިވާ ބާވަތްތަކުން ތިރީމަހުގެ މިންނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 
މި އަދަދު ތަކަކީ ނެގުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. މިން މަދުވެގެން ތިރީގައިވާ އަދަދަށް 

ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ބަދަލުވެދާނެ  ން ހުންނަ ގޮތަކުންމަސްވެރިކަ
ނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް  އަދަދުތަކެކެވެ. ކޮންމެބާވަތަކުންވެސް މިންއަޅަންވީ މަހުގެ އަދަދު ކަ

 މި އަދަދުތަކަށްވުރެ ގިނައިން މިންއެޅުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.
 

 )ދުވާލަކު( މިންއަޅަންވީ އަދަދު  މަހުގެ ބާވަތް 
 01-01 ސް ކަޅުބިލަމަ

 01-01 )ކުދި( ކަންނެލިރީނދޫއުރަހަ 
 00-21 )ބޮޑު( ކަންނެލިރީނދޫއުރަހަ 
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 01-01 )ކުދި( ލޯބޮޑު ކަންނެލި
 01-00 )ބޮޑު( ލޯބޮޑު ކަންނެލި

 01-01 ލައްޓި
ނޑި   01-01 ރާގޮ

ނޯޓް: ލޯބޮުޑ ކަންެނއްޔަީކ ދިެވިހ ަމސްެވރިކަމުގަިއ ަމުދްނ ބޭޭނ މަހެއްަކމުްނ މަތީގަިއާވ ައަދުދ 
ތަކަށް މިްނ ައަޅން ޖެހޭީނ އަ އަދަދު ތަކަށްވުެރ ިގނަިއން ޭބނިަފއި ުހރި ނަަމއެެވ. އެައށްުވެރ 

ނަގާިއުރ ވަކި ަމހަކީ ދިުގމިން މަުދން ބޭުނނު ަނމަ ބޭނި ހުރިަހިއ އެއްޗެްއަގއި ިމން އަާޅނީއެވެ. 
 ެއވެ.ނެ ލޯބޮޑު ކަންެންއެޔއްކަން ަޔގީންޮކްއ ޭނނޭގނަަމ ެއ މަހެްއެގ ދިގުިމެނއް ނުނަގާ

 
 މިނުގެ ބާވަތް ނަގަންވީ  .0

މަހުގެ ބޮޑުމިން ބެލުމުގައި އެކި މިންތައް )ބޮލުގެ، ގައިގެ ނުވަތަ އެހެނިހެން( 
ބޭނުންކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ނެގޭ ދިގުމިންތައް މުޅިންވެސް ނަގާނީ 
މަހުގެ ތުނބުން ފެށިގެން ނަގުލުގެ ކަފިވެފައިވާ ހިސާބަށެވެ. މިން ނަގާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް 

 އެވަނީއެވެ.( ތިރީގައި 0 ކުރެހުން)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

މަހުގެ  . މަހުގެ ދިގުމިން ނަގާނީ 0ކުރެހުން 
ތުނބުން ފެށިގެން ނަގުލުގެ ކަފިވެފައިވާ 

 ހިސާބަށެވެ.
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 މިން ނަގަންވީ ގޮތް .1
މަހުގެ ތިރީ ތުނބުގައި މަހުގެ ދިގުމިން ނެގުމަށްޓަކައި ހަމަ ތަނެއްގައި މަސް ބޭއްވުމަށްފަހު 

ފީތާ ޖެއްސުމަށްފަހު ގައިގެ ެމދުން ނަގުލުގެ ކަފިވެފައިވާ ިހސާބަށް ފީތާ ދަމާލާނީ އެވެ. 
އަނގަ ހުޅުވިފައިވާ ނަގުލުގެ ކަފިވެފައިވާ ހިސާބުެގ މެދަށް ވާ އަދަދަކީ މަހުގެ ދިުގމިނެވެ. 
މިފަދަ މަހުގެ މިން މަހެއްނަމަ އަނގަ ލެއްޕުމަށް ފަހުއެވެ. ބޮޑަށް އެދެވިގެން ވަނީ 

ނޑު މާބޮޑަށް ހުުޅވިފައިވާނަމަ   ނުނެގުމެވެ. ބޮޑު ކަންނެލީގެ މިން ނަގާއިރު، މަހުގެ ކަރުގަ
 ލެއްޕުމަށްފަހު މިން ނެގުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

 
މެޝަރިން ބޯޑު ބޭނުންކޮއްގެން ދިގުމިން ނަގާނަމަ ނަގާނީ، މަހުގެ ތުންގަނޑު މެޝަރިން  

 އި ޖެއްސުމަށްފަހު، ނަގުލުގެ ކަފިވެފައިވާ ހިސާބުގެ މެދުންނެވެ. ބޯޑުގެ ކޮޅުގަ
 

 10މަހުގެ ދިގުމިން އަބަދުވެސް ނަގާނީ ފުރިހަމަވެފައިވާ ސެންޓިމީޓަރަށެވެ. މިސާލަކަށް 
އެވެ. ސަބަބަކީ މަހުގެ ދިގުމިނުގައި  10އާއި ދެމެދުގެ މަހެއްނަމަ ފޯމުގައި ލިޔާނީ  10އާއި 
ސެންޓިމީޓަރު ހަމަ ނުވާތީއެވެ )އިތުރު ތަފްސީލަށް ތިރީގައިވާ  10 ސެންޓިމީޓަރު ހަމަވެ  10

 ކުރެހުން ބައްލަވާ(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ދިގުމިން މުޅިންވެސް ނަގާނީ ފުރިހަމަވެފައިވާ 2ކުރެހުން 
ތީގައިވާ ދެ މަހުގެ ވެސް ދިގުމިނަކީ ސެންޓިމީޓަރަށެވެ. މަ

 10ސަބަބަކީ އެއްވެސް މަހެއްގައި ސެންޓިމީޓަރެވެ.  10
 ސެންޓިމީޓަރު ހަމަނުވާތީއެވެ.
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ފޯމުފުރާއިރު ދިގުމިން ނެގީ ފީތާއިން ނުވަތަ މެޝަރިން ބޯޑުންކަން އެނގޭނޭހެން ފާހަގަ 
ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ފީތާއިން ނަގާ މިނަކީ މަހުގެ ގައިގެ 

 .ގީގީ ދިގުމިނަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ނެގޭ މިނެކެވެފަލަމިންވެސް ިހމެނޭގޮތުން، ހަ
 
 ދުވަސްތައްމިން ނަގަންވީ  .0

މަހުގެ ދިގުމިން ނަގާނީ މަހަށްފުރާ ކޮންމެ ދެދުވަހަކުން އެއްދުވަހުއެވެ. މިގޮތަށް ނަގާއިރު 
އެއްދުވަހު ނުނެގިއްޖެނަމަ ގެއްލުނު ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު މިން 

މިން ނަގަނީ މަސްކިރާ ބަނދަރަކުންނަމަ މިން ނަގާނީ މެރިން ރިސަރޗް  ނަގަންވާނެއެވެ.
ނޑައަޅާ ދުވަސްތަކެއްގައެވެ.  ސެންޓަރުން ކަ

  
 

 މަހުގެ ދިގުމި ން ފުރާ ފޯމް ފުރުމުގައި ސަމާލު ކަން ދޭންޖެހޭ  ނުކުތާތައް 

 
 ފުރިހަމަރަގަޅަށް މަޢުލޫމާތުތައް ބައިގައި މަތީ ގެފުރާ ފޯމުމަހުގެ ދިގުމިން  .0

ދިގުމިން ތަކާއި އެއްވަރަށް މުހިންމުމަޢުލޫމާުތ މި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
 ތަކެކެކެވެ.

 މުގެ ވާތް ފަރާތުން ތިރިއަށެވެ.ލިޔާނީ ފޯ މަހުގެ މިންތައް ފޯމުގައި .2
މުގައި އެކިބާވަތުގެ މަހުގެ  މިންތައް ހުންނަވަންވާނީ އެއީ މާއި ރެކޯޑު ކުރުގުމިންނެ .0

 ގޮތަށެވެ.އެނގޭނޭ ގެ މަހެއްކަން ކޮންބާވަތެއް
މިން ނަގާއިރު ކަނދުފަތިން ބޭނިމަހާއި އައިނުން ބޭނިމަސް، އަދި ދޮށިގައި ބޭނިމަހާއި  .1

އަތުނަނުގައި ބޭނިމަސް ވަކިން ލިޔަން ވާނެއެވެ. އެއްދުވަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި އެކި 
ދޮށިންނާއި އަތު ވައްތަރުގެ އައިނުން ނުވަތަ އެއްބާވަތައްވުރެ ގިނަ އާލާތް )މިސާލަކަށް 

ފޯމުގައި މިކަން  ބައި ވަކި ނުކުރެވޭނަމައަދި މިދެ  ،ގެން މަސްބޭނިނަމަންކޮށްނަނު( ބޭނު 
މިސާލަކަށް ކަންނެލި ބޭނުމަށް ދޮށި އަދި ނަނު ބޭނުންކުރި ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ. 
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ކަމުގައި ވާނަމަ ފޯމުގައި މި ދެ އާލާތްވެސް ލިއަން ވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 
ނުކުރެވޭ ނަމަ ދެބައި ވަކި ކުރާކަށް ބޭނިމަސް ވަކި މިން ނެގުމުގައި ދެ އާލާތުންގުދި

 ނުޖެހޭނެއެވެ.
ދިގުމިން ލިޔާ ފޯމުގައި މަސް ބޭނި ސަރަހައްދު ލިޔުމުގެ އިތުރުން ނުވަތަ ލިޔުމުެގ  .0

 ބަދަލުގައި ފޯމުގެ ނުފުށުގައިވާ ޗާޓުގައި ފާހަގަ ކުރަން ވާނެއެވެ.
ށް ޖެހިގެންއަންނަ މަހުގެ ދިހަވަނަ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްނިމުމުން އެމަހެއްގެ ފޯމުތަ .0

ނޑައެޅިފައިވާ  މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ކުރިން  ކަ
ދުވަހަށް ނުފޮނުވޭ ކަމުގައިވާނަމަ، މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރުން އެކަމާއި 

 ހަވާލުވެފައިވާ ަފރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 
 

 ހިފެހެއްޓުން  ތުގެ ފެންވަރާއި މިންވަރު މަސައްކަ 
 

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ނެގޭ ދިގުމިނުގެ ހިާސބުތަކަކީ އެ ހިސާބުތައް ބޭނުންކޮއްގެން އެކި 
ދިރާސާތައް ކޮށް ނުކުންނަ ނަތީޖާގެ މައްޗަށްބުރަވެ މަސްވެރިކަން ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް 

ބޭނުންކޮއްގެން އެ ހިސަބުތައް ފަރުމާކުރާ، ހިސާބުތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހިސާބުތަކަކީ 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ރިޕޯރޓުތައް ތައްޔާރުކުރާ އަދި 

ޖަމިއްޔާތަކަށް ފޮނުވާ ހިސާބުތަކެކެވެ. މިހެންކަމުން ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކީ މި 
 މަސައްކަތް ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ.

 
މެރިން  ފޯުމތައްކޮންމެ މަހަކުވެސް ދިގުމިނުގެ ހިސާބުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، 

 ރިސާރޗް ސެންޓަރަށް ލިބުމުން އެކަމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފު އެފޯމުތަށް ބަލައި ޗެކު
ކުރާނެއެވެ. މި ބަލާބެލުމުގައި މިންއަޅާފައި ހުރިމަހުގެ އަދަދާއި، ފޮނުވާފައި ހުރި 
މައުލޫމާތުގެ ޞައްހަކަން ބެލޭނެއެވެ. އަދި ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަމެށް ވާނަމަ އެފަރާތަކާއި 

 މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ.އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން  ފޯނުންގުޅައި
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 ދެނެގަންނާނޭގޮތް ވައްތަރު ގެ މަހު 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިންނަކީ ފެށުނީއްސުރެ މަސްވެރިކަމާއި ރައްޓެހި ބައެކެވެ. މިހެންކަމުން 
ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމަކީ ގިނަ  މަސްވެރިކަމުގައި ޢާއްމުކޮށް ބާނާ މަހުގެ ވައްތަރުތައް

ކުރާ މި މަސައްކަތްނަމަވެސް  މިހެން މިކަން އޮތްދިވެހީންނަށް ނުހަނު ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. 
ނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ  ތަޢާރަފެއް ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބާނާ ކަ

 ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. މިބައިގައި 
 

 ކަޅުބިލަމަސް 
 
 
 
 
 

ނޑުދަށުގައި ކަޅުކުލައެއްގެ ރޮނގުތަކެއް މަހުގެ ދިގަށް ދެމިފަިއ  ކަޅުބިލަ މަހުެގ ބަ
ނޑުދަށްފަރާތުގެ ކުލައަކީ  ހުރެއެވެ. މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ގަދަނޫ ކުލައެވެ. ބަ

 ރިހިހުދު ކުލައެވެ.
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 ކަންނެލިރީނދޫއުރަހަ 
 
 
 
 
 
 

ނޑުދަށްފަރާތުގެ ދެވަނަ ، ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ބޮޑެތި މަހުގެ ބުރަކަށި މައްޗާ ބަ
ނޑު މަހުގެ މަތީބައިގެ ދެވަނަ ކޮތަރިބައި ވަރަށް ދިގުވާނެއެވެ . މަހުގެ ކަންފަތްގަ

ކުލައަކީ ކޮތަރިބައި ފެށިފައިވާ ހިސާބައްވުރެ ފަހަތަށް ދިގުވެފައި ހުރެއެވެ. މަތީބައިގެ 
ނޑުގެ  ނޑުދަށާއި އަރިމަތީގެ ކުލައަކީ ރިހި ކުލައެވެ. ކޮތަރި ގަ ގަދަ ނޫކުލައެވެ. ބަ

ނޑަކަށް   ރޮނގު ހުރެއެވެ. 21ކުލައަކީ ރީނދޫ ކުލައެވެ. އަރިމަތީގައި ހުރަހަށް ގާތްގަ
 ލޯބޮޑު ކަންނެލި

 
 
 
 
 

 
ނޑުދަށްފަރާތް ހުންނަނީ  މަހުގެ ބުރަކަށިމަތީގެ ކުލައަކީ ކަޅުނޫކުލައެވެ. ބަ
ހުދުކުލައެއްގައެވެ. ކޮތަރިތައް ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ. މި މަސް ރީނދޫއުރަހަ 
ކަންނެއްޔާ ތަފާތުވަނީ މި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔާ ޚިލާފަށް މަހުގެ ގައި ފުްނ 

ނޑުދަށުގެ ދެވަނަ ކޮތަރިބައި ރީނދޫއުރަހަ މަހެކެވެ. އަދި މަހުގެ ބުރަކަ ށިމައްޗާއި ބަ
ނޑު ރޮނގުތައްވެްސ  ކަންނެއްޔާ އަޅާ ބަލާއިރު ކުރުވާނެއެވެ. އަދި އަރިމަތީގައިވާ ފަ
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ތަފާތުވެއެވެ. ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔާއި ލޯބޮޑުކަންނެލީގެ އެއްގޮތްކަމުގެ ސަބަބުން 
އި،  ދަތިވެއެވެ. މިހެންކަމުން މި ދެބާވަތް ވަކި ކުރަން، ޚާއްސަކޮށް ކުދި މަހުގަ

 ދެބާވަތުގެ މަސް ވަކިކުރާނެގޮތް ދެން އޮތް ތާވަލުގައި ވާނެއެވެ.

 ލައްޓި
 
 
 
 
 
 

މަހުގެ ބުރަކަށިމަތީ ދެ ކޮތަރިބައި ނުގުޅި ހުންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެކެވެ. 
ހުރެއެވެ. މަހުގެ މަހުގެ މަތީބައިގައި ގަދަނޫކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގުތަކެއް ކަތިކޮށް 

ނޑުދަށުގައި ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ. މި ލައްތއް  ނޑާ ދިމާލުން ބަ ކަންފަތްގަ
 ފާޅުކޮށް ފެންނަން ހުރުމާއި، ލައްތަކުގެ އަދަދު މިބާވަތުގެ އެކިމަސްމަހުގައި ތަފާތެވެ.
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ނޑި   ރާގޮ
 
 
 
 
 

ނޑީގެ މަތީ ފުރަތަމަ ކޮތަރިބަޔާއި ދެވަނަ ކޮތަރިބައި  ހުންނަނީ ވަރަށް ރާގޮ
ދުރުގައެވެ. އަދި މަތީގައްޔާއި ތިރީގައި ވަކިވަކިން ހުންނަ ކޮތަރިބައިތަކެއް ހުރެއެވެ. 
ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ކަތިކޮށް ކުރަހާލެވިފައިވާ ގަދަ ނޫކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް މަހުގެ 

 މަތީބައިގައި ހުރެއެވެ.
 
 

 ވޮށިމަސް
 
 
 
 
 

ނޑު ފަލަކޮށް އަނގަބޮޑުކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ. މަހުގެ އަނގައިގައި ކޮޅަށް  މިއީ ހަށިގަ
އޫކޮށް ހުންނަ ގަދަފަދަ ދަތްތަކެއް ހުރެއެވެ. މަހުގެ ބުރަކަށިމަތީ ދެކޮތަރިބައި 

މަހުގެ ދިގަށް ފާހަަގ ހުންނަނީ ވަރަށް ކައިރީގައި ޖެހިޖެހިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. 
ށް ހުޅުނބުގެ ފަށެއް ހުރެއެވެ. މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ކަުޅ ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަ

ނޑުދަށް ފަރާތް ހުންނަނީ ރިހި ކުލައެއްގައެވެ. ބުރަކަށިމަތީގެ ފުރަތަމަ  ނޫކުލައެވެ. ބަ
 ކޮތަރިބައިގެ މަތީ ކައިރި ހުންނަނީ ކަޅުކުލައެއްގައެވެ.
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 ގޮތް ކުރާނޭ ވަކި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔާއި ލޯބޮޑު ކަންނެލި 

ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔާއި ލޯބޮޑު ކަންނެއްޔަކީ ފެންނަފެނުމަށް ވަރަށް އެއްގޮތް، އެހެން 
މިހެންކަމުން މިދެބާވަތުގެ މަސް ވަކިކޮއް ނަމަވެސް ތަފާތު ދެބާވަތެއްގެ މަހެކެވެ. 

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުދި އަދި ގިނައިރު ދެނެގަތުމަކީ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ދަތި ކަމެކެވެ. 
އެހެން  ވަކި ކުރުމަކީ އިތުރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.ބޭރުފުށުން ބަލައިގެން ވެފައިވާމަސް 

ނެއްޔާއި ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި ނަމަވެސް ބަލަންޖެހޭ ސިފަތައް އެނގޭނަމަ ލޯބޮޑުކަން
ބޭރުފުށުގެ ސިފަތަކުގެ އިތުރުން މަހުގެ  ތަފާތުކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ނޑުގެ ތަފާތުންވެސް މިދެވާ މިގޮތުން  .ވަތުގެ މަސް ވަކިކުރެވޭނެއެވެސްވިމްބްލެޑަރ އަދި މޭގަ
 ވެ.ތިރީގައި އެވަނީ މިދެބާވަތުގެ މަސް ދެނެގަންނާނޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދެ

 

 ގައިގެ ކުރެހުންތައް

 

 

 

މިދެބާވަތުގެވެސް ތާޒާމަހުގައި ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑު ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް 
ގިނައިރުވުމުން މި ރޮނގުތައް ފިލައިގެން ދެއެވެ. ރިނދޫކުރަހަ ކަންނެލީގެ މި 

 ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ލޯބޮޑު ކަންނެލި
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ފާޅުކޮށް އެއްރޮނގާއި އަނެއްރޮނގު އެއް ދުރުމިނެއްގައެވެ. ރޮނގުތައް ހުންނާނީ ވަރަށް 
ނޑުގެ ދަށަށް އަދި  އަދި މި ރޮނގުތައް ނަގުލުންފެށިގެން ބޮލާ ވީކޮޅުން ކަންފަތްގަ
ތިރިން ފެށިގެން  ބުރަކަށިމައްޗާ ހަމައަށް ފޯރާފައި ހުރެއެވެ. ލޯބޮޑުކަންނެލީގައި މި 

ގައި މަދުން ހުންނަ ރޮނގުތަކެކެވެ. ރޮނގުތަކަކީ އެހާ ޤަވާއިދުން ނޫން، ދުރުދުރު
 އާއްމުކޮށް މި ރޮނގުތައް މަހުގެ ފަހަތު ކޮޅުގައި މެދަށްވުރެ ތިރީގައި ހުރެއެވެ.

 ފުންމިން ގައިގެ 

 

 

 

 

 

 

ރީނދޫއުރަހަ އެއް ދިގުމިނެއްގެ ދެމަސް އަާޅބަލާއިރު ލޯބޮޑުކަންނެލީގެ ގައި ފުން ވެފައި 
ކަންނެއްޔަށްވުރެ ވަށްވާނެއެވެ. ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ނިގޫބައި 

 ލޯބޮޑުކަންނެއްޔައްވުރެން ދިގުވާނެއެވެ.

 

 ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި

 ލޯބޮޑު ކަންނެލި
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 ބޮލުގެ މިން

 

 

 

 

 

 

 އެއްދިގުމިނެއްގެ ދެބާވަތުގެ މަސް އަޅާބަލާއިރު، ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ ބޮލުގެ މިން
ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔައްވުރެ ދިގުވާނެއެވެ. އަދި ލޮލުގެ ފުޅާމިންވެްސ 
ލޯބޮޑުކަންނެލީގައި ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް ލޮލުގެ ިމން އެކި މަހުގައި ތަފާތުވެ ދެބާވަތުގެ 

 މަހުގައި ބައެއްފަހަރު އެއްވަރުވެސް ވެދާނެއެވެ.

 

 

 

 

 ލޯބޮޑު ކަންނެލި

 ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި
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ނޑު )ކުދި ސައިޒުގެ މަސް(  ކަންފަތްގަ

 

 

 

ނޑަކަށް  ސެންޓިމީޓަރުން ދަށުގެ( ލޯބޮޑުކަންނެއްޔާއި ރީނދޫއުރަހަ  11ކުދި )ގާތްގަ
ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުދި ލޯބޮޑުކަންނެލީގެ  ކަންނެލީގެ ކަންފަތްގަ

ނޑު ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔާ އަޅާބަލާއިރު  ދިގުވެފައި )ބުރަކަށިމަތީގެ ދެވަނަ ކަންފަތްގަ
މިއާ ޚިލާފަށް ރީނދޫރުރަހަ ކަންނެލީގެ   ކޮތަރިބަޔާއި ހަމައަށް(، ކޮޅު ތޫނުވާނެއެވެ.

ނޑު ކުރުވެފައި ކޮޅު ވައް ވާނެއެވެ.  ކަންފަތްގަ

 

 

 

 

 

 ލޯބޮޑު ކަންނެލި ކަންނެލިރީނދޫއުރަހަ 
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ނޑު )މެދު ސައިޒުގެ މަސް(  ކަންފަތްގަ

 

 

 

ނޑަކަށް  ސެންޓިމީޓަރު(  001އާއި  10މެދުސައިޒުގެ ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ )ގާތްގަ
ނޑު ދިގުވެފައި ބުރަކަށިމަތީގެ ދެވަނަ ކޮތަރިބައިގެ ބުޑަށް ވުރެ ފަހަތަްށ  ކަންފަތްގަ
ނޑު ހުންނާނީ  ދެމިގެން ދެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ކަންފަތްގަ

ދެވަނަ ކޮތަރިބައިގެ ބުޑާ ހަމައަށެވެ. މީގެއިތުރަށް ލޯޮބުޑ ހަމައެކަނި ބުރަކަށިމަތީގެ 
ނޑުގެ ކޮޅު ތޫނުވެފައި، ގިނަފަހަރަށް އަރިމަތިން ތިރިއަށް  ކަންނެލީގެ ކަންފަތްގަ
ނޑު ހުންނާނީ ބޯކޮށް  ލެނބިފައި ހުރެއެވެ. ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ކަންފަތަގަ

 ހަރުކޮންނެވެ.

 

 

 ލޯބޮޑު ކަންނެލި

 ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި
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 ނަގޫ

 

 

 

 

 

ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ނަގުލުގަ ކަފިވެފައިވާ ތަނުގައި ލޯބޮޑުކަންނެއްޔާ ޚިލާފަްށ 
އިނގިރޭސި 'ވީ' ނުވަތަ 'އެމް' އަކުރެއްހެން އުފުލުމެއް ވާނެއެވެ. ލޯބޮޑުކަންނެލީގައި މި 

 ހިސާބު ހުންނާނީ އެއްވަރަށް ވަށްކޮންނެވެ.

 

 ލޯބޮޑު ކަންނެލި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި



 

  



 

 






