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c  

  ފޮތް ހުޅުވައިލުން 

އެްނމެ ަމތިވެިރ  ެވެގންަވނީއްޤުޙަ މްދާިއ ރިވެިތެވގެްނވާ ސަނާ ޙަ ހާ އެްނމެ
ކުރި ެއުރަމްށ ، އެައށްފަހު އިްނސާނިްއޔަތު މަިތވެިރވެ. ޟްރަުތންެނވެޙަ ނަގެ ައުއދާهللا

ްއމަުދގެާފނަްށ ައދި އެ ލޮުބެވތި ޙަެގ ރަސޫާލ މުهللاާމްތ ، މަުގ ެދއްކެިވ ާމތް ނަިބްއޔާ
ަލާވތާިއ ސަލާމްލެްއވުްނ އެިދ ޞަުބންަންށ ޙާޞްލާެގ އިތުުރ އާުލްނނާިއ އަރަސޫ

  . ދުޢާކުރަެމވެ

ެގ ޙަްޟަރތުްނ هللاއަުޅަގނޑު މި ފޮތް ލިުޔމަްށ ިމ ަފށަިއގަްނނަީނ މާތް 
ނުޑމެްނެގ މި ިދވެހިާރއްޭޖެގ ! އާދެ. ަމތިވެިރ މަްޤޞަެދްއގަެއވެ، ވާިގ ެއދެުމން ެއީއ އަުޅގަ
ކުޑަ ނަަމވެްސ ޚިުދމަތެްއ ައނެއްާކެވްސ  ،މަްސވެރިަކމުެގ ރޮނުގން ންަނށްޚު ލޮބުވެިތ އަ

  .ފޯރުކޮށްެދވޭޯތ ބެުލމެވެ

މިފަހަުރ މިފަާށ މަސައްކަތަީކ މީެގ ކުިރްނ ކުރެވިަފއިާވ މަސައްކަަތްށވުެރ 
. މަްޤބޫލު މަަސއްކަަތކަށް ވުމަީކ ައޅުަގނޑުެގ ެއުދެމވެ، މުޖުަތމަޢުައްށ ަފއިާދ ބޮޑު

ތިަޔ ައރިސްތަަކްށ ފޯރުުކރެވިަފިއާވ އެިކއެކި ިލުޔމަށް ، ނޑަްށ ިލޔެވި ަތނަްށ އަުޅގަ ހާމި
ިމ ފަަހުރ ިމފަށާ މަަސއްކަތަްށ ލިބިަފއިާވ އެްނެމ ، ތިޔަބޭފުުޅްނ ދެްއވާފަިއާވ ަތރްޙީަބކީ

، އަދި މިައުދެގ ސަރުކާރުން މިފަދަ ަކންކަމަްށ ދެްއވާ ަތރްީޙބަކީ. ބޮޑު ހިތްަވރެވެ
  . ގެްނ ކުިރއަްށދާްނ ލިބޭ ެއންެމ ބޮޑު ބާެރވެއަޅުަގނުޑ މިަމަސއްކަތާއި 

ފަުރަތކުްނ ، ފަޅު، އަޅުަގނޑު މިފޮްތ ލިޔުުމގަިއ ވިްސނަނީ ރާްއޖޭގެ ަކނޑު
ނަޑށް މަޢުޫލމާުތ ިލބިހުިރ ިމންަވރަުކން، ހިެފންުހިރ ާބވަްތތަކުެގ ެތރެއިން ، ބާނައި  ، އަުޅގަ

އެަކމަްށ ަޝއުުގވެިރާވ ބަޔަކާ ، އެތަކެިތ އިްޤިތޞާީދ ަފއިާދއަްށޓަކައި ހިފުުމެގ ހުނަރު 
ނުޑ . ހަމަައށް ެގނެސްިދނުމަެށވެ ނުޑ ަނމެްއ ަކމުަގއި އަުޅގަ އެެހންަކމުްނ ފޮުތގެ މަިއގަ

، އަދި މި ަމއިަގނޑު ނަުމގެ ަދށުަގއި. ިމނަެމވެ، "މަސްެވރިކަުމގެ ުހނަރު"ޚިޔާރު ކުަރނީ 
ކުާރގޮުތގެ ހުަނރާިއ ަފްނީނ އެކިފަހަުރ ތަާފުތ ސުރުީޚގަިއ ތަާފތު ާބވަުތެގ މަްސވެރިކަްނ 
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އޭެގ . މަޢުލޫާމތު ިތަޔ އިއްަޒތްެތރި އަރިސްތަަކށް ުހށަހެޅޭޯތ ބަލަުމްނ ެގންާދނަެމވެ
ތެރޭަގއި ާޢއްމުޮކށް އަުޅަގނޑުެމްނ އެ މަްސވެރިކަެމއް ކުރުުމގައި ޭބނުންކުރާ ގޮްތތަުކެގ 

ޭއގެެތރެިއން ، ތަކާއިބަެއްއ އެެހން ޤަުއުމތަކުގަިއ ބޭުނންުކރާ އެކިކަހަަލގޮތް ، އިތުުރން
ބައެްއގޮްތގޮްތ އަޅުަގނޑުެމްނެގ ެތރެައށް ގެްނނަިއރު ެގނެިވދާެނ ަފިއާދހުިރ 

 .ވެްސ ިހމެނޭޯތ ަމސައްކަްތ ކުރާަނމެވެއްބަދަލުތަ 

މިފަަދ ތަަނަވސް ދާއިާރއެްއެގ ތެޭރގަިއ މަޢުލޫާމތު ފެުތރުމަްށ 
ހިސާބަަކްށ ، އިޙްާސްސކުރެވިއަޅުަގނުޑގެ ާނޤާބިލުކަން އަމިްއލައަްށ ، ކުރިމަތިާލއިރު

، އެެހންަނަމވެްސ އަުޅަގނޑުެގ ުފށުަގއިާވ ކިަތންެމ ކުޑަ މަޢުލޫާމެތއް. ޖެހިލުްނވެްސވެެއވެ 
ނުޑމެްނގެ ަމސްެވރިންާނއި ހަަމައްށ  ކިތަންެމ ތިަލ ގޮެތއްަގިއވިައސް އަުޅގަ

ސާސްކުެރވޭީތެވ ފޯރުކޮށްިދނުމަީކ އަޅުަގނުޑެގ ަމްއޗަށް އޮްތ ޤަުއމީ ވާޖިެބއް ަކމުަގިއ އިޙް
ނުޑ މި ރޮނގުން ިލަޔމުްނ ެގންާދ ތަކެީތަގިއ . މިކަމަށް ުކރިަމިތލީއެވެ ނަަމވެްސ އަުޅގަ

އެފަދަ ޙާަލތުަގއި ިތޔަ ެއންެމަހިއ ، ކުށެއް ލިެޔުވމަކީ ވަރަްށ އެކަީށެގންވާ ަކމެއްކަުމން 
ޮމޅު ، ވަިކްނ ާޚއްޞަކޮްށ މިރޮނގުެގ ކުަޅދާނަ . އަރިސްތަުކްނ ަމޢާފުދެްއުވްނ ެއެދމެވެ

ައިދ އެަފަދ ބޭފުުޅްނެގ . ޢިލްމުެވރިްނެގ ަފރާތްުޕޅުްނ ވަރަްށ ދީަލިތ މަޢާފަަކށް އެެދމެވެ
  . ުވމާިއ އިރުާޝދަްށ ެހޔޮ ހިތުްނ ަމރުޙަބާ ަދންަނވަެމވެކެމަުގ ެދއް

އަޅުަގނުޑ ިމ ކުރިމަތިާލ ބޮޑު މަސައްކަުތަގއި އަޅުަގނޑަްށ ކުިރައްށ 
ިދ އަުޅަގނޑަށް ެއހީތެރިކަްނ ދެްއވާ އަ . ދުޢާކުރަެމވެ ދިުއމުެގ ަތއުފީުޤ ެދއްުވން އެދި 
ުދ ެދއްާވ އެްނމެަހއި ަފރާްތޕުޅުތަަކށް ިހފެހެއްުޓމެްއެންތ ޢީއެްނމެހައ އެުކެވރީންަނށާިއ ތާ 

  . ޝުކުރު އަރިްސ ކުރަމެވެ

      ޝުކުރިްއޔާ                                      

  
 މަްސެވރިްނގެ އެކުވެިރޔާ                                              

ނޑުަވއި މުޙަްއމަުދ ަމނިކު                                    ކަ
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 ޕްރީފޭސް 

ނުޑަވއި މުޙަްއަމދު ަމނިކު ޟިުނ މަްސވެރިަކާމއި ެބހޭޮގތުްނ އަްލފާލޭ ްލ ކަ
 ިމފޮތަކީ ާރއްޭޖގެ މަސްެވރިކަުމގެ ދުވަްސވަާރ ގުޭޅ ވަަރށް ޭބުންނތެރި  ވާ ލިޔުްއވާފައި 

ާމކަންނެްއޔަްށ ައާމޒުކުރެިވގެން ކުެރޭވ . ްއކެއް ނެެތވެޝަެމުދ އެްއވެސް  ތެއްކަާމއިފޮ
. ކޮްށއުޭޅ ަމސްވެރިކަެމްއ ޫނނެވެ ްނުމކޮށްޢާލޭނު މަްސވެރިަކމަކީ ާރއްޭޖެގ ަމސްވެިރްނ 

ނުޑމަުހގެ ާބވަްތތަްއވެސް   ނަަމވެސް، ފަހަަކށްއަިއސް ާރއްޭޖެގ އިޤްިތޞާުދ ުފޅާވެ   ކަ
ޓްތަަކށް އެކްްސޕޯރޓްކުރަން ެފުށމުން ަކންނެީލެގ ކެބޭުރގެ ާމރ ރާއްޭޖން

ނަަމވެސް، މިހާުރ ރާްއޭޖގަިއ . މަސްެވރިކަްނވެްސ ަވނީ ވަަރށް ބޮޑަށް ފުާޅވެަފެއވެ
. ންމުކޮްށ ކުެރވޭ ބޮޑުަކންނެީލގެ މަްސވެރިކަަމކީ އަުތނަުނެގ މަްސވެރިަކމެކެވެ ޢާ

ނުޑގެ  ުއޅޭ ރީނޫދ އުަރަހ  ާލގައި ަމތީ ފަށަ މިމަްސވެރިކަުމަގިއ ައމާޒުކުެރވެީނ  ކަ
  .ޔަެށވެއް ކަންނެ

ބޮޑުކަންނެީލގެ ލޭނުމަްސވެރިަކްނ ިދވެިހން ަވނީ އެއްަފހަރަްށވުެރ 
ާފޅި ަނަމވެސް، އެކަުމެގ އެްނެމ ފުރިަހަމ ހުނަާރިއ ަވއްޓަ. ގިނަަފހަުރ ކުަރްނ ަފށާފަެއވެ

ޭބޮގތަްށ މަްސވެރިަކްނ ޮކންެމ ފަަހރަކުވެްސ އެކަީށެގންާވ ފައިާދއެްއ ލި ،ނޭުގމުން 
ކުރުމަްށ ުހްއދަެދޭވ ަގިއ ްއދުޙަާރއްޭޖެގ ިއގްިތޞާީދ ސަރަ . ަފއެވެލާނުކުރެޭވީތ ަވީނ ހުއްޓާ

ދިެވހިްނގެ ރޯަލީކ . ބޭރު މީުހންެނވެ ާރއްޭޖން މިމަްސވެރިކަން މިހާރު ކުަރނީ ުމޅިން
ިއދާރީަކންަތްއ  ްއދުަގއި މަްސވެރިަކްނ ކުރުމަށް ކުަރްނޖެހޭޙަ ބޭރުމީުހން ާރއްޭޖގެ ސަރަ

  . ރަކާްތ ތެިރުވެމވެޙަ ގައި ކުރުމާިއ މަްސވެިރކަމުގެ ިވޔަފާރީ 

ބޮޑުކަްނެނލީެގ މަްސވެިރކަން  ިމ ޮފަތކީ' ލޭނުމަްސވެރިަކން'
. އެްނމެފުރިަހމަައްށ ކުރާނެ ގޮތް ފަސޭހަިއން ެއނގޭޭނހެން ަބާޔންކުރެވިަފއިވާ ފޮތެެކވެ

ޭބނުންކުާރނެ އާލާާތިއ  އިރަށް، ަމސްވެރިކަުމގަ މިފޮުތގައި މަްސެވރިކަން ކުާރނެ ޮގތުގެ އިތު 
ތަކަްށާވނޭކަާމިއ ފޮިމފޮތަކީ ިދވެިހންަނށް ޭބނުްނތެިރ  ،ވީމާ . ބަާޔންޮކށްފަިއވެެއވެ ސާމާނު 
   .އްކެއް ުނކުރެވެެއވެޝަ މެުދ 
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 ގައި އަުޅަގނޑު އެެދީނ މިޮފަތކީ މަްސވެރިަކމުެގ ިސނާައތު  

ައދި މިޮފތުެގ . ށް ޭބނުްނތެިރ ޮފތަކަށް ެވގެްނ ިދޔުެމވެހަރަކާތްެތރިަވމުްނއަްނނަ ފަރާްތތަކަ 
  . އިތުުރވުެމވެިހތްތަކުަގއި  ަޝއުޤު ދިެވިހންގެ ުމގެކުރު ޭލނުަމސްވެރިަކން ސަބަބުން 

  
  

  މުަޙއްަމދު ޝިާހމް ާއަދމް . ޑރ        
  ިރން ރިާސރޗް ސެންަޓރމެ                                    
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  ޝުކުރު 

ްއވި މިޮފތް ާޝއިުއ ޔުނޑުވައި މުޙަްއމަުދ މަނިކު ލި ކަ އަލްފާޟިލް 
ްއވާފަިއާވ ޔު ކުރުމަށްޓަކަިއ ެމރިން ިރސާރޗް ސެންޓަަރށް ެދްއވާފަިއ ަވނީ ައުތން ލި

މިޮފތް ޝާިޢުއވުާމިއ ހަަމއަްށ ައއުުމގަިއ މެިރން ިރސާރޗް ސެންަޓުރގެ . ކެވެޓެޑްރާފް
 ގިމގޮުތްނ ޓަިއޕްސެިޓން . ެއވެވެއި މުަވއްޒަފުްނ ިގނަުގަނ މަަސއްަކތްތަކެްއ ކޮށްފަ 

 ީމދާ ލީ ައށާިއ ަފހްޢަ ާޖ ދީ ޚަރަކާތްެތރިވެަފއިާވ އަލްާފޟިލާ ޙަ މަސައްކަުތަގއި ިއސްކޮށް 
ޓަރެގ އުައިދ ކުރެުހްނތައް ޮކމްޕި . ކުރެއް ރަްއދުކުރަެމވެޝުއިސްލާަމށް ވަރަްށ ޚާްއޞަ 

ައިއޝަުތ ޝަިހްނާދއާއި  ލާ ޟިއެީހގަިއ ަވރަްށ ފުރިހަަމއަްށ ކުަރހާދެްއވާަފއިަވީނ އަލްފާ
ޕްރޫފް ރީޑްޮކށްެދއްވާަފިއވަީނ އަލްފާޟިާލ ޝަާހާމ . ްލ އިްބރާހިްމ ފައިަޒންެއވެޟިއަލްފާ

ަޝއުޤުެވިރކަމާއި އެުކ މިކަން . އަބްުދއްސަްއތާާރިއ އަލްާފޟިާލ ައިއޝަުތ ޝަިހްނާދއެވެ
  .ޝުކުުރ ަދންަނވަެމވެ ުމވައްޒަުފްނނަށް  ކޮށްދެްއވީީތ ުހރިހާ 

ނޑުަވއި ްއމަުދ ަމނިުކ މިަފަދ ބުރަމަަސއްަކތެްއ ކޮްއދެްއާވ އަިދ ޙަ މު ކަ
ކުރުމަްށ ނިްނމެީވީތ ޢުއެމަަސއްކަްތ ެމރިްނ ރިސާރްޗ ސެްނޓަުރ ެމދުެވރިކޮްށ ާޝއި 

  .  ދަްނަނވަެމވެެތރި ުޝކުރެއް ސްލާޚްއޭާނއަށް ވަަރށް އި

  

  

  

  އެޑިޓަރ                   
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  ފިހުރިސްތު 

     
 8 ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން މިއަދު އޮތްގޮތް  1
 10 ގެ ތެރެއިން މާކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ޚުތާރީ  2
 13 ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ މުޙިއްމު މަސްތައް 3
 21 ބޮޑުކަންނެލީގެ ލޭނު 4

 21 ހުަނރު ބޭނުންކުެރވޭ 4.1
 22 ެއޅުން  ލޭނު 4.2

 24 އާަދއިެގ ބޮޑުކަްނނެލީެގ ލޭނު  4.2.1
 25 )ޑްރިފްޓިްނގ ޯލްނގލަިއން(އަތުްނ ައޅާ ާބވަުތގެ އޮާޔދާ ޭލުނ  4.2.2
 51 އަތުްނ ައޅާ ަކްނވާުރ ލޭނުަބއި  4.2.3
 56 މެިޝނުެގ ެއހީަގިއ އަާޅ ކަްނނެލީެގ ލޭނު  4.2.4

 67 މަތީގައި ސަޝިމީ ގްރޭޑުގެ ކަންނެލި ގެންގުޅުން އޮޑި  5
 69 ތަކެތި  ޭބުނންވާ މަސައްކަަތށް 5.1
 72 ގެްނގުުޅން  އަތްަލއި މަހުަގއި ޖެހުާމއި، ދާަވނި 5.2
 76 ަމރައިުލން  މަސް 5.3
 79 )ޮގތެއް އެހެން ( ަމރައިުލން މަސް 5.4
 83 ހުސްޮކށްލުން  ލޭ މަހުން  5.5
 85 ެނގުން  ގޮހޮރު  5.6
 87 ސާފުކުރުން  5.7
 90 )ުކރުން ުގދަން( ރައްކާކުުރން މަސް  އޮޑިމަީތގައި  5.8
 91 ދިަޔަގނޑު ފިނިކުރި 5.9

 93 ކަންކަން  ަބއެއް ބޭނުްނތެރި 5.10
ނޑުެފން 5.11  94 އެުޅން  ގަ
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  94 އެެހންޮގތް  ބަެއއް  ކުރެިވދާނެ  ނުން ބޭ  ކުރުުމގައި ުގަދން  ޑިމަީތގައި އޮ 5.12
 RSW 96 ީސވޯޓަރ ރެފްރިަޖރޭޓަޑް 5.13
 96 ބޭރުކުރުން  ކަްނެނލި އުޅަނުދން 5.14

 96 މަހުގެ ފެންވަރު  6
 97 އެއްެޗއްތޯ؟ ކޮން )ކޮލިީޓއަކީ( ފެންަވރަކީ 6.1
 98 މުިޙްއމުކަން  ފެންަވރުގެ  6.2
 100 ބެުލން  ފެންަވރު 6.3

 101 އިވުން މަސް ނުބަ 7
 102 ސަަބބުތައް  މަިއަގނޑު ނުަބިއވުުމގެ  މަސް 7.1
 104 ކުރުން  ކޮްނޓްރޯލު  ުކނިުވން ނުަބިއވެ މަސް 7.2
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 ބޮޑުކަންނެްއޔަީކ ިމއަުދ ާރްއޖޭެގ އިްޤތިާޞދުަގއި މަްސެވރިކަމުގެ 

ައިދ މަްސވެރިކަުމެގ . ޙިއްސާަގިއ އެަކށީެގންާވ ބޮުޑ ބައެްއ ައދާކުާރ ާބވަތެެކވެ
ނިސްބަުތން ެއންެމ ަރނގަުޅ ، ވިޔަާފރީަގިއ ިހެމނޭ އެިކ ތަާފުތ ާބވަތްތަުކެގ ެތރެއިން 

 . އާްމދަީނއެްއ ލިިބދޭ ާބވަެތވެ
 

ފު ީވ ރާއްެޖއަްށ ބޮޑު ކަންނެލި ުމދަލެްއ ޮގތުަގއި އެްނެމ ފުރަަތމަ ތަޢާރަ 
ެއއީ އެިކ ޮގތްޮގުތން ރާްއޖެައށް ިލބުނު . ގެ ައހަރުތަުކގެ ފަހުަބއިެގތެޭރގަެއވެ.މ 1960

ާމލޭގެ ނީލަން ފިާހރަ ޮދށުަގއި ވިެކވުނު ބޮުޑ ކަްނެނލީގެ ، ބިދޭސީ މަސްބޯުޓފަހަުރގައިުހރި
 ަނމަވެްސ ިމ ާބަވތުެގ ަމހުެގ ވިަޔފާރިއަްށ ދިެވހީްނ ީސދާ ގޮެތއްަގއި . ސަބަބުންެނވެ

ެގ ެތރޭގަިއ މޯލްޑިްވސް ިއންޑަސްްޓރިައްލ 1995ެއއީ . ތަޢާރަުފީވ ާދިދ ފަުހންެނވެ
ުނވަަތ " ނާޗިލްޑް ޓޫ-ފްެރޝް "ިއްނ ކުެރއްިވ މަސަްއކަތުްނ " މިފްކޯ"ފިޝަރީްޒ ކޮްމެޕީނ 
ބޮޑުކަްނނެިލ ، ޮގތުަގއި ޖަާޕނުގެ ަސޝިމީ ާމރކެޓަށް ައމާޒުުކރައްަވއި ތާޒާ ފިނިކުިރމަުހގެ

، އޭެގ ދުވަސްޮކޅެއްަފހުްނ ިމ އަުގ ބޮޑު . ުކރައްަވްނ ެފއްޓެުވމުްނނެވެ އެކްސްޕޯރޓް 
ނަަމވެްސ ނާޒުުކ ވިޔަާފރީެގ ތެެރައށް އަިމއްަލ ފަާރތްތަކުްނ ނުަވަތ ޕްރަިއވެްޓ ސެކްަޓރ 

 . މިަވނީ ަވދެފަެއވެ
  

ޭއގެ ތާޒާކަްނ ިހފަހައްާޓ ބެލެެހްއޓުމުެގ ، ބާަވތްތަކަކީ ފިނިކުިރ މަުހގެ 
ނުޑނުކުރާ. ރަްށ ބޮޑު އެއްޗެކެވެމަސައްކަްތ ވަ ގަިއ ºC0 ،ައދި ާޚއްޞަޮކްށ ފިނިޮކށް ގަ

ބަހައްޓާ މަުހެގ ތާޒާކަާމއި ެފންަވރު ެގއްުލަނނުދީ ބެެލހެއްުޓަމކީ ވަރަްށ ޚާްއޞަ 
 .ފަރުާވތެރި ަކމެްއ ބޭނުްނވާ ަކމެކެވެ

ވެްސ ިމ  ޖުމްލަކޮްށ ބަާލަނމަ ިދވެިހ މަްސވެިރންާނިއ އެްކސްޕޯޓަުރން 
ކަމުގެ ޢިލްާމއި ފަންނީ މަޢުޫލމާުތ އަުމދުްނ ެނތްކަީމ . ުތަގއި ައދި ވަރަްށ ޅަެއވެމަސައްކަ

     ން މިއަދު އޮތްގޮތް ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަ - 1
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އެހެންަކމުްނ . މި ައގުުހރި ިވޔަފާީރގަިއ ކުރިަމތިވެަފއިާވ ަވރަްށ ބޮޑު ޮގންެޖުހމެކެވެ
ބޮެޑތި ަމއްސަލަަތއް ާފހަަގ ، ބޮޑުކަންނެީލގެ ަމސައްކަތާިއ ވިޔަާފރީގަިއ ުހރި ަދިތތަކާއި

 . އެކަންކަަމށް ކޮްނމެެވސް ަޙއްލެްއ ލިބޭޯތ ަމސައްކަތް ުކރަްނ މިަވނީ ޖެހިަފއެވެ، ކުރެވި
 

ބޮޑުކަންނެްއޔަކީ މި ާރއްޭޖެގ ހުިރހާ ހިސާެބްއގަިއެވސް އެިކ މޫުސަމްށ 
ަބއެްއ ިހސާބުަގިއ ިއރުވަިއ މޫުސމުަގިއ . އެކި ވަަރްށ ުއޅޭކަްނ ެއނޭގ އެއްޗެކެވެ

ްއދުތަކުަގިއ ޙަ ައިދ ައނެއްަބިއ ސަރަ. ގިަނ ކަަމށްެވެއވެވަރަްށ ) މާަކންނެލި(ބޮޑުކަންނެިލ 
ކޮްނެމ . މި ބާަވތުގެ މަްސ ގިަނއިން އުޅޭަކމަށް ބެެލވެނީ ުހޅަނުގ މޫުސމުެގ ތެޭރގަެއވެ

ބޭޭނ ކަްނނެލީަގއި ދިާމާވ އެްނމެ ބޮޑު މަްއސަލައަކީ ަމހުެގ ، ދުވަްސވަެރްއގަިއިވއަސް
 .އެކްްސޕޯރްޓ ނުކުެރވޭ މަސްހުުރމެވެ ދަްށވުުމގެ ސަބަބުން) ފެްނަވރު" (ކޮލިޓީ"

 
ުނލިބިދާ ، މިކަމުެގ ަސބަުބން މަްސވެިރްނނަްށ ލިޭބ ިހތްދަތިަކމާއި 

ބޭރަށް ޮފނުވާ މުަދަލްށ ، އެކްސްޕޯޓަުރންަނށް ާމރކެޓް ހިފަަހއްަޓން ަދތިުވމާއި ، އާްމދަީނއާއި 
އި އިތުބާުރ ލިބޭނެކަމަށް ޔަީޤންކުރި ައގު ުނލިބުމާއި އަދި ބައެއްަފހަރު ާމރކެޓްގަ

 . ަކްނކަމެއްޫނެނވެ ޮއތްގެއްޭލގޮްތ ިދާމވުަމކީ އަަޅއިނުަލއި ިތބެވެްނ 
 

އެހެންަކމުްނ ިމ މަސައްކަުތެގ ކޮްނމެ ިފަޔވައްސަާކިއ ެމދުެވސް ުފްނކޮށް 
މިޮގތުްނ މަސްާބނަްނ ަފާށ . ތަޙްލީީލ ނަަޡރަކުްނ ެބލުމަކީ ުމޙިްއމު ކަމެކެވެ، ނާ ވިސް

ފަަހރަކު ަކަމކުން ، ކްްސޕޯަޓރުެގ ައތްަމތިްނ ބޭރުަވންެދްނ ެވސްއެ، ހިސާބުްނ ެފށިެގްނގޮސް
ިމ ބަޔާންކުެރުވނު ުއޞޫލުްނ ފަަހރަކު  ،ީވމާ. ބަލައި ދިރާސާުކަރން މިަވީނ ެޖހިަފއެވެ

އެކަމަކާިއ ެމުދގަިއ ތަޙްލީީލ ނަޡަުރން ބަަލއިުލމަްށ ، ބައެްއ ުނވަަތ ކަމެއް ވަކިކޮށް 
  . މަސައްކަތްކުާރަނެމވެ
  
  
  



 ލޭނު މަސްވެރިކަން 

10 
 

 
 
 

ާޕނަކީ އަަބދުެވސް މަްސވެރިކަަމށާއި މަުހގެ ބާަވތްތަކަށް ވަަރށް ބޮުޑ ޖަ
ިމ ޮގތުްނ ތަާފތު ބާވަްތތަކުެގ މަާހިއ . ޔަެތއް ދޭ ަބޔަކު ދިިރުއޅޭ ޤަުއމެކެވެއް އަހަްއމި

ނޑުގެ އެިކއެކި ތަެކއްޗަކީ އެބަިއމީުހން ެކއުުމގެ ެތރޭގަިއ ިހމެނޭ ަވރަްށ  ގެއެޫނންވެްސ ކަ
މުިޙއްުމ ބާަވތްތަްއ ޯހދަިއ ޭބނުންކުުރމަށްޓަަކިއ ތަާފތު އުކުޅުތަާކިއ  މި . އަސާސީ ަބއެކެވެ

ިމ ގޮުތން ޭބނުންުކރެުވނު ެއއްާބވަުތެގ . ތަކެތި ައދި ފަްނނާއި ހުަނރު ބޭުނންކުރެުވެނވެ
 .ހުނަރަީކ ލޭުނއެުޅމެވެ
  

ަތފާުތ ، ތަފާުތ ޤައުމުތަުކގައި . ލޭނުއެުޅމަކީ ވަަރށް ޤަީދމީ މަސަްއކަތެކެވެ
އަިދ ިމއަުދވެްސ ިމކަން އޮީތ ަހަމ ިމ . ާބވަުތެގ ަމސްބޭނުަމށް ޭލުނ އެުޅެނވެބާވަތް

އުޅުީނ ަރށްަރށުެގ  ެއންެމ ިއހުޒަާމުނަގއި ޭލުނ ައޅަިއެގން މަްސ ހިފާ . އުޞޫުލންެނވެ
ނޑުތަކުެގ ުފން ހިސާބުތަުކަގއި ބޮެޑިތ ަމްސ . އައްސޭިރފަުށގަެއވެ  ަނމަެވސް ކަ

ިރާއއި ުދރުަގއި ޭލނު އަަޅިއގެން މަސްބާަނން ެއްނެމ ައއްސޭ، އުޅޭނެަކމަށް ބަާލފައި
ައދި ޭލނުަގއި ޭބޭނ މަުހެގ ބާަވތްަތކުގެ . ާޕުނ މީުހންެނވެފުރަތަަމ ފަަށިއަގތް ަބޔަކީ ޖަ 

ިބަޔ  ،ތެރެިއްނ އެަބއިީމހުންަންށ ެއންެމ ަރނގަުޅ ެއްއޗަކަށް ވެެގްނދިަޔއީ ބޮޑެތި
" ބްލޫފިން ޓޫނާ "، ާއދެ، ރަަހ ކަންނެލި ަކންނެީލގެ ތެރެިއްނވެސް ނޫ އު. ކަންނެްއެޔވެ

ޮރަލްށ (ޢާއްމުކޮްށ ަޖޕާުނގެ އެްނމެްނނަްށހެން އޭެގ ަމސްކެއުމަްށ ، ވެެގން ިދޔައީ 
 . ެއންެމ ބޭުނންތެިރ ާބާވތް ކަުމގަެއވެ) ެގ ގޮުތގަިއ ކާން"ސަޝިމީ"

ނޑުތަކު  ުފން ިހސާބުަގއި ޭލުނ ، ގެދެްނމެ މި ދެްނެނވުުނ ަފދަިއން ާމ ކަ
ައިދ ިމއީ ާތރީޚީ ގޮުތން ވަަރްށ . ަމސްާބނަްނ ފެީށ ަޖޕާުނގެ މަސްެވރިްނެނވެ އަޅަިއގެން 

 ،ވަނަ ަޤރުނު ނިުމނު ަތނުަގއި  19. މަްސވެިރކަމެކެވެ ުކރެުވނުފަހުން ތަޢާރަފު
ޭމލު ފޭގަިއ ެއމީުހން ލޭނު އަަޅއިެގން މަްސވެރިަކްނ  40ނުަވތަ  30އައްސޭިރއާިއ 

 ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މާކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން  - 2
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ިމ ، ކުރާ އުަޅނުދަފހަރުަގިއ ިއންީޖުނ އަޅަްނ ެފށުުމންއަިދ ަކނުޑ ަދުތރު. ކުރަްނ ފެިށއެވެ
  . ދެްނނެިވ ދުރުިމްނ އިުތރުެވެގންިދަޔއެވެ

ޭލުނ   ޖަާޕނުެގ ބޮޑުކަްނނެލީެގ މަްސވެިރކަންކުރާ މަްސެވރިްނގެ ެމުދގައި
ެއމީުހން ަރށްރަާށިއ ދުަރްށޮގސް ، ކުާރމިްނަވރު މައްޗަްށ ދިުއމުން ،މަސްެވރިކަްނ ިއުތރުވެ

އަިދ ައހަރުްނ ައހަަރށް މި . ަސރަޙަްއުދތަކުންެވސް މަްސވެރިކަްނ ކުަރްނ ފެށިެއވެއެހެްނ 
ނޑުެގ ސަަރޙައްުދތަކަށް، މަސްެވރިކަުމގެ ދާއިާރ ބޮޑުަވމުްނ ގޮސް   1929 އިންިޑާޔ ކަ

ނަަމވެސް ާޢއްުމކޮްށ  . ުފރަތަމަ އަީއވެްސ ޖަާޕނުެގ މަްސވެިރންެނވެ ވަނަ އަަހރު
ނުޑގައި  ގެ ެމުދ ައހަުރަތކުެގ 1950ކުަރްނ ެފށުީނ  ވެިރކަންމިމަސް  އިންިޑާޔ ކަ

   .ތެރޭަގެއވެ

ބޮޑުކަންނެިލ ބޭުނމަށްޓަކަިއ ޖަާޕުނގެ އިުތރުްނ އެެހން ަޤއުުމތަކުްނެވސް 
ަނމަވެސް މިކަްނ ފޯރީަގއި ިހނަގއިަގތީ ުދިނޔޭގެ ެދވަނަ ބޮުޑ . ފަށަިއގަެތވެ

ިމޮގތުްނ . ން ެފށުމުްނެނވެއިޤްތިާޞދުތަަކްށ ދިުރން ލިިބެގން ައންނަ ، ހަނގުރާަމނިމި 
މަސައްކަތް ފެށި ޤައުމުތަުކގެ ެތޭރގައި އެެމރިކާއާއި ޔޫަރޕްގެ ަބއެއް ަޤއުމުަތއް ިހމެިނެގްނ 

ަފހުން އިުރމަީތ ޭއޝިާޔއާިއ ދެުކުނ އިުރމަީތ ޭއިޝޔާެގ  ައިދ ޭއގެ ތަންކޮެޅއް. ދިަޔއެވެ
ެގ ެތރެއަްށ ަވންަނުމްނ ަމސްވެރިކަމު ، ޤައުމުތަުކން މިަމސްވެރިކަުމަގއި ޝައުޤުެވރިވެ 

ޮބޑަށް ގިަނ ަބއެްއގެ މަޤްބޫލުކަްނ ބޮޑުކަންނެްއޔަްށ ޚާއްަޞވެެގްނދިަޔީއ  ހާ އެ. ދިަޔއެވެ
ައިދ ެއެހްނ  .މުްނނެވެޖަާޕނުެގ މާރކެްޓތަކުގަިއ މި ާބަވތަްށ ލިބެުމންާދ އަުގެގ ބޮޑުކަ

ިއްނ ިދިރއުޭޅ ާޕނު ަނސްލުގެ މީުހްނ ިގނަޚާްއޞަކޮށް ޖަ(ބައެއްޤަުއމުތަުކގަިއވެސް 
ބޭނުްނާވ ިމންަވރު ، ިމމަްސ ބޭުނންކުަރްނ ފެުށމާއެކު ) ގައިޤައުމުތަކު 

ަނތީާޖއެްއެގ ޮގތުްނ ބޮޑުަކންނެީލެގ މަްސެވރިކަްނ ުދިނޔޭެގ އެިކ  .ުމންެނވެއިތުުރެވގެްނދިޔު 
ަޖޕާުނ މީހުްނ މި މަްސވެރިކަްނ ކުަރުމްނ ، ހިސާބުތަކަްށ ެފތުރިެގްނ ިދުޔމާެއކުގައި

  . ބަެއއް ަބދަުލަތއްވެްސ ައންަނުމންިދޔަެއވެ ށްިއ އާލާތަ އަިއގޮަތށާ
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ނުޑމެްނ ދިެވހީްނ  ،ކޮންމެއަކަސް  ިމމަސައްަކތުަގއި އަުޅގަ
ބައިެވރިުވމުްނވެްސ ބޮޑުކަންނެިލ ބޭނުުމގެ ަވްއތަރުެގތެެރއަށް ކަމެއް އިތުުރެވގެްނ 

ޑުަކންެނީލެގ އެއީ މިާހތަނަްށ އެކި ޤަުއމުަތކުގައި ކުަރމުްނއައި ބޮ. ހިނގަްއޖެެއވެ
ނުޑމެްނ ދިެވީހްނ  މަސްެވރިކަުމގަިއ މަސްޭބނުުމެގ ހުނަުރތަކާިއ ތަާފތު ުހނަެރްއ އަުޅގަ

  .ބޭނުްނ ކުރާކަެމވެ
 

ކުެގ އި ޭބނުްނ ކުެރވޭ ތަފާުތ ބާަވްތތައެހެންަކމުްނ ިމ މަްސވެރިކަުމގަ 
ުހިރ  ާމރކެޓްގެ ޙާަލތާިއ ގުޭޅގޮުތން، ކުެރޭވ މަްސވެރިކަުމެގ މިްނވަާރއި ،އާލާތާއި 

ނުޑގެ ިމސަރަޙަްއދުަގއި ުއޭޅ ، މަޢުލޫާމތު ައދި ކަންނެީލގެ ތެޭރަގއި ހިެމނޭ ިއންިޑޔާ ކަ
 . ކަމަށް ބެެލވޭ ާބަވތްތަކާިއ ުގޅޭޮގތުްނ ކުރިައށް ދެޭވތޯ މަސައްކަްތ ކުާރަނމެވެ

  

 

 ފައި ހުންނައިރު ފެންނާނެ ގޮތް ލޭނު ބައެއް އަޅާ : 1 ކުރެހުން 

 
 



 ލޭނު މަސްވެރިކަން 

13 
 

  
  

 
 

ދުިނޭޔގެ އެިކ ސަރަޙަްއދުތަުކގަިއ ކުރެޭވ ކަްނެނލީގެ މަސްެވރިަކމުަގއި 
  -:އެއީ. ބާވަެތްއގެ ަކްނނެލި ިހމެެނެއވެހަ

 
  މު މަސްތައް އް ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ މުހި :  1ތާވަލް 

 Thunnus albacares Yellowfin tuna          ރީނޫދ އުަރަހ ކަންނެލި  •

 Thunnus obesus Bigeye tuna            ލޯބޮޑު ކަްނނެލި  •

 Thunnus tonngol Longtail tuna           ިނގޫ ިދގު ަކްނނެލި  •

 Thunnus alalunga Albacore         ކަންަފތް ދިުގ ކަންނެލި  •

 Thunnus atlanticus Blackfin tuna         ކަޅުއުރަަހ ކަްނނެލި •

 Thunnus thynnus Bluefin tuna           ޫނއުރަަހ ކަްނނެލި  •

  

ނޑުތަުކގަިއ އުޅޭ  .ނޫއުަރ ކަްނނެީލެގ ެދ ބާަވތް އުެޅެއވެ އެީއ ުއތުުރެގ ކަ
ނުޑތަުކގަިއ ުއޅޭ ާބަވްތ  ައދި  ’Northern bluefin tuna‘ބާވަްތ       ދެކުނުެގ ކަ

‘Southern bluefin tuna’ެއެވ. 
   

ބީޢީ ޠަބާވަެތއްގެ ަކްނނެްއޔަކީވެސް، އޭގެ އަިމއްލަ  މިިއން ކޮންމެ 
، ބަެއއް ބާަވތުގެ ަކންެނއްޔަކީ . ސިފަތަކަކާއި ދިިރއުޅުުމގެ ސިަފތަެކއް އެކުެލވޭ ެއއްެޗކެވެ

ނުޑތަކަްށ ާޚއްަޞވެެގން ހަަމއެކަިނ ެއ ަސަރޙައްުދތަކުަގިއ ުއޅޭ ، ހަމައެަކިނ ބަެއްއ ކަ
ނުޑތަކެްއގަިއވެސް އުޅެެއވެ ަނމަވެސް އަެނއްަބއި ބާ. އެއްޗިއްެސވެ . ަވތްަތއް ުހރިހާ ކަ

ޓެއް ށްކޮންމެ ާބވަެތްއގެ ަމހެްއވެްސ ދިިރއުޅެީނ އެބާަވތަކާއި ެއންމެ ގުޅޭ ވެ 
ނޑުގެ ިފނިހޫުނިމނެވެ. އޮތްަތނެްއަގއެވެ ަބެއްއ . ވެީށގައި ހިެމނޭ އެްނމެ ބޮޑު ެއްއޗަކީ ކަ

 ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު މަސްތައް  - 3
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ނަަމެވސް . ިނ ދާިއރާެއއްގެ ެތރޭގަެއވެބާވަުތގެ ަމހަށް ުއޅެވެީނ ފިިނހޫުނިމނުގެ ވަަރށް ހަ 
  .އަެނއްބަިއ ބާަވތްަތއް ވަރަްށ ފުާޅ ާދއިރާެއއްެގ ިފނި ހޫނުިމުނގެ ތަފާުތގަިއވެސް އުެޅއެވެ

  
ެއ ާބަވތެްއެގ ބޮޑެތިަމަހށްވުެރ ، ންނެީލެގ ހުިރާހ ާބވަެތއްެގ ަޅަމސްވެސްކަ

ަމސް ިގނަިއން ުއެޅީނ ީމގެ ގިަނ ބާަވތުެގ ޅަ. ގިަނއިްނ ތިލަަކނޑުތަުކގައި އުެޅއެވެ
ނުޑެގ ަމީތ ފަށަލަިއގެ  ނަަމެވސް . ސަަޠޙަާއއި ާގތުަގއެވެ، ތެޭރަގއި އަިއން ހަަދިއގެްނ ކަ

ނުޑގެ ަސޠަޙައިްނ ފެިށގެން . ޅަމަަހށްވުެރ މާުފުނގަެއވެ، ބޮޑެތިމަސް ިގނަިއން ުއޅެނީ  ، ކަ
އެތަކެީތެގ ، ބަލާއިރު) މަތިްނ ިތރިައށް(ބޮޑުކަންނެީލގެ ާބވަްތތައް ިދރުއޭޅ ފުްނމިްނތަކަށް 

ހަަމ މިާއއިއެުކ ެއތަެންއގަިއ . ތަާފތުތަެކއް ފާަހގަކުރެެވެއވެ، ބާވަާތއި ބޮޑުިމނުން 
އެީއ . އުޭޅ ާބވަްތ ވަރަްށ ބޮަޑްށ ބުރަާވ ކަްނތަްއަތކެއްވެްސވެެއވެ، ކަންނެލިުއޅުާމއި

ކަުމން މިހުިރާހ ެއހެން. ިޖއޮްގރަފީެގޮގތުން ވެިށ ޮއންަނ ސަރަޙަްއެދވެ، އެތަެންއގެ ޫމސުާމއި
މަްސވެރިަކމުަގިއ  ިމ ާރއްޭޖގަިއ ކުެރވޭ ބޮޑުަކންނެީލގެ ، ކަންކަމާިއމެުދގަިއ ބަލައިުލމުން 

މި ޮގތުން ފާަހގަކުރެޭވ ބާަވތްަތކުގެ . ޔަެތްއަވނީ ބަެއއް ބާަވުތގެ ކަްނނެްއޔަެށވެއް އަހަްއމި
  . ތަޢާރަެފއް ިތރީަގއި ަބޔާންކުަރެމވެ
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  ކަންނެލި  ރީނދޫ އުރަހަ  -  3.1

ރީނދޫ އުރަަހ ކަންނެްއޔަީކ ޢާްއމުކޮށް ހޫުނ ަކނޑުތަުކގަިއ ިދިރއުޭޅ 
މި މަްސ އުޅޭކަަމށް ފާަހގަކުރެިވފަިއވާ ަކނޑުތަކަކީ ެމދުެތޭރ . ކަންނެީލގެ ާބވަެތކެވެ

ނޑު  އާއި ގާްތ ) އޭޓަރީއކު(ިފަޔަވއި ުދިނޔޭެގ ެދ ބައި ަހމަ ) މެޑިަޓޭރނިައންސީ(ކަ
ނުޑތަކެވެ ނުޑެގ ފިިނހޫުނމިްނ ައވަސް ަކމާިއއުކު ބަދަލުަވމުްނދާަފަށަލ . ހުރިާހ ކަ އަިދ ކަ

  . ަބއެއްަފހަރު ޭއގެ ައޑީގަެއވެ ،ގެ މަީތގަާއއި) ތަރމޯކްަލއިން(
  

ނޑުެގ މަީތ ފަށަލަތަުކގައި ައއިްނ ަހދަިއގެްނ އުޭޅއިރު އަިއނެްއގަިއ ، ކަ
ހަަމއެކަިނ ިމ ، ްނ ަހދާއިރު ައދި މި ގޮަތށް ައއި. ގިަނއިްނ އުެޅނީ އެއް ސައިެޒއްެގ މަހެވެ

މި ބާަވުތގެ ަމްސ . ބާވަތް ުނވަތަ ެއހެނިެހން ާބވަުތެގ މަާހއި އެުކގަިއވެސް އުޅެެއވެ
ނޑުަގއި އޮާޔިއދާ އެއްޗެީތެގ ޮދުށގަިއ ިގނަ ޢަަދދަަކށް ުހރެެއވެ   . ކަ

  
މި މަސް ިގނަިއން އުޅޭކަަމށް ާފހަަގ ކުރެިވފަިއަވނީ ަކނޑުެގ ަސޠަޙައިްނ 

ިފނިހޫުނ ިމނެއްަކަމށް  ިމ ާބވަުތގެ މަހަްށ އެކަޭށނަ. ވެީމޓަރެގ ފުްނމިަނށެ  100ފެށިެގން 
އެެހންކަުމްނ ިމ ފިިނހޫުނެގ މިްނވަރަކީ ރާްއޭޖގެ . ައށެވެ  ºC31އިްނ  ºC18ބެލެވެީނ 

ނޑުތަކުަގއި ާޢއްމުކޮްށ ުހންަނ މިްނވަެރވެ   .ކަ
  
ަހަގ ކުރެޭވ މި ަކންނެިލ މާބޮޑަްށ ބިަޔެވ ބޮޑުވުުމން ީމެގ އުުޅމަށް ފާ   

މި ޮގތުން ާފހަގަުކރެޭވ ކަންކަމަކީ ކުިދމަހާިއއެކުަގއި ައއިްނ . ވަުރގެ ބޮޑު ަބަދލުއާެދއެވެ
ައިދ . ވެމެފެންަމއްޗަްށ ތިަލވުުމގަިއ ކޯމަސްައއިާނެއކުގަިއ އުޅު ، ހެުދންަމދުުވމާއި 

ެގން ފެންަމއްޗަށް ތިަލނުވެ ހުްނނަިއުރ ތަރމޯކްަލއިްނެގ ކުޑަ ތަންކޮެޅްއ މަިތން ފެށި 
މިޮގތަްށ ކުިދ . ތަރމޯކްަލއިްނގެ ތެރެައށްފައިާބހަިއ ފުންިމނަްށގޮްސ ބައިަހދަިއެގންިތބެއެވެ

މިޮގތަށް ުހްނނަަމްސ . ދުެވއެްއނޫެޅއެވެ، އަިއން ަހދަިއގެްނ ތިބޭމަސް މާ ާބރަށް ަދތުރުކޮށް 
  . ފާހަގަކުެރެވނީ ިފޝް ަފއިންޑަރެގ އެީހގަެއވެ
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ނޑުތަުކގަިއ ީރނދޫ އުަރހަ ަކންެނލީެގ ބައެްއ މޫުސމަްށ ރާއްޭޖެގ މަސްކަ 
ިމ ގޮުތްނ ުހޅަނުގ މޫުސާމިއ . މާކަންނެިލ ިގނަ ޢަދަދަަކްށ ތިަލާވކަން ާފހަގަުކރެެވއެވެ

ރާްއެޖ ، ނަަމވެސް. އިރުަވިއ ޫމސުުމގަިއ ޮކންެމވެްސ ސަަރޙަްއީދ ަތފާތުތަކެްއހުރެެއވެ
މަްސ ގިަނއިްނ އުޅޭަކްނ ވަަށއިެގންާވ އަްއސޭރިފަުށެގ ިގަނތަންަތނަީކ ިމ ބާވަުތެގ 

ކިލޯާއިއ ެދެމުދެގ  60ކިލޯިއްނ  20ގިަނއިންޭބނިފަިއާވ ސައިޒަީކ . އެނގޭަތންަތނެވެ
   .ަނަމވެްސ ިމނޫންަސއިުޒގެ ކަންނެިލވެސް ިހސާބަކަށްހުެރއެވެ. މަހެވެ

  

  

  

  

  

  

  ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި : 2 ކުރެހުން 

  
  ލޯބޮޑު ކަންނެލި  -  3.2

ނުޑތަކެއްެގވެްސ ޫހނު ސަަރޙަްއދުަތކާިއ  މި ކަްނނެްއޔަީކ ހުރިާހ ކަ
ިމ އެއްޗެިތ ދިިރއުެޅީނ ތަރމޯކްލަިއްނެގ . އާަދއިެގ ިފިނ ަސރަޙަްއދުތަކުަގިއ އުޅޭަމހެކެވެ

ނުޑެގ . މަީތގަާއއި އޭެގ އަީޑގަެއވެ ެއހެންކަުމްނ ިމ ބާވަްތ ުއޅޭކަމަްށ ބެލެެވީނ ކަ
ިމ ކަްނނެލީެގ ަޅމަސްައއިްނ . ޓަރެގ ުފންިމަނށެވެމީ  250ސަޠަޙަިއން ެފިށގެްނ 

ަނަމވެްސ ިމ . ެއ ސަިއޒުގެ ީރނދޫ ުއަރހަ ކަްނނެްއޔާއި އެކުގަިއ ައއިްނަހދަެއވެ، ހަދާިއރު
. ބާވަުތގެ ބޮެޑތި ަމސް ޢާްއމުކޮށް ިދރިއުެޅނީ ީރނދޫ އުރަަހ ކަްނނެްއަޔށްވުެރ ުފނުަގއެވެ

މި ާބަވތުެގ މަަހށް ޭބުނން ވަީނ ީރނޫދ ، މީެގ ަމއިަގނޑު ސަބަބެއްކަުމގަިއ ބެލެވެނީ 
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މިކަްނ އެްނމެ ރަނގަަޅްށ . ޓެްއކަމެވެށްއުރަަހ ކަްނނެްއަޔށް ޭބނުްނާވވަރަްށވުެރ ިފނިވެ 
ނުޑތަކުަގިއ މި ާބަވތް ދިރިުއޅޭ ެފްނަވރު، ފާހަގަކުެރެވނީ ިމ ރާްއޭޖގެ ، ފިނިކަ

ނުޑތަކަްށުވރެ ތިލަކަުމންެނވެ ނޑުތައްަފދަ ޫހނު ކަ ޑެތި ަމސް ދަުތރުކޮްށއުެޅނީ މީެގ ބޮ. ކަ
ިފނިޫހުނ  މި ާބވަުތގެ މަަހށް އެކަށޭނަ . ވެއެކަހެރިކޮްށ ައިދ ކުިދ ބައިަބއިަގނޑަށެ 

މި ިފނިޫހނުިމންަވރުެގ ނިސްަބތުްނ ިމ . އަެށވެ C°22އިްނ  C°17މިްނވަރުކަަމށްަވީނ 
 ސަރަޙަްއދުެގ ަކނޑުތަކަްށ ބަާލއިުރ ިމއީ ަތރމޯކްލަިއންާއިއ ަހމާަގިއ ުހންނަ 

  .މިްނވަެރވެފިނިހޫ 

  

     ލޯބޮޑު ކަންނެލި: 3 ކުރެހުން 

  ކަންނެލި  ނިގޫ ދިގު  – 3.3

ނުޑގަިއ ިދރިއުޭޅ  މި ަކންެނއްޔަީކ އިންިޑޔާ ަކނޑާިއ ހުަޅނގު ޕެސިިފކް ކަ
ނުޑގަިއ މިބާަވުތގެ ަމސް އުޅޭކަަމްށ ފާހަގަުކރެވިަފިއވަީނ . ބާވަތެެކވެ ިއްނޑިޔާ ކަ

ހުަޅނގު ިއންޑޮޭނިޝޔާެގ ތެެރއިްނޮގސް  ،ޓްރޭިލޔާެގ ައއްސޭިރން ފެިށެގން ުއތުރަށް އޮސް
އަިދ ިމ ހިާސބުން ހުޅަނގަްށގޮސް ޢަރަބިކަަރއިެގ . އިންިޑޔާެގ ައްއސޭރިފަށަެށވެ

ނުޑ ައިދ ސޯމާިލޔާެގ އައްޭސރިާއިއއެކުގަެއވެ ެޕސިފިކް . އައްސޭިރއާިއ ރަތްކަ
ާޕނުެގ ައއްޭސރިފަށުްނ ފެިށެގން ދެކުނަްށޮގްސ ސަރަޙަްއދުަގއި ފާހަގަކުެރެވނީ ޖަ
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ަޕޕްާއ ިނވްިގނީާއއިއެުކގޮްސ އޮސްްޓރޭލިާޔެގ ، ފިލިޕީްނސްއާިއ ިއންޑޮޭނޝިާޔގެ ެތރެއިން 
ެއހެންކަުމން މި ާރއްޭޖގެ ަސރަޙަްއުދގަިއވެސް މި ަމސް . އިރުަމތީ އައްޭސިރފަށާއެުކގަެއވެ

ބޮޑުކަްނެނލީެގ . ދުކަްނ ފާަހގަކުެރއެވެނަަމެވސް ީމގެަޅއެއްެޗތި އުޅޭލެްއ މަ . އުޅެެއވެ
  . ިމ މަްސ ޭބނިފަިއހުރެެއވެ) އަުތަނނާިއ ލޭުނގައި( މަސްެވރިކަުމގަިއ 
  

ނޑުެގ ލޮުނަގނޑު ސާފު ސެިލިނޓީ ، މި ާބވަުތގެ މަްސގިަނއިްނ ުއޅެީނ ކަ
މިމަްސ ުއޅެީނ ރީނދޫ އުރަަހ ަކންެނއްޔެޭކ ާދިދ އެްއ . މާަދށްޫނން ސަަރޙައްުދތަކުަގއެވެ

ިމ . މިއީ ހުރިާހ ސައިޒެްއެގވެސް އަިއން ަހދަިއގެްނ އުޅޭަމހެކެވެ. ފެންަވރެްއގަެއވެ
ބާވަުތެގ ޅަމަްސ ެއ ަސއިޒުެގ ެއހެންަކންެންއޔާިއ ވައްަތރުަކމުްނ ބަެއއްފަަހުރ 

  .ނޫ އުަރހަ ައިދ ލޯބޮޑު ަކންނެިލ ހިެމެނއެވެ، ޭއގެތެޭރަގއި ީރނޫދ އުަރހަ. އޮޅޭޮގްތވެެއވެ

  ނިގޫދިގު ކަންނެލި :  4 ކުރެހުން 
  

  ކަންފަތް ދިގު ކަންނެލި  – 3.4

ނޑުތަކެއްަގއާއި   ކުާއދަިއގެ ިފނި ަކނޑުތަ، މި ކަްނނެްއޔަކީ ހުރިހާ ހޫުނ ކަ
ިޖޮއގްރަފިަކލް . މެުދތެޭރ ަކނޑުަގއިެވްސ ިމ ަމސް ދިިރއުެޅއެވެ. ގަިއ ދިިރއުޅޭަމެހކެވެ

ާއިއ ެދމެުދަގިއ ) ދެކުުނ ޫޠލު( 40އިްނ ) އުތުުރ ޠޫލު( 50ލެޓިޓިއުޑް ، ގޮުތން ބަލާއިރު 
ނުޑެގ ޫހުނ . ކަމަށްބެލެެވެއވެ ިމ ާބަވތުެގ ަމްސ ިދރިުއޅުމަްށ ލޯބިކުަރީނ ކަ

ވަިކން . ެއވެގަތަކުދު ެމދުިމންަވރުެގ ިފނި ސަަރޙައް ، ސަރަޙަްއދުތަކަްށުވރެ ބޮޑަށް 
  . ނާިއ ދުރަްށެދެއވެއްޞަކޮްށ ިމ ަމސް ބޮޑެިތވަުމންާދވަރަކަްށ ޫހނުަތްނތަޚާ
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، މި ާބވަުތެގ ަޅަމސް ބަެއއްފަަހުރ ެއހެްނ ާބވަުތެގ ކަްނނެްއޔާިއއެުކގައި 
ިމ ގޮުތން އެެހންާބވަުތެގ ަމހާިއ އެކުަގިއ ުއޭޅ ކަންފަްތިދުގ . އެްއ ައއިުނަގއި އުޅެެއވެ

ނޑުތަކުަގިއ އުޅޭކަަމށްެވއެވެ  އެހެންަކމުްނ ދިެވހީްނގެ ދޮީށެގ . ކަންނެލި ޫހުނ ކަ
. ަވރަށް ަމުދމަުދން މި ބާަވުތގެ ަމސްބޭނިފަިއ ހުެރއެވެ، ެވރިކަުމގަިއ ބައެއްަފހަރު މަސް

 ނަަމވެސް ތަންޮކޅެއް ބޮެޑތިުވމުްނ ިމ ބާަވތުެގ މަސް ިފިނ ިހސާބުތަކަށް ދަުތރުޮކށް 
  . ދެެއވެ

އާއި ދެެމދުެގ  C25.2°އާއި  C13.5°މި ކަްނނެްއޔަީކ ޢާއްމުޮކށް 
 16، ައިއން ަހދަިއެގން، ައދި ކުިދމަާހއި މެުދވަުރގެ މަސް. ކެވެފިނިޫހނުިމނެްއގަިއ އުޭޅމަހެ
  .ތަކުގަިއ ސަޠަަޙައށް ތިަލެވއެވެ) ޠޫލު(އަްށވުރެ މަީތެގ ެލޓިޓިއުޑް 

  

ނޑުތަކުަގިއ ުއޅެީނ ތަރމޯކްލަިއންެގ  މި ާބވަުތެގ ބޮޑެިތ ކަްނނެލި ހޫުނ ކަ
ެރޭވ ބޮުޑ ކަންނެީލެގ ެއހެންކަުމްނ ިމ ރާއްޭޖގަިއ ކު. ޭއެގ ުފނުަގއެވެ، ތެރޭަގއާއި 

މަސްެވރިކަުމގެ ތެރެިއން އަތުަނނުަގއި ިމމަސްޭބނުުމގެ ފުުރޞަުތ އޮްނނާީނ ަވަރްށ 
ޭލުނ  ުފނުަގއި ބުޅި ަބހައްަޓއިެގން ކުރާ، ނަަމވެސް. އާަދއާއި ޚިލާފު ޙާލަތެްއގަެއވެ

  .      ގެ މަސްބޭިނަފއި އެބަހުއްެޓވެ މަސްެވރިކަުމގަިއ މަުދމަުދން މި ާބވަތު 

  ކަންފަތް ދިގު ކަންނެލި : 5 ހުން ކުރެ 
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ކަނޑުގައި އުޅޭ ) ކަންނެލީގެ ބާވަތްތަކާއި ކަޅުބިލަމަސް (ޓޫނާގެ ބާވަތްތައް ޓްރޮޕިކަލް : 2 ލް ތާވަ 
  ފިނިހޫނުމިން 

  
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 (oC )  ުފިނިހޫނ

ނޫއުރަހަ ކަންނެލި 

( (ނަދަރން ބްލޫފިން ޓޫނާ

ނޫއުރަހަ ކަންނެލި 

(ސަދަރން ބްލޫފިން 

( ޓޫނާ

ނޑުމަސް (ކަޅުބިލަ  ކަ

މަސް

ކަންފަތްދިގު ކަންނެލި

ލޯބޮޑު ކަންނެލި

ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި

މަސް 
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 ބޭނުންކުރެވޭ ހުނަރު  4.1

  
ްއމުކޮްށ ބޭުނންކުރަީނ މާކަންނެިލ ނުަވތަ ބޮޑުކަްނނެިލ ބޭުނމުަގއި ެއންެމ ޢާ

ަކނޑުަމހުެގ އެެހނިެހން ބާވަްތތަކުގެ މަްސވެރިކަުމގަިއ ބޭުނންކުރެެވމުްނާދ ަބއެއްކަހަަލ . ނަެނވެ
ިމގޮުތްނ ބޭނުްނނުކުރާ ތަކެތީެގ . އާލާތް މާކަްނނެީލގެ ަމސްެވރިކަުމގައި ބޭުނމެްއނުކުރެއެވެ

ނެަޓީކ ޓްްޑރިފް . ހިމެެނެއވެ) ނެޓްޓްފް ޑްރި(ޮއޔާާދ ިދގުާދ  ،) ޕާރްސ ެސއިން(ތެރޭަގިއ ބޮޑުާދ 
  .މިހާުރ މާަކނޑުަތކުގަިއ ބޭުނންކުުރން މަނާކުެރވިަފިއވާ އެއްޗެކެވެ

ނޑު ެއއްޗަީކ ، ބޭނުންކުާރ އާލާުތގެ ތެޭރގައި  ގިަނ ޤަުއމު ތަކުަގިއ ެއންެމ މަިއގަ
ނަރީ އަިދ ލޭުނގެ ަތފާތު އާލާާތއި ތަާފތު މެޝި . ެއވެ' ްފލޯޓިންގ ލޯްނގަލއިން'، ާއދެ. ލޭނެވެ

ނާއީ ެފްނަވރެއްަގއި ބޮޑުކަްނނެލީގެ މަްސވެިރކަންކުާރ ސި. ތަފާތު ގޮްތތައް ބޭނުންކުެރވެެއވެ
 ނަަމވެސް، މިރާްއޖޭަގއި މިުކރާ މާކަްނނެލީގެ ދިެވހި . ހުރިހާ ޤަުއމެްއަގިއވެސް ގެްނގުެޅނީ ލޭނެވެ

  .މަސްެވރިކަުމގަިއ ލޭނުއެުޅން ހިެމެނނީ ވަރަށްކުަޑ ިމންަވރެްއގަެއވެ

ނުޑ އާާލތަަކށްވެަފއި އަިދަވނީ އަތްަމތީ ނަުނ ުނވަަތ  ދިެވހީްނގެ މަިއގަ
ާމބިޔަޫނން ބޮޑުަކންނެިލ ބޭުނމުަގއި ދޮިށވެސް ބޭނުންކުާރ ، ީމެގ އިުތރުން . އަތުަނެނވެ

ޮކންެމއަކަސް މިޮގތުްނ ބޭުނން ިހފެމުްނ ިމާދ ުހނަރުތަުކެގ . ބައެއްަމސްެވރިްނ އުެޅެއވެ
ެއެހންކަމުްނ މިަކންކަމާއިެމުދގަިއ . އް ވާކަމީ ެއނގި ޔަީޤންވެަފިއވާ ކަމެެކވެނަތީާޖަގއި ތަާފުތތަކެ

މިހާުރ ބޭުންނކުރެވެުމންާދ . ކަެމއްަކމުަގއި ދެކެމެވެ ްއމުހިމުރަކުން ބަލައިުލމަކީ ޠަ ފަންީނ ނަ
މިާހުރ . އިުތރު ުހނަުރ ވެްސހޯދަިއ ަތރައްޤީުކރަން މިައުދ ެއބަ ބޭުނންެވެއވެ، ހުނަުރތަކާއި

އަިދ ިމރާްއޭޖގަިއވެްސ . ަސއްކަތުެގ ެތރެއިްނ ދުިނޭޔގަިއ ެއންމެކުިރއަރާަފއިަވނީ ޭލނުެއޅުެމވެމިމަ
ލޭުނއެޅުުމްނ  ،ީވމާ. މިހުަނރު މަޑުމަުޑން ކުިރއެުރމުެގ ޮއއިަވރެްއ އުޭޅކަން ފާަހގަކުެރެވއެވެ

ްށ ފަށަިއގެްނ އެެހނިހެްނ ކަންަކމާއި މެުދަގއިެވސް ތަފްީޞީލގޮެތއްަގއި ބަަލއިލުމަ
  .  މަސައްކަތްކުާރަނެމވެ

  ނު ބޮޑުކަންނެލީގެ ލޭ - 4
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  ލޭނު އެޅުން  4.2

ލޭނުަބއި ަތއްާޔރު ކުުރމުަގއި ވަަރްށ ، ކޮންމެ ާބވަެތއްެގ މަެހއްބޭުނމަށް ނަަމވެސް
ެއީއ އަމާޒުުކރެޭވ ަމހުގެ ާބަވތުަގއި އެކުލެޭވ . ބޮޑަށް ސަމާލުަކްނދޭްނޖެހޭ ަކންަތްއތަކެއްެވެއވެ

ިމގޮުތްނ ބަަލންޖެެހީނ . ުއލުގަިއާވ ސިަފތަކެވެޙަ ެގ މާމަްސވެރިަކްނ ުކރާތަެނއް، ސިފަތަކާއި  ޠަބީޢީ
ނޑު އަޑީެގ ބިންޮއތްޮގތް، އަމާޒުކުެރވޭ ަމުހގެ ބާަވތާިއ އެަތނެްއގެ ުފންިމން އެތަެންއެގ ، ކަ

ނޑުެގ ފިިނހޫ  ނޑުެގ ސަރަަޙއްުދގަިއ ފާަހގަުކރެޭވވަުރެގ (ސެިލިނޓީ ، ިމންނުކަ ާރއްޭޖގެ ކަ
  .ްއމު ހުިރހާ ކަމެެކވެޙިްޞރާބާއި ާބރުިމން ފަދަ މުއަިދ ޮއއިަވރުެގ މި ) ތަފާތެްއުނވޭ

ނޑުެގ ސަޠަާޙގަިއ ުނަވަތ ، އަިއންަހދަިއގެްނ ތިލަވެ ، ޢާއްުމގޮެތއްަގިއ ބަލާއިރު ކަ
އަޑީަގއި އުޅޭ މާކަްނެނލީގެ ާބވަްތ ތަަކކީ ލޭުނެގ ، ފިޔަަވއި އެއާިއ ގާުތގަިއ އުޅޭ ބޮޑުަކންނެލި 

ނުޑ ުއުފލިފައި ހުްނނަ ަތންަތނުެގ މިެއއްޗެތި ގިަނއިްނ އުެޅނީ . އަމާެޒވެ ަކނޑުއަޑިްނ ބިްނގަ
ެއތަްނތަނަީކ މާަކނުޑަގިއ . ުހންަނ ަސރަޙަްއދުަގއެވެ" ސީ ަމއުންްޓސް"ނުަވަތ 

ތަާފުތ ، މީެގއިތުުރން. ަފުރތަކުގެ ަވށަިއގެްނވާ ަސރަޙަްއދުތަެކވެ، އަތޮުޅތަކާއި، ހުންަނތިލަތަާކއި
، ކަީކވެްސ ގިަނ ަޢދަދަަކްށ ކަްނނެލީެގ ާބވަްތތަްއ އެްއވެ ބާވަުތެގ ޮއއިަވުރ ހުންަނ ސަރަަޙއްުދ ތަ

ނިޑ ުނވަަތ ، މިަފދަ އޮިއަވރުތަކުެގ ތެޭރަގިއ އުުތރޭ އޮިއަވރު. ޖަާމވާަތންަތނެވެ އަްސދަ
އެހެްނވެސް ާބަވތެްއގެ ޮއއިަވރެްއގެ ސަބަުބން ަތފާތު ފިިނހޫުނ މިުނގަިއވާ ެފންަފށަލަތަްއ 

ިމތަްނތަުނަގިއ ރަނގަުޅ . ކާ އެކުުވުމގެ ޙަަރކާތްތަްއ ިހނަގެއވެޔައެއްަބއެއް ައނެއްބަ ، ބައްދަުލވެ
މިަފދަަތްނތަުނގަިއ މަްސިދރިއުުޅމަްށ ބޭުންނވާ ާކނާ އާިއ ެއނޫްނވެްސ ، މަސްެވރިކަްނ ުއފެދެނީ 

   .އެހެިނހެްނ ޠަބީީޢ ސިފަަތއް އެކުެލވިފަިއވުުމްނނެވެ

ކިލޯްގރާްމއަްށވުެރ ބަުރ ސް ޅީ ތިީރސް ނުަވތަ ސާ، ޢާއްުމ ގޮެތއްަގއި ލޭނު އަަޅނީ
ިމޮގތުްނ ާމކަންނެްއޔަްށ ައާޅލޭނުެގ ބާަވތަީކ ޮއޔާިއދާ .  ކަންނެލި ބޭުނަމށް ައމާޒުކޮެށވެ

 ެއއްޮގތް ަތށް މިޭލނުެގ ވަްއތަރު. ެއވެ' ޯލްނގަލއިން) ްޑިރފްޓިންގ(ފްލޯޓިްނގ '، އާދެ . ދިގުޭލެނވެ
ިއ  ޭބނުްނކުރެވެީނ ތަފާުތ ބާވަުތެގ ުދިނޔޭެގ ަތފާތު ސަރަަޙއްުދތަކުގަ ،ނަަމެވސްވީ  ކަމުގައި 

. ެއއީ އެހިާސބެއްަގއި އެްނމެ ގިަނއިްނ އުޭޅ ާބވަތަކަްށ ައމާޒު ކޮށެވެ. ކަންނެލި ޭބނުަމެށވެ
އަާމޒުކުރެވޭ ާބވަުތެގ ބޭރުްނ ެއނޫްނ އެެހްނ ، އެއްބާަތްށވުރެ ިގނަބާަވތް އުޅޭ ަތނެްއގަިއނަމަ 
   .ާއދެެއވެބާވަްތތަްއވެސް ަވރަށް ގިަނިއން ޭބނޭ ަފހަރު 
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ތަފާުތ ، ލޭނުބައި ތަްއޔާުރކުރުމުަގއި ބޭުންނކުރެވޭ ތަެކތި ެއއްޮގތްކަުމގަިއވިައސް
. ބާވަުތގެ ަކންެންއޔަށް ޭލނުަބއިތަްއޔާރު ކުުރުމގަިއ ކުދިކުިދ ތަާފތު ެގެނވިފަިއ ހުރެެއވެ

ާވ ޙާަލތުތަކަާށިއ ެއތަނެްއަގއި، އެހެންަކމުްނ ލޭުނބައި ތަްއޔާރުކުުރމުަގއި ބޮަޑށް ބަާލފައި ހުްނނަނީ 
، ލޯބޮޑު ، ލޭުނގަިއ ބޭުނަމށް ައމާުޒ ކުރެެވނީ ީރނދޫ އުރަހަ . ގަސްތުކުާރ ކަްނނެލީެގ ާބވަތަެށވެ

ައޅުަގނޑުެމްނގެ ެތރެައށް ތަާޢރަފުވެަފިއ . ކަންަފްތދިުގ ުނވަަތ ިނޫގދިުގ ކަްނނެްއޔަެށވެ، ނޫއުަރހަ
ަރަހ ައިދ ޯލބޮޑު ކަްނނެީލެގ މާކަންނެިލ ނޫއު ،ބޮެޑތިާވ ބާވަްތތަްއ ކަަމށްާވ ީރނޫދއުަރހަ، މިަވނީ

. މިަސރަަޙއްުދގަިއ ޫނއުރަަހ ކަންެނއްެޔއް ެއއްޮގތަކަްށވެސް ޫނޅޭނެެއވެ ،ނަަމވެސް. ބާނާލޭެނވެ
ންެނއްާޔއި އެހެންަކމުްނ ޭލުނގަިއ ިމހިސާުބަގނޑުަގިއ ބޭެނީނ ޢާްއުމގޮެތއްަގިއ ީރނޫދއުަރހަ ކަ 

ހަަމ ެއހެންެމ . ބޭނެެއވެނިޫގިދގުކަންެނލި ) މާބޮެޑތިޫނން(ައިދ ހިސާބަަކްށ . ލޯބޮޑުކަންނެްއެޔވެ
ނިޫގިދގު (ަމސް  ިމެދބާވަުތގެ ،ނަަމވެސް. ވަރަްށ ަމދުން ަކންފަްތދިުގ ކަްނެނލިވެސް ޭބނެެއވެ

މިެފްނަނ ލޭާނިއ  އާަދއިގަ ، ާބނަްނ ަތއްޔާރުުކރާލޭނަކީ) ކަންނެިލ  އަިދ ކަންފަްތދިުގ ކަްނނެލި
އެކަމަކު މިޭބނުްނކުރެވޭ އާަދއިެގ ލޭނުަގއިެވސް ިމދެބާަވްތ . ޗެކެވެވަރަްށ ތަާފތު ޮބޑު އެއް

  .މަުދމަުދން ޭބނެެއވެ

ލޭނުބަިއ ަތއްާޔުރކުރުމުަގިއ އަުޅަގނޑުެމން އަަބުދވެްސ ަހނާދންުކރަްނ ެޖހޭ 
އެއީ މިައދު ުދނިޭޔގެ އެކިހިާސބުގައި މަްސވެިރން ބޭުންނ . އެހެްނ ކަމެްއެވސް އެބަޮއތެވެ

އެއްަބޔަުކ އެްނމެ ުދވަސްީވ ބާަވުތެގ . ީކވެްސ ެއއްޮގްތ އެއްޗެިތ ނޫންކަެމވެކުރަމުްނާދ ލޭނަ
ައނެއްަބޔަުކ ބޭނުންުކރަނީ ެއންމެަފހުގެ އުެފްއދުްނތަކާިއ ، އާލާތާިއ ުހނަރު ދޫކޮށްނުަލއި އުޭޅއިރު

ުދވަީނ ައނެއްަބޔަުކ ިމއަ، ބަެއއްަމސްވެިރްނ ހުިރހާ މަސައްކަެތްއ ައުތން ުކރަުމންާދއިރު . ހުނަެރވެ
އަިދ ިމއަުދ . ކޮށްފަެއވެލު ވާހަ ހުރިާހ މަަސއްަކތެްއ ައތުްނ ޫދކޮށްލައި މެިޝަނރީ އާިއ 

ލޭުނއެުޅުމގެ މަަސއްކަްތ ުމޅިްނ ކޮްމޕިޔުަޓރައިްޒ ، ކުރިއަރާަފއިާވ ބައެްއ ޤަުއމުތަުކގައި 
  .ކުރުމަްށވެސް އުްއމީުދ ކުރެެއވެ

ނުޑމެްނ ބަަލއިލާީނ ާޢއްމުކޮްށ  ގެްނގުޭޅ ާބަވތުެގ ޭލނުެގ މިލިުޔމުަގިއ އަުޅގަ
  .އާލާތަެށވެ
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  އާދައިގެ ބޮޑުކަންނެލީގެ ލޭނު  4.2.1

މާކަންނެިލ ބޭުނމަށްޓަކައި ޢާްއުމކޮށް ހުރިާހ ޤައުމެްއަގއިވެްސ ބޭނުންކުަރީނ 
ނޑުަގއި އޮާޔިއދާ ގޮަތށް އަޅާޭލނެވެ މިާބވަުތެގ . ޑްިރފްޓިންގ ޯލންގަލއިްނ ެއވެ، ާއދެ. ކަ

ކޮްނމެ މަސްެވިރ . ނަީނ ތަާފތު ަބއިަތކެއް އެކުލެިވގެްނނެވެލޭނުބަިއ އުެފްއިދފައި ހުން 
ެގްނގުެޅ ައދި ަބލަހައްަޓން އެްނެމ ، އުޅަނދެްއަގއިވެްސ ބޭުނންކުަރނީ ެއއުޅަނދެްއަގއި ޭބނުންކޮށް 

، ހަމަ ެއއާއެކު ލޭނުބައި އުފެްއުދމަށާއި . ފަސޭހަ ަވއްަތަރކަށް އިްނތިާޡމްކުރެވޭ ޭލނެވެ
  .ރަުދވެސް ހިެމނޭެނއެވެޚަ ްނގުެޅ ބެލެެހްއޓުމަށް ހޭަދާވނެ ދިުގމުްއދަެތްއގަިއ ގެ

ބައެްއގަިއ " އޮޔާިއދާޭލނު "، ކޮންމެ ވައްަތރަަކށް ތަްއޔާރު ކުެރވުނު ަކމުަގއިިވައސް
ނުޑ ގޮތެްއގަިއ އެކުެލވޭެނ ަބއިތަކަކީ މަިއނަުނ  . ކޮުޅ ައދި ޮބިއ ަނާނއި ޮބޔެވެ، )ަމއިލޭނު(މަިއގަ

ލޭނުބަިއާގ  ެއންެމ މުިޙއްުމ ެއއްޗަކީ ލޭނުބަިއ ާފަހގަކޮްށދިުނމަށް  މީެގ ިއތުރުްނ ޭބނުންކުެރވޭ
ޝަިނންގ ސިްސޓަމް ޮބއި ޒި ހަރުކުެރވޭ ދިަދ ނުަވތަ ރޭިޑޯޔ ޮބޔާިއ ބަްއތި ޮބއި އަިދ ގްލޯބަްލ ޕޮ 

  . ފަދަ ތަކެއްެޗވެ

މަީތގަިއ ިމބަާޔްނކުރެވުުނ ަބއިތަުކެގ ަމއްޗަްށ ލޭުނބައި އުަފއްާދއިުރ ުއފެްއދިފަިއ 
ެއ އުަޅނދަާކއި ެއންެމ އެކަށޭެނ ޮގތްކަަމށް އެަބޔަކު ، ަނނީ ކުިރްނެވސް ެދންެނވުުނ ފަދަިއންހުން

ކަްނވާުރ ބޭުނންކުރުްނ ، ޭލނުބަިއގަިއ ބޮކިަނނު ޭބނުންުކރުާމއި ، ޭއގެެތރޭަގއި. ދެކޭ ގޮތަަކށެވެ
ނދުަފހަރުަގިއ އެިކ ަސއިޒުެގ ުއޅަ ،ަހމަެއހެންެމ އެކި ެފްނވަރަްށ މަސައްކަްތކުރެވޭ. ހިމެެނެއވެ

މައިޭލނު ާރވާފަިއ ހުްނނަޮގތާއި ުބޅިހުްނަނ ، ކޮޅުގެ ދިުގމިާނއި، ބޭނުންކުރާޭލނުބަިއގެ ިދުގމިާނއި
. ބޭުނމަށް އަާމޒުކުރާ ބާަވތެްއގެ މަހަެށވެ ،އެާއއެކުަގއި ެދންބެލޭ ައނެއްަކަމކީ. ފުންިމން ަތފާެތވެ

ނަޑްށ ، އެމަހަީކ ުފނުަގިއ އުޭޅ ާބވަެތއްތޯ  އޭެގ ، ުނވަަތ އަިއންަހދާ ާބވަެތއްޯތ ަބލައިބައިބަިއގަ
  .އުޅުާމއި ގުޭޅގޮުތން އާލާްތ ތަްއާޔރުކުރެިވއްެޖނަަމ ނަތީާޖ ަރނގަޅުުވމުަގއި އެީހވެެއވެ

ނުޑ ގޮތެްއގަިއ ލޭނުަބިއގެ ަމއިލޭުނ ުހންަނނީ ދެ ގޮތަަކށެވެ ެއއީ ަބއިބަިއ . މަިއގަ
ެއއްބުިރ ައނެއްބުިރާއ ، ބައިބަިއ ވަކިންަހދައި ، އެކީ އެއްޮކްށ ޮއންަނ މައިޭލނާއި ، ވަކިްނ ނުުގޅައި

މި ދެޮގތަްށ ހެުދމުަގިއވެްސ ބޮކި ަނނާިއ ކަންާވުރ . ގުޅަިއެގން ަހދާަފއިާވ މައިޭލެނވެ
އެހެންަކމުްނ ބޭުނންކުރެޭވ ިމ ަތާފތު ާބވަތްތަުކެގ އާލާތް ވަިކވަކިްނ ލިެޔވޭޯތ . ބޭނުންކުެރއެވެ
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މަްސވެިރކަން މި އޮްތޮގތުން ގިަނ ބަަޔކަށް ލޭުނ ަނަމވެސް ާރއްޭޖގަިއ އަިދ . ބަލާނަެމވެ
ައތުން އަާޅ ލޭުނބައިެގ މަޢުޫލމާުތ ފުރަަތަމ ، އެޅުުމގަިއ ެމިޝނު ޭބނުންކުެރެވން ނެތުުމން

   .ލިޔެޭވތޯ ބަާލނަެމވެ
  

  )ޑްރިފްޓިންގ ލޯންގލައިން (އަތުން އަޅާ ބާވަތުގެ އޮޔާދާ ލޭނު  4.2.2

ީމެގ . ނީ ވަކިވަކި އެަތްއ ބައެްއގެ މައްޗަެށވެމި ބާަވުތގެ ލޭނުަބއެއް އުފެްއދިަފއިވަ 
ހަމަ ޭއގެ ިނސްބަތުން ކޮޅުަބއިެވްސ ، ކޮންމެ ަބއެްއގަިއވެސް ެއތަކެއް ބުރި މައިޭލާނއި

ކޮޅާއި  3، ފަިއ ުހްނނަނީ ޮކންެމ ަމިއލޭނު ބުިރއަކަށް ޮކޅެއްެގ ުއޞޫލުން ސެެޓއް ައޅާ. ހިމެެނެއވެ
  . އި ނަނަާކއި ބޮއެއްަލއިެގންެނވެކޮޅާއި ދެެމުދގެ މިްނވަަރށް ައދި ބޮ  11

ސެްޓ   .މީޓަުރވަުރވާެނއެވެ 50މީޓަުރން  20މައިޭލނު ބުިރއެްއގެ ދިުގމިްނ 
ނަަމވެސް، އެކި ެކޔޮޅުްނެގ . ބައެްއގައި ހިެމޭނ ކޮޅުތަކުަގއި ުހންަނނީ ާދދި ެއއްިމނެކެވެ

ކޮެޅްއ . ން ތަފާުތެވއެވެ ތަްއޔާރުކުރުުމަގިއ ައދި ަތފާތު ސަރަޙަްއދުތަުކގަިއ ކޮޅުތަކުެގ ދިުގމި
ާޢއްމު ގޮެތއްަގިއ ، މި ގޮުތން ކޮޅެްއ އުެފއްިދފައިަވނީ. ހެދިަފއިަވނީ ތަާފތު ބަިއތަކެްއގެ ަމއްޗަށެވެ

ަކންާވރު ުނަވަތ ، ޭއގެިތރިައށް ފުރާވަާރއި، ެއއީ ކޮުޅެގ ަމއިަގނޑު ަބާއއި. ތިންބަިއެގ ަމއްަޗށެވެ
ފަިއ ޅާސެްޓ ސެަޓްށ އަ ، ލޭނުަބިއގަިއ އެިކ ަބއިަބއި އަުތން އަޅާ . ނަުރގެ މިައވާްއާޔއި ުބޅިެއވެ

  .ުނވަަތ ެސޓެއްެގ ލޭނުަބއި ުޓކުރިއެްއގަެއވެ. ހުންަނީނ ބަނދެަފއެވެ

އެްއ އުޅަނުދގަިއ ، ލޭނުއެުޅމުެގ ާއ ުދވަްސވަުރ ބެލެމުްނ ައއިްސފައިަވނީ
ޭބޭނ ަމުހެގ ޢަަދުދ ަނމަވެްސ . ބުޅިކަމުަގއެވެ 1500އެއްަފހަރާިއ އެޭޅެނ ެއންެމ ގިަނ ޢަދަދަީކ 

އަިދ ިމ ޮގތުްނ . މަުދވާްނ ފެުށމުްނ އެޭޅ ބުީޅގެ ަޢަދދު އިތުުރ ކުެރވޭޯތ މަަސއްކަތްކުރަްނފެށުެނވެ
އަށް ިއތުރުކުެރވިެގންިދއުްނ  2500ކުރެވުުނ މަަސއްަކތުގެ ނަީތޖާެއްއެގ ގޮުތން ުބޅީެގ ޢަދަުދ 

ލޭުނ އެުޅމާިއ ލޭނު ެނގުްނ ުމޅީންެވްސ  ،ލޭނުއެުޅން ެފިށެގން ައއި ުދވަްސަވރު. ފާހަގަކުެރެވއެވެ
  . ަނަމވެސް ަފހުްނ މިަކންކަމަްށ ެމޝިްނ ބޭުނންކުރެެވްނ ފެށުެނވެ. ކުރެވެުމން ިދޔަީއ އަުތްނނެވެ

އިުރއެުރުމެގ ކުރިްނ ، މެްނދަުމެގ ަފހުން، ލޭނުއަަޅްނ ޢާްއމުކޮްށ ފެެށނީ
. ަރްށ ކުރީގަިއ މަސައްަކްތ ފަަށެއވެއަާޅ ބުޅީެގ ަޢދަުދ ިގނަަނމަ ވަ. ހިނގާފަިތހުެގ ަވގުުތގަެއވެ
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. ނަަމވެްސ ބުޅީެގ ޢަަދުދ ަމދުަނމަ ޭލނުއަަޅްނ ފަށާ ަވގުުތ ބޮަޑށް ަފތިާހއި ގާްތކުރެއެވެ
ލޭނުއަަޅުމންާދިއރު އުަޅނުދ ަދުތރުކުރާީނ . ލޭނުއަަޅން ަފށަީނ އުޅަނުދގެ ކޮުޅފަސް ކޮޅުްނނެވެ

ނޑަަކށް ުދވެިލ . ކުރިއަެށވެ ައތުން ޭލުނއަޅާިއުރ . ލުގެ ބާުރމިުނގަެއވެމޭ  5ހުްނނަނީ ާގްތގަ
ނަަމވެްސ . ބައެއްަފހަުރ ުއޅަނުދެގ ދުވެިލ ިމއަްށވުެރވެްސ މަުޑވުްނ ެއކަށީގެްނެވއެވެ

އުަޅނުދެގ ދުެވިލ ، މަސައްކަތްކުާރމީުހންގެ އަްތމަިތ ފަރިަތވުުމެގ މައްޗަްށ ަބލައި
ުދވެިލ ގަޑިއަުކ  ފެުށމުްނ ލޭނުއަޅާ  އަދި ޭލނުައޅަްނ މެިޝންބޭުނން ކުރެވެން. ވެްސވެެއވެލުވި ހަ
  . މޭލު ނުަވތަ ެއއަްށވުެރވެސް ާބުރވެެގން ިދއަެއވެ 8

ޭލނުބަހަްއޓަުމން ެގންިދއުމަީކ ، ލޭނުއަާޅއިރު ަވާޔއި ޮއއި ުހރަްސވާޮގތަށްބަަލއި
ޭލުނ ބަހައްޓާިއުރ އަަބދުވެްސ ުބޅިތަްއ ުހންަންނވާީނ އުޅަނުދެގ . އްުމ ކަމެކެވެހި ވަރަްށ މު

   .ހަްށ ކުރިަމިތވާޭނހެްނނެވެކޮޅުފަ

  މަސައްކަތުގެ ދުވަހެއް 

ޤްތިޞާީދގޮުތްނ މަސައްަކތްކުރާ ބޮޑެތި ލޭނު ބޯުޓފަހަުރގައި ރެއަާކއި ުދވާެލއްެގ އި
ލޭުނއެުޅުމގެ މަަސއްކަތްކުާރ އުޅަނދެްއގެ ަމސައްކަްތ . ތެރޭަގއި ޭލނުއެޭޅނީ ެއންމެ ަފހަަރކުއެވެ

ައދި ޮކްނމެ ފިަޔަވއްސަކަްށވެސް ވަކިަވރެްއެގ ަވގުުތ . ާދނެެއވެލެވި ހާވަކިވަކި ިފަޔވަހިަތކަކަށް ބަ
ޢާްއމުޮގެތއްަގއި މި މަަސއްކަތަށް ަވގުތު ބެހޭގޮުތެގ ، ެއހެްނކަމުން ިތރީަގއި އެަވނީ. ހޭަދވެެއވެ
  . މިޘާލެވެ

 
  .ފިނިކުރި ެއންމަްސ މަޑުުކރަން ެނގުން :24:00 
  .ލޭުނައޅަން ެފށުން :އަށް 04:00އިން  03:00 
  .ލޭުނ އަޅަިއ ިނމުން :އަށް 07:00އިން  06:00 
  . ލޭުނ ނަަގން ެފށުން :އަށް 10:00އިން  09:00 
 .ލޭުނ ނަަގއި ނިުމން :އަށް 24:00އިން  22:00 
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ނޑަަކށް ިވްއސަކަށް ފަުޅވެީރން ތިެބއެވެ . ބޮޑެތި ލޭނު ޯބޓުފަހަުރގައި ގާްތގަ
. ނުިލބުމުެގ ދަތިކުިރަމތިވެަފއެވެ މިައުދ ލޭުނއެުޅމުެގ ަމސައްކަތަްށވެްސަވނީ މީުހން ، ނަަމވެސް

ބަެއއްފަހަުރ ، ާޖނަްށ ިލބޭ ެގއްލުާމއި  މިކަމުެގ ެއންެމ ޮބޑު ސަބަބުތަކަކީ މަސައްކަުތގެ ުބަރކަމާއި 
، ައދި ަހމަެއއާއެުކ އަރާެމއްެނތި ކުަރންޖެހޭ . ލިބޭ ައނިާޔގެ ބޮޑުކަމާއި ނުަރްއކައުތެރިކަެމވެ

ަމސައްކަތްުކާރ ، ހުްސަވގުެތއް ލިުބން ކުޑަކަމާއެކު، އްބުރަބޮޑު ިމ ަމސައްކަުތގަިއ ޗުއްޓީއެ 
ިމ މަްސވެރިކަަމްށ ، މީހުްނެގ ނަަޡރުގަިއ ލިޭބ އާްމަދީނ ކުޑަކަމަްށ ދެކި

  . ނިކުްނނާެނމީހުްނނުުވމެވެ

، މީހުްނ ުނވުުމެގ ދަތިކަްނ ކުރިަމިތވުުމން އަިދ ފަުޅވެިރންެގ ުއޖޫރަ ބޮޑުވުާމއި
ބަދަލުތަކެްއ  މުިޅ މަަސއްކަތަްށވެސް ، ަވނީަނށްއޮިޑވެިރން ލިބޭ މަްސ މަުދވުުމން 

އެެހންކަުމން ިމހާރު ިމަވނީ ިމ މަސައްަކތަށް ވަރަްށ ބޮޑު ިއްނޤިލާެބްއ . ގެްނނަްނޖެހިަފެއވެ
މަަސއްކަުތގެ ބޮޑުބަެއއް ނުަވތަ މުޅި ަމސައްކަްތ ، މިޮގތުން ބަާލއިރު. އަްނނަންަފށާފަެއވެ

އުަޅނދުފަހަުރ ެގންުގޅުމުެގ ަޚރަުދ ބޮޑުކަމުްނ  ބޮޑެތި، މެިޝނަރީާއިއ ޙަވާުލ ކުރުާމއި
ޮއޑީގެ ިނސްބަުތްނ ގިަނ ބުޅިެއޅޭެނހެން އިްނތިޒާްމ ކުރުްނ ، އުޅަނދުަތއް ުކިދ ކުރުމާިއއެކު

މިަކމުގެ ނަީތޖާެއްއެގ ގޮުތން މިައުދ މިމަަސއްކަުތަގއި ިގނަ ަޢަދަދކަށް ކުދި . ހިމެެނެއވެ
ޑެކް މެިޝނަީރގެ ލުިއފަސޭަހ ޯހޭދ ިމްނވަރަކުްނ . އެވެއުޅަނދުފަަހރު ަބއިވެިރަވމުން އެަބ އާދެ 
އަިދ ފަުޅވެީރންެގ ޢަަދުދ . ުތ ޮބޑުވެެގންެދެއވެޞަފަޅުވެިރްނގެ ަޢަދދު މަދުކުުރުމެގ ފުރު 

އޮިޑވެީރންެގ ފަާރތުްނ ފަުޅވެީރންަނށް ލިބިދޭ އުޫޖރަާއިއ އެެހނިެހްނ ޢިާނޔަތްަތްއ  ،މަުދވުުމން
މިާހރު ޭބނުންކުެރޭވ ކުިދ . ށް މަުގތަަނަވސްވެެއވެއިތުަރްށ ރަނަގޅުެވގެްނ ދިުއމަ 

އުޅަނދުފަަހރުަގިއ މެިޝނަީރގެ ުލއިފަސޭހަަކން ުހރި ިމންަވރެްއެގ ނިސްބަުތން ަފޅުވެީރންެގ 
  . ޢަދަުދ ވަރަްށ ބޮަޑށް ަމދުކޮށްެލިވާދނެެއވެ

 އޮޓޮމެިޓކް -ބައިކުޅަބަިއ ައތުްނ ައިދ ބައިކުޅަަބިއ ެމޝިުންނ މަަސއްކަތްކުާރ ސެމީ 
މީުހންަނށް ަހމަ ަރނގަަޅްށ  12މީހުްނ ނުަވތަ  10ސިސްޓަމް ުހންަނ އުޅަނދުަފހަުރަގއި 

، ައިދ މިާހުރ ިމ ތަޢާަރފުާވ ކުދި އުަޅނުދފަަހރަކީ ގެްނގުެޅްނ ފަސޭހަ. މަސައްކަތްކުެރެވެއވެ
  . މަަސްއކަތަށް އިތުުރ ހަުލވި ކަެމއް ލިބިެގްނދެެއވެ، ދުވެިލ ބާުރ ބޯޓުަފހަރުކަުމން
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  ކުރާ އެން ބޭނުން 

އެީއ . ބޮޑުކަންނެލި ޭބުނމަށް ޯހަދންޖެޭހ އެމަކީ މާ ުއނަދގޫ އެއްޗެްއޫނނެވެ
ެއތަނަކުްނ . ކަންނެީލގެ ާކނާެއއްެގ ޮގުތގަިއ ޭބނުންކުާރ ވަކި ޚާއްޞަާބވަެތއް ނޯްނނާީތއެވެ
 ކަންނެީލގެ . ލިބެން ުހންަނ ިގނަ ާބވަުތގެ ަމސްމަހާެމއްާސއި ސުއިްއޕަކީ ކަްނނެލީެގ ކާާނއެވެ

ީމެގ ތެޭރގަިއ ހުރިޮގތަްށ . ތަފާުތ މަްސވެރިަކމުަގއި ތަފާުތ ެއން ޭބނުންުކރެެވުމން ގޮސްަފއިެވެއވެ 
  . ހުންަނ ަމހާިއ ުބރިކޮށްފަިއ ުހންަނ މަްސވެސް ހިެމނެެއވެ

ކަންނެީލގެ ގޮހޮުރގަިއ ހުްނނަ ތަެކތި ބަލަިއ ިދާރސާކުރުމުަގއި ަވރަށް ތަފާުތ 
ނޑުަމހުެގ ތެޭރގަިއ ުގޭނ ތަާފުތ ، ހުެގ ތަފާުތ ާބވަތްަތކާއިމުށިމަ . އެއްޗެިތ ފެނިަފިއވެެއވެ ކަ

އެކިކަހަލަ ހުޅުނބު މަުހގެ ޅަެއއްޗެިތެވސް މީެގ ، ހަނދިމަުހގެ ާބަވތްތަކާއި ، ބާވަުތގެ ަމހާއި 
ައިދ އިުތުރ އެެހން ާބވަްތަތކުގެ ގޮުތގަިއ ިގނަިއން ާފހަގަކުެރވިފަިއާވ . ތެރޭަގއި ހިެމނެެއވެ
  . ތޮށިލާަފިއ ހުްނަނ ކަކުނިަފދަ ުސއިްއެޕވެ ،ަލމަހާއި ތަކެއްޗަކީ ޯބވަދި

ިމގޮުތްނ ކަންނެީލެގ . ބޮޑެތި ކަްނނެލި ކެއުމަށް ބޭުނންކުރަީނވެސް ބޮޑެިތ މަެހވެ
ބުީޅގަިއ ައާޅ . ތިްނ ބައިކުަޅ ެއްއބައި ހުްނނަ ބޮުޑ ިމނުެގ ަމސްކާކަމުަގއި ާފހަގަުކެރވިފަިއވެެއވެ

. ެއ ކެުއމަްށ ަޝއުޤު ުހންާނނެަފަދ ެއއްޗަކަށް ާވްނބޭނުެމވެ އެާއއި ަމސް ޮއޅުާވނެ ައދި ، އެމަކީ
އެީއ . ބުީޅގައި ގިނަ ަވގުތު ަހުރލާފައި ުހންނަކަަހލަ ގަދަ އެއްެޗްއކަމުގަިއ ާވންެޖެހއެވެ، އެމަކީ

ނޑުގަިއ ބުޅިެބހެްއޓޭތީެއވެ  . ބައެްއ ަފހަުރ ފަނަަރ ގަޑިއިަރށްވުެރވެްސ ގިަނ ވަުގުތ ކަ
ިގަނ ޢަަދދަކަްށ ، ބޭުނންކުރާ އެމަކީ ެއކަށީގެްނާވ ައގެްއގަިއ ލިބޭ، އިރު އިޤްތިާޞީދގޮުތްނ ބަލާ

  . ފަސޭހަިއން ލިޭބެނ ެއއްޗަކަށް ވާްނެޖހެެއވެ

، ގިނަ ޭލނު ބޯޓުަފހަރުަގއި ޭބނުންުކރަނީ އެ ސަރަަޙއްދަުކން ފަސޭަހކަމާއިއެކު 
ންކުރާ އެްނމަްސ ޮބޑެތި ބޯޓުފަހަުރަގއި ބޭނު . ގިަނއިން ލިެބްނ ހުރި ާބވަްތަތކުގެ ެއމެވެ

މިާހުރ ޭބނުންކުެރޭވ ، ނަަމވެސް. ަގނޑުކޮށްފައެވެ، ބޭުންނ ކުަރންަވްނދެްނ ިފނިކޮށް، ހުންަނނީ
އަިދ ިމޮގތަްށ ދިޭރ ެއންމަްސ . ލޭނުއަާޅ ަބއެއްުކިދ ބޯޓުފަަހރުަގިއ ދިޭރ ެއންަމްސ ޭބނުންކުެރއެވެ
  . ކަްނ ފާހަގަކުެރެވއެވެބޭނުްނ ކުރުުމން މަސައްކަުތެގ ަނީތޖާ ވަރަްށ ބޮޑުަތން ަރނގަޅު
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އެުމގެ ޮގތުަގިއ ބޭނުންކުަރްނ ، މި ރާްއޖޭަގއި ކުރާ ލޭނު ަމސްވެރިކަުމަގއި
 ،ކުދި ާރގޮނޑި ، އެއީ މުިށމަާހއި ރިތްމަސް . ލިބިދާެނ ަރނގަުޅ ބައެއްާބވަުތެގ ަމސް އެބަުހއްެޓވެ

ތެރެިއްނ  ީމގެ. ދޮްނނޫަމހުެގ ާބވަްތތައް ައދި އުިނޔަ އާިއ ކޮރަކަލިފަދަ މަްސމަހެވެ
ައިދ . ބައެއްާބވަްތތަކަކީ ދިޭރ ެއމުެގ ޮގތުަގއި ދުަވސްކޮޅަކު ެގންުގޅެިވދާެނ ތަކެއްެޗވެ

ނޑުކޮްށގެްނ ޭބނުންުކރެިވދާެނއެވެ، މަރުެވފަިއާވ ެއންަނމަ ބޭނުންކުާރ . ިފނިޮކށް، ގަ
. މެވެެއއީ އެުމެގ ތާޒާކަ. ިސފަތަކެްއ ހުންަންނޖެހެެއވެ އެްނމަުހގަިއވެްސ ކަމަްށ އެކަޭށނަ

އަިދ އެކަށީެގްނވާ ޮބޑުމިނެްއެގ . އެކަށީެގްނވާ ުދރުމިނަުކން ެފްނނަކަހަލަ މަހަކަްށވުެމވެ
ުހުދ ުނވަަތ (ެއމުެގ ޮގތުަގއި ބޭުނންކުރެޭވ ަމުހެގ ބޭރުަހްނ އަލިކޮްށ . ވުެމވެ ށް އެއްޗިއްސަ 
ުހްނނަ ަމްސ  މަްސވަސްަގދަކޮށް . އެޫނން ކުަލކުލައިގެ މަަހށްުވރެ މޮެޅވެ، ުހންަނނަމަ) ރިހިކުލަ

  . އެޫނން މަހަްށވުެރ އެުމެގ ޮގތުަގއި ރަނގަޅެވެ

ފިނިކޮށް، ހަުރކޮށްފަިއ ހުިރ ، ލޭނު އަަޅްނ ަފށަީނ ަވރަްށ ަފތިހުަގިއ ކަުމން
ުބޅީގަިއ އެޭޅ ަވރަށް މަޑުކުރުަމްށޓަކައި ްފރީޒަުރްނ ބޭރަްށ މަްސ ެނރޭީނ ، އެްނމަސްަނމަ

ލޭނުައަޅން ތިޭބއިުރ ، ބަހަްއޓަީނ އޮޑީެގ ކޮޅުފަްސކޮޅުގައި  މަސްމަޑުުކރުމަށް . މެްނދަެމއްހަިއއިުރއެވެ
ބުީޅގަިއ އެުޅމަްށ ޭބނުންކުަރީނ . ހާަމަވިއގެތެޭރަގއެވެ، ފަސޭހަކަމާިއއެކު އެްނއަތުެޖހޭެނ ަތނެްއގައި 

، ަތނުަގއިޅާ ޭލނު އަ، ލޭނުއަަޅްނ ފެުށުމގެ ުކރިްނ ެއްނވަުތން އެްނަނަގއި، ދިޭރ ެއންަނމަ
އެްނމަްސ ިދރިހުްނނާެނ ގޮަތށް ަބހައްަޓިއ ަތއްާޔުރ ، ނެޮގތަކަށް ފަސޭހަިއްނ ައތުޖެހޭ 

  .ކުރަންާވނެެއވެ

ބުީޅގަިއ . ބުޅީގަިއ ެއންއެުޅމަށް ާޢއްމުކޮްށ ބޭނުންކުަރނީ އޮްތގޮަތށް ޮއތްމަހެެކވެ
ނުޑެގ ުބޑުން ނުަވތަ ިނގޫކޮޅުްނެނވެ ިނގޫކޮޅުްނ . އަޅަީނ ަމހުެގ ޮބލުން ނުަވތަ ަކންފަްތގަ

ޢާއްުމގޮެތއްަގިއ މަުރ ެއންައޅާއިުރ ބުިޅ . ައޅުވާީނ ފޫޅުަދނީޑެގ ތިިރންެނވެ އަޅާިއުރ ބުޅި 
އެކަަމކު ިދރޭ އެްނނަަމ ބުީޅގަިއ ައޅަީނ ަމުހެގ . އަޅުާވީނ ބޮލުްނ ނުަވތަ ަކންފަތްުބޑުންެނވެ

މައިކަީށެގ ، މިޮގތަށް ުބޅީަގިއ އަާޅއިރު ުބޅިައޅުވާީނ ފޫުޅަދނޑީގެ ަފހަުތން. ނަގޫކޮުޅންެނވެ
ނުޑޮދށް ަފރާުތގެ ޮކތަރި ަބރީެގ ަމތިން، ން ތިރި ނުޑގަެއވެ، ބަ އެީއ ެއއްފަރާުތްނ . މަްސގަ

  . ބުީޅގެ ުގދުަގއި ަމސް އެޅިަފިއ ޮއންަނ ޮގތުްނެނވެ، ކޮއްޕާލާބުިޅ ައނެްއފަރާތުްނ ނިކުތުުމން
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  ) ލޭނު އެޅުން (ލޭނު ބެހެއްޓުން 

ެއ ުއޅަނެދްއގަިއ  ލޭނުއެުޅމަށްޓަަކިއ އާާލތް އިްނިތޒާމުކުރެިވފަިއ ުހންަނނީ
 ،ބޯޓެްއގަިއނަމަ  އަުތން ލޭނުއަޅާ . ބޭނުންކުެރވޭ ުއޞޫލަކާއި އެަކށީެގންާވ ޮގތަަކށެވެ

ަމއިލޭނު ުބރިތަާކއި ކޮޅު އަިދ ބޮއިަނުނ ، ތަންކޮެޅއްކުރީަގިއ ބަާޔންކުރެިވަފއިވާަފދަިއން
. ަބއިބަައްށ ަބނދެަފެއވެ، ތަްއޔާރުކުރުަމށްަފހު ިމ ެއއްޗެިތ ތަރުތީބުކޮްށފަިއ ުހންާނީނ ސެޓުައަޅއި

. ތެޭރގައި ވަކި އިންިތޒާމަކުްނ ައތުރާފަެއވެ) ބާސްކެޓެްއގެ(ނުަވތަ ކޮްނމެ ސެޓެއް ޓުކުިރއެްއގެ 
ލޭނުެގ ދެޮބއި ެދމެުދގަިއ ުހންަންނޖެހޭ ަޢަދދަށް ަމއިަނނާިއ ، މި ގޮތަްށ ައތުާރފައި ުހންަނނީ 

ަބއެްއ ަމސްވެީރން ިމ . އް ާބްއވަިއގެްނނެވެއެްނެމ މައްަޗށް ބޮިއަނނެ، ކޮޅުތައް ތަުރތީުބން ައޅައި 
މި ގޮަތށް ަތްއޔާރުކުާރ . ގޮަތށް ޓުކުިރ ތަްއޔާރުކުާރއިރު އޭަގއި ޮބއިަނނެްއ ނުިހމަަނެއވެ

  . އުޅަނދުފަަހރުަގިއ ބޮިއ ަނނު ަބހަްއޓަނީ ވަކީްނނެވެ

 ނިޭމ މަިއލޭނުެގ ިނމޭކޮުޅެގ މަިޅަގނޑު ، ފަށާ މައިޭލނުެގ ފަށާކޮޅުެގ ަމޅިަގނޑާއި 
ޮކންެމ ޓުކުިރއެްއެގ ަމތީަގއިވެްސ ، ެގ ަމޅިަގނޑު)ޓުކުރީގަިއ ހިަމާނފައިާވނަމަ(އަިދ ޮބއިަނުނ 

އުަޅނުދެގ ކޮޅުފަސްކޮުޅްނ ޭލުނ ، ލޭުނއެޅުަމްށ ަތއްޔާުރވާއިރު . ފެންަންނ ޮއންަނންާވނެެއވެ
ނޑު ކައިރީގަ ށް ކޮުޅފަސްކޮޅު ފަ. ދޫކުރެޭވނެ ގޮަތްށ އާލާތް ަސމާލުުކރަްނވާެނއެވެ އި ިތިރ މޭޒެްއ ގަ

ބުީޅގަިއ ެއން އަޅަިއ  ،ނުަވތަ ފިަލއެްއ ފަދަ އެއްެޗއްެގ މަީތގަިއ ަމއިލޭާނއި ކޮޅުަތއް އަުތރައި
  . ތަްއޔާރުކުެރވެެއވެ

އެންެމ ުފރަަތަމ ައާޅ ލޭުނ ާބސްކެޓުެގ ަމއިޭލނުެގ މަތީކޮުޅ ަމޅިަގނޑުަގއި   
ައދި . ަކނުޑގަިއ ބަހަްއޓާީނެއވެ، މި ބޮިއނަުނަގިއ މާކަރ ޮބއި ހަރުކޮށް، ބޮއިަނނެްއޖަހައި 

ނަޑށް ޫދކުރަމުްނގެްނާދނީެއވެ އޮޅާފަިއ ، ކޮޅަކާިއ ިހސާބަށް ައއުުމން. މައިޭލނުެގ ބާކީ ބައި ކަ
ެއއްލޭހަިއ ، ައނެްއ އަތުްނ ެއްނ އަޅާަފިއާވ ުބޅީގަިއ ހިފައި ، އޮތްކޮުޅ ެއްއ ައތަްށ ަނަގއި

މި ގޮަތށް ުބޅި އެއްާލއިރު ދިަހ ވަރަކަްށ . ެއވެއޮޑިއާިއ ހުރަސް ވާޮގތަްށ ބުޅި އެއްާލނީ ، ދުރަކަށް 
ކޮުޅެގ ައނެްއ ައުތގަިއ ޮއތްބަިއ ފިުލވިެގްނދާްނާވީނ . މީޓަރުަހިއ ުދރަްށ ެއއްލުްނ ރަނގަެޅވެ

ނާޑިއ އެުކގަިއާވ ބުިޅ ަކނޑުގަިއ ޖެހޭިއރު. އޮޅުެމއްެނތިެއވެ އަުތގަިއ އޮްތ ަނނުބައި ، އެްނގަ
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އޭުރ ކޮޅުެގ ިމނަނުަބިއ . ޭބރަްށ ެއއްލައިާލނީެއވެ އޮޅުްނ ނާާރނޭެހން ކޮުޅފަސްކޮުޅން
  . ުބޅިެއއްިލ ފަރާުތަގއި އޮެވެގންެނވެ ،ފިލުިވގެްނދާްނާވީނ މަިއލޭުނގެ މަިތން ުހރަސް ުނާވނޭހެން 

ައަޅމުްނދާ ލޭުނގެ ޮކންމެ މަިއނަެނއްަގއިވެސް އެކަީށގެްނވާ ދުލެްއ  ،ލޭނުއަާޅއިރު 
، މައިޭލުނގަިއ ޫދ ބެެހއްުޓމަށްޓަކައި . ެދވޭީނ ޭއުރންެނވެ ލޭނުަބޔަްށ އަިޑއަށް. އޮްނނަްނވާެނެއވެ

އޭުރްނ . މީޓަރަެށވެ 420މީޓަރަކަްށ އުަޅނދު ދުްއަވންާވނީ  600މަިއނަުނން ދޫކުާރ ކޮންެމ 
ނޑަަކށް  ލޭނުބަިއ . އިންަސްއތަ ނަުނެގ ދުަލްށ ޮއންާނނެެއވެ 30އުޅަނުދގެ ދުްއުވމުެގ ގާްތގަ

ައނެްއގޮތަީކ ދެޮބިއ ެދމެުދގަިއ ބަަހއްޓާކޮުޅގެ ޢަަދުދ  ބޮޑަށް ުފންކުުރމަށްޓަކަިއ ަހދާ 
  .އިތުރުކުުރެމވެ

އަަވހަްށ ، އިޭލނުެގ ެއއްަބއި އަެނއްބަާޔއި ގުޅާަފއި ހުްނނަީނ ަދންާމނު ޮގށެްއފަދަމަ
ގުޅާ ެއއްަނނުެގ ކޮޅު އޮްނނާީނ ، ިމ ގޮަތށް ގޮްށަޖހާއިރު . މޮހައިެލވޭކަހަަލ ގޮށަކުްނެނވެ

އަިދ ) ބްާރންޗް ަލިއން(ލޭުނ ކޮުޅ . ނުޑ އެިލފަިއ ޮއންާނޭނ ހެްނނެވެގޮުށންބޭރަްށ މަިޅގަ
ކޮންމެ . ަހރުކުެރޭވީނ ިމ ދެްނނެުވުނ ަމއިަނުނެގ ކޮުޅމަޅިަގނުޑގަެއވެ) ފްލޯްޓ ލައިން(ބޮއިަނުނ 
ޮބިއ ުނވަަތ މާރަކރ ޮބޔަކާިއ (ެގ ެފށޭތަުނަގއި ޮބިއ ަނނެްއ )ކޮްނމެ ޓުކުރިއެއް(ބައެްއ 
ިމ ގޮަތށް ދޫކުރަުމްނގޮސް އެްނމެ ަފހުން އޮްނނަ ަމއިލޭުނެގ . ޭވނެެއވެަހރުކުރެ) އެކުގައި 

މިޮގުތްނ . އޭަގއި ބޮއިޖަަހއި އަިދ މާރަކރއަކާިއެވސް އެކުަގެއވެ، ނަނުކޮޅު ދޫކޮްށލެވޭނީ 
. މާރކަރގެ ގޮުތަގއި ޭލނުބަިއގެ ދެކޮޅުަގއި ޖަަހްނގެްނގުެޅނީ ިދަދ ުނވަަތ ރޭިޑޯޔ ބޮެޔވެ

ބަިއގެ ފެށޭޮކޅުގަާއިއ ިނމޭކޮުޅގަިއ ހަރުުކރެޭވ ބޮިއ ައދި މާރަކރ ޢާއްުމގޮެތއްަގއި ލޭނު
މި ވަލުެގ . ވަަރކަށް މީަޓރުެގ ިދގުިމނުެގ ވަލެްއެގ ެއއްކޮޅުަގއެވެ 100ހަރުކޮށްަފއި އޮްނނަީނ 

މި ވަލަކީ ޭލނުަބއިެގ ސާާމުނގެ ތެރޭަގިއ . އަެނއްކޮޅު އޮްނާނނީ މައިޭލުނގެ ޮކޅާއި ގުާޅފަެއވެ
އެއްބަިއ ، ކޮޅުަގިއ ަހރުކުރާ މާރކަރައކީ ފެްނމަީތގަިއ ކޮޅަށް ހުްނނަފަދަ . ޫނނެވެ ގުާނ ެއއްޗެއް 

އެހެންަކމުްނ މާރކަރައީކ . ސަޠަހަިއގެ މައްަޗށް ެފންަނން ުހންާނނެ އެއްޗަކަްށވުްނ ބޭުނމެވެ
ނީޑެގ ެމދަކާިއ ަހމާަގިއ ޮބޔެްއ ަހރުކޮށްަފއިުވާމއެކު، ދިަދއެްއނަމަ  ނީޑެގ ފުލުގަިއ ، ދިަދދަ ދަ

މާރކަރއަީކ ރޭިޑޯޔ ބޮެޔްއ ުނވަަތ ބަްއިތ . އެކަށީެގްނވާ ބަެރއްވެްސ ހަރުކުަރންޖެެހެއވެ
  . ކިލޯގްރާްމ ަވރުެގ ބަުރދަްނ ުހންާނނެެއވެ 30ުނވަަތ  20ބޮޔެްއނަަމ އެޮބިއގަިއ 
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ނޑުަގއި ެބހެއްުޓމަށްފަހު  ލޭނުަބިއ ޮއޔާިއދާްނ ، އެްނމެފަުހގެ ޮބާޔއި ާމރކަރ ކަ
. ކަުމގަިއ ކިޔަެއވެ" ޯފުވން"ްށ ޮއޔާިއާދން ދޫކޮށްެލވިފަިއ ޮއތުމަްށ މިޮގތަ. ދޫކޮށްެލވެެއވެ

ޓުކުރިެއްއ ުނވަަތ . ލޭނުބަެއއްެގ ޯފުވމުެގ ަވގުުތ ެއްއސެޓުން އަެނއް ސެޓަށް ތަފާުތެވއެވެ
ެއސެޓެއްެގ ފޯުވުމގެ ވަުގުތ ، އެލޭނު ބަެއްއަގއި ިހމެނިަފއިާވ ހިސާބަކުން ، ސެޓެއްެގ ަނނު
ނޑައެެޅއެވެ ޭލުނނަަގންފަާށ ކޮޅަކުްނވެްސ ިމ ެދްނނެުވުނ ަވުގތު ަކނޑައެުޅމުަގއި ޮބުޑ  ައދި. ކަ

  .ބައެްއ ައދާކުރެެއވެ 

އަިދ އެކި ެކޔޮޅުްނ ޭލުނ . އެކި އުޅަނދުަފަހރުގަިއ ޭލނުައޅަީނ އެިކ ަވއްަތރަެށވެ
' ޒިގްެޒގް 'ޢާއްުމގޮެތއްަގިއ ލޭނު ެބހެްއޓޭވަްއތަރުތަކަީކ . ތަފާެތވެބެހެއްޓުުމަގއިވެްސ 

ގޮަތށް ނޫްނނަަމ ޫޔ އަކުރެްއ ) L(ތެުދ ޮރނގަކުްނ ުނވަަތ އެްލ ައކުރެއް ، )ގުުދުގދުލަިއގެން(
)U( ެެގ ސިފަައެށވ.  
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މިޔަވާލި، .4، ފުރާވަރު .3ކޮޅުލޭނު، .2(ލޭނުކޮޅު ، މައިލޭނު.1: އެއް ) ލޭނު ޓުކުރި (ލޭނު ބާސްކެޓް : 6  ކުރެހުން 
  )ދިދަ (މާރކަރ .8ބޮއި، - 7ބޮއިނަނު، - 6، ) ބުޅި .5
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  ލޭނުނެގުން 

އަޅާފަިއ އޮްނަނ ލޭނުަބއެްއ ެނގުުމގަިއ ޮކންެމ ކޮޅަކުްނ ެފިށއަްސ ެއންެމ 
ލޭުނަމސްވެިރްނ ިމ ދެކޮޅަށްވެްސ . ނިްނމި ކޮެޅވެ އެީއ އަޅަްނ ެފށިކޮުޅ ނުަވަތ އަޅާ . ރަނގަޅެވެ

ެގ " ނަޫގ ޮކޅު"ައިދ އަާޅިއ ިނންިމ ކޮޅަށް " ބޯކޮޅު"ްނ ފެށިކޮަޅށް އެީއ އަޅަ . ނަންިކޔަެއވެ
ނަޑއެިޅފައިެނތަސް ިވްސނައިުލްނ . ނަުމންެނވެ ަނަގން ފެުށމުަގއި ަވކި ކޮޅެއް އިްސކުރަން ކަ

އެެހންކަމުްނ . ފޯވުުމަގިއ ގިަނ ަވުގތުާވީނ ބޯކޮޅަށެވެ، އެއީ . ރަނގަޅު ކަްނތަްއތަކެއް ެއބަހުއްެޓވެ 
އޭަގއި އަޅާފަިއާވ އެަމށް ވަުމްނދާޭނގޮާތއި މެުދ ޚިޔާުލ ، ދުަގިއވާެނ ަވގުާތއިބުޅިތަްއ މޫ 
. އަެނއްކޮޅަްށވުެރ ބޮޑަށް ަވއިަމިތވާެނއެވެ ،ލޭނުބަިއގެ ކޮްނެމވެސް ެއއްކޮޅެއް . ހިްނގިާދނެެއވެ

 އެހެންަކމުްނ ލޭުނ ަނގާއިުރ ބޮޑަްށ ފަސޭަހވާީނ ައިދ ހުްނގާަނށް އޮިޑ ކިޔަަމންކޮށް ެގންގުެޅން 
އެިކ އޮީޑގަިއ އަޅަީނ . ަވއިކޮޅަްށ އޮިޑ ބަހައްޓަިއެގްނ ޭލނުަނގަުމންާދނަަމެއވެ، ބޮޑަށް ފަސޭަހވާނީ 

އެްއކޮޅުަގިއ ، ލޭނުަބއިެގ ދެކޮުޅގެ ެދމެުދގެ ިދގުިމން ވަަރށް ބޮޑުަނމަ. އެކި ދިުގމިުނގެ ލޭނެވެ
ކަމަށް ައނދާނެ ތެލަކީވެްސ އެ ، އޮވެަފއި ައނެއްޮކޅަށްާދން ދުްއވަްނޖެހޭ ވަުގތު ެގްއލިގެްނދިުއމާއި 

އެެހންކަުމްނ ލޭނުަނގަްނ ަފށާެނ ކޮޅެްއ ަކނޑަައޅާީނ ިމ ުހރިާހ ކަމަކާމެުދ . މުޙިްއމު އެއްޗެެކވެ
  . ޚިޔާލުކުރުަމށްފަުހގަެއވެ

، އެްނމެ ފުަރތަމަ ިހފާކޮޅެްއަގއިވާ ޮބއި އޮޑިައށް ަނގައި ، ލޭނުަނގަްނ ފަާށިއރު
ެދްނ . މުން ބޮއިަނނު ަމއިލޭާނއި ވަކިކޮށްާލނީެއވެހު ނު ައތުޖެމަިއނަ ، ބޮއިަނނު އޮީޑތެެރއަްށދަަމއި

ލޭުނަނުނ . ލޭުނ ނަަގންފަާށނީެއވެ، ލައި)ެމޝިަނށް ޭލނުަނގާ (ނު ަލއިްނ ހޯަލރައްށ މައިލޭ 
މެިޝނަީކ . މެިޝނުްނ ދަާމ ްސޕީްޑ ކޮންްޓރޯލުކުރަީނ އެެމޝިުނގަިއާވ ެހްނޑެއްޔަކުްނެނވެ

އެއްެޗއްކަުމގަިއވިއަްސ ިމ ެދންެނވި ޮކންޓްޯރލް ޭއގަިއ  އިލެކްޓްރިކް ނުަވތަ ަހއިޑްރޯލިކް 
މަުޑމަޑުްނ ެއނބުރުާމިއ ، މި ކޮންޓްރޯުލގެ ެއީހގަިއ ެމޝިްނ ުމޅިން ހުއްަޓއިލުާމއި. ހުންާނެނއެވެ

ާޢއްމުޮކށް ހުްނނަ ޭލނުަނގާ ެމޝިުނގެ ެއންމެ ަމީތ . ބާރަށް ެއނބުުރުމގެ ކުޅަާދނަކަން ލިބެއެވެ
، ލޭުނަނގަުމންާދއިރު . އެވެ)m/sec 3-2(ީމޓަރ  3ނުަވތަ  2ކުްނތަކު އެވްެރްޖ ްސޕީޑަކީ ސި

ައިދ . އޮޑިވެްސ ކުރިައްށ ުދއްަވްނވާެނއެވެ ، މައިޭލނު އޮޑީެގ އެތެެރއަްށ ައންަނމުްނދާ ވަރަކަށް 
ބާޮކޅު ަމއްާޔމަިތން ނަނަމވެްސ އޮީޑެގ ދިރު. ދުްއވަުމްނ ެގްނާދނީ މައިޭލުނ ޮއްތ ިމޞްރާބަކަެށވެ

އާއި ދެެމުދގެ ކަިތ  º35އާއި  º10) ެއވަުގތަކަށް (ތް ިމޞްރާބާއި ެދމެުދގައި މައިޭލނު އޮ 
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ނުޑްނ ، އިހަަމެއހެންެމ ޫމދުްނ ައރަ. ހުްނަނންާވނެެއވެ) ެއްނގަލްެއއް(ދުރުިމނެްއ  އޮޑީެގ ފަްށގަ
ނޑުެގ ޞަަޠޙައާއި ވަކިާވތަ، އެތެެރވާ މައިޭލނު  ނޑުމަިތްނ  ން މޫުދން ައރާއިުރ ކަ އޮޑީެގ ފަްށގަ

  . ވެކުޑަކަތި ދުރުިމނެްއ ހުުރން ރަނގަުޅވާެނއެޖެޭހތަނަާކއި ދެެމދުަގިއވެްސ މަ ތަފުރަ

ލޭުނަނާގއިރު އެްނމެ ފުަރތަމަ ނަުނ ، ލޭނު މަްސވެރިަކންކުރާ ުއޅަނދުަފހަރުަގއި
ިމ އެއްޗަީކ . ެއވެ'ަލިއންަގއިޑް'ނުަވަތ ެއހެްނނަމަކުްނނަަމ ' ަސއިޑްރޯަލރ'ޖެހޭެނ އެއްޗަކަްށވާީނ 

ދެ . ެދ އަިރމައްާޗއި ިތރީގަިއ އެނބުޭރޮގތަށް ތިްނރޯލުލާަފއި ުހްނނަ އެއްެޗކެވެ، ށްމަތިހުސްކޮ 
އަދި ތިީރގަިއާވ ރޯލު ޮއންަނނީ ފެަންށ . އަރިަމތީަގިއވާ ެދ ރޯލު ހުްނަނނީ ކޮޅަެށވެ

، މެށި ، ީމެގ ބޭުނމަކީ މެިޝނުްނ ަދމަުމްނ ގެްނނަ ަނނުޭގނި. ރަހަައށްާވގޮަތށް ބާއްވާަފެއވެ
ެއހެންަކމުްނ ލޭުނނަާގއިުރ ިމ ސައިޑްޯރލަރގެ މައްޗަްށ ނަުނ އަާރފަިއ . ކުަޑކުރުމެވެ ކަންފަިތވުން 
، ނުބވާ ޮރނާގއި ޭލނުަނުނ ސަޠަަޙއާިއ ވަިކވެފަިއާވ ަތނާިއެދމެުދގައި ލަެއތަަނށް އޮ، ހުންަނއިރު 

ްނ ޭއރު. އާިއ ދޭތެޭރަގއި ހުުރްނ ަރނަގޅުާވނެެއވެ º60އާިއ  º30 ލައިްނގައިްޑެގ ިދރުނބަލަށް 
ަނމަެވސް، މިއަްށވުެރ . އޮޑީގެ ުދވެލީެގ ސަބަބުން ނަނުެފނުންިހއްލުަމށް ުލއިކަމެްއ ލިބޭެނެއވެ

ަހމައެެހންެމ ާމބޮޑަށްނަުނ ަފްސވާކަުމގަިއ . ބޮޑަށް ނަނުކުިރައރައިެގްނދާަނމަ ަނނަްށވާްނވާެނެއވެ
  . ވިއަްސ ަނނަްށާވންވާެލއް ބޮުޑވާެނއެވެ

ާދއިރު އޮީޑގެ ދިުރނބަލާިއ ަމއިލޭާނއި ދެެމުދެގ ލޭނާިއ ެއއްޮގތަްށ އޮިޑދުްއވަުމން 
މިެހންުވމުްނ . ލޭނުބަިއާދނީ އޮޑިއާިއ ުހރަްސވަުމންެނވެ، ކަތި ުދރުިމން މާބޮޑުަވމުްނދާަނމަ 

މަިއނަަންށ ، އޮޑިންެފށިެގްނ ކުރިއަްށ ޮއްތ ލޭުނބައި އޮްތގޮަތށް އޮޑިއަްށ ދަާމގެަނއުމަްށ ބާރުެލވި 
ަބއެއްަފހަުރ (މީޓަރާިއ ދެެމުދގައި  150ން   50، ެވސް ަނމަ. ވަރަށްބޮަޑށް ވާްނވެެއވެ

ހުިރ ަވރަްށ ދިުގ ަމއިލޭާނިއ ) މިއަްށވުެރ ތިލާަގއި ނުަވަތ ފުުނަގއިވެްސ ުހރުްނ އެކަށީެގްނވޭ
ގެނެޭވނެަހއި ަގދަކަމެްއ ، އެތައްަބިއވަރު ޮކޅުތަކެްއގައި އަާޅފައިާވ ފެުނގެ ަބރުަދނާިއއެކުދަަމއި

ެއހެންަކމުްނ މާބޮަޑްށ އޮޑިާއއި ހުރަސްކޮްށ އޮެވެގްނ   .ނުުހރެެއވެ  މައިޭލނުެގ ނަުނގަެއއް 
ަމއިލޭާނއި އޮޑީެގ ދިުރނބަލާިއ ެދެމދުެގ ކަިތ . ަމއިޭލނު ެކނޑިާދނެެއވެ، ލޭނުަނގަުމްނ ާދަނމަ

ނުަވތަ ަމއްޔާޮކޅު ހުރަސްކޮްށ ، މައިޭލނާިއ އޮޑިުމޅިްނ ސީާދވެ، ދުރުިމން ކުަޑަވމުްނގޮސް
ހުްނގާުނަގިއ ުހންަނމީހާައްށވެްސ ައިދ ޭލނުަނގާެމޝިުނގަިއ ، ލޭުނދާޮގތްާވަނމައަެނއްފަރާަތްށ ަމއި

ިމހެްނވުުމްނ . މަސައްކަތްކުަރްނ ުހންަނ ީމހާއަްށވެްސ ަމއިލޭެނއް ނުެފންާނނެެއވެ



 ލޭނު މަސްވެރިކަން 

35 
 

ކޮޅުނަނު އޮޑިަދށުެވެގން ަދމަްނ ، މައިޭލނާިއއެކުަގިއ އަރަުމން ައްނަނ ކޮޅުތައް ދުރާާލ ނުފެުނމާއި 
  . ަބއެއްަފހަރު މަިއަނނު އަިދ ކޮޅުަނުނ އޮީޑގެ ބުަރފައްަޗށް ޮއޅޭޮގތް ދިާމެވއެވެ، އިއުނދަޫގުވމާ

އޮޑީެގ ، ލައިންހޯަލރެގ ސްޕީޑާިއ ެއއްަވރެއްަގއި ުނގެްނުގޅެވި ،އޮޑީގެ ުދވެލި
ލޭުނނަާގ ެމިޝނަްށުވެރ . ޭލނުބަިއގެ މަިއނަަނށް ވާްނވާެނެއވެ، ދުވެިލ މާބޮަޑށް މަޑުެވއްެޖނަމަ

ލޭނުބަިއ ، ަމިއލޭުނ އޮީޑެގ ެތރެއަްށ އަާރވަުރ ލަްސވުުމން، ވެިލ ބާރުާވނަމައޮޑީެގ ދު
  . ގޮްތާވނެެއވެވޭ ފަިއ ެގނެމާޭލނުބަިއ ދަ ، ނެެގމުްނާދވަރަްށުވރެ ކުރިައށް އޮޑިައރައިެގްނގޮސް

މައިޭލުނ ، ާބރުާވނަމަ  އޮޑީެގ ުދވެިލ ޭލނުަނާގ މެިޝުންނ ލޭުނ ނެޭގވަަރްށވުެރ 
ލޭނުބަިއ ، ލޭނުބަަޔށްުވެރކުރިއަށް އޮޑި އަރަިއެގންގޮސް  ،ރުލަްސުވމުން އޮޑީެގތެރެައށް ައރާވަ

ައދި ަފހަުރގަިއ މައިޭލުނ ގޮްސ ބުރަފަިތ  .ޮގތްެވދާެނެއވެ ާލންެޖހޭ ދަަމއިފަިއ ެގްނަނން ބާރު
ެއހެންކަުމްނ ިމފަަދ ހުިރާހ ޙާަލތުތަކެްއ މެުދވެިރވުމަީކވެްސ ިއތުުރ ެއތަްއ  .ާދނެެއވެ ދަުށވެްސވެ
  . ެއަތއް ަމސައްކަެތއް ކުރަންެޖހޭ ކަންަކމެވެ، ެއތަްއިގނަ ަވގުެތއް ގެއްލި ، ިއ ކުރިަމިތވެބުރައަކާ

ެމިޝނުެގ ެތރެިއންގޮްސ ބޭރުާވ ަމއިަނުނ ބޮޅުބޮަޅްށ ، މައިޭލނު ެނގެުމްނދާއިރު 
މައިޭލުނ ) ބާސްކެޓްަގއި(ޓުކުީރގަިއ . އެޅެުމންާދ ކޮްނެމވެސް އެއްެޗއް ަބހައްޓާަފއި ުހްނާނނެެއވެ

ސެްޓ . ަނުނ ެއޅެްނ ބަަހއްަޓނީ އެކަަމށް ޭބުނންކުާރ ޓުކުރިެއވެ ، ްނގުޭޅ އުޅަނުދފަހަުރގައިގެ
ނޑި ބަންަނނަމަ  ަތނުަގއި ުހންާނީނ ހިަމިދުގ  މެިޝނުން ޭބރުެވގެްނ ނަނުަފއިބާސެޓަށް ބޮ

ިއންޗިާހ ުއސްމިުނެގ ހަިނ ފިލަެއްއ  3ިމ މޭޒުެގ ދެފަރާުތ އަިރމަީތަގއި . މޭޒެކެވެ
. ައނެއްކޮަޅށްުވެރ ކުޑަތަންކޮޅެްއ އުްސވާެނއެވެ، ިމ މޭުޒެގ ެމޝިާނއިީވ ކޮޅު . ްނާނނެެއވެޖަހާފަިއހު

ގެ ެއހީަގއި ޓޭންަކްށ )ޓޭންަކށް ަނނުަޖހާ ެމޝިން" (ލައިން އެޭރންޖަރ"އަދި މި ޭމޒަކީ 
ބައެްއ ުއޅަނުދފަހަުރގަިއ މައިޭލުނ . ނަުނޖަހާ ބޯޓުަފހަރުަގިއވެސް ޭބނުންކުރާ އެއްެޗކެވެ

ައެނއްބަިއ ބޯޓުފަަހުރގަިއ މޭުޒެގ ަފހަތުަގއި ، ބުކުުރމަްށ މިމޭުޒ އެކަިނ ހުންަނއިރު ތަރުތީ
ަހމައެކަިނ  ،ަބއެްއ އުޅަނދުފަަހރުަގިއ މޭެޒްއނެތި. އެްއ ބޭުނންުކރެއެވެ"ކޮންޭވޔަރ ބެްލޓް"

  . ކޮންޭވޔަރއެްއ ޭބނުންކުެރއެވެ

ާދ މައިޭލުނ ިމ މޭުޒގެ ަނގަުމން، ބައިބަިއ ވަކިވަިކން ގުާޅފައިުހްނަނ ަމއިލޭުނަގއި
. ވަިކވަކިން ސެޓް ސެަޓށް އަަޅމުްނެގންާދނެެއވެ ، ލޭނުބުިރަތއް ޮމހާ، މައްޗަށް އެެޅމުްނދާއިރު 

ޭލނުަނގާ މެިޝނުެގ ، ޓުކުރީގަިއ ބަަހްއޓާ ލޭެނއްަނމަ މޭޒާިއ ކޮްނވޭަޔރ ބޭުނންކުރުެމްއނެތި
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ދެބަިއ ، އިލޭނު ެނގުުމން ޓުކުރިއެްއގެ މަ . ދަުށގަިއ ބަަހްއޓާފައި ހުްނނަީނ ޓުކުރިެއވެ
ކޮޅުަތްއ އޮީޑގެ . އަެނއް ޓުކުިރއަްށ އަަޅމުްނ ެގްނެދވޭެނއެވެ، ގުޅާަފއިާވތަުނން މައިޭލނު ޮމހައި 

، ހަަމއެހެްނމެ . ވަިކ ެއއްޗެްއގަިއ ެބހެއްޭޓނެެއވެ ،ފަށްަގނުޑ ަމތިްނ ެއތެެރވަުމންާދަވރަކަށް އޮޅާ 
ަނނަުކން ނަނަުކން އަަތށް ކަަހިއ ، ބޮިއ ވަކިކޮށް  ބޮއިަނނުަތއްވެްސ އޮޑީެގ ެތރެއަްށ އަިއވަރަކަށް 

ޓުކުރި ބޭުނންކުާރ ލޭނުަބއިަގއި އަެނއްފަހަުރ ލޭުނއެޅުަމްށ . އެއްޗަކަްށ އަަޅުމންެގންާދނެެއވެ
އަލުްނ ، މައިޭލާނއި ކޮާޅއި ޮބއިަނނު ގުަޅންޖެޭހ ަތންަތނުަގއި ގުޅާ ، ލޭނުބަިއ ަތއްާޔުރކުރާއިރު

ނިޑައށް އަަޅއިެގން ބޭނުންކުާރ ، ނަނު ސެޓް. ނެެއވެޓުކުރިތައް އިްނިތޒާމްކުރެވޭ  ނޑި ބޮ ބޮ
ޫނންަނމަ ިމ  ،އުޅަނދުފަަހރުަގިއ ލޭުނަނގަިއ ެމޝިުނެގ ކައިީރަގއި މޭުޒ ުނވަަތ  ކޮްނވޭަޔރ

 ،މޭޒު ުނަވތަ ޮކންޭވޔަރގެ މައްަޗށް ެއޅެުމންާދ މައިޭލނު. ދެެއތި އެުކގަިއ ބޭނުންކުެރއެވެ
ެމ މައިޭލނު ުބރިެއްއ ަހމަައްށ އޮޑީެތރެއަްށއައިްސ ެމޝިުންނ ބޮޅުބޮޅަްށ ެއޅެުމންގޮްސ ޮކން

ކޮްނމެ ސެޓެްއ ، ކޮޅާިއ މަިއނަާނއި ބޮިއނަެނއް ެއއްކޮްށސެޓްއަޅައި ، އެަބިއ ވަކިކޮށް، ބޭރުވުުމން
  .ާބއްާވނީެއވެ ،ވަކިްނ ބަނދެ

އެ އެއްެޗްއ ، ނަަގމުްނާދ ލޭުނެގ ކޮޅެްއ ނުަވތަ ޮބއިަނެނއް އޮޑީތެެރވުުމން
ިމ ަމސައްަކތްކުރާީނ ައތުްނ ުނވަަތ . ކޮްނމެ އެއްެޗއް ވަކިްނ އޮަޅެއވެ، ްނ ވަކިޮކށްމައިޭލނު

، ޮބއިަނނެްއނަމަ . އެވެ"ލައިން ވަިއްނޑަރ"ުނވަަތ " ަލއިން ކޮއިލަރ"އެއީ . މެިޝނަކުންެނވެ
މި ހުރިާހ މަސައްކަެތއް ެއކުއެކުގަިއ . ނަުނ ވަކިކޮށްާލނެެއވެ  އޮޅުުމގެ ުކރިްނ ބޮިއން

ވަަރށް ަތުރތީބުން މަސައްަކތްކުރަުމން ، ނުަލއި ފަޅުވެިރން ިއންތިާޒމްަނގާ، ާދއިރު ހިނގަުމން
  . ަމސައްކަތަްށ ެގއްުލންލިބެެއވެ، އެހެްނޫނންަނމަ ަވގުުތ ބޭކާރުވެ . ގެްނދަްނޖެެހއެވެ

ބޮޑުކަންނެީލެގ ލޭުނއުޅަނުދފަހަުރގަިއ ޭބނުންކުާރ ެއްނމެހަިއ ޑެކް 
ބެހެއްޓިަފއި ުހްނނަްނވާީނ މަަސްއކަތަށާއި އެތަެކއްޗަށް ެއންެމ ، މެިޝނަރީއަާކއި އާލާތެްއ ހަރުޮކށް

  . ައދި ކުާރ މަސައްކަަތށް އެްނމެފަިހވާޭނވެްސ ޮގތަކަށެވެ. އަކަށީެގްނވާ އިްނތިޒާމެްއެގ ަމތިްނނެވެ

އުޅަނުދގެ މަތިަކންމަީތަގއި ހަރުޮކށްފައިުހްނނަީނ ެއއުޅަނދަކާިއ ، ިދާމގައި ގާލޭނުނަ 
މީެގ ޭބނުމަީކ ަމއިލޭުނ އޮިޑއަްށ ނަަގމުްނ . ކެވެ"ަނނުަދމާ ރޯލެ"ޒެްއެގ އެކަށީެގްނާވ ަސއި

އޮީޑެގފަށްަގނޑު ނުަވަތ މަތިަކންމަީތަގިއ ކޭއްިތގެްނ ަނުނ މެުށމާއި ައދި ފަހަުރގައި ، އަްނނައިރު 
 ައދި ަބއެއްަފހަުރ އޮޑިާއއި ނަުނގެ . ތާިށވުްނ ަފދަކަްނކަމުްނ ސަލާަމތްކުރުމަެށވެ، ތަނެްއަގއި އެޅި 



 ލޭނު މަސްވެރިކަން 

37 
 

ލޭނުަނާގ ، މަތިަކން މަިތން އެެތރެާވ ލޭުނނަނު ، ކަތި ުދރުިމން ތަފާުތވަުމން ިދަޔނަަމވެސް
  . ރާބަކުން ެގެނސްދޭީނ ިމ ެދްނނެުވނު ރޯލެވެސްމެިޝނަށް އެްއ މި 

، ބެހެއްޓިަފއި ުހްނނާނީ އޮޑީެގ ަތްއޓުމަީތގައި " ލައިން ހޯލަރ"ލޭނުަނގާ މެިޝްނ 
ެއއްކޮުޅ ލޭުނަނާގ ެމިޝނުެގދަަށްށ  ،ެމޝިުނެގ ފަަހތުަގއިިމ . ނަުނދަާމ ރޯުލެގ ފަަހތުަގެއވެ

  .ހުންަނޮގތަްށ ބެެހއްޓިފަިއ ުހންަނީނ ިދގުމޭާޒއި ޮކންޭވޔަރ ެބލްޓެވެ

   

  

  

  

 

  ތަފާތު ދެބާވަތް ) ލޭނުނަގާ މެޝިން (ލައިން ހޯލަރ  :7 ކުރެހުން 

  ލޭނުބައިގެ އާލާތް 

ަކނޑުެގ ސަޠަަޙިއން އަޑިައށް ، އާދެ ، ނަީކ ަވަރށްފުުނންބޮޑު ކަްނނެްއޔަްށ އަޅާލޭ 
މީޓަާރިއ ދެެމުދގެ ުފްނމިުނން ަމސް ބޭނުމަްށ ަތއްާޔުރކޮށްފަިއވާ  300މީޓަުރން  70

  .އާލާތެކެވެ

، މި ބާަވތުގެ ޭލނު މަްސވެރިަކްނ ފެށިެގން ިހނގަންެފށި ުދވަްސވަުރގައި 
! އާދެ . ޅުމަްށ ޭބނުންުކރެުވނީ ޓުުކރިެއވެއުޅަނދުފަަހރުަގިއ ލޭުނ ަބިއ ރައްކާކޮްށ ެގްނގު 

ޢާްއމުކޮށް ެސޓެއްަގއިެވސް ުހންަނީނ . ުނވަތަ ސެޓުސެޓަްށ އަަޅއިެގންެނވެ. ބާސްކެޓްއެވެ
ިމގޮުތން ުހންަނނީ ދެބޮިއ ދެެމދުަގިއ . ޓުކުރިއެްއގަިއ ުހންަނ ެއއްޗެތި ހަމަ އެ ަޢަދދަެށވެ

މިައުދ މަސައްކަުތެގ ވައްޓަާފިޅ (ކަމުން ެއެހން. އެކުލެވޭ އާލާްތ އެއްޓުކުީރގެ ގޮުތގަެއވެ
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! އާދެ. މިައުދވެސް ެދބޮއި ެދމެުދގަިއ ިހމެނޭ އާލާތަށް ިކޔަނީ ބާސްކެްޓއެވެ  ،)ބަދަލުެވފަިއވިއަސް 
ނުޑގެ ައޞްލެއްކަުމގަިއ ެބލެވެނީ  ލާ ލޭނުަބއެްއ އުފެްއދުަމށް ބަ. ކަުމގަެއވެ" ޓުކުރިއެއް" ، މިްނގަ

ެއތަްއ ަޢދަދަަކްށ ، ިހމެޭނ އެަތްއ ަޢދަދަަކްށ ަމއިަނނާއި  އެ ޭލނުަބއެްއެގ ޓުކުިރއެްއގައި 
ކޮްނމެ ޓުކުރިއެްއގަިއ ިހމެޭނ ިމ ދެްނނެުވނު ހުރިާހ ތަކެްއޗެއްވެްސ . ޮބއިަނނެކެވެ، ކޮޅުނަާނއި

  .ހުންާނީނ ެއއް ަޢދަދަަކށެވެ

. ކަންނެީލެގ ލޭުނ މަްސވެރިަކމުަގއި ެދ ާބވަެތއްެގ އާާލްތ ިމހާުރ ގެްނގުެޅއެވެ
ރީްއސުެރ ބޭުންނ ކުރަުމްނ ައންަނ ބޮިކަނނުެގ އާލާތާިއ ާދދިފަުހން ތަޢާަރުފވެެގންައއި އެީއ ކު

އެއްާބވަތަީކ . ބޮކިނަުނގެ އާލާްތވެސް ދެ ާބަވަތކަށް ބެެހއެވެ. ނައިޯލނު ަކންާވރުގެ އާލާެތވެ
ރަތީ އެްނމެ ފުރަަތަމ މި ާބވަުތެގ ޭލުނ މަަސއްކަްތ ެފުށނު ުދވަްސވަުރ ޭބނުންކުަރމުްނއަިއ ޤުދް

ީމެގ ތެރެިއްނ . ނު ިސންތަޓިކް ވަކަިއެގ ނަެނވެވު ޭއގެ ފަުހން ތަާޢރަފުކުރެ، ވަކަިއގެަނނާއި 
  . ަމުދން ނޫީނ ިމހާރު ބޭނުންކުރާަކމުަގެއއްުނވެެއވެ ޤުދްރަީތ ވަަކއިެގނަުނ ަވރަށް 

. މިހާުރ ބޭުނންުކރެޭވ ބޮކިނަުނެގ ބާަވތަކީ އެިކ އެކި ސިންަތޓިކް ަނނެވެ
ައދި ޕޮީލ ) PVA(ޮޕލީވެނީލް އެލްކޮޮހލް ، )PES(ސްަޓރ އެ ެމނެނީ ޕޮލިއޭެގތެޭރގައި ހި

ފަަދ ބްރޭންްޑ  "ޓެރިލީން"، "ކުރެލޯން"، "ޓެޓްޯރން. "ަފދަ ާބަވތްަތކެވެ) PP(ޕްޮރޕްލީްނ 
 .ޓަރެގ ބާަވތްަތކެވެނަްނތަކަކީ ޕޮިލެއސް

 

 ލޭނު ބައެއްގެ ބައިތައް 

، މީޓަރ ަވރުހުރި  50ުނވަަތ  40ިމުނގަިއ މައިލޭނުބުރިއަކީ ިދގު: މައިލޭނުގެ ބައިތައް . ހ
މިިއްނ . ހުރި ބޮިކނަެނވެ ) މ.މ(ިމލިމީޓަރ  6.0ނުަވތަ  5.5ފަލަމިުނގެ ަޑއިީމޓަރަގއި 

މަިއނަުނެގ . ކޮންމެ މައިޭލުނ ބުރިެއއްެގވެްސ ދެކޮުޅގަިއަވީނ މަިޅަގނޑެްއ ހަާދފަެއވެ
މަިޅަގނޑުެގ ތެެރިއްނ  އެްއނަނުބުީރެގ ެއއްކޮޅުަގިއވާ ، އެއްަބއިައނެއްަބާޔއި ގުަޅނީ
ގޮުށގެ ބޭަރށް އެްއމަިޅަގނޑުގެ ޮކުޅ ، މަޅިަގނޑު ަލއްަވއި ވާއަެނއްަނނުބުީރެގ އެއްކޮުޅގައި 

ަމޅިަގނުޑެގ ެއލިފައި . ޮގށެއްަޖހަިއގެްނެނވެ، ހައެއްަކ އިންިޗ އެލިފަިއ އޮްނަނ ވަރަްށ ާބްއވާ
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        . ކީ ކޮޅުނަުނ ުނވަަތ ބޮއިަނުނ ޖަަހްނ އޮްތތަެނވެޔަ އޮްނނަ ބަ 
      
                  

  

ނޑު : މައިލޭނުގެ ބައިތައް  :8 ރެހުން ކު    މަޅިގަ

  
މައިލޭުނގަިއ ކޮޅުަނނު ަހްއޔަރުކުަރީނ ލޭުނދައްޗަކުްނ ނުަވަތ : ގެ ބައި ) ލޭނުކޮޅު (ކޮޅު . ށ
ިމ ތަުނގަިއ ދެއްކިަފއިާވ ިމސާލުގަިއ . ނެވެކަހަލަ ފަޭސހަިއްނ ޮމހޭެނ ގޮށަުކން " ދައްާމުނ ގޮށް"

ލޭނު ކޮުޅގެ ަމއިަގނޑުބަާޔއި ޭލނުަދއްޗާއި ދެެމުދގަިއ ކުަޑ . ބޭނުންކުެރވިަފއިަވނީ ޭލނުަދއްޗެކެވެ
، ެސންޓިމީަޓރ ދިުގިމނުަގއި  30ފައިަވނީ ދާ ހަ" ކޮޅުވާގުޅާ "މި . ކޮޅެްއ ބޭުނން ކުރެވެެއވެވާ

   . ަނނެްއގެ އެތިކޮޅަުކންެނވެ ލޭނުކޮޅުެހދުަމށް ޭބނުންކޮްށފަިއވާ

ކޮޅު ވާގުޅާ : ެއއީ. ލޭނުކޮޅެްއ ިހެމެނީނ ިގނަެވެގްނ ހަތަރުަބއިެގ މަްއޗަށެވެ
، )ބުިޅއާިއ އެކު(ފުާރވަުރ އަިދ މިަޔވާިލ ، ކޮުޅނަުނެގ ަމއިަގނޑު ، )ދަިތނެިތ ނުަވަތ ދައްޗާިއއެކު(

  . މިެއވެ

އިސްެވިދަޔ  ،ށް ހުްނަނގޮތް މައިޭލނާިއ ލޭނުޮކޅު ުގޅާމަިޅަގނުޑން ެފށިެގން ތިިރއަ
ފޫކާިއ  ،މަިޅަގނޑުގައި އަުޅވަްނ ބޭނުންކުރާ ޭލނުަދތީގެ ފަހަަތށް . ކުރެހުުމގައި އެަވނީެއވެ

، ކޮުޅ ބަްއާދފައިާވއިރު ވާޫފކުގެ އެއްކޮުޅގަިއ މި . ކޮެޅވެވާދެެމދުަގިއ ބޭުންނކުރެވިފަިއ އެަވީނ ުގޅާ
، އުފެްއދިފަިއަވީނ ކޮޅުނަާނއި" ކޮޅު"ިމ . ަނނެވެ ފޫކުެގ ައނެއްކޮުޅގަިއ ަބއްދާަފިއަވނީ ޭލނުކޮުޅގެ 

  . އަިދ ިއތުރު ދެަބިއ ުނވަަތ ިތން ަބިއގެ މައްޗަެށވެ

     
unwniawm

      
uuDnwgiLwm
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، )ވައިވަލް ސް (ފޫކު .3،ޅުކޮ ވާ   ގުޅާ .2ލޭނުދަތި، .1: ހިމެނޭ ތަކެތި ، ލޭނުކޮޅެއް އުފެއްދިފައިވާގޮތާއި  :9 ރެހުން ކު 
ބުޅި .7، )ނަރު /ކަންވާރު (މިޔަވާލި .6، )'ސެކިޔާމަ '(ރު ފުރާވަ .5، )މައިގަނޑުބައި (ނު ކޮޅުނަ.4
  )ލޭނުބުޅި (

ިމ . ކޮޅުނަނަކީ މަިއަނނަްށވުރެ ތަންކޮެޅއްހިަމ ބޮކިަނނުްނ ހަދާަފިއވާ ބަެއކެވެ
، ފަިއވާއިރު ދާނަުނެގ އެއްޮކޅުެގ ފާިހ ފޫކުގަިއ ބައް . ަފއިާވނެެއވެދާނަުނގެ ދެކޮުޅގަިއވެސް ާފހި ހަ

ީމެގ ތެރެިއްނ . ގަިއ ހިމެޭނ އިުތުރ ބައިތަެކވެ"ކޮޅު"ފަިއވާނީ ދާިއ ބައް މިަނނުގެ އަެނއްޮކޅުގަ
ީމގެ އެއްކޮުޅ . ގަިއވެސް ޮއންަނނީ ދެކޮޅުަގއި ާފހި ަހދާފަެއވެ"ފުާރވަރު"ފުރަތަަމ ބަިއ ަކމަްށވާ 

ުފރާަވރުެގ ތިރިައށް ޮއންަނ ފާހީަގިއ . އޮްނނަނީ ކޮުޅަނނުގެ ތިިރއަްށވާ ކޮޅުގައި ަބއްާދަފއެވެ
އެކުެލވިފަިއ އޮްނަނީނ ، ިމ ެދންެނވުުނ ގޮތަްށ އުެފއްދި . ދާަފިއ ޮއންަނީނ ިމޔަާވއްެޔވެބައް

  . ތިންބަިއްނ އުެފްއދިފަިއވާ ޮކޅެވެ
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ފުރާވަުރެގ ތިިރައށް ުހންާނީނ ، އިތުުރ ދެަބިއގެ މައްޗަްށ އެކުެލޭވ ކޮޅެްއގަިއނަމަ 
އެއްަބއިައނެއްަބޔާިއ ، ްއވެސްިމއިންކޮްނެމ ބަޔެ . ކަންވާުރެގ ުނަވތަ ޭލނުަނރުެގ މިަޔވާްއެޔވެ

އެްނމެ ތިީރގަިއާވ ިމޔަވާީލެގ ތިީރކޮޅުގަިއ . ގުޅާަފއި ހުްނނަީނ ފާީހގަިއ ފާހިަބއްަދއިެގންެނވެ
  .ބުީޅެގ ފަާގގަިއ ބޮޅުލާަފއިާވ ބުޅިއެވެ، ާޢއްމުކޮްށ ބޭުނންުކރަނީ. ހަރުކުެރވިފަިއވާީނ ލޭނުބުިޅެއވެ

ޔާރުުކރާ ލޭނުަބއިަގއި ބޭުނންކުާރ ބުޅިވެްސ ތަފާތު ާބވަުތގެ ަމހަށް ައމާޒުކޮށް ަތއް
ިމ ގޮުތން ކަްނެނއްަޔށް ބޭނުންކުަރނީ ާޚްއޞަކޮށް ަކންެންއޔަްށ ތަްއޔާރުޮކްށފައިުހންަނ . ތަފާެތވެ

  . ެއވެ" ޓޫނާ ހޫކް"

ނަނު އަިދ ފޫކަާކއި ލޭުނ ، ކޮޅުވާގުޅާ ، ބޮއިނަުނގަިއ އެކުލެިވެގންަވީނ ބޮއި: ބޮއިނަނުގެ ބައި  - ނ
ކުީރެގ . ެއީއ ިބއްލޫިރ ބޮާޔިއ ްޕލާސްޓިކް ޮބޔެވެ. ޮބއިެގ ެދ ބާަވްތ ެގްނގުޅެެއވެ. ދައްޗެކެވެ

 ނަަމވެސް ޕްލާްސޓިކް ބޮއި . ބޮެއވެދުވަްސވަުރަގއި ުމޅިންެވސް ބޭުންނކުރަމުްނދިަޔއީ ިބއްލޫރި 
 ަވރަށް . ިމހާރު މިަވނީ ާމޟީެގެތރެއަށް ގޮސްަފެއވެ ބިއްލޫިރ ބޮއި، ތަާޢރަުފވުުމން، އުފަްއދާ

ިމއަުދގެ މަސްެވރިން ޭބުނންކުރަީނ ، ޭބނުންުކރެުވނު ކަުމގަިއިވއަސް މަުދމަުދން ބިއްޫލރި ބޮއި
ަރނގަޅުކަުމަގއި ބެެލވޭ ސަބަުބތަުކެގ  އްލޫިރ ބޮަޔްށވުެރ ޕްލާސްޓިކްޮބއިބި. ޕްލާސްޓިކް ޮބއެވެ 

 ލުއިކަާމއި  ،ަފޅައިެގްނދިުއްނ ަމދުކަމާިއ ަވރުަގދަކަން ޕްާލސްޓިކް ބޮއި، ތެރޭަގއި
                       .ގެްނގުެޅންފަސޭހަަކން ިހމެެނެއވެ

، މިހާުރ ިމ ބޭުންނކުރަމުްނދާ ޕްާލސްޓިކް ބޮިއވެްސ ތަާފތު ގޮްތގޮަތށް އުފަްއދާ 
. ތަފާުތ ގަަދމިުނެގ ބޮިއހުރެެއވެ، ތަފާުތ ާބވަުތެގ ޕްލާސްޓިކުްނ އުަފއްދާަފއިވާ . މާރކެޓްކުރެެއވެ

ބަެއއްބޮިއެގ ބޭރުަގއި ކުުރހޮޅިބުރިެއއް . ެގ ބޮއިވެްސހުެރެއވެތަާފތުކުލައި  ،ތަފާތު ބޮުޑމިުނގެ 
ފެުނގެ ެތޭރގައި ޮބިއ ، މި ހޮޅިޮކޅު ހަރުކޮށްަފއިހުްނަނނީ. ަހރުކޮށްފަިއހުރެެއވެ) ޕްލާސްޓިކް(

  . ޮކޅަްށހުންާނނޭެހްނނެވެ ،މައްޗަށް ، އޮްނނައިުރ ެފނުެގ މައްަޗށް ހިކިފަިއވާ ތަުނގެ މެުދަގއި 

. ބޭުނންކުރާ ޮބޔަކީ ދުުރންފެްނނަފަަދ ެއއްޗަކަްށވާްނޖެެހއެވެއޮާޔދާ ޭލުނގަިއ 
ޮއރެންޖުކުަލ  ،އެހެންަކމުްނ މިާބވަުތގެ ޭލނުބަިއަގއި ޭބނުންކޮށްަފިއ ހުްނނަީނ ަރތް އޮރެްނޖްކުލަ

ިމ ކުލަތަކަކީ ުދވާުލގެ ވަުގތުަގއި ަކނުޑމަީތގައި ެއންމެ ފަސޭހަިއްނ . ނުަވތަ ުހދުކުލަިއގެ ޮބޔެވެ
، ރޭަގނޑު ުދރުްނ ބޮއެފާަހގަކުުރަމށްޓަކައި ،ނަަމވެސް. ވޭ ާބަވތުގެ ކުަލތަކެކެވެ ފާހަގަކުރެ 

ބޮއިަގިއ . ަގއި ޭބނުްނކޮށްފައިުހރެެއވެއެއްެޗްއ ބޮއި ގެ އަލިއެުޅމުްނ ފަޭސހައިްނ ފެްނނަ ާބވަެތއް
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އެހޮޅިޮކޅަކީ އަލިއެުޅުމން ުދރަށް ެފންނަކަހަަލ ، ހޮޅިކޮޅު ހަރުޮކށްފައި ުހްނނަޮބއިަނމަ
' ެރޓްޮރ ިރފްލެކްޓިވް 'ނޫްނނަަމ ޮހޅިކޮުޅގަިއ . ލާސްޓިކަކުްނ ަހދާފަިއާވ ެއއްޗަކަށް ެވދާެނއެވެޕް
ހޮޅިކޮުޅ . ަދވާެދއްލަިއ ނުަވަތ ޭޓޕް ހިްއޕާަފިއ ުހންާންނވާެނއެވެ ) އަލިއެުޅމުްނ ުދރަްށ ފެްނނަ(

  .ނީ ޮބއިަގެއވެމިެދްނނެުވނު ަފދަ ދަާވުދ ުނވަަތ ޓޭޕް ހިްއޕާފަިއ ުހންނާ ، ނުހުްނަނ ބޮިއނަމަ 

. ުހރެެއވެ) ދެފަާރތުަގއި (އައްާސެނ ބޮޅެްއ ުނވަަތ ެދބޮޅު  ވައު ބައެްއ ބޮިއަގިއ 
ުނަވތަ ނަުނ  ވާއެީއ . މިޮގތުްނ ބޮޅުާލފަިއ ހުްނނަޮބިއ ބޭުނންކުުރމަްށ ފަޭސހަެއވެ

ބޮުޅ  ،ަނމަެވސް. އެއްުސމަށްޓަކަިއ އިތުުރ ާމގިަނ މަސައްަކތްތަެކއްނުކޮށް ފަރުެޖޭހތީެއވެ
. ބޮިއެގ ބޭުރްނ ަނނުެގ ދާަގނޑެްއ ާލންޖެެހެއވެ، ހުްނަނ ބޮިއ ބޭނުންކުަރްނ ެޖިހއްެޖނަމަނު

ނުޑްނ ޮބއިެގ ބޭުރ . މިކަމަށްޓަަކއި ޭބނުންކުަރީނ ަމއިޭލނާިއ ެއއްފަަލމިެނއްެގ ނަެނވެ ިމނަުނގަ
  .ވެަހއިލަީނއެވެ

. ަނނެވެބޮިއގެ ިތިރއަށް ހުްނނަީނ ބޮއި، ލޭނުބައި އިްނތިާޒމު ކުެރވިފަިއވާިއރު
މަިއނަުނ ނުަވތަ ޭލނުކޮުޅެގ ަމއިަގނޑުބަިއ ެހދުމަްށ ، މިަނނު ހެުދމަްށ ބޭުނންކުާރ ަވލަކީ

. ޮބއިަނުނެގ ަމތީކޮުޅ ހަްއަޔރު ކުެރޭވީނ ބޮިއގަެއވެ. ބޭނުންކުާރނަުނެގ ބައެއްކަުމގަިއ ެބެލވިާދެނވެ
ްނ ބޮިއނަުނ ކޮޅަުކްނ މަިޅަގނޑެްއ ލެވިަފިއވުމު ވާ ބޮއިަގއި ހުްނަނ ބޮޅެްއަގއި ކުރު

ލޭނުބަިއ ުހންަންނ ެޖހޭެނ ، ބޮއިަނނުެގ ިދގުިމން ަކނޑަައޅާނީ . ހައްަޔރުކުރުަމްށ ފަސޭހަާވނެެއވެ
ޮބއިަނުނެގ . މައިޭލނު ަބހައްަޓން ޭބނުްނވާ ފުްނމިެނއްެގ ަމއްޗަެށވެ، ފުންިމްނ ވިްސަނއި

ކޮޅުެގ ވާމި . ަބްއދާފަިއހުރެެއވެކޮެޅއް ވާ މިފޫުކގެ އަެނއްކޮޅުަގއި ކުރު، އެއްކޮުޅގަިއ ފޫކެްއ ހަރުކޮށް 
  .ހުސްކޮޅުަގއި ޭލުނ ަދއްޗެއް ހަރުކުެރވިފަިއާވނެެއވެ

، ކަމުން " ޮކޅުވާގުާޅ "ކޮަޅކީ ވާބޮއިަނނުެގ ފޫުކގަިއ ހަރުުކރެޭވ ިމ ކުރު
ޮކޅުްނ ބޮިއނަަންށ ަމއިލޭުނ ވާމި، ކޮުޅގަިއ ދަިތ ހަރުުކރިއަްސ ުނވަަތ ަހރުުނކުރިއަސްވާމި

، ބޮއިަނުނގެ ައނެއްކޮުޅގަިއ ައެށއްކަ ިއންޗި ިދގުިމނުެގ މަިޅަގނޑެއްލައި. ގުޅަިއޭދންާވނެެއވެ
ނެޑއް ނުލާވެސް . ބޮއިަގއި ަހރުކުަރންާވނެެއވެ  ،ަބެއއްފަހަުރ ބޮިއަނނުެގ މިކޮުޅގަިއ މަިޅގަ
  . ބޮއިަނނު ޮބއިަގިއ ބަްއދަެއވެ

ތަާފުތ އާަދިއގެ ބޮިއގެ އިުތުރން ، ލޭނު ބަެއްއގައި ހަރުކުެރވޭ ބޮިއެގ ތެޭރގައި 
މިޮގތުްނ ހަުރކުރެވޭ ތަކެއްޗަީކ ލޭނުަބިއ . އެހެްނ ާބވަްތ ާބވަުތގެ ޮބޔާިއ ިދދަވެްސ ަހރުކުރެެއވެ
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) މާރކަރ" (ާފހަގަ"ެއހެންކަުމން މިާބަވތުގެ . ފާހަގަ ުކރުމަްށ ފަސޭހަ ލިިބޭދ ތަކެއްޗެވެ
  . ބޭނުންކުެރވޭ ޭބުނންތަްއވެްސ ކޮްނެމވެސް ވަރަަކށް ަދންަނންެޖހެެއވެ

 "ފާހަގަ "ކުރާ ބޮޔާއި ބޭނުން 

ުކރިްނވެްސ . މިއީ ޭލނުަބއިަގިއ އެްނމެ ިގނަިއްނ ބޭނުންކޮްށފަިއ ުހންަނ ޮބޔެވެ: ލޭނުބޮއި  .ހ
. މިބޮިއ ހަދާަފއި ުހްނަނނީ ބިއްޫލރިން ނުަވތަ ްޕލާސްިޓކުންެނވެ، ބަޔާންކުެރވިަފއިާވ ފަަދއިން 

ަނަމވެްސ . ޫލރި ޮބއި ެއވެކުރީެގ ުދވަްސަވރުގަިއ މުިޅންެވސް ޭބނުްނ ުކރަމުްނއަީއ ިބއް
އޭެގ ބޭުންނ ، ޕްލާސްޓިްކ ބޮިއ ުއފަްއދަްނ ެފށުމުްނ އޭެގ ޭބނުްނތެރިކަްނ ަތޖުރިބާކުެރވި

  .ައދި މިައދު މުިޅންހެްނވެްސ ެފްނނަީނ ޕްލާްސޓިކް ބޮއިެއވެ. ޢާއްުމވަުމންައއެވެ

ނުޑ ފެްނަގނޑު ތެޭރގައި  ިއ ވަކި ުފންިމނެްއަގއި ޭލނުބަ، މިބޮިއގެ ޭބނުމަީކ ކަ
، ިމގޮުތން ބަާލއިުރ ބޮއި ަހރުކޮށްަފިއވާ ދިާމއިްނ ަމިއލޭނު ހުްނނާެނ ުފންިމނަކީ. ހިފެހެއްުޓެމވެ
ނޑުެގ ސަ ދެބޮިއ ޭދތެރޭަގިއާވ . ޮބއިަނުނގެ ދިުގމިުނެގ ފުްނިމނަެށވެ، ަޙިއން ެފށިެގން އަިޑއަށްތަކަ

އެެހންކަުމން މައިޭލުނ . ވެ ބޮޔާިއ ދުރަްށ ދިަޔވަރަަކށް ުފްނވަުމން ގޮސްަފއެ، މައިޭލނު ުހްނނާނީ 
ާމސްަޓރ (ދެބޮިއ ެދމެުދގެ ދުުރިމނަކީ މާެކޔޮުޅ . އެްނމެ ުފންާވނީ ދެބޮިއ ޭދތެޭރގެ މެުދންެނވެ

ލޭނުަބއި ިތލަކޮށް ބަަހއްޓާަނމަ ދެޮބއި . ތިޔާަރށް ޫދވެަފއި ޮއންަނ ެއއްެޗކެވެޚްގެ އި )ފިޝަރެމން
ިމހެްނ ެހދުުމްނ . ެގ ޢަަދުދވެްސ ަމދުކުރެެއވެެއެދމެުދގަިއ ުހްނަނ ކޮޅު ، ދޭތެޭރ ގާްތ ކުުރމާއިއެކު 

ދެބޮިއ ދޭތެޭރެގ ެމދުތެެރިއްނ . މަިއލޭުނ ެމުދތެރެ ތިިރއަްށ ެއލުން ކުަޑވެެއވެ، މައިޭލނަްށ ލުއިިލބި
ައިދ ދެބޮިއ ޭދތެޭރަގއި ުހންަނ . ދެބޮއި ދޭެތރެ ުދރުކުރެެއވެ، ލޭނުބައި ުފންކުަރން ބޭުންނނަމަ

  .ެރއެވެކޮޅުގެ ަޢަދދު ެވސް ިގނަކު

ލޭނުބައި އިްނިތޒާމް ކޮށްަފއި ހުންަނއިރު އެްއބަޔަކު ައނެއްަބަޔކާއި ތަފާުތ 
 6، ކޮޅު 5ދެބޮިއ ދޭތެޭރަގިއ ކޮޅު ުހންަނީނ ، ޢާްއމު ޮކްށ ފެްނަނ ޭލނުބަިއ ތަުކގައި . ކޮށްހުރެެއވެ

ދެކޮުޅ ، ނީ މައިޭލުނގަިއ ކޮޅުަތއް ަހުރކޮށްފައި ހުްނނަ. ކޮޅެވެ 11ކޮޅު ނުަވތަ  10، ކޮޅު 8، ކޮޅު
ނޑަަކށް(ދޭތެޭރަގއި ކޮެޅއްެގ ެދ ިދގުިމްނވަުރ    .ބަހައްޓަިއ ގެްނެނވެ) ގާްތގަ
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ިމީއ ވަަރްށ . މިޮބޔަީކ ލޭނުަބއިަގިއ ހަރުކުާރ ވަރަްށ ާޚއްަޞ ބޮއެެކވެ: ރޭޑިޔޯ ބޮއި .ށ
 ރޭަގނޑުވެްސ ަކނޑުަގއި ، މިޮބއި ޭބނުންކުާރ ލޭނުަބަޔކީ ވަަރށް ދިގު . އަުގވެސްބޮޑު އެްއޗެކެވެ

މިބާަވތުގެ ޮބއި ަހދާފައި ހުްނނަނީ ތިރިައްށ . އޮްނނަން ދިާމާވޮގތަށް މަަސއްކަތްުކރެވޭ ޭލނުބަެއވެ
ެފންަމއްޗަށް އުުފލިފައި ހުްނަނ ކަހަލަ (މަތީަބއިަގިއ އުފުިލ ، ވަރަްށ ބަރުޮކށް 

ކޮށްފަިއ ެއންޓެާނއެްއ ަހރު، އެއްޭސގޮަތށް ޮކްނމެވެްސ ަތނެއްަލއި  ަވއުައިދ . ަލިއގެްނނެވެ)އެއްޗެއް
  .ހުރެެއވެ

ވަކި ކޯެޑއްެގ ސިްގނަްލ ފޮުނވާޮގތަްށ ، ެއންސީައކުންކުރިމިބޮިއގަިއ ވަިކ ފް
މިޓްާރްނސްމިޓަރ ަމަސއްކަތްކުރަީނ  ބެޓެީރެގ . ޓްރާންްސމިޓަރެްއ ަހރުކުރެިވފަިއވެެއވެ

ުނވަަތ  އެއީ ތެތް ބެެޓރީ. ެއކި މޮޑެލްއަށް ެއކިބާވަުތގެ ބެޓެީރ ބޭނުންކުެރެވއެވެ.  ބާރުންެނވެ
ޯއްފ /އޮން، ބޮއިެގ ޓްާރންްސމިޓަރަްށ ކަަރންުޓ ިދނުަމށްޓަކައި . ެއވެ) ެބޓެރީބުރި(ޓޯޗު ބެޓެީރ 

ބެެޓީރއާއި ޓްރާްންސމިޓަރ ހުްނނަަބއި ަހދާަފއި ހުންަނނީ . ސްވިޗެްއ ިއނދެެއވެ
  .ވަރަްށ ަރނަގޅަށް ސީލުޮކށް ޯވޓަރ ޕްރޫފްކޮށްަފެއވެ، ފެންުނަވންާނނޭެހން

ޭލނުޯބޓަށް ލިެބީނ ، ޓްާރންސްިމޓްކުރާ ިސްގނަލް ރޭޑިޔޯބޮިއއިން 
މިޮބިއ ލޭުނބަިއގަިއ ަހރުކޮށްަފިއ ުހންަނީނ . ެގ ޛަރީާޢއިްނެނވެ)ޑިރެކްަޝްނ ފަިއންޑަރ.(އެފް.ޑީ

ަވކި ދުރުިމނަކުން ރޭޑިޔޯބޮިއ ، މާިދގުކޮށް އަާޅ ލޭނުބަިއގައި . ދެްނ މެުދތެޭރގަެއވެ. ކޮޅުގަެއވެ
) ބައެްއ ފަަހުރ ރޭިޑޯޔ ބޮާޔިއއެކުގައި (ޔޯބޮާޔއި އެްއގޮަތްށ ރޭޑި . ހަރުކޮށްަފއި ހުެރއެވެ

  .ލޭނުބަިއގަިއ ހަުރކުރާ ައނެކައްޗަކީ ބައްތި ޮބެއވެ

އެއްޭބުނމެްއގަިއ ، ބައްތިބޮޔާިއ ރޭޑިޔޯޮބޔަކީ ޭލނުބަިއގައި އެްއޮގތެްއގައި : ބައްތި ބޮއި  .ނ
، ބޮިއ ހެދިަފއިާވޮގތަްށ ބަލާއިރު  ،އެެހންކަުމން ިމދެބާަވުތެގ ބޮއިަގއި. ހަރުކުެރވޭ ތަކެްއޗެވެ

 . އެއްކަހަަލ ސިފަަތކެއް ުހރެެއވެ

ެމދަކާއި ހަަމއިްނ ެފށިެގން ަމިތ ، ބައްތިބޮިއ ެހދިފަިއވަީނ ތިިރއަްށ ަވރަށް ބަރުޮކށް
. ފެނުްނ މައްަޗށް އުފުލިަފިއ ުހންާނނެެހްނ ެމުދގަިއ ބޮއެްއ ަހރުކުެރވިެގންެނވެ

އަިދ  ބޮިއގެ ެއންެމ ަމތީަގިއ . ބެޓެރީލާ ޖާަގއެްއ ހުެރެއވެފެންުނަވންާނނެެހން ަބްނދުކުރެޭވ 
އަބަދު ދިއްިލފަިއ ހުްނަނ ، މިބައްިތއަކީ ަވށަިއގެން އަލި ެފންަނގޮަތށް ުހންނަ . ބައްތި އެއްުހރެެއވެ 
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ބަްއިތ ިދއްލުަމށް ޭބނުްނ ކުެރެވނީ އަުތްނ . ގޮަތށް ުނވަަތ ިނވިިދއްޭލ ޮގތަްށ ހުންަނ އެއްޗެެކވެ
  .ާރ ސްވިޗެްއ ުނވަަތ ސޯލާ ސްވިޗެެކވެޯއފް ކު/އޮން

ޢާއްމު ޮގތެްއގަިއ ިދދަބޮިއ ުނވަަތ ިދަދ ބޭުނންކުރަީނ މާިދގުޫންނ : ދިދަ ބޮއި  .ރ
ޮބއިްނވެްސ " މާކަރ"މަީތގައި ަބާޔންކުރެުވނު ދެބާަވތުގެ ، ިދދަިއން ކުރާ ޭބުނމަކީ. ލޭނުބަިއގަެއވެ
  .ެއއީ ޭލނުބަިއ ފާަހަގކުރުމެވެ. ކުރާ ބޭުނމެވެ

ިދދަ ެހދުަމްށ . ނުބަިއގައި ހަުރކުރާ ިދދައަކީ އުަފއްަދން ވަރަށް ަފސޭހައެއްޗެެކވެލޭ
ނޑުަމތީަގިއ  ދުވާުލެގ ަވގުުތގަިއ  ދުަރްށ ފެްނނަކަހަަލ ކުލައެްއެގ  ބޭނުްނވާ ތަކެއްަޗކީ ކަ

ޭއގަިއ ިހއްާޕެނ ރެްޓރޮރިފްލެކްޓިްވ ޭޓްޕ ުނވަަތ  ،އެކަށީެގްނާވ ބޮުޑމިެނއްެގ ޮފިތ ކޮޅަކާއި
އެީއ . ދެްނ ިދދަ ަދނޑިެއއްެގ ގޮުތގަިއ ޭބނުްނ ކުރެވޭެނ އެއްޗެެކވެ. ބާަވތުެގ ދަާވުދކޮޅެކެވެމި

ނިޑެއއް ުނވަތަ ފައިަބރ ޮދއްޓެއް ަކަމށްިވއަސް ެއންެމ ރަނގަެޅވެ ،އޮެނއް ަނމަވެްސ . ދަ
ނީޑެގ ފުލުަގިއ ޖަހާ . އެއެއްޗަީކ އެކަީށގެްނާވ ަވރުަގދަ އެއްޗަކަްށ ާވންެޖހޭނެެއވެ ެނ ިދދަ ދަ

  .ހެއްުޓމަްށ ބޭުނންާވ ބޮެއއްެވސް ބޭނުްނވާެނެއވެދިަދ ެފންމަީތަގއި ކޮަޅށް ހިފެ، ބަރަކާއި

ލޭނުބަިއގަިއ ، ގެ ގޮުތގަިއ ަހރުކުރެޭވ އެކިާބވަުތެގ ބޮިއތަކަކީ"މާކަރ"
ވަަރްށ ދިގުޮކްށ . އެާއއިއެުކ ަހރުކުރެޭވ ެއއްޗިްއސެވެ، ހަރުކުެރވެުމންާދ ލޭނުބޮިއެގ ތެޭރަގއި

މިެއއްޗެިތ ހަުރކޮށްފަިއ . ޮބޔަކީ ރޭިޑޯޔބޮޔާިއ ބަްއތިބޮެއވެ " ާފަހގަ"ަބއިތަުކަގއި ަހރުކުރާ އަޅާލޭނު
ނަޑއަާޅ ދުުރިމން ަތކެއްގަެއވެ ބަެއްއ ލޭނުަބިއގަިއ ޮކންެމ ިދަހ ބޮޔަުކން އެްއ . ހުންަނީނ ކަ

ުއޫޞްލ ިމގޮުތްނ ފާަހގަލުުމގަިއ އެިކ ކެޮޔޅުްނ އެކި . ބޮޔަކަްށ ފާަހގަެއއްލާފަިއ ުހރެެއވެ 
ބައެއް ެކޔޮޅުްނ ގެްނގުޅޭ އުޫޞލަކީ ލޭނުބަިއެގ ދެކޮޅަްށ . ގެްނގުުޅމަކީ އެަކށީެގންވާަކމެކެވެ

އަިދ ފާަހގަެއްއ ލާންޖެޭހ ކޮްނެމ ދެަތނަކުން . ފާހަަގއިެގ ގޮުތަގއި ދެ ރޭޑިޔޯޮބިއލާފައި ހުުރމެވެ
  .ައނެްއ ތަނަްށ ބަްއތިބޮެއްއ ބޭުނންކުރުެމވެ، އެއްަތނަކަްށ ރޭިޑޔޯބޮެއއް
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ލޭނުބޮއި . 3ބައްތިބޮއި، .2ރޭޑިޔޯބޮއި، .1: ބޮއިނަނުގައި އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އުފެއްދިފައިވާގޮތް  : 10 ރެހުން ކު 
ކޮޅު، ވާ ގުޅާ . ރ ފޫކު،. ބޮއިނަނު، ނ. ށ، ޅު ކޮ ވާ ގުޅާ . ހ ،ބޮއިނަނު . 4) ބިއްލޫރި /ޕްލާސްޓިކް (
ނޑި،. ކ: މާރކަރ ދިދަ .5ލޭނުދަތި، . ބ  .6ބަރު، . މ ،ޅުކޮ ވާ ގުޅާ . ބޮއި، ވ. އ ދިދަ ދަ
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  އާދައިގެ ލޭނުބައި 

  

  ބޮއި، . 2 ރޭޑިޔޯބޮއި،. 1) ނުބައި އާދައިގެ ލޭ: (ލޭނުބައި އިންތިޒާމުކޮށްފައި ހުންނަގޮތް : 11 ކުރެހުން 
   ބޮއިނަނު . 6 ލޭނުކޮޅު، .5ބައްތިބޮއި، . 4 މައިލޭނު، .3         

  

މާުދރުަގިއ ބޯޓު އޮްތ ، ިހސާުބގައި  ޭލނުބައި ނުފެްނނަ ،ރޭޑިޔޯބޮިއގެ ޭބުނމަކީ
. ޭލނުބައި ހޯުދމާިއ މެުދގަިއ ރޭޑިޔޯޮބއިން ވަަރށް ބޮުޑ ޔަޤީްނ ކަމެއްިލބޭތީެއވެ، ކަމުގަިއިވއަސް

ެއއީ ޭއގެ ސިގްނަްލ އަަބުދ ފޮނުަވފޮުނާވ . ތަފާތު ާބަވތުެގ ރޭޑިޔޯބޮިއ ިމހާުރ ބޭުނން ކުެރވެެއވެ
ޯބޓުން ވަކި ިސްގނަލެއް ފޮުނވުުމްނ ބޮއިަގިއާވ  އި ުހއްޓާގަ 'ސްޭޓންޑްބައި'، ހުންަނ ެއއްޗިްއސާއި

  .ޓްރާންްސމިޓަރ ަމސައްކަތް ުކރަންަފށާ ެއއްޗިއްެސވެ

ރޭޑިޔޯޮބޔާިއ ، ކޮންެމއަކަސް. އެސްޮބެއވެ.ޕީ.މިބާަވތުެގ ވަރަްށ ފަުހގެ ޮބޔަީކ ޖީ
ވަަގށްލޭނުަބިއ ، ަނމަެވސް. އެސްޮބއިްނ ލޭނުބަިއ ފާަހގަޮކށްެދނީ ެއ ލޭުނއެިޅ ބޯޓަކަެށވެ.ޕީ.ޖީ

(1) (2)

(6) (6)

(6)

(2)

(2)
(4)

(5)

(5)

(3)

(3)

(3)

(5)
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އެކަމަކު ަބްއތިބޮިއެގ . މަސަްއކަތް ކޮށްެގން ޭރޑިޔޯބޮއި ހޯިދދާެނވެ، ނަަގން ުއޅޭ ބަަޔކަށްވެސް 
  .އެބަްއތިޮބއި ެފންަނ ހިސާުބން ދަތުރުުކރާ ަދތުރުެވރީްނނަްށ ިލބެއެވެ، އެހީެތރިކަްނ ލޭުނބޯޓަށާއި

ނަޑިއގެްނވެސް  ނުޑެގ . ދެެއވެބައެއްަފހަުރ ކަްނދިާމވާޮގތުްނ ޭލނުބަިއ ކަ ޭރގަ
ނޑަިއގެން ޮގސްފައި ޮއތްަނމަ، އަނދިީރގައި  އާަދއިެގ ، ވިްއސާރަިއގެ ެތރޭަގިއ އެޮގތަށް ޭލނުބަިއ ކަ

، ަނމަވެސް . ލޭނުބޮެއއް ުނވަަތ ިދަދއެްއ ުހރުަމކުން ޭލނުބަިއ ޯހދާކަްށ ފަސޭަހއެްއ ުނާވނެެއވެ
ީހގަިއ ޭލނުބައި ހޯުދމަކީ ދަތިކަެމއް އެސްޮބއިގެ އެ.ޕީ.ައިދ ވަކިން ޚާްއަޞކޮށް ޖީ، ރޭޑިޔޯޮބޔާއި

  . ނޫެނވެ

  

ގުޅާ ވާކޮޅު .ށ، )ކޮޅާއި މައިނަނާއިގުޅާ (ލޭނުދަތި .ހ:ލޭނުކޮޅު އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  : 12 ކުރެހުން 
ނޑުބައި (ނަނު ޅުކޮ . ފޫކު، ރ.ނ، )ލޭނު ދައްޗާއި ފޫކު ގުޅާ ( . ފުރާވަރު، ޅ. ބ، )ލޭނުކޮޅުގެ މައިގަ

ދިއްލޭ . އ، )ސްޓީލް ނަރު ނުވަތަ ކަންވާރު (މިޔަވާލި . ކ، )ފާހީގެ ކޮޅު ހައްޔަރުކުރާ (ޅު ހޮޅިކޮ
  )ލޭނުބައި (ބުޅި . ޕްލާސްޓިކް އެތިކޮޅު، ވ) އަނދިރީގައި އަލިކޮށްފެންނަ (
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. ކޮްނމެ މާރަކރަކަްށެވސް ބޭނުންުކރަީނ ދިަދއެކެވެ، ދިދަ ބޭުނންކުރާ ލޭނުބަިއގައި 
ދެމާަކރ ެދމެުދގަިއ ، ުރމިެންއ ުހންަނ ގޮތަްށ މާރކަރ ހަރުކުާރއިރުދެމާކަރ ދެެމދުަގއި އެްއދު

ޭލނު ަނގަުމްނދާިއރު ބާކީ އޮްނާނނެ ަވުރ . ޢާއްމުކޮށް ހުްނާނނީ ިދހަ ޓުކުީރގެ ލޭެނވެ
ދެްނ ، ުލުމންނާެއހާަތނަްށ ެނުގނު މާރކަރތަްއ ގު  ،ެއއީ. ބެލުމަްށވެސް މާރކަރެގ ބޭުނންހިަފއެވެ

ހަަމއެާއެއކު ކޮްނމެ ެދމާރކަރެއްެގ ދެެމުދަގއި ުބޅި . ެއވެތީގޭނެ ނއެ ބާކީ ުހންާނެނ މާރކަރ 
ނުޑަގއިާވނީ ިކހާ ެއއްޗެއްކަާމއި، ހުންާނެނ ަވުރ ެއނގޭަކމުން  ، ދެްނ ބާީކ ނުެނިގ ކަ

ނޑަަކށް ލޭނުަނގަިއ ނިޭމނެ ަވގުުތވެްސ ެއނގޭެނއެވެ މިަކމުެގ ަފސޭހައަްށޓަަކިއ . ގާްތގަ
ނޑަްށ . ރު ހަރުކުާރގޮަތށެވެމާރކަރތަުކގަިއ ހުްނނަީނ ަނންބަ ޮކންެމ މާރކަެރއްެވްސ ކަ

 .ޭއަގއި ަތރުތީުބން ަނންބަރެްއ ަހރުކުާރނެެއވެ ،ދޫކޮށްލާިއރު

ައދި ޭލނުކޮޅުވެްސ އާަދިއެގ  ނީ މަިއނަަނށް ބޮކިަނނުތިރީަގއި ަބޔާްނިމކުރަ
ިއާވ ލޭުނބައެްއގަިއ ލަިއެގްނ ުއފައްދާފަ )ެސކިޔަމާ(ބޮކިަނާނއި ފުާރވަުރ ، ލޭނުބަިއގަިއ ހުްނނަޮގތަށް 
އޭެގ ތެޭރގަިއ ރޭިޑޔޯޮބޔާިއ ބަްއތިބޮިއ އަިދ ދިދަޮބިއ މާރކަރެްއެގ . ބޭނުްނވާެނ ތަކެްއޗެވެ

މާރކަާރއި ޮބއިެގ ދުރުިމނަކީ މާސްޓަރ . ގޮުތގަިއ ޭބނުންުކރިކަމުަގިއ ިވއަްސ ެއންެމ ަރނގަެޅވެ
  .ފިޝަރަމްނގެ ިއޚްތިޔާުރަގއި އޮްނނަކަމެކެވެ

  
  ނު ލޭނުބައިގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބޮކިނަ : 3 ތާވަލް 

 ބަރުމް ނަ ބަޔާން  އުފެއްދުން  މިންތައް   އިތުރު ބަޔާން

ެއއްޗެއް  ބޭނުން
 ގަންަނން 

 1- ރޭޑިޔޯ ޮބއި  - -

 2-  ލޭނު ބައި  ޕްލާސްޓިކް 30cmø-18 ނުލާ/ ހޮޅި ކޮޅުލީ 

 3-  މައިލޭނު  )PES(ސްޓަރ އެޕޮލި 45m.*8mm.Ø )ެއއްބުރި ( ބޮކިނަނު

 - 6V; 3W -  ި4  ބައްތި ޮބއ 

 5 : ލޭނު ކޮޅު      

  - ހ  ލޭނު ދަތި ްސޓީލް ސްޓެއިންލަސް L 10cm :ސައިޒް
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ކޮޅުގެ ނަނު  ލޭނު
 ސައިޒް

30cm.*4mm.Ø ިސްޓަރ އެޕޮލ)PES(   ުށ ގުޅާ ަވއުކޮޅ- 

 - ނ ފޫކު ސްީޓލް ސްޓެިއންލަސް/ލޮއި 40g   ސްވަިއވަލް  ބޮކްސް

ނޑު  ކޮޅުގެ   )PES(ސްޓަރ އެޕޮލި 20m.*3.8mm.Ø މަިއގަ
ކޮޅު (ލޭނު ކޮޅު 
  )ނަނު

  - ރ

-  10.5m*3.1mmØ  ިސްޓީލް ނަާރއPVA ުބ  ފުާރވަރު   ނަނ - 

 މިން  ކަްނވާުރގެ/ަނރު/ނަނު - 
ނުވަތަ ސްޓެއިންލަސް ސްޓީލް 
 އެލުމީނިއަމް 

 -ޅ )ކޮޅު  ހޮޅި(ސްލީވް 

  -ކ  މިޔަވާލި ސްޓެއިންލަސް ސްޓީލް/ސްޓީލް 2.2m ;9+30/3# ކަްނވާރު  ބަދަލުަގއި

 -އ އެތިކޮޅު  ދިއްލޭ ޕްލާސްޓިކް -  ރޭިޑއަމް 

:ސައިޒް 8/0 ;4.0 # މުސްޓާޑް   -ވ ލޭނު ބުޅި  ސްޓީލް  

 6- ބޮއި ަނނު  ސްޓަރއެޕޮލި  22m*8mm Ø-17 ބޮކިނަނު 

    :ހެދުމަށް ބޭނުްނވާ ތަކެތި   )# (5 ބޮއިަނނުަގއި އެކުެލވޭ ާމރކަރ

  -ޅ )ފޮތި(ދިދަ  ަނއިލޯނު /ސްޓަރއެޕޮލި  70cm*48cm ޮއރެންޖު /ރަތް:  ކުލަ

 - 4cm*3cm Ø ުކ ދިދަ ދަނޑި  ގްލާސް  ފައިަބރ/އޮނ-  

 -އ  ބޮއި ޕްލާސްޓިކް 18cm-30cm Ø  ވަށް ބޮއި 

 -ވ ގުޅާ ަވއުކޮޅު   )PES(ޕޮލިސްޓަރ  4mm, 30 cm Ø ފަށުން  ދެ

 - 15kg ްނޑު /ކޮންކްރީޓ  -މ  ބަރު ަދގަ

  
  ނުބައި އަތުން އަޅާ ކަންވާރު ލޭ  4.2.3

ލޭނު މަްސވެިރކަމުގަިއ ަބއިެވރިވަުމްނދާ ަޤުއމުތަކާިއ ުއޅަނދުފަހަުރވެްސ 
ޭށަނ މިމަަސއްކަތަްށ އެކަ، ހަމަެއއާިއއެކުަގއި. ގިަނވަުމންެނވެ، އަްނނަީނ ަހއްާތ ިއތުުރވަުމން

 މަސައްކަްތތެިރްނ ނުލިުބމުެގ ދަިތކަން ވެްސ ކުިރމަިތވުާމއިއެުކގަިއ ބޭޭނ ަމުހގެ ަޢދަުދ ދަށަށް 
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މިަކުމގަިއ ިޙއްޞާުކރާ އޮޑިެވރިްނަނށްަވީނ ަވރަްށ ބޮުޑ ޮގްނެޖހުންތަާކއި ، ދިުއމުން 
ނަތީާޖއަކީ މިަމސައްކަުތގަިއ ިޙއްޞާކުާރ ިގަނ ޤައުުމތަކުްނ މަސައްކަުތެގ . ކުރިމަިތވެފަެއވެ

ގެަނިއ  އާާލަތށް، ޭއެގެތރޭގަިއ އުޅަނދުަފހަރަްށ ެގަނއި ަބދަލުތަކާއި . ވައްޓަާފޅި ަބދަުލކޮށްލުމެވެ
، ައިދ މިަބދަުލތަކުެގ ސަބަބުްނ ަވރަްށ ެއެދވޭ. ބަދަލުަތްއ ަވރަްށ ބޮޑަްށ ާފަހަގ ވެެގްނދެެއވެ

  .ރަނގަޅު ަފިއދާ ތަކެއްެވސް އަްނަނނީ  ފެްނނަުމންެނވެ

ނުންކުާރ ބޭ، މިޮގތުން އައި ބަދަލުތަުކގެ ެތޭރގައި އުަޅނދުަފަހރު ކުިދވުާމއި
ަނއިލޯުނ ކަންާވރަށް ަބދަުލުވން ަވރަށް ކުަލގަދަޮކްށ  މަސްެވރިކަުމގެ އާލާތް ބޮިކނަުނން

  .ފާހަަގވެެއވެ

ނުޑމެން ބަަލއިލާނީ ނައިޯލުނ ކަންާވރުގެ ލޭނުބަަޔށެވެ . މިތަުނަގއި ައުޅގަ
ފުަރތަމަ ަބލައިލާީނ ، މެިޝުނން އަޅާ ލޭނުުހުރމުން، މިބާަވތުގެ ޭލުނެގވެސް ައތުން އަާޅ ލޭނާއި 

  .އަތުްނ ައޅާ ޭލާނއި ެމުދގަެއވެ

. މި ޭލނުބަިއ ެހދުުމގަިއ ތަާފުތ ޮގތްޮގތަްށ ަތކެތި ބޭުނންކޮށްަފއި ުހރެެއވެ
ނައިޯލނު ) މޮނޯފިަލމެންޓް(ލޭުނކޮޅު ހެުދމަށް ެއއްފަުށން ުހންަނ ، މިޮގތުން ބަާލއިުރ މައިޭލނާއި 

ަހމަ ެއެހންމެ މައިޭލނަްށ ބޭނުންކުރާ ަކންާވރުަގިއ . ކަންވާުރވެސް ޭބނުންކޮްށފައި ުހެރއެވެ
ނަުނ އަާޅފައި ުހންަނހެްނ ފަށް ައނބުރާަފއި ުހންަނ ، ަފށަްށވުރެ ިގނަ ފަްށ ބޭުންނކޮށްއެއް
ީމގެ ަބއެްއ ޭލނުބަިއގަިއ ަމއިޭލނު އެކަިނ . ކަްނވާުރވެސް ބޭނުްނ ކުރެެއވެ' މަލްޓި ފިަލމެންޓް '

ނޫްނނަަމ ، ކޮޅުަތއް ނުަވތަ ކޮޅުތަުކގެ ަބެއއްަގއި ބޮިކނަުނ ނުަވތަ ުފރާަވރު، ކަންވާުރން ހަާދަފއި
ތަަނށް ބޮުޑކަންނަީލގެ ހާމި، ނަަމވެސް . ބޮކިނަނާިއ ފުާރަވރު ހިެމނޭެހްނެވސް ހަާދފައިުހެރއެވެ

އެެހންކަމުްނ . އެްނމެ ކާިމޔާުބ ލޭެނއް ކަުމަގއި ފާަހަގވެފަިއަވނީ ހުސްަކްނވާުރގެ ޭލނެވެ
  .ޭލނުބަެއވެ' މޮނޯފިަލެމންޓް'މިތަުނަގއި އަުޅަގނޑުެމން ތަޢާރަުފ ކުރާީނ ހުސްަކްނވާުރގެ 

މީެގ ައތުްނ ައޅާ ޭލނުބަިއެގ ަމއިލޭުނ ުހންާނީނ ވަިކވަކިްނ ުހންަނ ެއތަްއ 
އެީއ ައތުްނ އަާޅ ބޮކިނަުނެގ . ބުރިތަކެްއ ނުަވަތ ަބއިތަކެްއ ގުުޅވަިއގެްނ ިދގުކުާރ ގޮަތށެވެ

ިއެވސް ހަަމ ތަުރތީބު ކުރުުމގަ، ޓުކުިރއެްއގެ ލޭނު އާާލތް ހަމަޮކށް. ލޭނުބަިއވެސް ުހްނނަޮގތަެށވެ
އާލާްތ އުެފއްުދމުަގިއ ިމދެާބވަްތ ަތފާުތވާީތެވ ކަންވާުރ ޭލނުބަިއެގ އާާލްތ  ،ަނމަެވސް. އެްއގޮެތވެ

  .އުފަްއދާފަިއ ުހްނނަޮގތް ަބޔާންުކަރމެވެ
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ިމއިން ަބއެްއ ނުަވަތ . މައިލޭނު ތަްއޔާރުޮކށްފައި ުހްނނަނީ ބައިބައި ވަކިކޮެށވެ: މައިލޭނު . ހ
ނަޑއަަޅނީ ކޮޅުތައް ަބހައްާޓނެ ިދުގމިނަކަްށ ވިސްަނިއގެްނނެވެ ބުރިއެްއގެ ިދގުިމން އާަދިއެގ . ކަ

. މީޓަެރވެ 50-40ގޮެތއްަގއި ބޭުންނކުރާ ފުންލޭުނ ަބއެްއގައި މައިޭލުނ ބުރިއެްއގެ ދިުގމިނަކީ 
މީެގ ކޮްނމެ ަކންާވރުބުރިެއްއގެ ދެކޮޅުަގިއ . މިިލމީޓަެރވެ 4.0-3.0ކަންވާުރެގ ފަލަިމނަކީ 

ނޑު  ހުންަނނީ މިޮގތަށް ާފހި ަހދަނީ ަކންާވރުބުރީެގ ކޮންެމ ކޮޅެއްވެްސ . ަހދާަފއެވެ) ފާހި(މަިޅގަ
ސްީޓލް ުނަވަތ (ކަްނާވރުެގ ަމއިަގނުޑ ބަޔާިއއެކުަގއި ޮގށްޖަަހިއ ުނވަަތ ހޮޅިކޮޅެްއ ، ލަންބާލައި 

ީނ ކޮންެމ ަމއިލޭުނގެ ޭދޭދ ދެުބރި ގުުޅވަ. އަުޅވަިއ ަހްއޔަރުކޮްށގެްނެނވެ) އެލުީމނިައމް ސްީލވް
ގެިތ ނައިޯލނު " (މައިޭލނު ަމޅިަގނޑު"މައިޭލނު ަކންާވެރއްެގ ދެކޮުޅަގއިެވސް ހަރުުކރެވިަފިއވާ 

އަެނއް ަކންާވރުެގ ، ެގ ތެެރއިްނ އެްއ ކަްނާވރުގެ މަިޅގަނޑު )ވަލުްނ ަހދާފަިއވާ
ިމ ގޮށަކީ ބޮިކނަނު ޭލނުބަިއެގ ދެބުިރ . މަޅިަގނޑާިއއެކުަގއި ޮގށް ޖަަހއިެގންެނވެ

ނޑުން ަޖާހގޮށާިއ ުމޅިން އެްއގޮްތ ގޮެށކެވެ، އްކޮްށގުުޅމަށްޓަަކއިއެ   .ުގޅާ މަިޅގަ

މިލިމީޓަރ ަޑޔަމީަޓރެގ ެގތި  6.0މައިޭލނު ަމޅިަގނޑު ަހދާަފިއވަީނ ފަލަިމން     
އެްއމަޅިކޮުޅ ައެންއ . މިަމޅިަގނުޑަގއި ހިެމނެީނ ވަިކ ދެމަޅިކޮާޅިއ ފޫެކކެވެ. ނައިޯލުނ ވަުލންެނވެ

. ިމ ެދ މަޅިކޮުޅ ެއއްކޮްށގުޅާަފިއވަީނ ފޫެކއް ަލއިެގންެނވެ. ވުެރްނ ކުރުވާެނވެމަޅިކޮޅަށް 
. މިމަިޅަގނޑުެގ ުކޑަ މަޅިކޮުޅ ގުާޅފައި އޮްނަނނީ ަމއިލޭުނގެ ަކްނވާުރ ބަެއއްެގ އެއްޮކޅަކާއިެއވެ

ތަްށ މިގޮ . ަމއިލޭުނގެ ެދބައި ެއއްީވެއވެ، އެހެންަކމުން މިަމއިލޭުނގެ ަމޅިަގނޑު ދެބަިއ ގުުޅުމން
އަިދ . އެއްަބއި ައެނއްަބޔާިއ ުގޅަުމން ެގންގޮްސ ޓުކުިރެއއްެގ ަމއިލޭުނ ަތރުތީބު ކުާރނީެއވެ 

ޓުކުރިއެްއެގ ލޭުނ އާާލްތ ތަްއޔާުރކުރުމަށްޓަކަިއ ީމގެ މައިޭލާނއި ޭލނުކޮޅު ައދި ޮބިއނަުނ ެއްއ 
ނު ޭލނުބައެކޭ ޓުކުރިއެްއގަިއ ުހންަނންެޖހޭ ަޢަދދަކަށް އަޅަިއ ތަރުތީބު ުކރުުމަގއި ބޮކިނަ 

  .އެްއގޮެތވެ

ލޭނުކޮޅު ަމއިލޭާނއި ގުުޅމަށް ޭބުނންކުރަނީ ޭލުނދަްއޗެއްލައި ުނަވތަ ގޮެށްއ : ލޭނު ކޮޅު . ށ
ލޭުނ . ލުުކރާ ތަކެީތގަިއ ަބލާނީ ޭލނުަދއްޗެވެ ޘާ މިތަުނަގއި ައޅުަގނޑުެމން މި . ޖަހަިއެގންެނވެ

  .ަނވާ ގޮަތށެވެކޮޅުގަިއވާ ތަކެިތ އިންިތޒާމްކުެރވިަފއި ުހންަނީނ ިމަދން
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" ގުާޅ ވާކޮޅު"މައިޭލނާިއ ގުޅުަމްށޓަކައި ، ލޭނުކޮޅުެގ މަީތބައިަގއި
އަެންއ ކޮޅުަގިއ ، ިމވާކޮުޅގެ ެއއްކޮޅުަގއި ފޫެކްއ ހަްއޔަުރ ކުރެިވފައިާވއިރު . ހަރުކުެރވިފަިއވެެއވެ

، ެސންޓިމީަޓރ ުހރެފައި  30ވައުކޮުޅެގ ިދގުިމނުަގިއ . ހަރުކުެރވިފަިއވަީނ ޭލނުަދއްޗެވެ
މިަވއު ޮކޅަކީ ޕޮިލސްޓަރ ނުަވތަ ޕޮީލޕްޮރްޕލީން ވަުއ . މިލިމީަޓރ ުހރެއެވެ 0.6ޑަޔަމީޓަރަގއި 

  .ކޮޅެކެވެ

މީޓަރ  30ްނ  25، ފަލަ މމ 2.5-2.2ލޭނު ކޮުޅ ެހދިަފއިަވނީ ަޑޔަމީަޓރ 
މިކަްނާވރުެގ ެއއްކޮުޅ ހައްަޔުރ . އާިއ ެދމެުދެގ ދިުގމިްނހުިރ ަނއިލޯުނ ކަްނވާުރގަެއވެ

މިކަްނާވރުެގ ައނެއްކޮުޅަގއި ހަރުކުެރވިފަިއ ާވީނ . ކޮޅުެގ ފޫުކގަެއވެވާފަިއަވނީ ުގޅާ ކުރެވި
ެއްއގޮަތކީ ސީދާ . މިކޮުޅގައި ުބޅި ަހުރކުރުމުަގއި ދެޮގެތއް ބޭުނންކުެރިވދާެނވެ. ބުޅިއެވެ

 )މިަޔވާލި(ެއނަރުކޮުޅ ، އަެންއ ގޮތަީކ ބުީޅަގއި ނަރުކޮެޅއްލައި . އެކަްނވާުރގަިއ ުބޅިލުމެވެ
  .ކަންވާާރިއގުޅުެމވެ

ބޮކިނަުނެގ ، ކަންވާރު ޭލނުބަިއގައި ޭބުނންކުރާ ބޮިއނަުނ އުފަްއާދގޮތް: ބޮއި ނަނު  - ނ
ނަަމވެްސ ިމލޭނުަގިއ ބޭުނންުކރާ ޮބއިެގ . ލޭނުބަިއގަިއ ޭބުނންކުާރ ބޮިއނަާނިއ ުމޅިްނ އެްއގޮެތވެ

 24-18ޑަަޔމީޓަރގަިއ  ިމގޮުތްނ ބޭުނންކުާރ ބޮިއެގ ަސއިަޒކީ. ސައިުޒ ކުޑަ ުކރެިވދާެނއެވެ
ަހަމ ެއެހންެމ ޭބނުންކުާރ ބޮިއަނނުަގިއ ލޭނުަނނު . ސމ ާއއި ެދެމދުކަުމގަިއ ބެިލާދނެވެ

ަނުނ ) PA(ެއމްެގ ޮޕލީއެމައިްޑ .ެއމް 8ުނވަަތ  6ެގ ބަަދލުގަިއ ަޑޔަމީޓަރ )ބޮކިނަނު(
 .ބޭނުންކުެރިވދާެނވެ 

 

 

 

 

 



 ލޭނު މަސްވެރިކަން 

54 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ނައިލޯނު (މައިނަނު .ހ:މައިލޭނު .1: އެކުލެވޭ ތަކެތި ، ދާފައި ހުންނަގޮތާއިކަންވާރުލޭނުބައި އުފައް  :13 ކުރެހުން 
ނޑު . 2، )ސްލީވް (ސްޓީލް ނުވަތަ އެލުމިނިއަމް ހޮޅިކޮޅު . ށ، )ކަންވާރު  މައިލޭނު (ގުޅާ މަޅިގަ

ނޑު  ނޑު ."ނ): މަޅިގަ މައިލޭނު . "ބ،)ދާފައި ހަ ގެތި ނައިލޯނު ވަލުން (ގެ ކުޑަބައި "މައިލޭނު މަޅިގަ
ނޅި މަ ލޭނުދަތި، .ޅ: ލޭނުކޮޅު . 3ފޫކު، . ރ، )ގެތި ނައިލޯނު ވަލުން ހަދާފައި (ގެ ބޮޑުބައި "ޑު ގަ
ނަރު މިޔަވާލި، . ތ، )ސްލީވް(ހޮޅިކޮޅު، ސްޓީލް ނުވަތަ އެލުމީނިއަމް .ފޫކު، ވ.ގުޅާ ވާކޮޅު، އ.ކ
  ލޭނުބުޅި .ގ، )ރޭޑިއަމް (ދިއްލޭ އެތިކޮޅު .ލ
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 އެއް މަޢުލޫމާތު ނަށް ބޭނުންކުރާ ވަލާއި ގުޅޭގޮތުން ބަ ނަ ބޮއި 

ިމ . ބޮއިަނނަްށ ޭބނުްނކުރަްނ ކަުމދާީނ ފެންަމއްޗަްށ ާނާރ ާބވަެތއްެގ ނަެނކެވެ
ޕޮލީއެސްަޓރ ނުަވަތ  ،)PA(ގޮުތން ބަާލއިުރ ބޭނުްނ ކުެރވިާދެނ ބާަވތްތަކަކީ ޮޕލީއެމައިްޑ 

އަިދ ) PVC(ޕޮލީީވނައިްލ ކްލޮަރއިޑް ، )PVA(ްލ އެލްކޮހޯްލ ނައިޕޮީލވީ ، )PES(ޕޮލިސްޓރ 
ާއިއ ) PE(ނަަމވެްސ ޮޕލީއެތިީލްނ . ގެ އުެފްއދުްނތަކެވެ)PVD(ޕޮލީިވނައިލިީޑްނ 
ކަްނވާުރ ލޭނުބަިއެގ ، ފަަދ ެފންަމއްޗަށް އަާރބާވަެތއްެގ ަނެނއް) PP(ޕޮލީްޕރޮޕިީލން 

ސަބަބަީކ ބޮިއަނނު ފެަނށްުވެރ ުލއިުވމުްނ ެއ ަނުނ ެފން . ބޮއިަނނަކަށްލާކަްށ ކަމަުކނުާދނެެއވެ
ކަްނވާރަީކވެްސ ބޮކިނަނަްށވުެރ ުލއި އެއްެޗއްކަމުްނ ލޭނުަބިއ  ،ޗަްށ ައރަްނ ބާރު ުހރުާމއިއެކު މައް

  . ހުންަނލެްއ ތިަލާވން އުޅޭެނތީެއވެ

          ކަންވާރު ލޭނުބައިގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  : 4ތާވަލް  

  ނަންބަރު  ބަޔާން ބާވަތް  އުފެއްދި  މިންތައް  ބަޔާން އިތުރު 

 1- :ނު މައިލޭ       

 - ހ  މައިލޭނު ކަްނވާރު  ނައިލޯނު  PA( Ø3.0mm*40-50m( ޕޮލީއެމައިޑް 

ފަށަށް  މައިލޭުނގެ
ހެޔޮވަރު 

3.2 mm ްށ )ސްލީވް ( ހޮޅިކޮޅު އެލުމީިނއަމް/އެސް.އެސ- 

ނޑު  ގުޅާ        2- :މަޅިގަ

ނުޑގެ ވައު  ގެތި ނައިޯލނު Ø 6.0mm*15cm  ދެބައި ގުޅުވުމަށް  - ނ ުކޑަަބއި  މަޅިގަ

ނުޑގެ ވައު  ގެތި ނައިޯލނު .Ø6.0mm*30cm  ބައި ގުޅުވުމަށްދެ  - ރ ބޮޑުަބއި  މަޅިގަ

 - ބ ފޫކު ޮލއި /އެސް.އެސް gms 40-38 ބޮކްސް /ައއި އޯވަލް

 3-  :ލޭނު ކޮޅު       

ކިޯލގްރާމް ހިފާ  200  10cm ްޅ ލޭނު ދަތި އެސް .އެސ- 

 -ކ ގުޅާ ަވއުކޮޅު  Ø 4.0mm*30cm PES/PP ދަތި ގުުޅވާ  ފޫކާއި
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 -އ ފޫކު ޮލއި /އެސް.އެސް gms 40-38 ބޮކްސް/ވަްލއައިއޯ

 -ވ )ސްލީވް ( ހޮޅިކޮޅު އެލުމީިނއަމް/އެސް.އެސް Ø 2.5-3.0 mm ކަންވާުރގެ

-PA( Ø 2.2mm*20( ޕޮލީއެމައިޑް 
25m  ުމ ކޮޅު ނަނު  ކަްނވާރު  ނައިލޯނ- 

 -ފ އިސްފިޭރނު  ްސޓީލް  ރަބަރ ޯކޓަޑް Ø 2.2-2.6mm 'ސަންސެކިސްޕްރިްނގ'

 - ދ )ސްލީވް ( ހޮޅިކޮޅު އެލުމީިނއަމް/އެސް.އެސް Ø 2.2mm ގެ ނަރު

 -ތ )ނަރު( މިޔަވާލި ސްޓީލް /އެސް.އެސް 2.0mm ;9+30/3  ބުޅީގަިއ ލުމަށް

 -ލ އެތިކޮޅު  ދިއްލޭ ޕްލާސްޓިކް ލެްއޭވވަުރގެ  މިޔަވާއްޔަށް ާބވަތުގެ  ރޭިޑއަމް

 -ގ )ހޫކް ޫޓނާ(ބުޅި  ސްޓީލް  #0/8,4.0: ސައިޒް މަރުކާ  'ސްޓާޑްމަ'

  

 މެޝިނުގެ އެހީގައި އަޅާ ކަންނެލީގެ ލޭނު  4.2.4

ކަންނެިލ ބާަންނ އަޅަުމްނ ައިއ ޭލނުެގ މަސައްކަުތަގއި އެިކ ބާަވތުެގ މެިޝނަީރ 
ިމ ިއންޤިލާބު ގެެނވުްނ . ބޭނުންކުަރްނ ފެުށމަކީ ެއމަަސއްކަަތށް އަިއ ަވރަްށ ޮބޑު ިއންޤިލާބެކެވެ

އަިދ  ،ެއއީ މިމަަސއްކަަތށް އަިއ ތަހުީޛބު. އެވެލާޛިމު ކުުރިވ ެދ ސަބަބެްއ ެމދުެވރިވި 
ިމ ެދ ސަަބބުެގ ަނތީާޖއަކަްށީވ ެމޝިނަީރެގ ޚިދުަމތަްށ . މަސައްކަަތްށ ީމުހްނ ލިބުްނ ދަިތުވމެވެ

މިކަމުްނ މަސަްއކަތަްށ ަވރަްށ ބޮޑު ލުިއ . ެއތަކެިތ ތަޢާަރުފ ކުެރވުެމވެ، ބޭނުްނވުާމއި
ކޮންެމ ފަަހރަކު އަާޅ ލޭުނގަިއެވސް ގިަނ . ދިަޔެއވެ ިއތުުރ ފަިއާދ ލިިބގެން ، ފަސޭހަކަމާއި 

ަވުގތާއި މަސައްކަުތން ަބެއއް ސަާލމަތް ުކރެިވގެްނ ، ޢަދަެދްއގެ ބުިޅ ބޭނުންކުެރވޭ ގޮްތވުާމއި
މަަސއްކަުތގެ އެިކ ، ަފޅުެވރިންަނށް ަމސަްއކަތުގަިއ ރައްަކުއތެރިކަން އިުތރުުވމާއި. ދިައއެވެ
މުިޅ މަސައްކަަތށް ަހލުވިކަްނ ، ވޭ ތަެކިތ ގެްނގުުޅމުަގއި އަވަްސވުާމއިހިތަުކގައި ޭބނުންކުރެ ފިޔަވަ 

، ީމެގ އިތުުރން . ލިބިގެން ިދއަކަީމ މެިޝނަީރގެ ޭބނުންކުަރން ެފށުުމން ލިބިެގން ދިައ ފައިާދެއވެ
މަަސއްކަުތގެ ދުވެިލ ، ތަން ފުރަުމން ައއިއަުއްނ ކުޑަކުރެވުާމއި، ތަކެއްޗަށް އޮޑިަމިތން ާޖަގ ހިަފއި

  . ލިޭބ މަުހެގ ފެްނވަުރ ރަނގަޅު ވުަމްށެވސް ފުުރޞަުތ ިއތުރުެވެގން ދިައެއވެ، ހަލުިވވުުމން
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އެކި ބޮޑުމިުނެގ އުޅަނދުަފހަުރަގއި ައދި ލޭުނ މަސައްކަުތގެ ެއކި ފިޔަަވހި 
ޭބނުންުކރެޭވ ޢަަދާދިއ ، ެމޝިނަީރެގ ބާަވތާއި. ތަކުގަިއ ެމިޝަނރީެގ އެީހތެރިަކްނ ޯހދަްނ ފެުށެނވެ

ނަޑެއޅިފަިއ ޮއންަނނީމިްނވަ ުއޅަނުދެގ ، މަސްެވރިކަުމގަިއ ބޭނުންކުާރ އާލާެތއްެގ ާބވަާތއި، ުރ ކަ
ބޭނުންުކރެޭވ ެމޝިނަީރެގ . އެކަަމށްޓަކައި ޭހދަކުެރވެްނ އޮްތ ިމންަވރެއްެގ ަމއްޗަެށވެ، ބޮޑުމިނާއި 

ކަޭށނެ މަޢުލޫާމުތ ބޭނުންިހފައި ެގންުގޅުމުެގ އެ، ފުރިހަަމ ފަިއދާ ލިބޭނީ ެއތަކެީތެގ މަސައްަކތާއި 
  . ފަޅުވެީރްނނަށް ަރނގަަޅށް ލިިބެގްނނެވެ

މަޢުލޫމާުތ ، އެހެންަކމުްނ ަޒމާީނ ެމޝިަނީރ ބޭުނންކުެރވޭ އުޅަނދުފަަހރުަގއި
  . ދެްއވުުމގެ މުިހއްުމކަމާއި މެުދަގއި ާޚއްސަ ަސމާލުކަެމއް ދެްއވަްނ ވާެނއެވެ

ުނގެ މަަސްއކަތްއެކުަގިއ ލޭނު މަްސވެރިަކންކުރާ ޒަާމނީ ބޯޓުފަހަުރގައި ަމއިލޭ
، ީމގެ ތެޭރގައި ޭލނުއެުޅމާއި . ަވނީ މެެކނައިުޒ ކުރެވިފަެއވެ ނުަވތަ މަސައްަކތުެގ ބަެއއް

އެީކ ެއއްަނނެްއެގގޮުތގަިއ ޮއެވގެްނ ޭބނުންކުާރ ، ަމއިލޭުނ ަބއިބަިއނުކޮށް. ލޭނުެނގުްނ ިހެމެނއެވެ
ބޯުޓފަަހރުގަިއ ޭލނު އަަޅމުްނދާއިުރ މިަފދަ . ބޯޓުފަހަުރގަިއ ެމޝިުނގެ ޭބނުްނ ަވރަށް ބޮެޑވެ

. ިކާޔ މެިޝނެްއ ބޭުނންކުރެެއވެ' ލަިއން ޝޫަޓރ'ުނވަަތ ' ލަިއން ތުޯރަވރ'މައިޭލނު ދޫކުރުަމށް 
ިމ އިންޑިކޭިޓންގ މެިޝނަީކ . އެއް ބޭނުންކުެރއެވެ'ިސްގނަލު އިންޑިކޭޓަރ'މި ެމޝިނާ އެުކގައި 

. ހޭ ދުުރިމން އަްނގަިއިދނުަމށް ޭބނުންކުާރ ެއއްޗެކެވެމައިޭލނުަގއި ޮބއި އަިދ ކޮޅުަތއް ހަުރކުރަންޖެ 
މައިޭލުނގަިއ ހަރުކުަރންެޖހޭކޮޅާިއ ، މި ތަެކތީެގ ިއުތރުން މިހާުރެގ ެއންމެަފހުެގ ބޯޓުަފހަރުަގއި

  .ބޮއިަނނުެގ ަދތި މައިޭލނުަގއި އެުޅވުަމށް ރޮޮބޓް އަެތއްެގ ެއހީވެސްޭބުނން ކުެރވެެއވެ

، ކަންނެީލގެ ަމސައްކަތްކުރާ ޯބޓުފަހަުރގައި އިޤްތިާޞދީ ެފންަވރުަގއި ބޮޑު 
ކޮްނެމ ވަރެްއެގ . ުކރުަމށްޓަކަިއ ތަާފުތ ބާަވތުެގ މެިޝނަީރ ބޭުންނކުރެއެވެ ވިއެމަަސއްކަްތ ހަލު 

ަހމަެއހެްނެމ ކުދި ބޯޓުަފަހރާއި ބޮެޑތި . ބޯޓެއްަގއިެވސް ލޭނު ނަާގ ެމޝިނު ޭބުނންެވެއވެ
ައދި ަކްނވާުރގެ މައިޭލނު ބޭނުންކުާރ . ުނންކުެރއެވެބޯޓުފަހަުރގަިއވެްސ ކޮޅު އޮޅާ ެމޝިުނ ބޭ

ީމެގ އިުތރުްނ ޭބނުންކުާރ . ވެްސ ޭބނުންކުެރއެވެ)ލޭނުބެރު(' ަލއިްނ ޑްަރމް'ބޯޓުފަހަުރގަިއ 
ބައިަބިއ  ،ެއްއނަނަކަްށ ޮއްނނަ(' ކޮންޓިުނއަސް ެމއިންަލއިން'މެިޝނަީރގެތެޭރަގއި ބޮިކނަުނގެ 

ިމ މެިޝުނ . ބޭުނން ކުެރއެވެ' ަލއިްނ އެރޭްނޖަރ'ަފހަރުަގއި ެގންުގޅޭ ބޯޓު) ނުގުާޅ ަމއިޭލނު
. ޓޭންކަށް ަމއިލޭުނ އެޅުަމށެވެ، ބޭނުންކުަރނީ ބޮުޑތި ޓޭންުކގައި ަމއިލޭނު ަބހައްޓާ ބޯޓުފަހަުރގައި 
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ީމެގ އިުތރުްނ . ބައެއް ބޯުޓފަހަުރގައި މައިޭލނު ެބހެއްޓުަމށް ބޮޑު ފިރޯިށވެސް ޭބުނންކުރެެއވެ
  . އަކީ ިމހާުރގެ ޭލނު މަސައްކަުތަގިއ ަވރަށް ޭބުނން ބޮޑުވެފަިއވާ މެިޝނެކެވެ'ލްޓްކޮންޭވޔަރ ބެ'

  

  ލޭނުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބައެއް މެޝިނަރީ 
  ލޭނުއަޅާ މެޝިން : 16 ކުރެހުން  ،ލައިން އެރޭންޖަރ :15 ކުރެހުން ، މައިލޭނު ފިރޯށި : 14 ކުރެހުން 

  

 

  

  )ކަންވާރު ލޭނުގަ ( ލޭނު ނަގާ މެޝިނެއް  :18ކުރެހުން  ،)އިން ޑްރަމް ލަ (ލޭނު ބެރު : 17ކުރެހުން 

ެއީއ ޕޮިލސްޓަރ އާިއ . އެްއނަުނ ަމއިޭލުނެގ ެދ ާބވަެތްއ ބޭނުންކުެރވެުމްނެދއެވެ
. ނައިޯލުނ ކަންާވރުގެ ަމއިލޭެނވެ، ޓެޓްރޯން އެއްޮކށްެގން އުަފްއދާަފއިވާ ބޮިކނަުނެގލޭނާއި 

. ނު ބަހައްޓާަފއި ުހްނނަނީ ޮކށި ުނަވަތ ކޮންޓެިއނަރ ޭޓންކްަގއެވެމީެގތެރެިއން ބޮިކނަުނގެ މައިލޭ 

14
16 

15

1718
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ލަިއްނ " (ލޭނުބެރު"ކަްނވާުރ މަިއލޭުނ ބަހައްޓާަފއި ުހްނނަީނ . އަިދ ބޮޑެިތ ިފރޯށީަގެއވެ
  . ެދން މި ދަްނނަަވީނ މި ެދ ބާަވތުެގ މައިޭލނު ގެްނގުޭޅ ޮގތުެގ މަޢުޫލމާެތވެ. ަގެއވެ)ޑްރަމް

މައިޭލނު ބޭުނން ުކރާ ބޯޓުފަަހރުަގިއ ެގންގުޭޅ  ގައި،ބޮކިނަުނގެ ެއްއނަނު 
ޢާްއމު ގޮެތއްަގއި ިމ ާބވަުތގެ މައިޭލނެްއ . އެަތކެއް ކިލޯމީަޓރު ދިުގމިްނ ުހރެެއވެ ގެމައިޭލނެއް 

ބަހައްަޓނީ ބޯޓުެގ ކޮޅުަފސްކޮޅުގަިއ ، މި ަމއިލޭނު ަރއްކާކޮށް. ކިލޯމީޓަރަށްވުެރ ިދެގވެ 100
ޫނންަނމަ ކޮުޅފަސްކޮޅުަގއި ުހްނނަ ބޮުޑ . ކޮްނޓެިއަނރ ޓޭންްކގަެއވެހުންަނ ކޮއްެޓއް ނުަވތަ 

  . ފިރޯއްޓަކަްށ ޮއޅާަފއެވެ

ކޮންެޓިއނަރ ޭޓންކްަގއި ނުަވތަ ިފރޯީށގަިއ ބަހައްާޓފައި ުހންަނ ަނުނ ، ކޮށީގައި 
. އާއި ގުޅާަފއެވެ)ލަިއްނ ޝޫޓަރ(ލޭުނ އަޅާިއރު ުހންާނނީ ލޭުނ އަާޅ މެިޝނު ، )މައިޭލނު(

މިަނުނ ޮގސްފަިއ ުހންާނީނ ގައިްޑ ، މައިޭލުނ ލަިއްނ ޫޝޓަރާއިއ ުގޅުުމން މިޮގތުން 
މިެމޝިނަީކ ޭއގެތެެރއިްނ ޮގސްފަިއާވ ަނުނ ފޮުނވާާލ ުދވެިލ . ސިސްޓަމެްއެގ ެތރެއިްނެނވެ

މި މެިޝުނގެ ެއހީަގއި ޭލުނއެޅުުމެގ . ބޭނުން މިްނވަރަަކށް ހަަމ ކުރެެވްނ ހުްނނަ ެއއްޗެކެވެ
ނޑުތެރެައްށ ބޯޓު ދު، ބޭނުމަކީ ވެަފއި ދާ ުދވެްއޔަްށވުރެ ާބުރ ުދވެްއޔެްއގަިއ މަިއނަުނ ކަ

މިޮގތަްށ ަމއިަނުނ . ެއީއ ަމއިަނނަްށ ޫދކޮށް އޮތުުމްނ ބޮޑަށް އަޑިައށްާދތީެއވެ. ެމވެރުދޫކު
ނޑަށް އުކަުމްނދާއިުރ ބޮިއނަާނިއ ކޮޅުތައް  އަްނގަިއދެީނ ، މަިއަނނުަގއި ަހރުކުރަްނވީ ދުރުިމން، ކަ

މި ިސގްނަލް އިންޑިކޭޓިްނގ ޮމނީޓަުރްނ . ިއންިޑކޭޓިންގ މޮނީަޓރއެްއގެ ެއހީަގެއވެ ސިގްނަލް 
ބޭުންނ ުދރުމިނަަކށް  ،ފޮނުޭވ ސިްގނަުލެގ އަޑަީކ ޭއެގ ެދ ސިްގނަްލެގ ދެެމދުެގ ަވުގތު

  . ހަމަކުެރވެްނ ުހްނނަ އެއްޗެކެވެ

ނުޑ އޮޑީ. ބަލުންެނވެނރުމި ާބވަުތގެ ޭލުނ ަނގަީނ އޮީޑގެ މެަދށްުވރެ ދި ެގ ފަްށގަ
މީެގ ބޭުނމަކީ ާބުރ . ގެތެެރައށެވެ) ސައިޑް ރޯލަރ(' ަލއިްނގައިޑް'މައްޗަށް މައިޭލުނ އަާރނީ 

ލޭުނ ނަަގީނ . ކަންަފތިުވްނ ނުަވތަ މެުށްނ ކުޑަކުރުމެވެ، ސްޕީޑެްއގަިއ މަިއލޭނު ދެެމމުްނާދިއރު
ރެިއްނ ައންަނ މަިއނަުނ ސައިްޑ ރޯަލރ ތެ، ެގ އެީހަގއި ަކމުން )ލަިއްނ ހޯަލރ(ލޭނުަނާގ ެމޝިްނ 

މި މެިޝުނގެ ތެރެިއްނ ބޭުރާވ ލޭުނަނުނ . ދެްނއައިްސ އެުޅވެީނ ޭލނުަނާގ މެިޝނުަގއެވެ
ިދގު ޭމޒެްއގެ ަމއްޗަށް ުނވަތަ ވަަރށް ަމޑުން ަދތުރުކޮށްޮކށް ހުްނަނ ، އެޅެުމންާދނީ ަހނި

ތަްއ މޭުޒެގ ނުަވތަ ބެްލޓްެގ ޮބުޅ އެޅެުމންާދ މިަނނު . ޮބޅުބޮޅަެށވެ، ކޮންޭވޔަރ ބެލްެޓއްެގ މައްޗަށް 
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ައދި މިެފްނ އެިތން ބޭރަްށ ނަގާަފިއާވ . އެއްކޮުޅގައި ހުްނނަ ފެްނ ެއއްޗަކަށް އެެޅމުްނާދނެެއވެ
ނަުނ ރައްކާކޮްށ ބަހަްއާޓ ، ނަނުކޮުޅ ެގްނދެިވފައިާވނީ ަގއިޑް ސިސްޓަމެްއެގ ެތރެއިންާލފަިއގޮސް

ފެން އެިތން ޭބުރވާ ނަުނެގ ، ާޢއްމު ތަކެއްޗަކީމި ގައިްޑ ސިސްޓަުމގަިއ އެކުެލވޭ . އެއްޗަކަެށވެ
ރޯަލާރއި ހޮިޅ ައިދ ، ޭއެގ ފަަހތަްށ ުހްނަނ ބޮޅާއި ، ކޮޅު ުފރަތަަމ ޮގސްވަްނނަްނ ހުްނަނ ކައްިޕއާއި 

ގެ ތެރެިއްނ 'ލަިއން ެއރޭްނޖަރ'މި ރޯަލރުެގ ތެެރއިން ާދ ަނނު ޮގސްވަްނނަީނ . ދެަވނަ ރޯލަެރވެ
ފިރޯށި ޭބނުން ކުރާަފަދ . ންަނ ކޮށްޓަށް ނުަވތަ ޓޭންކަެށވެަނނު ަބހައްޓާަފއި ހު ، ފައިލާ

  . ބޯޓެއްަގއިަނމަ ެދވަަނ ރޯލަރެގ ަމތިން ާދ ަނނު ޮގސް ުގޅޭީނ ފިޯރްއޓަށެވެ

ލޭނުެގ ަމސްެވިރކަމަށްައއި ބޮުޑ ިއންޤިލަބާިއއެކު ައންަނމުްނިދަޔ ތަހުޛީަބްށ 
 .ަކތަްށ ަތޢާރަްފ ކުެރުވމުްނނެވެއްސައެްނމެބޮޑު ުކރިެއރުމެްއ ގެަނއީ، ނައިޯލުނ ކަްނވާުރ ިމ މަ

ެއހާަތނަްށ ބޭުނންހިަފުމން އަިއ ، ލިބުނު އެްނމެ ާފހަގަކުެރވޭ އެއްުކރިއެުރމަކީކަަތށް އްމި ަމސަ
ައިދ މި ައުގ ބޮޑު މަަސއްކަުތގެ ތެރެައށް . ޒަމާްނވީ ަބއެްއޮގތްތަްއ މުީޅްނ ަބދަލުެވެގން ދިުއެމވެ

ިމ . ފުޅަުއވެެގން ދިައއެވެ، ަވނުުމގެ ުފރުޞަތު ހުުޅވި ގިނަ ޢަަދދެްއގެ ކުދި އުަޅނދުފަަހރު
. މީަޓރަށްުވެރ ކުިދ ުއޅަނުދފަހަުރ ވަަރށް ިގަނ ޢަަދދަަކށް ަބިއވެިރވަުމްނ އެަބެދއެވެ 20ގޮުތްނ 

 100މީގެ އުަޅނެދްއގައި ، ފަުޅެވރިންކަުމގަިއިވއަސް  5ނުަވތަ  4މި އުަޅނދުފަހަުރގައި އުެޅނީ 
ނޑުމަތީަގިއ ، ައދި ިމ އުޅަނުދގައި . ުޅމަކީ ުކރަމުްނާދ މަަސއްަކތެކެވެކިލޯމީޓަރެގ ދިުގ ލޭުނއެ ކަ

  .މެުދ ނުެކނޑި ޮދޅުމަސް ުދވަުހ ުއޅުމުެގ ޤާބިލުކަްނވަީނ ލިބިިވފަެއވެ

ކަންވާުރގެ މައިޭލނު ބޭުނންކުރާ ުއޅަނުދފަހަުރގަިއ ބޭނުންކުާރ ެއންެމ މުޚިްއުމ 
ެއންމެ ފުރަަތމަ މި ާބވަުތގެ ލޭނުެބުރ . ެއވެ"މްލައިން ޑްރަ "، ާއދެ، "ލޭނުބެރު"މެިޝނަރީއަކީ 

. ިމހާރު ެއތައް ޤަުއމެްއގެ ެއތަކެއް ކުންުފިންނ މި ެމޝިްނ އުަފއްަދއެވެ. އުފެްއދީ ެއމެރިާކގަެއވެ
ތަފާތު މަުޢދަާނިއ އެކި ާބވަުތގެ ޕްލާސްޓިކުްނ އުަފއްދާަފއިާވ ލޭނުެބރު ިމއަުދގެ މާުރކޭޓުގަިއ 

   .ގަްނނަްނ ލިބެްނ ހުރެެއވެ

ވަރަްށ ިދގު ޭލުނ ާދދި ކުަޑ ، މި ބާަވތުެގ ލޭުނބެރުގެ އެްނމެ ާޚއްޞަ ިސފައަކީ
 ިމ ެމިޝނު ޭބުނންކުރާަނަމ މަަސއްކަަތށް ޭބނުްނ ކުަރންެޖހޭ މީހުްނގެ ، ޖާަގއެްއގަިއ ެބހެްއޓުމާއި 
ރު ބޭުނންކުާރަނމަ ކޮްނމެެހްނ ލޭުނ ަނގާ މެިޝނެްއ ލޭުނ ބެ . ޢަދަުދ ަމދުކުެރުވމެވެ

އެއީ މި ެމޝިނަކީ ަހއިޑްޯރލިކް ބާރު ބޭުނންކޮށްެގން މަަސއްކަތްުކާރ . ވާެނެއވެބޭނުެމއްނު 
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ޭލނުބެުރ ެއނބުޭރއިުރ ަނުނ ، ލޭނުަނާގ މެިޝނުްނ ަނުނ ަދމާ ަފދަިއން، އެއްޗެއްަކމުން 
  . އޮޅެުމންަދނީ ަނުނ ެދމިެގންެނވެ

ްއ ނަނުަފށްތަ ، ެބުރެގ ފިޯރއްޓަްށ އޮޅެުމންާދއިރު  ،ނަަގމުްނާދ ލޭުނެގ ަނނު
ޮއޑީގެ ހުްނގާުނަގިއ ުހންނަ . ެއްއވެސް ިމ ެމިޝނުަގއިެވެއވެ 'ަލއިްނގައިޑް'ތަރުތީބުކޮްށޭދ 

މީގެ ޮކންްޓރޯލުވެްސ  ތަށްެވސް ކުރެޭވނެ ގޮ ަކތްއެކަންުކރަމުްނ މި ޭލނުެބރުގެ މަސައް، މީހަކަށް 
އްަކތް ކުާރ ލޭނުބެރު ބަަހއްަޓއިެގން މަސަ . ކޮްނޓްރޯލްާގތުަގއި ެބހެއްިޓދާެނއެވެ ގެހުްނގާނު 

. ޭލުނނަާގ ެމިޝނުެވސް ބޭުންނ ކުެރވިާދނެެއވެ، ިމއާއިއެުކގަިއ މަަސއްކަތްކުރަން ، ބޯޓުފަހަުރގައި 
  . މި ދޭިތ އެުކގަިއ ބޭނުންކުާރނަަމ ެބރުެގ ޢުމުުރ ދިުގވާެނއެވެ

މިައދު ޭލނުބެަރކީ އާަދިއގެ ޭލނު ބޯޓުަފހަުރަގއި ވަރަްށވެްސ ބޭުނންތެިރ 
ނަަމވެްސ ، ެއއީ ަމސައްކަުތގަިއ ޭބނުްނ ކުަރންޖެހޭ . ޮކށްދީަފއެވެއެއްޗެއްަކންަވީނ ސާބިތު

ހަމަ އެްނމެ ލޭުނބެރަުކްނ ، އޮޑީތެެރއިން ވަަރށް ބޮޑު ާޖގަ ހިާފ ބާވަުތގެ ެއތައް އާލާތެްއގެ ޭބނުން 
ލަިއްނ ، ރ ބެލްޓް ކޮންޭވޔަ، މި ގޮުތްނ ބާީކެވގެްނ ާދ ތަކެީތެގ ތެރޭަގިއ ިދުގމޭޒު. ފުއްަދއިޭދތީެއވެ

ިމ ެދްނނެުވުނ ަތކެއްޗަކީ ަވރަްށ ބޮޑު ާޖަގ . ްނޖަރ އަިދ ބޮުޑ ޓުކުރިަތްއ ިހމެެނއެވެއެރޭ
ަނނުބަހަްއޓަން ޭބުނންވާކޮިށ ، ޭލުނގައި ހަމަ އެެހންމެ ބޮކިނަުނގެ ެއއް ނަނު. ބޭނުްނވާތަެކއްޗެވެ

  . ނުަވތަ ޮކންޓެިއަނރެގ ބޭުނންވެްސ ނެިތގެްނދެެއވެ

 އުަޅނދުަފހަރަްށ ވަަރށް އެކަށޭނަ  ނުބެރަކީ އެ ކުދި އުޅަނދުަފަހރަށް ަބލާއިުރ ލޭ 
އެީއ އޮޑި ފަުރމާ ކުރެވިފަިއވާ ގޮުތން ިމ ެމޝިުނގެ ޭބނުންިހފުމަްށ އެްއެވްސ . އެއްޗެކެވެ

ުހްނގާުނޭގގެ ދިުރނބާކޮޅުިވއަްސ ުނަވަތ ، އޮީޑގަިއ ޭލނުބެުރ ބެެހއްޓުަމށް. ދައްޗެްއ ުނވާތީެއވެ
، ުހްނގާުނެގ ހުީރ އޮީޑގެ ެމދަްށވުެރ ިދރުނަބލުގަިއނަމަ  .ކޮޅުފަސްކޮޅުިވައސް ެއންެމ ަރނގަެޅވެ

ުހންާގނުެގ ުހީރ އޮީޑގެ މެުދތެޭރަގއި ނުަވަތ . ހުްނގާުނޭގގެ ކޮުޅފަހުަގއި ޭލނުބެުރ ބެހެްއޓިާދނެެއވެ
  . ުހންާގުނގޭެގ ދިުރނބަލުަގއި ިމ މެިޝުނ ބެހެްއިޓދާެނއެވެ، ކޮޅުފަސްކޮޅުަގއިަނމަ

ނުަވަތ (ަނގަުމންާދ މައިޭލުނގެ ަނނު ، ކަމަކީމި ެމޝިުނގެ ޮއތް ެއންެމ ެދރަ
ޕްެރަޝރ ، ަފށުަގއި ދެުމންުހއްޓަިއ ަނނުފަްށތަްއ ބެރުެގ ފިޯރއްޓަްށ އޮުޅމުން ) ކަންވާރު

އެެހންކަުމން ިމހާރަްށވުެރ ަގދަޮކށް ައިދ . ބޮޑުވެެގން ެބރުެގ ފިރޯިށަގނޑު ފަޅަިއގެްނދިުއމެވެ
ަކންާވރުެގ  .ޖުރިާބތަްއ ހަުލއިކަމާއެުކ ކުރިއަްށދެެއވެކުދިކޮށް ހެޭދޯތ ކުރެޭވ ތަޙުލީުލަތކާއި ތަ 
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އާަދއިެގ ، އެްއނަުނ ަމއިޭލނުެގ ާއލާުތގަިއ ލޭުނއެުޅމާިއ ލޭނުެނގުްނ ާޢްއމުކޮށް ބަާލއިރު 
  . ކުާރ ޮބޑެތި ބޯޓުފަަހރާިއ އެްއގޮެތވެބޮކިނަނުޭލނުަގއި މަސައްކަތް

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

ލޭނު އަޅާއިރު (ކޮންވޭޔަރ ބެލްޓް  .1: ނު އަޅާ ބޯޓެއްގެ ތަކެތި ބޮކިނަނުގެ އެއްނަނު މައިލޭ  : 19 ކުރެހުން 
. 6، ކޮޅުފަސްކޮޅު ކުނބު.5ގައިޑް ރޯލަރ، . 4ގައިޑް ހޮޅި، . 3ލޭނުކޮޅު، . 2، )ބެނުންކުރާ 

ގައިޑް . 9ގައިޑް ހޮޅި، : 8ލޭނު ކޮޅުތައް އުފުލާ ކޮންވޭޔަރ، . 7ނަނުގެ ބުރޫ ފިލުވާ ރޯލަރު، 
ނަނުގެ ބުރޫ (ފެންބިލިގާ . 12ކައްޕި،  ޑް މައިލޭނުގެ ގައި . 11ގައިޑް ބޮޅު، . 10ރޯލަރ، 
ނަގަމުންދާ . 15ލޭނުނަގާ މެޝިނު، . 14، )ނަގަމުންދާ މައިލޭނު (ކޮންވޭޔަރ . 13، )ފިލުވުމަށް 
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މައިލޭނު . 19ލައިން އެރޭންޖަރ، . 18ލޭނުކޮޅު، . 17މައިލޭނު، . 16، ލޭނެ
ލޭނުއަޅާ މެޝިނު، . 21 ޅުތައް ރައްކާކުރާ ގުދަން،ލޭނުކޮ. 20ކޮންޓެއިނަރ ޓޭންކް، /ބަހައްޓާކޮށި 

  މައިލޭނު . 22

  

ހުންގާނުގޭގެ ދިރުނބަލުގައި ލޭނުބެރު ބަހައްޓައިގެން ނަނު ތަރުތީބު  :ލޭނުއެޅުން : 20ކުރެހުން 
، )ލޭނު ގައިޑް (ސައިޑް ރޯލރ . 3ލޭނުނަގާ މެޝިނު، . 2ލޭނުބެރު، . 1) : ލޭނު އެޅުން (ކޮށްފައިވާގޮތް 

. 8ލޭނު އަޅާ މެޝިން، . 7، 2- ގައިޑް ކައްޕި . 6ކޮޅު އޮޅާ މެޝިނު، . 5، 1- ކައްޕި ގައިޑް . 4
ނަގާ . 11ޓުކުރި، / ކޮޅުނަނު ބަހައްޓާވަށި . 10ޓުކުރި، /ބޮއިނަނު ބަހައްޓާވަށި . 9މަސައްކަތު މޭޒު، 

  މައިލޭނު. 13، ކޮށިބޮއިތައް ބަހައްޓާ . 12ކޮޅުތައް ބަހައްޓާ ޓުކުރި،

ހުްނާގުނގެ އުަޅނދުެގ ، ގައި ޭލނުބެުރ ބަހައްޓާަފއި ުހންަނނީހުްނގާުނގޭ ދިރުނބަލު
ިމފަދަ އުަޅނދުަފަހރުގަިއ ޭލނުބެރުްނ އަްނަނ . މެުދގަިއ ުނވަަތ ކޮޅުފަސްކޮޅުަގއި ހުރުުމންެނވެ

ެދ ކަްއޕި ، ިމ ޮގތުްނ ެއއްކަްއޕި. މައިޭލނުފަްށ ުފަރތަަމ ގެްނދެެވީނ ގައިްޑ ކަްއީޕެގ ެތރެއިްނެނވެ
ީޕގެ ތެެރއިްނ ާދ ކައް. ުވރެވެްސ ިގނަ ކައްޕި ޭބުނންކުރެވިަފއި ހުރެެއވެ ނުަވތަ އެައށް

މިެމޝިުނގެ ެތރެިއްނ ދާ މައިޭލނު ޮފނުަވއިލާީނ . ލޭނުފަްށގޮސް ަވްނނަނީ ޭލުނއަޅާ ެމޝިނަެށވެ
  . ބޯޓުގެ ކޮުޅފަސްކޮޅުން ޭބރަެށވެ

މުަގއި ހުްނގާުނޭގގެ ިދުރނބަލުަގއި ލޭުނެބރު ބެހެއްިޓފައި ހުރުުމން ލޭުނ ނެގު 
ެއއީ ޭލނު ނަަގމުްނދާިއރު އޮީޑގެ ުކިރމައްޗާިއ ލޭުނ ނެުގމުެގ . ވަރަްށ ފަޭސހަެވއެވެ
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ަނގަުމްނާދ ލޭުނ ަކނޑުްނ ައރަިއ . މަސައްކަްތތަްއ ެއއްިދމާއަކަްށ އެނބުރި އިނެދގެންެބލޭތީެއވެ
ޝިުނެގ މެ . ދެްނދަީނ ޭލނުަނާގ ެމޝިަނށެވެ، އޮޑީެގ ފަްށަގނުޑމަތިްނ ަސއިޑް ރޯލަރ ތެރެިއން 
އެހެންަކމުން ބޮިކނަނު ޭލނުބައި ގެްނގުޭޅ . ތެރެިއންދާ މައިޭލނު ަދނީ ީސާދ ލޭނުބެރަެށވެ

  .ބޯޓުފަހަުރގަިއ ޭބނުންކުަރންެޖހޭ ަވރަށްިގނަ ސާާމނުެގ ބޭުނންހިފާކަްށުނޖެހެެއވެ

ސައިޑްރޯލަރގެ ެތރެއިްނ ާދ ، ލޭނުަނގާ މެިޝުނ ބޭުނންނުކުާރ ުއޅަނުދފަހަުރގައި 
 ދާ ލޭނުެބރަްށ އޮަޅމުން ، ިމގޮަތްށ ިމދާ މައިޭލނު. ާދނީ ޭލނުެބރަށެވެ މައިޭލނު ީސދާ 

 ،ހަލުއިިމނަްށވުެރ ލޭުނނަާގ ެމޝިުނން ނަގާެލއް ކުޑަަތންކޮޅެްއ ހަުލއިކޮށް ެބހެއްޓުުމން 
ަގއިވާ ދެުމްނ ހުްނނާީނ )ނުަވތަ ކަްނާވރު(ނަުނ ، މައިޭލނުފަށް ޭލުނބެރާއި ަހމަައށް އަްނނައިރު 

. ްނކަމުން ބެުރގެ ިފރޯއްޓަްށ ކުރާެނ މާކަބޮޑު ފިްއތުުމގެ ބާެރއް ނޯްނނާެނއެވެއެހެ . ފިލާފަެއވެ
) ުނވަަތ ކަންވާރު(ނަަމވެސް ޭލނުަނގާ ެމޝިުނ ބޭުނންނުކުާރނަަމ ލޭުނބެރުގެ ިފރޯއްަޓްށ ނަުނ 

ީވމާ ެބުރގެ ފިރޯްއޓަްށ ިފއްތުްނ ބޮުޑެވ ަފޅައިެގްނ . އޮޅެުމންާދީނ ޭއަގއިާވ ދެުމމާިއއެކުގަެއވެ
  . ލޭުނ ބެުރގެ ޢުމުރު ުކރުވާަކމީ ސާބިތުކުރެިވފަިއާވކަމެކެވެ، ުއން އަަވސްުވުމންދި

ލޭނު (ހުންގާނުގޭގެ ދިރުނބަލުގައި ލޭނުބެރު ބަހައްޓައިގެން ނަނު ތަރުތީބު ކޮށްފައިވާގޮތް  :ލޭނުނެގުން  : 21 ކުރެހުން 
ގައިޑް . 4، އިޑް ރޯލަރސަ . 3، ލޭނު ނަގާ މެޝިނު. 2  ،)މައި ލޭނާއެކު (ލޭނު ބެރު . 1): ނެގުން 
މަސައްކަތު . 8، ލޭނު އަޅާ މެޝިނު. 7، 2- ގައިްޑ ކައްޕި . 6، ކޮޅު އޮޅާ މެޝިން . 5، 1- ކައްޕި 
ނަގާ ކޮޅުތައް . 11،ޓުކުރި/ ކޮޅުނަނު ބަހައްޓާ ވަށި . 10،ޓުކުރި / ބޮއިނަނު ބަހައްޓާ ވަށި . 9، މޭޒު

 ނު މައިލޭ. 13، ކޮށިބޮއިތައް ބަހައްޓާ . 12، ބަހައްޓާ ޓުކުރި
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ހުންގާނުގޭގެ ކޮޅުފަހުގައި ލޭނުބެރު ބަހައްޓައިގެން ނަނު ތަރުތީބުކޮށްފައިވާގޮތް : ލޭނުއެޅުން :  22ކުރެހުން 
ލޭނު / ސައިޑް ރޯލަރ. 3ލޭނުނަގާ މެޝިނު، . 2،)މައިލޭނާއެކު (ލޭނުބެރު . 1): ލޭނު އެޅުން (

ލޭނު އަޅާ . 7، 2- އްޕި ގައިޑް ކަ . 6، ކޮޅު އޮޅާ މެޝިން . 5، 1- ގައިޑް ކައްޕި . 4، ގައިޑް
ކޮޅުނަނު ބަހައްޓާ . 10، ޓުކުރި/ ބޮއިނަނު ބަހައްޓާ ވަށި . 9، މަސައްކަތު މޭޒު. 8، މެޝިން

. 13ބޮއިތައް ބަހައްޓާ ކޮށި، . 12ނަގާ ކޮޅުތައް ބަހައްޓާ ޓުކުރި، . 11، ޓުކުރި/ ވަށި 
  މައިލޭނު 

 ،ނދުފަހަުރަގއިޅަނުދގެ މެަދްށވުރެ ދިުރނބަލުަގއި ުހންާގނު ެގ ހުްނނަ އުޅަ އު
ިމގޮތަްށ ބަހައްޓާަފިއވާ ލޭނުބެުރެގ . ާގނުޭގގެ ޮކޅުަފހުަގއެވެބެރު ަބހައްާޓފައި ުހންަނނީ ުހންލޭނު

ޭލނުއަާޅ ެމޝިާނއި ހަަމއަްށ ެގްނދިއުުމަގއި ގައިްޑ ކަްއީޕގެ ޭބުނން ހިފުްނ ުނަވަތ ، މައިޭލނު
ޅަނުދފަހަުރގަިއ ލޭނުބެުރ އު ، ސީާދ ބެުރން ލޭނުއަަޅިއ ެމިޝނާިއ ަހމަައްށ ގެްނދިުއމަކީ

އުޅަނުދެގ ހުަރަހށް ޭލނުބެުރެގ ދިުގމިްނ . ބެހެއްޓިަފއިާވ ަމޤާމުެގ ަމއްޗަްށ ޮއތްކަމެެކވެ
. ޕިެއއް ޭބނުެމްއނުާވނެެއވެލޭނު އެުޅުމަގއި ގައިޑް ަކއް ، ހުންަނޮގތަށް ެބހެއްޓިަފއިާވނަމަ 

ކުރަްނެޖހޭ ަގއިޑް ކަްއީޕެގ ޢަަދުދ ިމގޮަތށް ުހންަނ ނިާޡެމއްަގއި ޭލނުަނގާިއރު ބޭުނން ،ނަަމވެސް
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އޮީޑގަިއ ، ޭއގެ ަރއްކާތެރިކަަމށްބަަލއި، އެެހންކަމުްނ ަމއިލޭުނގެ ދިުގ ުޢމުރަާށއި. މާ ިގނަ ވާެނެއވެ
  . ލޭނުބެރު ަބހައްާޓއިރު ކުެރހުާމއި ެއއްޮގތަްށ ބެހެއްުޓން ަރނގަުޅވެާދެނއެވެ

  

 

 

 

 

  

ސައިޑް ރޯލަރ . 3، ލޭނުނަގާ މެޝިނު. 2،)ލޭނާއެކު މައި (ލޭނުބެރު . 1 :ލޭނު ނެގުން  : 23 ކުރެހުން 
ލޭނު އަޅާ . 7، 2- ގައިޑް ކައްޕި . 6، ކޮޅު އޮޅާ މެޝިން. 5، 1- ގައިޑް ކައްޕި . 4، ލޭނުގައިޑް/

/ ކޮޅުނަނު ބަހައްޓާވަށި . 10، ޓުކުރި/ބޮއިނަނު ބަހައްޓާވަށި . 9، މަސައްކަތު މޭޒު. 8، މެޝިން
 މައިލޭނު . 13ބޮއިތައް ބަހައްޓާކޮށި، . 12، ޓުކުރި  ނަގާ ކޮޅުތައް ބަހައްޓާ . 11، ޓުކުރި

. ަނގަުމންދާ ޭލނަށް ާބުރބޮޑުވާެނއެވެ، ހުްނގާުނޭގގެ ކޮުޅފަހުަގއި ލޭނުެބުރ ހުރުުމން
ނުޑްނ ފެިށެގން  ޭލނުބެރާިއ ޭދތެޭރެގ ) ސަިއޑް ރޯލަުރްނ ފެިށގެން(މީެގ ސަބަބަީކ ޮއޑީގެ ފަްށގަ

  . ސަބަބުްނ ިއތުުރ ކައްިޕއެްއަގއި ަނނު އަުޅވަްނޖެހެެއވެ ައދި މިެހންުވމުގެ . ދުރުިމންބޮޑުކަެމވެ

، ޔާލުކޮށް ޚިއެހެންަކމުްނ ޭލނުބެރު ބެހެއްުޓުމގަިއ ބަެއއް ަކންކަމާިއމެުދަގއި 
އަޅާޭލނާއި ަނގާލޭނު ޮއޑީގެތެޭރަގިއ ، ެއއީ ުއޅަނުދ ފަރުމާކުެރވިަފިއވާ ގޮުތން. ންެޖހެެއވެނާލަ ވިސް

ިމ ިދގުިމން ސަިއޑްރޯލަރާިއ . ެދމޭެނ ލޭުނނަުނެގ ިދގުިމެނވެއޮޑީެގތެޭރގަިއ ، ދެޭމނެ ގޮާތއި
ިގަނ ަތންަތނާިއ އެއްޗެީތގަިއ ، ަހަމއެހެްނމެ. ލޭނުބެރާިއ ދޭެތރޭގަިއ ުކރުކުެރވޭެނގޮެތވެ

  . ަކންފަިތވާޭނ ިމްނަވރު ބޮޑުާވނޭކަްނެވސް ވިްސަނންޖެޭހނެެއވެ) ަކންާވރު(ކޭއްތޭަވރަކަށް ަނނު 
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ފެްނވަުރ ރަނގަުޅ ޯރމަުހަގއި ތަްއޔާރުކުެރޭވ ަޖާޕނުެގ  އަކީ އެްނމެ' ސަޝިމީ'
ަސޝިީމ ހެދުަމްށ ެއންެމ ަރނގަުޅ އަިދ ެއންެމ ަމްޝހޫރު މަހަީކ . ސަޤާފީ ކެުއމެކެވެ

ެގ 'ޓޫނާ 'ައިދ ީމެގތެރެިއންެވސް ެއންެމ ަމޝްހޫީރ . މަސްަގނުޑ ރަްތކޮށް ުހްނނަ ަމހެވެ
ިއްނ ާމނަކުރެެވީނ ހަމައެަކިނ 'މީސަޝި '. ހެވެބާވަްތތަްއ ކަމަްށވާ ަކންެނއްާޔިއ ކަޅުބިލަމަ 

ނޑައެޅިެގްނވާ މިްނގަޑެްއެގ ކަ ،އަކީ ަމސް ޭއގެ ިއތުރުްނ ަސޝިމީ . ކަުމގަެއއްޫނނެވެ' ރޯމަސް'
މަތިްނ ެފންނަެފުނމުަގއި، ަމސްހުްނނަޮގތާއި، މަްސަގނޑުެގ ަހރު އަިދ މަޑުިމާނއި ަރަހ ތާާޒ 

  . ކަންމަީތ ހިެފހެއްިޓފައިހުުރްނވެސްެމެއވެ

ސަޝިީމ މާރުޭކޓުގަިއ ރަނގަުޅ ައގުލިެބީނ ަވރަްށ ަރނަގުޅ ފެންަވރުަގިއ 
ދަަރޖަތަކަްށ ެބހުމުަގިއ ކަންަތްއތަކަކަްށ ، މަހުެގ ެފންަވރުެގ ަމއްޗަށް ބަަލއި . ހުންަނމަަހށެވެ

  .ެއނޫްނ ކަންކަްނވެްސ ިހމެެނއެވެ، ޭއގެތެޭރގަިއ ބައޮޮލޖިކަލް ކަންކަމާއި . ބަލައެވެ

ްނކަމަކީ އޭގެ ަމއްޗަށް އޮީޑގެ ފަޅުވެިރްނގެ ާބރު ހިްނޭގ ބައޮލޮޖިކަލް ކަ
ޖިންީސގޮުތްނ ، ބޮޑުމިން، ޢުުމރު، )ްސޕީޝީސް(މިފަަދ ކަންަކމަކީ މަހުެގ ާބވަްތ . ކަންކަމެްއނޫެނވެ

މަހުެގ ުފރާަވރުެގ ިމންަވރާިއ ިޖްނސު ައިދ ަމހުަގިއ ަޖރާސީުމ ުހރުާމއި ބަިލ ެޖހިފަިއ ހުުރްނ 
  .ފަދަ ަކންކަެމވެ

ނޑުަމސް(' ޫޓނާ'ޝިީމ ާމރުކޭުޓގަިއ އެްނމެ ރަނގަުޅ ައގުލިޭބ ސަ ، ެގ ބާަވތަކީ)ކަ
  .އެމަެހއްަގއި ެއްނމެ ގިަނއިްނ ސަުރބީގެ މާްއދާަތއް ެއކުލެވޭ ާބވަެތވެ

. ބައޮލޮޖިކަލް ނޫްނ ކަންކަމަކީ އުަޅނުދގެ ަފޅުެވރިްނގެ ބާުރެގދަުށގަިއާވ ކަންކަެމވެ
ޮއޑިމަތީަގިއ ، ބޭުންނކުރާގޮުތގެ ުހނަރުތަާކއިއޭެގތެޭރގަިއ ހިމެެނނީ މަްސބާނަްނ 
  .މަސްެގްނގުޅޭޮގތާިއ ފިނިކުާރގޮްތ ަފދަކަންކަެމވެ

 އޮޑިމަތީގައި ސަޝިމީ ގްރޭޑުގެ ކަންނެލި ގެންގުޅުން. 5
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ިވޔަފާިރައށްޓަކައި ަބްނުދކުރުމުަގއި ، ތާޒާމަްސ ެގްނގުެޅ ބެލެހެްއުޓމާއި
 އެަމހަކީ ަމތީފެްނވަުރގެ  ،ނަަމެވސް. ތަާފތުޮގތްަތއް ޭބނުންުކރެެވުމންެދއެވެ، ގިނަ ) ޕެކްކުރުުމގައި(

ގެންުގޅެ ބެލެެހއްޓުާމއި ބަްނދުުކރުމުަގިއ ، ސަޝިމީ މާރުޭކޓަށް ައމާޒުކޮށް ބޭރުކުރާމަެހއްަނމަ
، އެެހންކަުމްނ މިފޮުތެގ ެއްއ މަުޤޞަދަކީ. ބޭނުންކުެރޭވ ގޮްތތަކުެގ ތަާފތުަތްއ ވަރަްށ މަުދާވނެެއވެ

މަސް ބަލަަހއްޓަިއ  ރަނަގޅުޮގުތގައި، އެމީުހންާނއި ަހަމއިން ، ސީދާ މަްސވެީރްނނާއި ގުޭޅގޮުތން
ގެްނގުުޅމަށް ެއއްޮގތެްއގައި ިހފެހެއްޭޓތޯ ބެުލމުގެ ގޮުތްނ ތަފްޞީުލ މަޢުލޫާމުތ 

ިމގޮުތން ަބޔާންކުުރމަްށ މަސައްަކތް ުކރާނީ ޖަާޕުނގެ ސަޝިީމ . ކޮޅެއްެގނެްސދެޭވޯތ ބެލުމެވެ
ުކރުުމގަިއ ޢަމަުލ  ފިނި، މާރުކޭޓަްށ ޮފނުަވންބޭުނންާވ ބޮޑުަކންނެިލ އޮިޑމަީތަގއި ގެްނގުުޅމާއި 

  .ކުރަންެޖހޭޮގތުެގ މަޢުލޫާމތެވެ

މަސައްކަުތގެ ަބެއއް ަމރްޙަލާަގއި އެއްކަެމއްަގއި ައމަލުކުރަްނ ޖެިހާދނެ ތަާފުތ 
މަްސގަްނނަ އެކިަފާރތްތަކުްނ  ،މީެގ ސަބަބަކީ. އެތަްއޮގތެްއގެ ާވހަކަ ބަާޔންކުރެިވދާެނއެވެ
ެއހެންކަުމން ެއަމސްގަްނަނ . ތުކޮށް ހުންާނތީެއވެއެކަމެއްޮކށްފައި އޮތުަމށް ބޭުންނާވގޮތް ތަފާ

މަސްއޮޑީެގ ަމސައްކަތް ހިްނގާ ފަރާތަކަްށ ، ފަރާތަކުްނ މަްސުހންަނން ޭބނުްނާވގޮުތގެ މަޢުލޫާމތު
  .ލިބެންާވނެެއވެ

ބައެއް އެކްސްޯޕރޓަރުްނނަކީ ެއއް ޤައުމަްށވުރެ ިގަނ ޤައުމުތަަކށް ުނވަތަ ތަފާުތ 
އެެހންކަމުްނ އެްއއޮިޑއަކުްނ ެގންަނަމސްވެްސ . ފޮުނާވ ބައެެކވެ އެތަްއ މާރުކޭޓަަކށް މަސް 

ނޑައިަތއްާޔރުުކރުމުަގއާިއ އޮިޑމަީތގައި ަބހައްަޓންޖެޭހގޮާތއި ިފނިކޮށްބަަހއްޓަްނެޖހޭގޮުތަގއި ، ކަ
ނަޑއަޅަީނ . އެއްަފހަރުްނ ައެނއްފަހަަރށް ތަފާުތއައުމަީކވެްސ އެަކށީެގންވާަކމެކެވެ މިކަންކަްނ ކަ

  .މަސްޮފނުަވންެޖހޭ މާރުޭކޓެއްެގ ބޭުނންތަުކގެ މައްޗަެށވެ އެފަހަރަކު 

  

  ތަކެތި  މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  5.1

ެއއީ ޭބނިާދެނ . ލޭނު ަނގަންެފށުުމގެ ުކރިްނ ކުަރްނޖެޭހ ތަްއޔާުރތަެކއްވެްސވެެއވެ
މަހަްށ ކުރަްނެޖހޭކަންކަްނ ައަވސްކަމާއި ހަލުިއކަމާއިއެުކގަިއ ކުރެވޭެނަމގު ަތނަވަްސ 
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ނަޑއި ސާފުކޮށް. އިބޭްއުވމަެށވެ ކޮށްފަ ، މިޮގތުްނ ިއސްކޮށް ކުަރންެޖހޭ ކަންކަމަީކ މަސްކަ
  -:އޭެގތެޭރގަިއ ހިެމނެނީ. ރައްކަުއތެރިކުރުަމށް ޭބނުންކުާރ ަތކެތި ައތްަމތި ކޮްށފައިބެެހއްޓުެމވެ

މީާހގެ މަަސއްކަތްުކރާ، އަކީ މަހަްށ ުކރަންެޖހޭ ކޮްނމެަކމެްއގަިއވެސް މަާހއިއަންގި :އަންގި . ހ
ބަލާއިުރ  ކުރަްނޖެޭހ ހުރިހާޭބނުމަަކށް . އަުތގެ ަރއްކާތެިރކަމަށްޓަކަިއ ަވަރށް މުިޙއްުމ ެއްއޗެކެވެ

 .އެވެައންގި ) ޮފތި(ތެރިކަްނ ޮބޑީ އުިއ ބޭނުން 

ަމރުވުުމެގ ، ބޭނޭ މަްސ ަނގާޮގތަްށނަަގިއ ތައްުޓމަީތގަިއ ބާއްަވއިފިަނމަ :މަޑު ކުނަލެއް. ށ
ނަޑށް ގެއްުލންލިބުމަކީ ވަަރްށ ޢާްއމުކަމެކެވެކުރީގަިއ ޭއތިތެޭޅތެޅުމު  ސަބަަބީކ . ގަިއ މަްސގަ
އެެހންކަުމްނ ެއންމެ ފެްނވަުރ ރަނގަުޅ ަދރަަޖއިެގ މަެހއްކަުމަގއިުވމަްށ . ތައްޓުަމތި ހަުރުވމެވެ

މަްސ ބާްއާވތަުނގަިއ ، ބޭނުްނާވ ަމހެްއެގ މަްސަގނޑަްށ މިފަަދ ގެއްުލމެްއ ލިިބގެްނނުާވނެީތވެ
މިކަަމށްޓަކަިއ މަުޑއެްއޗަކުން ހަދާަފިއާވ ކުނަެލްއ . ރެްއެގ މަޑުކަމެްއ ހުްނަނންޖެެހެއވެކޮންމެްސވަ

ނޑެއްވެްސ  ބަެއއްމީުހްނ އިްސަޕންުޖ ތުނި . ކަހަލައެއްެޗއް ޭބނުންކުަރންެޖހެެއވެ  ގޮދަިޑގަ
 .ބޭނުންކޮްށފާެނއެވެ

. ންހުްއޓޭނީ މަުރުވމުްނނެވެއޭގެ ތެުޅން މުޅީ . ދިރޭ މަެހއް ަވރަްށބޮޑަށް ތެޭޅނެެއވެ :މުގުރެއް . ނ
ައިދ ، އެހެންަކމުްނ ަސޝިމީައްށ ައމާޒުުކރާމަހަީކ ވަރަްށ އަަވހަްށ ަމރައިަލންޖެޭހ އެއްެޗއްކަމުން

ސިުކނޑިަވުޅ (މަުހެގ ބޮުލގަިއ ، ވީާހވެްސ ައވަހަަކށް މަުހގެެތޅުްނ ހުއްުޓވުަމށް ޭބުނންާވތީވެ 
. އޭެގ ަހރަކާްތ ހުއްޓެެއވެ، ތިކޮށްުލމުން އެއްަޗކުން ވަަރްށ ާބރަށްަޖހަިއ ބުާރން) މަީތގައި

  .މިކަމަށްޭބނުްނަވީނ ުމގުރެްއފަަދ ެއްއޗެކެވެ



 ލޭނު މަސްވެރިކަން 

70 
 

  މުގުރި : 24 ކުރެހުން 

 ބޮލުގައި ުމގުަރކުން ޖެުހމުން މަހުެގ ޙަރަކާްތަތއް ހުްއޓޭނީ ކުަޑވަުގތު  :އޫ ކައްޓެއް . ރ
. ެޖހޭީނ މަސްަމރައިލާެށވެ  ެއހެްނކަމުްނ ަމހުެގ ަޙރަކާްތ މުީޅްނ ަކނޑައިުލމަށްޓަކައި . ކޮޅަކަށެވެ

އެްނެމ ައވަހަްށ ައިދ ެއންމެ ފަސޭަހކަމާއި އެކުަގއި މަރައިެލޭވ ، މަސްަގނޑަްށގެްއލުމެްއނުދީ 
ނޑި ހަލާކުކޮށްލުމެވެ، ގޮތަކީ ާއަދއިެގ ބޮޑެިތ ަކންނެިލ . ައވަސްކަމާިއ އެުކގަިއ ސިކު

ނޑަަކްށ ( ހަީއ އުެލއްެހްނ ފޭްއސާފަިއާވ މަރައިާލްނ ެއންެމ ަފސޭ) ކިލޯގްާރމުްނަދށުގެ 50ގާްތގަ
  .ަކްށޓެއް ސިުކނޑިައްށ ޖެުހމުްނެނވެ) ެއންެމަރނގަީޅ ސްެޓއިންެލސް ސްޓީލް(ވަުރގަަދ 

  

ނޑިއަށް ޖަހާ އޫ ކަށި : 25 ކުރެހުން    ސިކު

ާމ  ):ޕިޔާނޯ ވަޔަރ(ވަރުގަދަ ނަރެއް  ފަލަ ނައިލޯން ކަންވާރުފަށެއް ނުވަތަ މާހިމަނޫން. ބ
 ައދި ަކށި . މަްސމަރުާވްނ ވަުގތުކޮޅެއްަނާގނެެއވެ، ށް ަކށިޖަަހއިެގންެވސްބޮޑެތިމަުހެގ ސިުކނޑިއަ 

ވީާމ މިކަަހލަ ބޮޑެތިމަްސ އަަވަހްށ . ހެރުުމން ވަރަްށބާރަށް ެތޅިަގްނނާެނވެސްެމެއވެ
ނިޑވަޅުްނލަިއގެްނ މައިކަީށގެ ، މަރައިުލމަށްޓަަކިއ ެއންމެކަުމާދ ޮގތެއްކަުމަގިއވަނީ  ސިކު

މިަކަމށްޓަކަިއ . މައިކަީށެގ މަުދ ހަލާކުކޮްށލުމެވެ، އްާބނަިއެގންމަުދގެެތރެއަްށ އެއްޗެ
ފަސޭހަކަމާއެުކގަިއ ބޭނުްނހިފިާދނެ ތަކެއްޗަކީ ފަލަކަންާވރު ފަެށއް ުނވަތަ ވަުރގަަދ ަނމަެވްސ 

 .ލެނބުްނހުރި ނަުރފަށެކެވެ
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) ލޭނާރު(ަމހުެގ ދެފަރާުތ އަރިަމތީްނ ގޮްސފައިާވ ޭލހޮިޅ  :ތިލަ ކުރު ވަޅިއެއް . ޅ
ނޑައިލުަމށްޓަަކއި ތިލަުކރު  ނޑަަކށް (ކަ   .ވަިޅއެއްޭބނުެމވެ) އަްށވުެރ ތިަލ ިދގުޫނން ސމ3ގާްތގަ

  
  

ނޑުގެބުޑުދޮށުން : 26 ރެހުން ކު    ބޭނުންކުރާވަޅި އަރިމަތީގެ ލޭނާރު ކަނޑައިލާން  ކަންފަތްގަ

ނޑުަމށް ޭބނުްނވާީނ ާއދަިއގެ މެުދސައިުޒގެ ވަުރަގދަ އަދި  :ތޫނު ވަޅިއެއް. ކ ، ޫތނު  މަސްކެ
ނަޑްށ ހިަމވަިޅއެކެވެ   . ތިލަިއގެ ތު

ނޑުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވަޅި : 27 ކުރެހުން    މަސް ކެ

ނުޑ ަނަގއި ރަނގަޅަްށ ާސފުކުރުމަށްަފހު :ވަރުގަދަ ބުރުހެއް ، ނަރުތައްކުރު. އ ެއތަުނގަިއ ، ކަުރގަ
ނަަމ ެއއެއްޗެްއ ެދްނވެސް ަހރުލާފަިއ ހުރި ، ހިފާފާހުިރ ކަޅުަމސް ކޮޅުކޮޅު ގޮަތށް ުހންަނ ކަިޅަތކާއި

ކަުރަގނޑުގެ ބުުޑ . ަރނަގަޅށް ޮދންަނންާވެނއެވެ ،ފިލުވުަމށްޓަކައި ގަަދއަށް ުބރުްސއަޅައި 
ބޮާލިއ މައިކަިށ ގުޅިފަިއާވ ިމ ހިސާުބެގ ަމއިކަށީެގ ، ހިފާފަިއވާ މިަތްނ ރަނގަޅަްށ ސާފުުކރެވުުމން

 .ާނނެެއވެާސފުކޮށް ުހދުކޮްށ ެފންަނންުހން، ބަދަތަކުްނ ެފންަނންހުްނނަަތން

  

  

  ވަރުގަދަ ބުރުހެއް ، ނަރު ކުރު:  28 ކުރެހުން 
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މަސް ާސފުކޮްށ ަތއްޔާރުުކރަްނޖެހޭޮގތަްށ  :މަހުގެ ބޭރުން ލައްވާނެ އުރައެއް . ވ
ެގތެެރއަށްާލީނ މަުހެގ ބޭުރަހންަގނުޑ )ބްރަިއން(ތަްއޔާރުކުރުަމށްަފހު ިފނިކުާރ ިދޔަަގނުޑ 
ްސ ދެުމންހުްނަނ ކޮްނެމވެްސ ބާަވތަކުެގ ުއރަެއްއ ނިވާކުުރމަށްޓަަކިއ ފޮިތ ނުަވތަ އެޫނންވެ

ިމ ބާވަުތެގ . ރަބަރު ނުަވަތ ޕޮލިީތން ޮކތަަޅކުންވެްސ އުރަެލއްިވދާެނެއވެ. ލެއްުވމަށްަފހުަގއެވެ 
މިފަދަ އުަރއެްއެގ ބޭނުމަީކ . އޭަގއި ާގތްާގތުަގއި ލޯވަޅުައޅާފައި ުހންަނންާވނެެއވެ، އެއްޗެްއނަމަ 

، ޭރގަިއ ަމސްތަްއ ހުްނަނިއރު އެަކތިައނެކެްއޗާއި ކޭްއތިެގން ހަންެމށިބްރައިްނ ދިަޔަގނޑުގެ ތެ
ިމއުަރއަކީ އެްނމެފަުހްނ . މަުހގެ ޭބރަށްލިޭބ ގެއްުލންތަކުްނ ސަލާމަތްކުުރމެވެ، ހަމުެގ ކުލަެކނޑި

، އެހެންަކުމން ޮދެވ ސާފޮޮކށްެގން . އެކްސްޕޯރަޓްށ ަމސްޕެކްކުރާިއރު ނަަގންެޖހޭެނ އެްއޗެކެވެ
  .ަފހަރަކަްށވެސް ހަަމ ެއއުަރ ބޭުނންކުރެިވާދެނއެވެއަެނއް 

 ދާވަނި ޖެހުމާއި، މަހުގައި އަތްލައި ގެންގުޅުން  5.2

އެަމހަކަްށ ، ގޮަތކީ ގޮުތން އެަމަހކަށްވެަފއިވާ  ޑިމަތީަގިއ ަމސްގެްނގުޅެަފިއވާ އޮ
 ސް ކޮްނެމ ކަެމްއގަިއވެ އެެހންކަމުްނ ުކރާ . ުމ އެއްޗެކެވެިޙއްމުަގިއ ަވރަްށ މުބު އަގުލި

ެލއްުވމަްށ  ާލިއރު އަަބުދވެސް އަތަްށ ައންގި އަިދ މަހުަގއި އަތް. ފަރުާވތެިރވާްނ ެޖހޭނެެއވެ
މަހުަގއި އަުތެގ ިނޝާްނ ، ނުލަިއ މަުހަގިއ އަތްަލއިިފނަމަ އަަތށް އަްނގި . ދަކުަރްނވާެނއެވެއާ

  . ސަބަބުްނެނވެ ުހންަނ ޤުދުަރތީ ތެޔޮަފަށލައިގެ  އަުތގައި ، ެއީއ އަުތަގއިާވ ޫހނާއި . ހުންާނެނއެވެ
  

ަމުހގެ ަމސްަގނޑަްށ ާދވަިނ  .އަަބދުވެްސ ާދވަނި އަުޅަވންާވނީ މަުހގެ ބޮލުގަެއވެ. ހ
ަލްނ ލޮލަްށ ލާަފއިުވމުން ބަހާދާަވނި ޖަ. ދަްށާވނެެއވެ  ވިއްކާެލވޭ އަގު ަމސް، ޖަހައިިފނަމަ 

ނުޑގެ ތެެރއަްށ ޖަރާީސމު ވަުނމަށް މަުގފަ، ހަޑިވުުމގެ އިުތުރން . ިހވެެގންެދއެވެަމހުެގ މަްސގަ
 .)ހ30-ކުރެހުން (.މުވެަފއިާވ ަމސްަގނޑަކީ ަސޝިީމ އަށް ަކމުުނދާ އެްއޗެކެވެޚަ އެކަމަށްޓަަކއި ޒަ

ނިޑވަުޅަގިއ ދާަވިނ . ށ ނުޑގަިއ ުނވަަތ ދޮީޅގައި ުނވަަތ ލަގޮ ފަހަެރއްަގިއެވސް މަުހގެ މަްސގަ
ައށް ާދވަިނ ޖަަހިއގެްނ އެެހންކަުމން ދޮޅި. ދޮިޅއަކީ ވަރަްށ ަބލިކަށި ަތނެކެވެ. ނާޅުާވެށވެ

މަުހން ލޭ ުހސްކުރުމަްށ . މަސްަނގަން އުޭޅނަމަ ގިނަަފހަަރްށ ވާ ގޮތަކީ ޮދޅި އިރަިއެގން ިދއުެމވެ
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ނިޑ ހަާލކުނުވެ  ހިްތ . ެމވެޙިއް ޮއތުްނ ވަރަްށ މު )ިހތްފަަޅއިނުަލއި( މަސައްކަތްކުާރއިުރ ަލގޮ
  )   .ށ30 -ކުރެުހން ( . ުއނދަޫގާވނެެއވެ ހިނގުްނ ުހއްޓުުމން ލޭޮހޅިތަުކގަިއ ހުންަނލޭ ުހސްުވަމށް

. ާދވަނި ައޅުވާީނ ައނަގތެެރއިްނނެވެވަނަ ދެ . ބޮޑެތި ަމުހގައި ދެ ދާަވިނ އަޅުާވެށވެ. ނ
 ).ނ30–ކުރެހުްނ (

 . ަނގޫފަްތ ައުތޖެހިްއޖެަނމަ އޮިޑއަށް މަްސ އެެތެރކުރުމުަގއި ަފސޭަހވާެނއެވެ. ރ

ނެޑއް ކަހަަލ  މަޑު، އޮޑީެގތެެރއަްށ މަްސނަަގއި ާބއްާވއިރު. ބ ކުނަލެއް ުނވަަތ ޮގދަޑި ގަ
ިކތަންެމ ކުަޑ އަިނޔާެއްއ ލިބުނަްސ އެަކމުެގ ނިާޝްނ މަުހެގ . އެއްޗެްއެގ ަމތީަގއި ާބްއވާެށވެ
 ެއއްޗެްއގެ މަީތގަިއ ަމސް ާބްއވަިއގެން  ުކަނލެއް ނުަވަތ މަޑު . ހަށިަގނުޑގަިއ ުހންާނނެެއވެ

ހުޅުނބު ފޭުބމުްނ ސަލާމަްތ ، އި ކޫުރއެިޅ ލަކުނުލުާމއިސާފުކޮށްަހދާަނަމ މަުހގެ ަހންަގނޑުގަ 
 . ކުރެވިާދެނއެވެ

ކަންފަްތަގނުޑ ީރއްޗަްށ ، މަްސ ާބއްާވއިުރ ަގއިޮދށްާވ ކަންަފތްަގނުޑ ހަލާކުުނާވނެެހން . ޅ
 .ަލން ވާެނެއވެޕާލައް

ުކނާ ަތއްޓުަމތީަގިއ ބާްއަވއިެގްނ ުކރަންެޖޭހ ހުިރާހ ކަެމއްެވްސ ަމހަްށ ކުރަްނާވީނ މަޑު. ކ
  . މަީތގަިއ ބާްއވަިއެގންެނވެ
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ނޑުގެ ބޭރުގެ ގުނަވަންތައް :  29ކުރެހުން   އެތެރެ ހަށީގެ މުޙިއްމު ގުނަވަންތައއަދި . )މަތީގައިވާކުރެހުމުގައި ( ހަށިގަ

 ކޮތަރި ތީގެ ދެވަނަ މަ

ސިކުނޑި ވަޅު 
)މަޑުތަންކޮޅު(

ނޑުދަށުގެ ދެވަނަ ކޮތަ ރިބަ

މަތީގެކުދިކޮތަރި 

ނިގޫފަތް

ނޑުކަރުތާކަންފަތްގަނޑު  ފަތްގަ
 

ނޑުދަށު  ބަ
ފޫޅުވަޅު
)ނަޖިސްބޭރުވާދޮރު( \

މައިކަށީގެ މަުދ
ިކޑްނީ

ނޑި ސިކު

ލަނގޮޑި 
)ހިްތ(

ގޮހޮރު

 
ނޑި ފޫޅުދަ

)ފޫޅުވަޅު(
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          . ދުވެސް ދާވަނި ޖަހާނީ މަހުގެ ބޮލަށެވެ އަބަ ) ހ.(މަހަށް ދާވަނި ޖެހުމާއި ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް  :  30 ކުރެހުން 

ބޮޑެތި މަހަށްނަމަ ) ނ. (ފަހަރެއްގައިވެސް ދޮޅިއަށް ނުވަތަ ލަނގޮނޑިއަށް ދާވަނި ނުޖަހާށެވެ ) ށ(
ގެ އެތެރެއިން އެއް ދާވަނި ބޮލަށްޖަހައި، އަނެއް ދާވަނި އަނގައި . ދެ ދާވަނި ބޭނުންކުރާށެވެ 

  .އަޅުވާށެވެ 
  

3:cnuheruk

 .eveSwlob eguhwm InWhwjinwvWd csevudwbwa
4:cnuheruk

(iLod)urwk

iDnogwl
(ctih)

wtwvun cSwaiLod cseviawgcaerwhwf
.eveSWhwjuninwvWd cSwaiDnogwl

5:cnuheruk

.eveSWrukcnunEb inwvWded wmwncSwhwmiteDob
 egiawgnwa inwvWdcaenwa ,iawhwjcSwlob inwvWdcaea

 .eveSWvuLwacniaeretea

 

 

 

)ހ(  

)ށ(  

)ނ(  
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  ސް މަރާލުން މަ  5.3

ވެްސ ަވރަްށ ެޔއް ަސޝިީމ ގްރޭްޑެގ ކޮންެމ ކަްނނެއް ، ޕާަންށ ެގންެދުވމާއިއެުކގައި ޖަ
ތިީރަގިއ މިަބޔާްނ ކުެރޭވ ޮގތްޫންނ އެެހްނ ޮގތަކަްށ . އިންްސޕެކްޓް ުކރެވެެއވެ، ބަލައި  ރަނގަޅަށް 

ެއެހންކަމުްނ . ްގރޭްޑ ކުުރމުަގިއ ަދށަްށދާެނ ެއއްޗެކެވެމަރާލެިވފަިއާވ ޮކންެމ ކަްނނެްއޔަީކވެްސ 
ރަނގަޅު ައގެްއ ލިބުމަށްޓަކަިއ ަސޝިމީ ގްރޭްޑެގ ކޮންމެ ަކންެނއްެޔއްެގވެްސ ޮއންަނންާވީނ 

ނޑިވަަޅށް ކަށިޖަަހއި  ީރނޫދ އުަރހަ ާއއި ލޯ . ގެ ެމދު ޮތުރފާލެވިަފއެވެަމއިކަށީ، ސިކު
ރު ކޮްނމެ ކަންނެްއެޔއްވެސް މަރައިެލވިަފއި ޮއންަނންާވީނ ކިލޯގްރާމަްށުވރެ ބަ 30ބޮޑުކަންނެީލގެ 

  .މިޮގތުެގ ަމތީްނެނވެ

. ން ވާނެއެވެ މަރާލައަވަހަށް މަސް ، އުޅަނދުގެތެރެއަށް މަސް ނެގުމާއިއެކުގައި
ނޑާއި، މަސް މަރާލުމުން ށްއަވަހަ  ، ގިނައިރު ތައްޓުމަތީގައި ތެޅެން އޮތުމުން މަހުގެ ބޭރުހަންގަ

ނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވާނެއެވެ އެތެރެއިން މަސް   . ގަ

. ކޮށްލަްނވާެނއެވެ އޮޑީެގތެެރއަްށ މަސްެނގުާމއިއެުކގައި އެއްޗަުކން ބޮލުގައި ޖަަހއި ބުރާންތި . ހ
ޫތުނ އެްއވެްސ (ދަެނއް ހުިރ ުމުގރެއްކަހަަލ ރު ފުޭދވަރެްއެގ ބަ، އަތަްށ ބާރުެލޭވ ގޮަތށް ހިފޭކަހަލަ

ނެޑްއނެތް، ދާރަެއއް ނޑިވަާޅިއ ިދމާަގއިެއއް) ތު  .ޖަަހްނވާެނއެވެ ށްތަަލމަީތަގއި ބާރަ ، ޗަކުން ސިކު
 ރަކަްށ ައެންއ ބޮނޑި ާހ ބާވީ ، ަހމަ އަަވހަށް ، ޑިްނ ބުާރްނތި ނުިވނަމަ ނފަހަރެްއަގއި އެްއބޮ

 ).ހ31 –ކުެރހުން . (އަޅާީނއެވެ

 . ަނއްޓާެށވެުމގުުރަގނޑު ނުަވތަ އެެހންވެްސ ެއއްޗެއް ޭބނުްނކޮށްގެްނ ައނގަިއން ބުިޅ . ށ

، މަހުެގ ަބނޑުުފށް ކުނަުލަގއި ެޖހޭނެެހން ެތދަްށ ބާްއވާ، މަސް ުބާރންތިކޮށްުލމަށްަފހު. ނ
ނޑާ މީާހ މަުހގެ ދެފަާރަތށް ެދފަިއ ބާލާ މަހުެގ ކަންަފްތަގނޑާިއ ިދމާިއން ދެފަާރތުްނ ، މަސްކަ

 . ހިފަަހއްާޓނީެއވެ) ެދމެަދށް މަސްލައި އޭާނގެ ދެަފއި(

ބޮުލެގ ތަަލމަީތގަިއ އިނގިލިަތްއ . ިއާވ މަުޑަތންކޮުޅ ފާަހގަުކރާށެވެސިުކނޑިަވޅުގަ. ރ
 ) .ށ31-ކުެރހުްނ .  (ެނއެވެދާ ކާއްތާލަިއގެްނވެްސ އެަތްނ ޯހދި
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ނޑިަވުޅ ފާހަަގ ުވމުން . ބ މިކަިށ . ޑިގްރީގެ ަކިތމިެނއްަގއި ެއތަަނށް އޫކަިށ ަޖހާެށވެ  45، ސިކު
ިމތެޅިަގތުަމށްފަުހ މަުހެގ . ފަހަރަުކއެވެ ަހމަ ެއންމެ  މަްސ ތެިޅގަްނނާނީ ، ޖެނަމަ ރަނގަޅަްށ ެޖހިއް 

ކުއްިލައކަށް ަހށިަގނޑަްށ ެއރި ާވގި ޫދވުުމގެ ުކރިްނ . އަނަގ ހުުޅވޭެނއެވެ، ޙަރަކާތާިއ ބާރުެކނޑި
މިެހންުނވިަނަމ ައނެްއކާެވްސ . ޭއެގ ފަުހގަިއ ވާިގ ދޫާވނެެއވެ. މަީތ ކޮތަިރ ަބިއ ހުުޅޭވނެެއވެ

 ).ނ31- ކުރެުހން .  (ޖެހޭީނ ކަިށޖަހާެށވެ 

ނިޑ ަވޅަށް އޫކަިށ ެޖުހމަށްފަުހ ަފރާތް . ޅ ނިޑ ހަލާުކ ، ފަރާތަްށ ކަިށ ަހލުވައި  ސިކު ސިކު
ނޑި ަހލާކުވެ. ކޮށްލަްނވާެނއެވެ ނުޑގެ ަޙރަކާްތ ހުއްޓި  ،ސިކު ، މަސް މަރުާވއިަރށް ަހިށގަ

  . އަނގަ ހުޅުޭވނެެއވެ ،އަނގަިއގެ ދަުށަތލި އެލި 

. ެމވެޙިއްއި ޭއެގ ަމއިކަށީެގ ަމުދ ހަލާކުޮކށްލުްނ ވަރަްށ މު ލުަމށްަފހުގަ ރާސް މަ މަ    
އެަކްނ ތަޢާރަުފ ، ިމއީ ަޖޕާުނަގއި ީއާޖދު ކުެރވުުނ ކަަމކަށްވެަފއި. ުކރުެމވެ' ޕިތު'މިކަމަށް ިކޔަީނ 

ިމޮގތަްށ ަމއިކަީށެގ ަމުދ . ވެްސ ކިަޔއެވެ 'ަތަނގުޗީ މެތަޑް'ކުރިމީާހެގ ަނމަްށ ނިސްބަްތވާޮގތުްނ 
ތަކާިއ ކެމިކަްލ ޙަރަާކތްތަކުެގ ސަަބބުްނ ަމސްަގނޑަްށ ައންަނ ނޭެދޭވ ަބަދލުޔޯބަ، ށްލުުމންހަލާކުކޮ

ައދި ިމހެން ވުުމން މަުހގެ ެފންަވރު ަރނގަޅުކޮްށހުރުަމށް ެއހީތެރިކަްނ . ހަލާކުވުްނ ުހއްުޓވޭެނއެވެ
  . ލިބެއެވެ

މަުޑތަންކޮުޅްނ ކުޑަކީހަުކްނ ނުަވަތ ކީސްވަިޅއަކުްނ މަހުެގ ބޮލުތަަލމަީތގަިއާވ . ހ
ނޑިަވޅުން( ނޑާލައި) ސިކު . ސިުކނޑިާއއި ިދމާައްށވާ ޯލވަޅު ާހމަޮކށްލާެށވެ، ކުޑަތަންކޮެޅއް ކަ
 )32-ކުރެހުްނ (

ނިޑވަުޅގަިއވާ ޯލވަުޅން ބާނަިއގެްނ ، ހަރު . ށ ހެޮޔަވރުގެ ފަަލ ަނއިޯލނު ކަްނވާުރ ފަެށއް ސިކު
 ށް ައދި ކުަޑއިރުކޮޅަކު މިކަްނވާރުފަ . ކޮްށާޕލާށެވެމައިަކށި އޮްތ ިދގުިމނަްށ ، ެގ ެމދުތެެރއަށްމައިކަށީ 

މައިކަީށެގ  މިކަްނވާުރފަށް . ޭއރުްނ ަމއިކަީށގެ މަުދ ހަލާުކވެާދނެެއވެ. ދެކޮޅަްށދެކޮޅަްށ ދަމާާލށެވެ
ކުއްލި ުތރުތުުރ އެުޅމަކާއެުކގަިއ އަަބދަށްޓަަކިއ ޙަރަކާްތ ، އެކުަގއި އި ތެރެައށް ކޮްށޕާުލމާ

ނޑިާދނެެއވެ ، މިިލމީޓަރުހރި 2.5ނުަވަތ  2ަގިއ ބޭުނންކުެރޭވ ކަްނވާރަީކ ަޑޔަމީަޓރު ިމކަމަށް . ކެ
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ޭލނުބަިއްނ ެނިގފަިއ އޮްތ . މަހުެގ އިސްކޮަޅްށވުެރ ަތންކޮޅެްއ ދިުގ އެތިކޮޅަކަްށ ވުުމްނ ފުޭދނެެއވެ
 ).ހ33-ކުެރހުްނ . (ބާކީ އެތިކޮެޅްއެވސް މިކަަމށް ުފޭދނެެއވެ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ސިކުނޑި ވަޅު ) ށ(މަސް ބުރާންތިކޮށްލުން؛ ) ހ(މަސް މަރާލުމުގައި ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތް :  31ކުރެހުން 
    ސިކުނޑި ހަލާކު ކޮށްލުން) ނ(ހޯދުން؛ 

)ހ(  

)ށ(  

 

)ނ(     
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. މައިކަށީގެ ތެރެައށް ކޮްށޕުުނ ކަންވާުރފަށް ނުަނގައި މައިަކީށގެ ތެޭރަގއި ބާްއވާެށވެ. ނ  
ެއހެން ކަމުން ބޮުލން ޭބރަްށ . ނޫެނވެ ޭބރަްށ މާ ިދގުކޮްށ ޭބއްުވން ބޭުނމެއް  ،ނަަމވެސް

އެމަްސ ، މިކަްނވާރުަފށް ިމގޮަތްށ ބޭއްުވމުން . ވަުރ ބޭއްުވމުްނ ުފދޭެނއެވެސމ 10
  .މަސްަގންަނ ފަާރަތށް ކަަށވަުރ ާވނެެއވެ  ކަން ޭބނުންކޮްށެގން' ަތނަގުީޗ މެތަޑް'މަރާލާފަިއަވނީ 

  

  

  

 

  

ނޑިވަޅުގައިވާ މަޑުތަންކޮޅުގެ މަތިން  )ރ. (ވީ ގޮތް ލުމުގައި ކަންތައް ކުރަން މަރާ މަސް :   32ހުން ރެ ކު  ސިކު

ނޑައި، ނަގާށެވެ     .ތަންކޮޅެއް ކަ

  )އެހެން ގޮތެއް (މަސް މަރާލުން  5.4

ކުޑަަވގުުތ ، ކުރިްނ ެދންެނުވނު ޮގތް ފިަޔަވއި އެެހްނ ޮގެތއް ޭބނުންޮކށްެގން 
. ްނމާލެިވދާެނއެވެއެްއމަަސްއކަތުން ަމސްަމރައިލުުމގެ ަކްނތައް ނި، ކޮޅެއްގެ ތެޭރަގއި

ތެރޭަގިއ  ޚާއްަޞގޮެތއްަގިއ ޖަާޕނުގެ ިވޔަާފރިވެިރން ޭބނުްނަވނީ ީވހާވެސް ުކޑަވަުގތު ކޮޅެްއގެ 
ތިީރގަިއ މިަވީނ  .ައވަަހށް މަްސ ފިނިކުެރވިަފއި ވުަމށެވެ، މަސްމެުރމާިއ ާސފުކުރުން ނިްނމާެލވި

  .މަސްމަރާުލުމގަިއ ސަމާލުާވްނވީ ޕޮިއންޓްތަުކގެ ޚުލާާސއެކެވެ
  

 ދެލޯ ، ެއްއނެްތ ަވރުަގަދ ެއއްަޗކުން މަުހގެ ބޮުލގައި  ުމގުެރްއ ުނަވތަ އެޫނންެވސް ޫތނު ދާރަ . ހ
  ).ހ32-ކުެރުހން .  (މަސް ބުާރންތިޮކްށލާށެވެ، ދެެމދުްނ ތަަލމަީތގަިއ ބާރަްށޖަަހއި

9:cnuheruk

.eveSWgwn ,iawDnwk caeLokcnwt cnitwm eguLokcnwtuDwm WviawguLwviDukis
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މައިކަށީގެ މަދުގެ ތެރެއިން ދިގުމިނަށް ފަލަ ) ހ. (ންވީ ގޮތް ލުމުގައި ކަންތައް ކުރަ ރާ މަސް މަ  : 33ކުރެހުން   

ނޑި ވަޅުން ކެނޑިތަނުން، ބޮލުގެ . ކަންވާރު ފަށެއް ކޮށާްޕށެވެ  ކަންވާރު ފަށް ވައްދާނީ ސިކު
ނޑުގައި އިންނަ ހިމަ ލޯވަޅަކުންނެވެ  ނޑިވަޅުގެ މަޑުތަންކޮޅު މަތިން ) ށ. (ކަށިގަ ސިކު

ނޑާލާށެވެ    .ގެ ތެރެއަށް ނައިލޯނު ކަންވާރު ފަށެއް ކޮއްޕާލާށެވެ ގެ މަދު ށީ މައިކަ ) ނ. (ކަ

)ހ(  

)ށ(  

)ނ(  
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  . ުމގުުރ ުނވަަތ އެެހްނވެސް އެްއޗެއް ބޭުނންކޮްށެގން މަުހގެ އަނަގއިްނ ބުޅި ނަްއުޓވާެށވެ. ށ

ަގދަައށް  ،ދޭެތެރއަށް މަސްަލއި ަމހުެގ ެދފަރާުތގަިއ ދެަފިއ ހުްނާނނެެހްނ ދެަފއި. ނ
ނޑުފުްށ އަިޑއަްށ ބާްއވައި މިޮގތަްށ ހިަފހަްއޓާ. ހިފަހައްާޓެށވެ ދެފަާރުތ ، ީނ މަުހެގ ބަ

ނުޑ ަފއިގެ    . ފަރާުތގަިއ ެޖހިފަިއ ޮއްނނާނެެހްނނެވެ ެއތެރެ ކަންފަްތގަ

ައތުެގ ބޮުޑވަިއ ިއނގިިލ ކާްއތާލަިއގެްނ ސިުކނޑިަވޅުމަީތަގިއ ، ަމހުެގ ބޮުލެގ ތަަލމަީތގައި . ރ
 ).ށ31 –ުކރެހުްނ .  (އިްނނަ މަޑުަތންކޮޅު ޯހދާެށވެ

ނޑިވަުޅ  .ބ ިދގުކޮްށ ވަުރެގ  ސމ 4މަިތްނ ) ަމޑުތަންކޮޅު(ތޫނު ވަިޅއެްއ ބޭނުންޮކށްެގން ސިކު
ނޑު ފަޅާާލށެވެ ނޑާލާ ތަުނން ބޮލުެގ ކަށިަގނޑު ާހމަާވްނ ޖެޭހނެެއވެ. ހަްނގަ - ުކރެހުން . (މިކަ

  ) .ނ32

 ެއތަުނން . ލިތަުނން ސިުކނޑިާއއި ދިާމަގއި ިހަމ ލޯވަެޅއް އިްނނާެނއެވެޑާ ިމ ކަނ. ޅ
ނޑީގެ ތެެރއަށް ފަލަ  ައިދ . ޕަިއ ސިުކނޑި ހަލާކުކޮށްާލށެވެއްކޮ ވަުރަގދަ ކަްނވާރުަފށެއް ، ސިކު

ަމއިކަީށގެ ދިުގމިަނށް ިމކަންވާުރފަްށ ) މައިކަީށގެ މަުދެތރެއިން(އެއަްށފަހު މައިަކށީގެ ތެެރއިން 
  ) .ހ33–ކުރެުހން ( . އަިދ އިރުކޮޅަުކ ދެކޮަޅށްދެކޮަޅށް ދަމާާލެށވެ .ކޮށްޕާލާެށވެ

ސމ ވަރު ަވރު ބޮލުގެ ބޭަރްށ ފެންަންނ  10މައިކަީށގެ ެމދަށް މިކޮއްިޕ ކަންާވރު ފަުށން . ކ
 . ބާކީބައި ބުރިޮކށްލާެށވެ ،ހުންަނ ވަރަްށ ަބހައްޓާަފއި

ނިޑ ހަާލކުކޮށްލާީނ ގޮ ފުރަތަމަ  ުތގަިއ އަުޅަގނޑު ުބނެފަިއވާީނ ަމުހެގ ސިކު
ޖަަހއި ހެލުުވމުެގ ެތރޭަގއި މައިކަީށެގ ެތރެއަްށ ާދްނ  ަނަމވެސް، އޫކަށި . އޫކަށި ޖަަހއިެގްނނެވެ

މިެހންުވމުްނ . އޮްނނަ ަމގަްށ އެއްޗެތި ހުރަްސވެ، ެއމަުގ ބެުދމަކީ އެކަީށެގންާވ ކަމެކެވެ
. ކަންވާުރފަްށ ެވްއދުަމށް ދަިތެވ ުނވަަތ ެއއްޮގތަކަްށެވސް ެވްއދޭޮގތްުނުވމަކީ އެަކށީެގްނ ާވކަމެކެވެ

ނާޑިއ މައިކަށި ެފޭށ ހިސާބުވެްސ ދެަވނަ ގޮުތގަިއ ކަންވާ ުރފަށް ވަްއދާިއރު، ބޮލުގެ ކަިށގަ
ެއހެންަކމުްނ ަމއިކަީށގެ ެމދަްށ ކަްނވާރުަފށް ެވއްުދމަްށ . އޮްނނާީނ ގެއްުލެމއްނެިތ ސަާލމަުތްނނެވެ
ނިޑަވޅާއި ިދމާިއން ަތންކޮޅެްއ . އެްއވެސް ފަހަރަުކ ަދއްޗެްއ ުނާވެނއެވެ ައދި ިމގޮުތގަިއ ސިކު

  . ހަްނަގނޑު ަފޅާލާފަިއުވމުްނ އެަތްނ ފެްނނަްނ ުހންނަެލއްކުޑަވާެނއެވެ، ނުަނގައި
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ނޑުގެ   މަހުގެ ދެ ) ހ: (ދެވަނަގޮތެއް ލުމުގައި ކަންތައްކުރަންވީ މަރާ މަސް :  34ރެހުން ކު  ފަރާތު ކަންފަތްގަ
ނޑައިލާށެވެ  ނޑުގެ އެތެރެއިން އޮންނަ ދުލިފަށުން ތަންކޮޅެއް ) ށ. (ބުޑުދޮށާއި ގާތުން ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކަ ކަރުގަ

ނޑާލުމަށްފަހު މަހުގެ އަނގައަށް ލޮނުހޮޅި ލައްވާށެވެ    .ކަ

)ށ(  

)ހ(  
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  މަހުން ލޭހުސްކޮށްލުން  5.5

، މަހުެގ ތާޒާަކން ހިފެހެއްުޓމަާށއި މަސްަގނުޑގެ ުކލަ ރީތިކޮްށ ުހުރމަށްޓަކައި 
މިަކމީ މަްސ ަތއްާޔުރ . ށްލަންެޖހޭެނއެވެމަސްމަަރއިލުާމިއ އެުކގަިއ ަވުގތުްނ ޭލ ހުްސކޮ
އަދި ސަޝިީމ މާރުކޭޓުަގއި މަަހށް ލިޭބ . ކުރުމުެގތެޭރގައި ހިމެޭނ ަވރަށް ުމޙިއްމު ަކމެކެވެ

    . އަުގވެސް މިކަާމ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ުގެޅއެވެ

، ކަްނނެލި ަވރަށް ބޮަޑްށ ަގަދ ަދއްކައި ، ބުޅީގަިއ ގަުތމަށްަފހު އިރުކޮޅެްއަވްނދެން 
ިމ ގޮަތށް މަްސ . ަމހުެގ ިމ ަޙރަކާްތތަްއ ަމއިތިިރަވީނ މަްސ ވަރުބަިލުވމުްނނެވެ. ަދއެވެދުެވ ހަ

ިމ މާްއދާއަކީ . ވަރުބަިލވުުމން ޭއގެ ަހށިަގނުޑގަިއ އުެފދޭ ެއއް ާމއްާދއަކީ ލެކްޓިްކ އެސިޑްެއވެ
، ފޮޅި ަހމައެެހންެމ މަްސ ތެޅި. މަސް ަމރުުވމުްނ މަުހގެ ަމސްަގނޑު ހަލާކުކޮށްާލ އެއްޗެެކވެ

 ºC35މި ގޮުތން ަބއެްއފަަހރު . ވެްސ ަމއްޗަށްެދެއވެިމން ވަރުބަިލވާިއރު ޭއގެ ހަިށަގނޑުެގ ހޫނު
ިމޮގތަްށ ހަިށަގނުޑގަިއ ޫހުނ ަމއްޗަށް ގޮސްަފިއވަނިކޮްށ . އަްށވެސް އަރާަފއިހުެރއެވެ

 އެުކވެެގން ަމހުގެ މަސްަގނޑު ) ެދ ކަންތައް(ހޫނާއި ލެކްޓިްކ އެސިޑް ، މަސްމަުރުވމުން 
ލެކްޓިކް އެސިްޑ ަހށިަގނޑުްނ ، ަރނަގޅަްށ ލޭ ހުސްޮކށްލެުވމާއި . ވެލައެ"ކައްކާ"

އެެހންަކމުްނ ލޭ . ހިާސބަކަްށ ަހށިަގނުޑ ފިނިެވސް ވެާލނެެއވެ، ބޭރުކޮށްލުާމއެކުަގއި
ައދި ޭލ . ހުސްކޮށްލުމަީކ މަސް ިފނިކުރުުމގަިއވެްސ ލިބޭ ހިސާބެްއގެ އެީހތެރިކަެމއްމެެއވެ

ނުޑ ެފންަވރު ަރނަގޅުުވމުަގއިވެްސ ބަެއއް ައދާކުރެެއވެހުސްކުރުުމން މަ    . ސްގަ

ޭއެގ ދެަފރާުތ ައރިަމތިްނ ކަންަފތްަގނޑުގެ ބުާޑއި ހަަމއިންެފށިެގްނ ، ކަންނެީލގައި 
. ަހމުެގ ަދށުްނ ކޮންެމ ފަާރތެްއގަިއވެސް ޭލ ހޮިޅއެްއ ޮގސްަފއިެވއެވެ، ނަގުުލެގ ބުޑާއިަހމައަށް 

ނުޑގެ ދަުށގަިއވާ  މި ބުނެުވުނ ، އޮަލނބަށްާވ ޮގތަށް ވަިޅހަރައިިފނަމަ ، އަޑިކޮުޅގެތެޭރަގއިކަންފަްތގަ
ނ އަިދ މަސް ަގންަނ ފަާރތަކަށް ވަަރްށ ަފސޭހަިއްނ . ލެވޭެނއެވެޑާ ލޭ ާނުރ ަވރަްށ ފަސޭހަިއްނ ކަ

ެމދުަގއި ެއފަރާތަަކށް ޔަޤީންކަްނ  ޭއރުން ޭލ ހުސްޮކްށފައިުވމާއި . އެވެއެތަްނ ެފންަނން ހުންާނނެ 
    . ެއވެލިބޭނެ

ނޑި ހަލާކުކޮށްލި ަނަމވެސް އޭެގ ފަަހށް ުކޑައިރުކޮޅެްއ ވަްނދެްނ ިހްތ ، ސިކު
ނުޑުމގަިއ ވަރަްށ . ހިނގަެއވެ އެެހންކަމުްނ ޭލ ހުސްކުރަްނ ަކނާޑ ަތންަތްނ ކެ
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ނިޑއްެޖނަމަ . އަވަްސާވންޖެެހެއވެ  ިވންުދ ، ެއީއ ިހތުެގ ހިނގުްނ ނުުހއްެޓނީްސ ެއތަްނތަްނ ކެ
  . ފަސޭހަކަާމއެކު ރަނގަޅަްށ ލޭހުްސވުަމށް ބާުރ ލިބޭީތއެވެޖެހުުމގެ ސަބަބުްނ 

ކަންފަތްަގނޑުެގ ބުޑުން ، މަުހން ލޭ ހުސްކޮށްލުަމށްޓަަކއި މަުހގެ ދެ ަފރާތު ައރިަމތިން . ހ
، ސމއަްށވުެރ ފުްނުނާވވަރަށް  2، ސމ ަހއި ތަުނން 10ނުަވަތ  5ފެށިެގން ފަހަަތްށ 

މި ޮގތުްނ . ިމ ތަްނތަުނން ލޭ ފައިބަްނވާެނެއވެ. ލާެށވެޑާއޮަލނބަްށ ކަނ، ހަމުްނފެިށގެން ައޑިއަށް
ނ  ).ހ34- ުކރެހުން . (ވެާނރެނީ ދެ އަރިަމތިްނ ޮގސްފައިާވ ދެ ލޭ ވެ ލެ ޑާމި ކަ

 
ނަޑށް ލޭ ފޮުނަވއިޭދ ަމއިލޭނާުރ ބުރިޮކްށލުމަށްޓަކައި . ށ ނުޑެގ ެއތެރެިއން އޮްނަނ ، ކަުރގަ ކަުރގަ

، އަނގަައްށ ލައްަވއި) ޑެކްޯހސް(ިދ ޮލުނ ޮހޅިެއްއ އަ . ާލށެވެޑާދުލިފަުށްނ ކުޑަަތންކޮޅެްއ ަކނ
ކުޑައިރުކޮެޅއްެގ ެތރޭަގއި ަކރުަގނޑުެގތެޭރގަިއ ހުރިޭލ . ބޭރަށް ޮލުނ ޫދކޮށްލާފަިއ ބާްއާވށެވެ

 ).ށ34-ކުެރހުން . (ބޭރުެވގެްނ ިހނަގއިާދނެެއވެ

  . ވަރަަކްށ ިމނިޓުހަިއއިުރ ބާއްާވށެވެ 10. ނ

ަމހުްނ ޭލ ުހސްކުރުމުަގިއ ަނުގލުގެ ެދ ، ން ޭބނުްނާވގޮުތަގއިމަްސަގންަނ ބައެްއ ފަާރތްތަކު . ރ
 3ިމ ޮގތުްނ ވަިޅ އަަޅނީ ަނގޫ ަފތުްނ ފެިށގެްނ ަމއްޗަށް . ްނޖެެހއެވެލަފަރާތުްނވެްސ ަކނޑާ

ނުޑގެ މަިތްނނެވެ، ވަަނ ުއރަހަާއިއ ހަަތރުަވނަ ުއރަހަާއއި ދެެމުދން  ަވޅި . އަިރމަީތ ކުަރގަ
ިމގޮަތްށ ަނޫގ ކޮޅުގަިއ . ްށ ެޖޭހވަރަްށ ުފންކޮްށ ވަޅިައޅަްނވާެނެއވެއަޅާިއރު ަކށީަގިއ ަރނަގޅަ

ނޑާިލއަަކސް ޭލ ހުްސުވަމށް މާބޮުޑ އެީހެތރިކަމެްއ ، ވަޅިައޅައި  ައރިަމތީ ޭލނާުރެގ ތިީރކޮޅު ކަ
ެއެހންކަމުްނ ކޮންެމެހން އެަކން ކުަރން ބޭުނމީ ަމްސގަްނނަ ފަާރތުްނ އެކަމަްށ . ނުލިބެެއވެ

  .އެޭދނަަމއެވެ

ޝިީމ ކަްނނެީލގެ ެފްނވަުރ ބަަލން ރަނގަޅަްށ ަދންަނ ކޮްނމެ ގްޭރޑަރއަކަްށވެްސ ސަ
ނޫްނނަަމ ކޮށްފަިއވަީނ ަބިއކުޅަބައިޯތ ، މާބޮޑު ދައްޗަާކިއ ުނލަިއ ޭލ ހުްސކުރިޯތ ުނވަަތ ުނކުރޭތޯ

ރަނގަޅަށް ޭލ ހުސްުނވާަނމަ އެކަން ައްނގަިއެދނީ މަްސަގނޑުެގ ތެރޭަގިއ . ދެެނގަެނޭވނެެއވެ
  . ަނ ކަުޅ ރަްތކުލައެްއގެ ވަރަްށ ހިމަިހމަާނރުތަކެްއ ހުުރމުްނނެވެހުން
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  ގޮހޮރު ނެގުން  5.6

ިޗސްމޭ ައިދ ފޫުޅަދނޑި ަފަދ ، ކަރުަގނޑު، ގޮޮހރު(އެތެެރހަީށގެ ގުަނވަްނތަކުަގއި 
މަްސ ނުބައިކޮްށ . އެކުެލވެެއވެ) ޖަރާސީމު(ގިަނ ޢަަދެދްއގެ ބެކްޓީިރޔާ ) ގުަނވަްނތަކުަގއި

އެެހންކަުމްނ ަވރަްށ . ޖަރާީސމެވެ އެކުެލވޭ ގެ ބޮުޑބައެްއ ައދާކުރަީނ ިމ ބައިަބއިަގއި ކުނިކުރުމު 
  )   29-ުކރެހުން . (ްއެމވެހިއަަވހަށް މިބަިއތަްއ މަާހއި ވަކިކޮށްުލން މު

ސމހަިއ 15ސމ ނުަވަތ 10އޭެގ ަމތިން، ސމ ދޫކޮށް  1ވަުޅެގ މައްޗަްށ ޅު ފޫ. ހ
. ިމ ކެުފްނ ކަފާނީ މަިތްނ ތިރިައށެވެ. ާލށެވެފާަބނޑަިއދުލުެގ ެމދުްނ ކަ، ދިުގމިުނަގއި

ނޑަިއދުލުްނ ަކފާތަްނ ވީ މީެގ އެްނމެ ބޮުޑ ބޭނުަމީކ . ްއމުކަމެެކވެހިވެްސ ކުޑަކޮށް ފެުޅމަކީ މުހާ ބަ
ނުޑތެެރއަށް ޖަްއވުެގ ަވއި ީސދާަވދެ . ެވސް ކުަޑކުރުމެވެހާދަުއރުވުުމގެ ފުރުަޞތު ވީ ، މަހުެގ ބަ

ިމ ބުެނުވުނ ، ނޑުން ަބއެްއ ުއނިކޮށްނުަލިއ ޭބއްުވންެވސްގަ ތް ހަމަެއހެްނެމ ކަރުާތ ފަ
ީޑްޕ (ަގނޑުކުރާ ، ކަުރތާ ފަތްަގނޑުްނ ބަެއއް ަކނޑައިަލނީ ފިނިކޮށް. ސަބަބަށްޓަކަިއ ުމޙިއްެމވެ

ކަންެނލި ެއއްތަުންނ ) ޗިލްކުރާ (އެހެންަކމުްނ ިފނިކުރާ . ކަންނެީލގަެއވެ) ފްރީޒް ކުރާ
ުއުފލާ ގެްނގުުޅމުަގިއ ވަިއގެތެެރއަްށ ހާމަުވުމން މަުހެގ ިފނިކަްނ ، އަެނއްަތނަްށ ގެްނދިުއމުަގއާއި 

ަމުހގެ އެެތރޭެގ ބަިއތަްއ ހާމަިވައދިުންނ ވީަހއިވެްސ ، ގެއްިލގެްނިދއުްނ ކުޑަކުރުަމށްޓަކައި
) ަމހުެގ އެތެޭރގެ ަބއިަތކުގައި ވަިއ ަދުއރުެވގެން(ވީާމ ަވއިެގ ސަބަބުން . ކުޑަކުރަންޖެެހއެވެ

 . ކަްނ ގެއްުލން ކުޑަކުުރމުެގ ޮގތުްނ ިމ ަބޔާންކުެރުވނު ދެަކންތަކަްށ ިވސްަނންޖެެހެއވެމަހުެގ ިފނި

 .ލިަތނުްނ ބޭރަްށނެޭރެށވެޅާބިާހއި ޫފޅުަދނޑި މި ފަ . ށ

ނީޑގެ ިތރީކޮޅު . ނ ެވސް ގާުތްނ ހާ ފޫޅުވަާޅއި ވީ، މަުހަގއި ހިާފފައި ާވތަުނން ،ބިހާިއ ފޫުޅދަ
ނ  ).ށ35-ުކރެހުން . (ލާެށވެޑާކަ

ނޑައިލުެމވެއަނެ    އޭުރން ިބހާިއ . އްޮގތަކީ ޫފުޅވަުޅގެ ވަަށއިެގްނ ަވއްކޮްށ ކަ
  ).ނ35-ކުރެުހން . (ދަާމލުުމްނ އުފުިރެގން އަްނނާެނއެވެ، ފޫޅުަދނޑި ަކނާޑނުލައި 

އެެހންކަުމްނ . ިރގެްނ އަްނނާީނ ޫފުޅ ަދނޑީެގ ބުުޑންެނވެފުމިޮގތަްށ އު              
ފޫުޅވަުޅެގ ސަރަަޙްއދަްށ ފެތުރޭެނ ) ަޖާރސީމު(ކްޓީރިާޔ ފޫޅުަދނޑީެގ ތެޭރގަިއ އެކުލެޭވ ބެ 

  . މަެގއްޯނންާނނެެއވެ 
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ނޑުގެ މަ. ރ . ލާށެވެޑާލޮާލއި ދިާމއަްށ ަކނ، ސމ ަވުރެގ ިދގުކޮށް 10ަފރާުތން  ތީ ކަުރތާފަްތގަ
ނުޑގެ ބުޑުން ލޮާލއިާގތަށް ަކނ ލުުމން ކަުރަގނޑާިއ ޮގޮހުރ ޑާދެފަާރތުެގ ކަުރތާފަްތގަ

  ).ރ35-ުކރެހުން . (ސޭހަާވނެެއވެދަަމއިަގންަނން ފަ 

  
     

   
ސމ ދޫކޮށްފައި އޭގެ 1ފޫޅުވަޅުގެ މައްޗަށް ) ހ. (މަހުގެ ގޮހޮރު ނެގުމުގައި ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތް  : 35 ރެހުން ކު  

ނޑައިދޫ ކަފާލާށެވެ 10މައްޗަށް  ބިހުގެ  ފޫޅު ދަނޑިއާއި) ށ.(ސމ ހައިވަރުގެ ދިގުމިނަށް ބަ
ނޅު ފޫ ) ނ. (ތިރީކޮޅު މަހާއި ގުޅިފައި ވާތަން ކަނޑާލާށެވެ  . ލާށެވެ ޑާ ވަޅުގެ ވަށައިގެން ވަށްކޮށް ކަ

ނޑުގެ މަތީކޮޅުން، ބޮލާއި ގު ) ރ( ނޑާލާށެވެ ޅި ކަރުތާފަތްގަ   .ފައިވާ ތަނުން ތަންކޮޅެއް ކަ

)ހ(  

)ށ(  

)ނ(  

)ރ(  
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ނުޑގެ ހިމަކޮޅު ދޮޅިާއިއ ގުޅޭަތުނން. ބ ނޑު ، ނުަލއިޑާދޮިޅކަނ، ކަރުގަ ޯބ . ވަކިކޮށްާލށެވެކަރުގަ
ނާޑ ަމހުަގިއ ދޮިޅ އުުފރާނުަލއި ޭބްއވުްނ މުޙިްއމީ މަުހެގ ސިަފ ރީއްޗަްށ އޮތުާމެއކު މަުހްނ ، ނުކަ

  ).ހ36-ކުރެހުން . (ބޯވަކިިވޔަ ުނދިުނމުެގ ޮގތުްނެނވެ

ނާޑއި ެދމެުދަގއިާވ ދުލިފަްށ އެއްކޮުޅން އަެންއކޮޅަށް. ޅ ، ކަުރވަުޅގެ ކަށިަގނޑާިއ ކަުރގަ
  ).ށ36-ކުރެހުން . (ަނގާެށވެ ،ވެސް ަކފައިދެފަާރތުން 

ނުޑގެ ުބުޑ ، ބޮލުގެ ބުޑާއި ކަރުަގނުޑގެ ބުޑާއި މަިއކަށްޓާއި ގުޅޭަތނުން . ކ ކަރުގަ
 ).ނ36-ކުރެހުން . (ލާެށވެވާނައްޓު 

ނާޑިއ ގޮޮހރުަގނުޑއެކުގައި . އ . ކަުރވަޅުެގ ތެރެިއންެނރެ ބޭުރކުރާށެވެ، ހަލާކުކޮށްުނލައި، ކަުރގަ
ނޑުތެޭރެގ އެ  ެދްނެމ ، ތެރެ ަފރާާތއި ބިހާއިއެުކގަިއ ުދލިފަށަކުްނ ގުިޅ ތަްތވެަފއިާވނަމަ ބަ

- ކުރެހުން . (މިބުެނވުުނ ަފދަިއން ކަުރވަުޅެގ ެތރެއިްނ ގޮޮހރު ަގނޑު ނެެރްނ ުއނަދޫގވާެނއެވެ
 ).ރ36

 .ަމސް ަރނގަަޅށް ޮދންާނށެވެ) ޫމދުލޮުނން(އޮހޮޭރ ފެުންނ . ވ

 

  ސާފުކުރުން  5.7

ަގިއ ބާްއވަިއފިަނަމ ކަޅުކުަލ ޮލނުމަީތަގއި އޮްނަނ ދުިލފަށަކީ  ކަުރވަުޅގެ ކަށިަގނޑު. ހ
އަިދ ެއ ދުލިަފށް ކަުޅވުުމްނ ަމހުެގ ތާާޒ ސިފަައްށ ަވރަށް ބޮުޑ . އަރާެއއްޗެކެވެ

ނަޑއި . އުނިކަެމްއގެުނވަެއވެ ، ެއހެންަކމުން ވަރަްށ ފަުރވާެތިރކަމާއެކު ިމ ދުިލފަށް ަރނަގޅަށް ކަ
ަފްށ ެނުގމަށްފަުހ ަކށިަގނޑުގެ މަީތަގއި ހިާފފަިއ ހުްނަނ ަހްނކޮޅުކޮޅާިއ ައިދ ދުލި. ނަަގންާވެނއެވެ

ކަށިަގނޑު ުހދުުކލައިަގިއ ، މަސްކޮޅުކޮޅު ާސފުކުރުމަށްޓަަކއި ވަީޅގެ ިމޔަިއން ރަނގަޅަށްކަަހއި
 ).ބ36-ކުރެހުން . (ފެންަނންެދްނ ާސފުކުރަްނވާެނއެވެ

ރަނގަޅަްށ ، ތިޮކުޅތަްއ ފިލުަވއިކަުރވަުޅެގ ތެޭރަގއި ުހންަނ ަހމާިއ ދުލީަގިއ އެ. ށ
  . ސާފުކުރަންެޖހޭެނއެވެ
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ނޑާއި ދޮޅިއާއި ގުޅިފައިވާ ތަނުްނ ) ހ: (މަސް ސާފުކުރުމަގައި ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތް    : 36 ރެހުން ކު  ކަރުގަ

ނޑައި، ވަކިކޮށްލާށެވެ  ނޑު ކަ ނޑާއި) ށ. (ކަރުގަ ނޑާއި ދެމެދުގައިވާ  ކަރުވަޅުގެ ކަށިގަ ކަރުގަ
ނޑުގެ ) ނ( .ލާށެވެ ނޑާ ދުލިފަށް ކަ ނޑާއި ބޮލާއި ގުޅޭތަނުން، މައިކަށީގެ ބަދަތަކުގައި ކަރުގަ ކަރުގަ

ނޑާއި ގޮހޮރު ނަގާށެވެ ) ރ. (ބުޑުހިފާފައި ވާތަނުން ކަރުގަނޑު ވަކިކޮށްލާށެވެ    .ކަރުގަ

)ހ(  

)ށ(  

)ނ(  

)ރ(  
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ނޑުގެ މަ ކަ ) ބ( ނޑައި ނަގާށެވެ ތީ ރުވަޅުގެ ކަށިގަ ބޮލާއި މައިކަށި ) ޅ. (ގައި އޮންނަ ދުލިފަށް ކަ
ނޑުގެ ބުޑު ހަރުލާފައިވާ ތަން (ގުޅޭތަން  ނަގޫފަތުގެ ) ކ. (ބުރުސް އަޅައި ސާފުކުރާށެވެ ) ކަރުގަ
ނޑާ ދެކަފި  ގެ އި އުރަހަ ބޮޑެތި ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލީގެ ބުރަކަށި ފުށާއި ބަނޑުފުށުގެ ދިގު . ލާށެވެ ކަ

 .މަސް މިވަނީ ފިނި ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ ) އ.(ލާށެވެ ކަނޑާބުޑުން ބައެއް 

)ބ(  

)ޅ(  

)ކ(  

)އ(  
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ނުޑގެ ބުޑު ަހރުލާފައި ުހރިަތން (ބޮލާއި މައިަކށި ގުޭޅތަްނ . ނ  ޅާ އުނގު، ބުރުސްއަަޅއި) ކަރުގަ
ނޑުލޭ އަދި ކަުޅމަސްަތްއ މުޅި. ސާފުކުރަން ޖެޭހނެެއވެ ްނ ެއއީ ެއތަުނގައި ހުރި ެލއާއި ގަ

  ) .ޅ36-ކުެރހުން . (ސާުފވަްނެދންެނވެ، ފިލައި

ަފުރވާތެރިަކމާއެކު ަރނގަަޅށް ، ަމހުެގ ބޭާރއި ެއތެރެ )ޫމދު ޮލުނން(އޮޮހރޭ ެފުނން . ރ
  .ދޮްނނާެށވެ

ައދި މަްސ . ަނގޫފަުތެގ ދެކަފި ުބރިކޮށްުލމުްނ ފޮީށަގއި ަބންދުކުުރމަްށ ަފސޭހަާވނެެއވެ. ބ
ނޑަިއ ތަްއޔާުރކުރުމުަގއި ޚާއްަސގޮްތތަެކްއ ގަްނނަ ަބއެްއ ަފރާތްތަުކން ރީ  ނޫދއުރަަހ ކަްނނެލި ކަ

މަތީ ކޮތަރިބަިއގެ ިދުގއުރަަހާއިއ (މީގެ ތެރޭަގއި ދިގު ެދ އުރަހަ . ހުރުަމށް ބޭުނންެވދާެނއެވެ
ނޑުަދށުެގ ދިުގ  ނޑާމުިޅްނ  )ަރހައުބަ ަރހަެއއްެގ ުބޑު ޮދށުްނ ުލން ނުަވތަ ިމިއން ޮކންެމ އުކަ

ހަމަެއހެްނެމ މަުހގެ ަނޫގފަތްއެުކގަިއ . ަބއިާހވަރު ކަފަިއލުން ިހމެެނއެވެއެއް ދެބައިކުޅަ
ނޑުްނ ިހމެެނއެވެ ިމ . ބުރިކޮށްލުްނ ުނަވތަ ަނގޫަފތުެގ ެދކަފި އެކިަވރަށް ބުރިކުރުން ުނވަަތ ކެ

ނުޑުމގެ ިމްނވަރަކީ ަމސްގަްނނަ ަފރާުތގެ ޭބނުާމއި ެއްއގޮަތށް ޮއންނަަކމެ  އުަރހަ . ވެކެބައިތަްއ ކެ
- ކުރެހުން . ( ނޑުމަށްޓަަކއި ކުޑަ އަތުކީެހއް ުނވަަތ ކީސް ވަިޅެއއްވެްސ ބޭުންނ ކުރެިވދާެނއެވެކެ

 ).ކ36

ޯލ ބޮޑު ަކންނެީލެގ ބޮޑެިތ ެއއްޗެީތގަިއެވސް ބުރިކަިށފުާށއި ަބނޑުފުުށެގ ުއރަހަަތްއ . ޅ
ެހީނ ިމ ެދ އުަރހަ ަބހަްއޓަންޖެ، ެއހެންކަުމން މި ބާވަުތގެ ަކންެނލީގައި . ކުރުވާެނެއވެ
 . ބުރިނުކޮެށވެ

ނޑަިއ ސާފުކުރުުމަގިއ ކުރަްނޖެޭހ ހުރިާހ ކަމެްއ ިނމުުމން. ކ ެދން ޖެހޭީނ ، ކަ
  ).އ36-ކުެރހުން .  (މަސްފިނިކުަރންާލށެވެ

 

  )ގުދަން ކުރުން (މަތީގައި މަސް ރައްކާކުރުން އޮޑި  5.8

ެގ ަމހުެގ ިމ ާބަވތު. ާބަވތްތަކެވެ' ލޭ ހޫނު'ކަންނެްއާޔއި ަކނޑުމަހުެގ ާބވަްތތަކަކީ 
ހާވަުރަގިއ  ºC28މުިޅ ޢުމުުރަގއިެވސް ޭއެގ ަހށިަގނޑުެގ ިފނިޫހނުިމން ހުްނނަީނ ެއވްރެްޖ 

، އަށºC35ްދިާމާވ ބަެއއް ޙާަލތްަތކުގަިއ ހަިށަގނުޑގެ ހޫުނމިްނ  ،ނަަމވެސް. ހިފެހެއްިޓފަެއވެ
ަދީނ އެސޮރުެމްނ މިޮގތަްށ ޫހުނގަަދެވގެްނ . އަށްެވސް ައރާކަމަްށވެެއވºC40ެއަިދ ަވރަްށ ަމުދން 
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. ބިރުގަުތމުްނ ުނަވތަ ބުީޅގަިއ ަގެނގެްނވިައސް މާބޮަޑށް ޙަރަާކތްތެިރެވގެްނ އުެޅން ފެުށމުންެމވެ
ެއހެންކަުމްނ ުޖމްލަކޮްށ . އަިދ ބަެއއްފަަހުރ ެއްނ ފަަހއި ިގނައިުރ ދުުވމުްނެވސް ިމހެްނވެެއވެ

ުވމުްނ ަހށިަގނުޑެގ ޫހުނ މާާބަރށް ުދވުާމިއ ެތޅިފޮޅުުމެގ ސަަބބުްނ ަވރުބަލި، ބެލެވޭނީ 
ވީާމ މަްސ ޭއެގ ތާޒާކަާމއިއެުކ އެްނމެ ަރނގަޅު ޙާލަތުަގއި ޭބއްުވމަށްޓަކަިއ . މަިތވާކަުމގަެއވެ

ޭއގެ ފަުހެގ ، އަްށ ެގނެސºC0ްޖެހެީނ މަސްަގނޑުގެ އެެތރޭެގ ިފނިހޫުނ ވީާހވެްސ ައވަހަކަްށ 
ތުތަުކގަިއ ތަފާުތ ކަްނަތއްތަކެްއ މި ވަގު . ހުރިހާ ަވގުތަުކެވސް ެއގޮުތގަިއ ހިފެހެއްުޓމަެށވެ

، އޮޑިްނ ބޭލުމާއި ، އެީއ އޮިޑމަީތަގއި ގުަދންކޮށް ެބހެއްޓުާމއި. ކުރަންެޖހޭ ިފޔަަވހިތަކެއް ާއދެެއވެ
 . ބޭރަށްފޮުނަވން ަބންދުކުުރމާިއ އުުފލުމެވެ

އެްނމެ ެފންަވރު ރަނގަޅު މަްސ ޯހދުަމށްޓަކަިއ ތިީރގަިއ ިމ ބުެނޭވ ދެ ަކންަތްއ 
 . ބޭުނންުކރުމުެގ ަފއިާދ ބޮެޑވެ އެއްކޮށް 

ނޑުެފނާިއ މޫދުޮލނާިއއެކުަގިއވާ ދިަޔަގނޑެްއެގ ތެެރއަްށ . ހ ައވަަހށް މަްސ ފިނިކުުރމަށްޓަަކއި ގަ
 .މަސްލާެށވެ

، ަސއުވީްސ ގަޑިއިުރ ވަްނެދްނ ފިނިުކރި މޫދުޮލނު ިދޔަަގނޑުެގ ތެރޭަގިއ ބެހެްއުޓމަށްފަހު . ށ
ނޑުެފުނގެ ެތރޭގަިއ މަްސުގދަން ކު އެއީ ަބނަދރަކަށް ާއދެިވ ނުަވަތ . ާރށެވެގަ

ނޑުމަީތގަިއިވައސް    .އޮޑިްނ ަމްސ ބޭލެްނދެްނ ބެެހއްޓުމަެށވެ، ކަ
 

ނޑު  5.9   ފިނިކުރި ދިޔަގަ

   

ިދޔަަގނުޑގެ ެތރެައްށ ، ފިނިކުރި ދިަޔަގނޑެްއގެ އެްނެމ މަޤްބޫލު ސިަފއަކީ
ނޑުތެޭރގެ ތަންަތްނވެސް(ގެނބިަފިއވާ މަުހގެ ހުިރހާ ަތނެްއ  ިފނިކޮށްދޭ އެއްެޗީތގައި ީސާދ  )ބަ

މަހުެގ އެތެޭރެގ ޫހނު ދަށްުކަރން އެްނމެ ަރނގަުޅ އެއްޗަީކ ފިނިުކރި . ޖެހިފަިއުވމެވެ
   . ދިަޔަގނޑެކެވެ
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  ؟ދިޔަގަނޑު ތައްޔާރުކުރަނީ ކިހިނެއް 

ނޑުފެން ޫމދުޮލނުގެ ދިަޔަގނ ނުޑކޮށްފައިުހރި ގަ ތެރެައްށ  ޑު ަތއްާޔރުކުރަނީ ފު
ބަިއ ދެ، ދެަބއި އަާޅނީ ަމސް ބަަހއްޓާ ފޮީށަގއި ނުަވތަ ފަލުާކގައި  މި. އަޅަިއގެްނެނވެ
ނޑުެފނަްށ    . ެއވެ) CSW(' ވޯޓަރ-ޗިލްޑް ސީ 'މިއީ . ބައި ޫމދުޮލނުެގ ނިސްބަުތންެނވެެއއް ގަ

  
ނޑުގައި މަސް ބަހައްޓަން ރަނގަޅީ ކިހާއިރެއްވަންދެން   ؟މި ދިޔަގަ
، ާނވެެގްނވަީނ ަމހުެގ ބޮޑުިމނާއި ދިަޔަގނޑުަގިއ ަމސް ބަަހއްޓަްނ ެޖހޭެނ ަވގުުތ ބި 

. މަހާިއއެކުަގއިާވ ދިަޔަގނޑު ެތޭރގަިއ ަގނޑުެފްނ ުނވިރި ހުިރ މިްނވަެރްއގެ މައްޗަެށވެ
ކިޯލްގރާމްަވރުެގ  40ކިލޯގްރާމް އާއި  30ަސޝިމީ ަކންނެިލ ކަމުގަިއ ބެެލވޭ  ުޒގެކުދިސައި

ަނމަެވސް ބޮޑެތިަމްސ . ކަުމާދނެވެ ަގޑިއިރާިއ ދެެމދުެގ ަވގުެތއް  12ގަޑިއިުރްނ  6ކަންނެިލނަަމ 
އާަދިއެގ ޮގތެްއަގއި ޭބޭނ ެއންެމ ބޮޑެިތ މަސްވެްސ . މިއަްށވުެރ ގިަނަވގުުތ ބެެހއްޓުްނ ބޭނުެމވެ

ެއހާ ވަުގތުްނ މަުހގެ އެްނމެ އެތެެރވެްސ . ގަޑިއިަރށްުވރެ ިއތުރަްށ ނުެބހެއްުޓން ަރނަގެޅވެ 24
ުދވަެހއްެގ ުމއްަދަތށްވެްސ މަްސ ނުބަިއނުެވ  ިދޔަަގނުޑގެ ެތޭރގަިއ ެއތައް. ފިނިާވނެެއވެ
ނުޑގައި ހުްނނަ މަސް  ،ނަަމވެސް. ބެހެއްޭޓނެެއވެ  24އެްނމެ ިގނަ ެވެގްނވެސް ، ިދަޔގަ

ނޑުެފުނގަިއ ، ިދޔަަގނޑުްނ ަނގާ ، ގަޑިއިަރްށވުެރ ިއތުރަްށ  ނުބަހަްއޓައި . ބޭނުެމވެ " ވަޅުލުން"ގަ
ނޑުވުާމިއ  ،ސަބަބަކީ ިދޔަަގނޑުގަިއ ާމގިަނ ަވގުުތވުުމން މަުހެގ ހަުމގަިއ ުހންަނ އަސްލުކުލަ ފަ

  . ލޮލަށް ުހުދ ކުލަ އެރުެމވެ
  

  ؟ ދިޔަގަނޑު ބަހައްޓާނީ ކޮންކަހަލަ ފޮއްޓެއްގައި

، ުނވަަތ ެއައށްވުެރ ބޮޑު) ކޮޑިމީޓަރ m32 )2ބޭނުންކުާރ ފޮްއޓަކީ 
، އިޮކށްަފއިާވނަމަ އަިދ ފޮީށެގ ެއތެެރ ަވތްަވތްަގނޑަްށ ބަ. އިންސުލޭޓްޮކށްފަިއވާ ފޮއްޓެެކވެ

ނޑުަގދަިއރު މަސްަތއް ހެުލުވން ކުޑަާވނެެއވެ ހަމަެއއާިއއެުކގައި ެފން ޭބރުކުރާނެ . ކަ
މަސް ިފނިޮކށް ބެެހއްޓުަމްށ ދެ ޮފށި . އުނގުިރއެްއވެްސ ފޮީށގައި ުހންަނންާވނެެއވެ

  . ގެްނގުެޅވޭަނމަ ާމ ރަނގަުޅާވނެެއވެ
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 ބޭނުންތެރި ބައެއް ކަންކަން  5.10

ންލުުމެގ ކުިރްނ ކޮންެމ މަެހއްެގ ޭބރުްނވެްސ ޮފިތ އޮުޅމުްނ ނުަވަތ މަްސ ިފިނކުރަ. ހ
ފޮށީެގ ުނވަަތ ަފލުކާގެ ިބއްތަުކގަިއ ކޭއްިތެގން ނުަވތަ ދިަޔަގނޑުެގ ތެރޭަގިއ ، އުރަެއއްލެްއވުުމން

. އެއްަމސް އަެންއމަހާިއ ކޭްއތިެގްނ ބޭުރ ަހމަްށ ލިބޭ ެގއްުލންތަުކން ސަާލމަތްަކްނލިބޭނެެއވެ
. ަރއަކީ ފޮތި ެއއްޗެްއވިައސް ުނވަތަ ޕްާލސްޓިކް ކޮތަޅަކަްށވިއަްސ ެއންމެ ރަނގަޅެވެލައްވާ އު

އެކްްސޕޯރްޓ . އޭަގިއ ަވރަށްިގަނ ޯލވަުޅ އަޅާފަިއ ހުްނނަްނވާެނއެވެ، ޕްލާސްޓިްކ ކޮތަެޅއްަނމަ
ރައަީކ ިމއު. އެ އުަރ ބާލާން ަހނާދްނކުރަންާވނެެއވެ، ކުރުމަށްޓަކައި ޮފށީަގއި މަސްަބންުދކުރާއިރު

 . ސާފުކުުރމަްށފަހު އަެނއްފަހަަރކަށްވެްސ ކަުމދާެނ ެއއްޗެކެވެ ވެ ދޮ

ފިނިކުރާ ދިަޔަގނޑުގެ ެތރެއަށް ފުށްޮލުނ އެޅުުމން ެއދިަޔަގނޑުގެ ިފނިހޫުނިމން . ށ
 . އެެހންކަމުްނ ަމސް ިފނިުވމުަގއި ައވަްސވެެއވެ. އެތަްއދަަރޖައަަކށް ދަށަްށެދއެވެ

ބޭުނންުވމުްނ ިއތުރު ަގނޑުފެްނ ، ެފން ވިެރމުްނާދވަުރ ބަލައި ދިަޔަގނޑުަގއި ުހރި ަގނޑު. ނ
ެއީއ . ައިދ ޭދތެެރ ދޭތެެރިއން ިދޔަަގނުޑ ައނބުރާލަްނާވނެެއވެ . އަޅަުމްނ ެގންަދްނ ެޖހޭެނއެވެ

 . މުޅި ިދޔަަގނޑު ތެރޭަގިއވެސް ިފިނމިްނ ެއއްަވރުކުުރމަެށވެ

ފެންަވުރ ފިިނވާެލއް ލަްސވުާމއި  ،ިދޔަަގނުޑަގއި ަގނޑުެފން މާބޮޑަށް މަުދވެްއޖެނަމަ . ރ
 .ދަްށވުްނ ިދާމވެެއވެ

ެފންަވުރ ފިިނވުްނ ލަްސވުާމިއ ، ެއްއ ފޮއްެޓއްަގިއ ާމ ިގަނ މަްސތަކެްއ ުހރުމުްނވެސް . ބ
 . ދަްށވުްނ ިދާމވެެއވެ

ގެ )ތާރމޯީމޓަރެއް މަްސަގނޑުެގތެެރއަށް ަޖހާ ޮގތަށް ކަްއޓެްއލާފައިވާ(ރޯމމީޓަރެއް ތަޕްރޯބް . ޅ
ިފނިކުރުަމށްފަުހގަިއ ގުަދންކޮްށ ބަހައްަޓީނ މަްސ . ަމހުެގ ެއތެރޭެގ ިފނިޫހުނ ބެލޭނެެއވެ އެީހގައި 

ެއީއ މަްސ . ތާރމޯމީަޓރެގ ބޭުނންތެރިަކްނ ބޮޑެވެ ވަކިތަެންއގަިއނަަމ ިމ ބާަވތުގެ 
 ަމސްގުަދން ، ިފނިޫހުނ ުހންަނވަުރ އަަބދުވެްސ ބަަލމުްނ ގެްނެދވޭެނތީވެ ފިނިކުރަންުލމަށްަފހު އޭެގ 

ވަކި ފަުލކާއެއްަގިއ . ާލންޖެޭހވަަރްށ ފިިނވުުމްނ ެއނޭގެނއެވެ) ފަލުކާއަކަށް(ަތނަކަްށ  ކުރާ
އިްނ  ºC0ީނ އެަމހުެގ އެެތޭރގެ ިފނިޫހނު  ަނގާ ) ފޮށިން (ފިނިކުރާޓޭންކުްނ ، ގުަދންކުރާ މަސް

ºC3 ެއާިއ ދެެމުދގަެއވ . 
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ނޑުފެން އެޅުން  5.11  ގަ

އެަމސް އެުހީރ ، އާިއ ދެެމދުަގިއ ހުުރމުން  ºC0 އިން  ºC3މަުހެގ އެެތޭރގެ ިފނިޫހނުިމން . ހ
ެއހެންކަުމން މަސްިފނިކުރަްނ ބަަހއްާޓފައި ހުިރ . ގުަދންކުރުަމށްޓަަކއި ުފޭދވަރަްށ ިފނިކުރެިވފަެއވެ

) ަނމަެވސް ވަަރށް ައަވސްކަމާއެކު ، ަރނގަަޅށް(ފޮށިން ނުަވތަ ަފލުކާއިން ނަަގއި މަހުެގ ބޭރު 
ވާަނަމ  ަމހުަގިއ ަހރުލާފަިއ ުހެރދާެނ ެލޔަކާިއ ެއހެްނވެްސ ހަޑިެއއް މީެގ ބޭނުމަީކ . ދޮވެާލށެވެ

ފަލުކާަގިއ މަްސ . ދެްނ ަހމަ ައވަަހށް ގުަދްނ ކުރާ ފަލުކާއަކަށް މަްސލާށެވެ. ސާފުކޮށްލުެމވެ
ެއންެމ އަިޑއަްށ ުފދޭަވރެްއގެ . ބަހައްާޓނީ ަގނުޑފެން ފަށަަލއަކާިއ މަސްަފށަލަެއްއ ހުންަނޮގތަެށވެ

އަެނއްކާެވސް ޭއެގ . ޭއގެ ަމތީަގއި ަމސްފަށަަލއެކެވެ. ްނ ަފށަލައެްއ ޮއންަންނވާެނއެވެބޯ ަގނޑުފެ
ނޑުފެްނ ފަށަަލެއކެވެ މިިއްނ ކޮްނެމ ަގނޑުފެްނ ަފަށލައަކީވެސް، . މައްޗަްށ ގަ

މަިތމައްޗަްށ . މަސްފަށަަލއާއެުކަގއި ރީއްަޗށް ިނވާާވވަުރެގ ޯބ ފަށަލައަކަްށ ާވްނޖެހޭެނެއވެ
ނޫްނނަަމ ބަރުބޮުޑވުުމެގ ސަބަބުްނ ެއްނެމ . ްނ ފަށަަލ މަަހށްުވެރ ގިަނނުކޮެށވެބަހައްާޓނީ ތި

 . އަޑީަގއިާވ މަްސ ފިތިެގން ހަލާކުެވދާެނއެވެ

ފަލުކާަގއި ުގދަންކުރާ މަސް ަބހައްޓާިއރު ެއންެމ އަޑީގެ މަސްފަަށލައިަގއި ަރނަގީޅ އެްނެމ . ށ
ނޑުފެ . ބޮޑެތި މަްސ ބެހެއްުޓެމވެ، ބަރު ާނއިއެކުަގއި މަސް ބެހެއްޓުަމށްފަުހަގިއ އޮޑިްނ ިމގޮަތށް ގަ

 . ބާލަން ނޫީނ ައްތލާކަށް ުނޖެޭހނެެއވެ

ނުޑގަިއ ިފނިކޮށްފައި . ނ  ަމސް  ،ދެްނ ަގނޑުފެނުަގއި ވަޅުަލއި، ިމގޮަތށް އެްނމެ ފުަރތަަމ ިދަޔގަ
 . ވެދެ ހަފްާތހާ ދުަވހު ހަަމ ރަނގަޅު ފެްނވަުރގަިއ ބެހެއްޭޓެނއެ، މިޮގތުަގއި ަބހައްާޓނަމަ

 

 ނުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް އެހެންގޮތް ޑިމަތީގައި ގުދަން ކުރުމުގައި ބޭ އޮ 5.12

  ސީދާގަނޑު ފެނަށްލުން  .ހ

މަްސ ، ލޭނުއަާޅ ަބއެްއ ުއޅަނދުފަަހުރގަިއ ިފނިކުިރ ދިަޔަގނޑުެނތި
 އެހެންަކމުން . ފިނިކުރުާމއިއެުކަގއި މަްސގުަދން ކުރުމަްށ ަހމައެަކނި ަގނޑުފެްނ ބޭނުންކުެރއެވެ

  .ހަމައެަކނި ަގނޑުފެން ޭބނުންުކރާަނމަ ިތރީަގއި މި ަބޔާންކުާރގޮަތށް ަޢމަލުކުރެިވާދނެެއވެ
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. މަސްބަހައްާޓޮފށި ުނވަަތ ފަލުކާެގ އެްނމެ އަޑީަގއި ބޯކޮށް ަގނޑުެފްނ ފަށަލަެއއް ަބހަްއޓާށެވެ. 1
މަްސ  އަިދ ިމ ަގނުޑފެނުެގ މަީތގަިއ ކަްނނެީލެގ ަބނޑުފުްށ އަޑިއަްށ ޮއްނނާެނ ގޮަތށް

އަދި ޮކންމެ މަެހއްެގވެސް ކަުރވަުޅތެރެާއއި ަބނޑުެތރެ ފުެރންެދން ަގނޑުފެްނ . ފަށަލަެއއްޖަާހެށވެ
، މަުހގެ ވަަށިއގެްނެވސް ަރނަގޅަްށ ޖެހިފަިއ ުހްނނާެނހެްނ ަގނޑުެފްނ ަޖއްސާ، އެޅުަމށްފަހު 

 . ހުރިާހ ހުްސ ާޖަގއެްއ ފުރާަލންާވެނއެވެ

 . ުވެރ ިގނަިއން މަސް ބަހައްޓަިއެގންުނާވނެެއވެތިން ބަރިައށް ،މަތިަމއްޗަށް . 2

ޮފށީގެ ުނވަތަ ފަުލކާގެ ބިްއތަކުަގއި ޖެހިފަިއ ، މަސްބަހައްޓާަފއި ުހންަނއިރު ެއއްވެްސ މަެހއް. 3
 . އަިދ ެއއްަމސް އަެނއްމަާހިއވެސް ޖެހިފަިއ ޮއެވގެްނ ނުާވނެެއވެ. ހުރެެގންުނާވނެެއވެ 

ނޑުެފނުަގިއ މަސް ވަޅުލުުމން ަމހުން ޭބރުާވ ހޫުނެގ ސީދާ ގަ ، ކުރިން ފިިނކުރުމެްއނެތި . 4
ަބއެްއދިާމއިްނ ުހސް ާޖަގ ، އަިދ ަމހުެގ ަވށަިއގެން . ސަބަބުން ަގނުޑފެން ވިެރންފަަށެއވެ

އަަވހަްށ  ،ވީމާ . ިމއިްނ ކޮންމެ ހުްސ ޖާަގއަކީ ަވއިހިެފހެއްޓިަފއި ުހންާނނެަތނެކެވެ. ހެޭދނެެއވެ
ވިރެމުްނދާ ަގނޑުފެނުެގ ، ގަޑިއިުރވުުމން 24އެހެންަކމުން . ވެ މަސް ފިިނުވމަށް ހުރަސް ެއޅޭެނއެ

ެދަމސް ޭދތެެރއަްށެވސް ިއތުުރ ، އުނިކަްނ ފޫެބއްުދމަށްޓަކަިއ ިއތުުރ ަގނޑުެފން މަަހށް އަޅައި 
ނޑުެފްނ ެވްއދޭަނމަ އެކަްނެވސް ކުަރންާވނެެއވެ އަިދ މިޮގތަްށ ތަކުރާރުޮކްށ މިަކްނ . ގަ

 . ކުރަންާވނެެއވެ

ިމގޮަތށް ީސާދ ، ނުޑަގިއ ފިނިކުާރ މަުހެގ ބޭރުްނ އުަރއެްއ ލަްއވަްނ ބޭުންނވާފަަދިއންދިަޔގަ. 5
ނޑުެފނަށްާލ ަމހަކަށް ުއރަެއއްެލއްުވމެއް ޭބނުެމްއނޫެނވެ ނުޑފެުނގަިއ ވަޅުލާަފިއ . ގަ ެއއީ ުހސްގަ

 .ހުންަނ ަމހުެގ ޭބރުހަްނަގނޑަށް ާމ ބޮޑު ގެއްުލންތަެކއް ނުލިބޭީތއެވެ 

އެަކށީެގންާވ ފެްނވަެރއްަގިއ ެދ ހަުފތާެއއްަހއި ދުަވުހ ، ގެ ަކންެނއްެޔއްޝިީމ ްގރޭޑްސަ. 6
  . ބޭއްިވދާެނވެ
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  RSW ރެފްރިޖަރޭޓަޑް ސީވޯޓަރ 5.13

ިފނިކުިރ ( RSWބައެްއ އުަޅނދުަފހަރުަގއި މަސްިފނިކުރުަމށްޓަކަިއ       
ސަިޝީމ ގްރޭްޑގެ  ިމަފދަ ިފނިކުރާ ނިާޡމެްއގައި . ގެ ިނޡާމެްއ ބެހެްއޓިަފއި ުހރެެއވެ) މޫދުޮލނު
  . އެްނމެ ރަނގަޅު ެފްނވަެރއްަގއި ެބހެއްޭޓނީ ހަފުތާއަަކށްުވރެ ިދގުޫނން މުްއދަތަަކށެވެ، ކަންނެލި

 ބޭރުކުރުން  އުޅަނދުން ކަންނެލި  5.14
  .އޮޑިން މަސްބޭުލުމގަިއ މިަބޔާންުކާރ ނުކުާތތަކަށް ަސމާލުުވން ޭބނުެމވެ

މަސް ައނބުރަިއފިަނމަ ަފހަރުަގިއ . ނުބރާށެވެަގނޑުފެުނެގ ތެރެިއން މަްސނަާގއިރު ނުއަ . ހ
، އަިދ މީެގ އިތުުރން . ލޮލަށް ބަަލއިލަްނ ުހތުުރވާފަަދ ަބނޑިެއއް މަުހގަިއލުމަކީ ގާތްކަމެެކވެ

ނުޑ ވަކިކޮށްހަާދއިރު  ނަޑއިެގްނ ގަ ަބއެއްކަހަަލ  ،ބަެއްއ މަްސަގނޑުެގ ިޅޔަވަިކވެ، މަސްކަ
ނޑުެފުނެގތެރޭަގއި ޮއންަނ މަްސ . ިއ ޮއެވދާެނެއވެބޭނުްނތަކަށް ަކުމނުާދވަަރށް ހަލާކުވެފަ ގަ

 .ބޮުލގަިއހިފާެށވެ، ނަާގއިުރ ަނގުުލަގއި ނުހިަފއި

ތައްުޓމަީތގަިއ ުނަވތަ ، އަުތންދޫކޮްށ އެއްުލާމއި. އުފުލަިއެގްނގުޅުުމަގއި ފަުރާވތެރިާވެށވެ. ށ
 .ވެބިންމަީތަގއި ވިައސް ަދމާފަިއ ގެްނދިުއންފަަދ ކަެމއް ކޮށްގެްނ ނުާވނެއެ 

ީވާހ . ވަިއެގ ެތެރއަްށ ާހމަކޮްށ ނުަވަތ ައވީަގިއ ގިަނވަުގުތވާްނ ަމސް ނުބާްއާވށެވެ. ނ
 .ުނވަަތ ބޭރަްށ ޮފނުަވްނ ބަްނދުކުރާެށވެ. އަަވހަކަށް ަގނުޑފެނުެގތެެރއަްށ ަމސްލާށެވެ

  

 

 

މަސްެވރިާޔގެ އާްމދަީނ ބިާނވެަފއިަވނީ އޭާނ ކުރާ ަމސްވެރިކަުމްނ ލިޭބ ެއއްޗެްއެގ 
. ައިދ މި ާއްމދަީނެގ މިްނވަުރ އެަކށައެެޅނީ ގިނަ ކަންތަްއތަކެްއގެ އެީހގަެއވެ. ެށވެމައްޗަ

އެއީ ޭބުރ (ެއްނެމފަހުެގ ބާޒާުރ ) ުނވަަތ އުެފއްިދ ެއއްޗެއްގެ (މިކަންކަުމގެ ތެޭރގަިއ މަުހެގ 

 މަހުގެ ފެންވަރު . 6



 ލޭނު މަސްވެރިކަން 

97 
 

ނޑުޮކށް ގަްނަނ ފަާރތަކަށް(ގޮްތ ލާިވއްކާ، )ޤައުމެްއެގ ުނވަަތ ައމިއްަލ ޤަުއުމގެިވއަސް ޯތ ގަ
ީސދާ ޭބނުްނ  ކަށްޯތ ނޫްނނަަމ ަތނުަގިއ އެާބވަތް ނުަވތަ ވަކިވަިކން ވިއްާކ ަފރާތަ

ބޭނުން ، މީެގއިތުުރން ެއބާވަެތއް ލިބެްނުހރި މިްނވަރަާކއި. ހިމެެނެއވެ) ކުރާފަރާތްތަަކށްތޯ
 ްއމުަކމަކަށް އޮތް ހިައދި އެްނމެ މު . ކުރާފަރާތްތަުކގެ ބޭނުްނ އޮްތ ިމންަވރެްއވެސް ިހމެެނއެވެ

  .ކޮލިީޓއެވެ! އާދެ، ކަމަކީ މަުހެގ ފެްނވަރު

ްއމު ެދތިްނ ކަމެްއގެ ަމއްޗަްށ ހި ފެންަވރާއި ެމދުަގއި ާވހަކަ ދައްކާިއރު ަވރަށް މު
ރެޭވގޮާތއި މަްސ ނުބަިއެވ ކު މާނަ) ިފްޝ ކޮލިޓީ(ެއއީ ޯރ މަުހެގ ފެްނވަުރ . ބަލައިލާްނޖެހެެއވެ

އާއި ިފނިކުރުުމަގއި ެއނެގން ޭބނުން ަބއެްއ މީެގ އިތުުރން ޯރަމސް ގެްނގުުޅުމގަ . ކުނިުވމެވެ
، މި ކަްނކަމަކީ ކޮންމެ ަމސްވެިރއަކުވެސް ސަމާލުކަން ދެްއަވންބޭުނން. މަޢުލޫާމތުވެސް ިހމެެނއެވެ

މަުހގެ ެފންަވރު ގުިޅފައިަވީނ ، ސަބަބަކީ. ްއމު އަދި އެާހމެ ަފިއދާބޮޑު ކަންަކމެވެހިވަރަްށ މު 
އަިދ މަްސވެިރާޔއަށް ރަނގަޅު ައގެއް ހޯަދިއދެނީ ފެންަވުރ . ވެެދންެނުވނު ކަންަކމާިއއެމަީތގައި 

   .ރަނގަޅުަމހެވެ

 އެއްޗެއްތޯ؟ ކޮން ) ކޮލިޓީއަކީ (ފެންވަރަކީ  6.1

ތާޒާ މަހަީކ ުނވަަތ ކެުއމަްށ ކަމުާދ ޙާލަުތގަިއވާ މަހަީކ ެފްނވަރުުހިރ 
، ބޭުނންކުަރން ޯހދަީނވެސް  އަިދ ެކއުމަށް . މަްސކަމުގަިއ ުބެނވެެއވެ' ކޮލިޓީ'މަސްކަުމގަިއ ުނަވތަ 

" ފެންަވރު"ނަަމވެސް މި ެދންެނވުުނ ެއއްެވސް އެއްޗަުކން . ވީާހވެސް ެފްނވަުރ ރަނގަުޅމަެހވެ
  . މީ ކޮްނ ެއއްޗެއްަކން އަްނގަެއއްުނެދއެވެ

ެއ ެއއްޗެއްަގއި ތިާމގެ ޭބުނންތަްއ ުފއްުދމުެގ ޤާބިލުކަްނ ، މީހަކު އެއްޗެްއ ޯހދާއިރު 
އެ އެއްޗެްއގެ ާބވަާތިއ ، ިމގޮުތން ބަލާބެުލްނތައް. ހާ ިމންަވރަކަްށތޯ ބަާލނެެއވެއެކުލެިވގެްނވަީނ ކި

ގަމީެހއް ަގންަނީމހާވެްސ ެއގަމީްސ ަގންަނީނ  ،ިމސާލަކަށް. އެްއގޮަތށް ަބދަުލވެެގްނވެސްާދނެެއވެ
ީމާހ ނަަމެވސް ބައިސްކަލެްއގަްނނަ . އެއާިއގުޭޅޮގތުން ހުރި ހުިރހާކަެމްއ ރަނގަޅަށް ހުުރމުްނނެވެ

  . ބައިސްކަލާިއ ގުޭޅގޮުތން ބަާލނެ ަކންކަމަކީ ގަމީްސ ގަްނނަ މީާހ ބެިލކަންކަމެްއ ޫނނެވެ

މަުހެގ ބޭނުްނތަކާިއ ، އެހެންަކމުން ަމސްގަްނނަ މީާހެވސް ބަލާނެ ަކންކަމަކީ
  . މިޮގތުން މި މީާހގެ ިކބާގަިއ ހުެރާދނެ ސުވާލުތަެކއްެވއެވެ . ގުިޅގެްނ ުހންާނެނ ކަންކަެމވެ
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  ؟ހަކީ ެކުއމަށް ރަނގަުޅވާެނ ެއއްޗެއްތޯ ިމމަ. ހ

  ؟ެބެހއްޓޭެނ ެއއްޗެއްތޯ ) ފްިރޖްަގއި(ިމ ަމހަކީ ުކޑަދުވަސްކޮޅަުކ ައއިސް އަލަމާީރަގިއ . ށ

  ؟ެކއުަމްށ ފަސޭަހވާެނ ެއްއޗެއްތޯ ިމއީ. ނ

 ؟ހީކުެރވޭާހ ަކމުާދއެއްޗަކަްށ ާވނެތޯ. ރ

ވަްސނުބަިއނުެވ  ،އްުޓމުްނވެސްއޭނާ އެަގތް ަމސް ދެުދވަހަުކ އައިސް އަަލމާރީަގއި ބެހެ 
. ަރހަމީެރވެ. ައދި އެަމސް ކެއުމަްށވެްސ ޭއނާއަކަްށ ދަތިަކމެްއނެެތވެ. ހުރެްއޖެެއވެ

އެީއ ޭއާނެގ . އެހެްނެވއްެޖނަަމ އޭާނ ިންނމާީނ އެމަހަީކ ވަރަްށ ަރނަގުޅ މަެހއްކަމުަގެއވެ
ކެްއކުމާއި ކެުއމަްށެވސް އެްނެމ ، ުމއްަދތަކަށް ބެހެއްޓުާމއި. ބޭނުްނތަކަށް އެަމސް ކަމުިދޔަީއތީެއވެ

  .ރަނގަުޅ މަހަކަްށ ެއމަސް ވީީތއެވެ، ކަމުދާ

އެމީެހްއގެ އެބޭުނމަަކްށ ، އެހެންަކމުްނ ފެްނވަރަކީ އެއްެޗއްެގ ބޭުނންހިފާ މީާހއަށް
ނުޑ ުނވަަތ ިމންަގނޑުތަކެވެ   . އެއެއްެޗއް ަކމުޭދޯތ ބަލާ މިްނގަ

 ފެންވަރުގެ މުހިންމުކަން  6.2

އްުމ ހި އެެތރޭެގ މާރކެުޓތަކަްށެވސް މު، ރަީކ ބޭުރގެ މާރކެުޓތަކަށާއި މަހުެގ ެފންވަ 
  . އެއްޗެކެވެ

ދުވަހެްއދުަވހަކަށް މަުހެގ ިވޔަފާިރއާިއ ކުރިމަތިާލ : އެކްސްޕޯރޓް ނުވަތަ ބޭރުގެ މާރކެޓު . ހ
ަނ ވީމާ މަާހއި ަމހުގެ އުފެްއދުްނަތއް ަގން. ޤައުމުތަާކއި ކުްނފުނިަތއް ިމދަނީ އިތުުރވަުމންެނވެ

ކޮްނެމ . ފަރާތްތަަކްށ ަމސް ވިއްަކްނ ިތބި ފަާރތްަތްއ މިަވީނ ކުރިައށްުވރެ އިުތރުވެަފެއވެ 
ވިކެްނ އޮތް ަރނގަޅު އަެގއްަގިއ ، ބަޔަކުވެސް މަަސއްކަތްކުރާނީ އެަބއެްއގެ ައތުަގއިުހރި ތަކެތި

ންެމ ަކުމާދ ތަކެތި އެަބއެްއެގ ޭބުނމަްށ އެ ، ަހމައެާއއެކުަގިއ ަގންަނ ަފރާތްތަަކށް . ވިއްކާލުަމެށވެ
ެއހެްނކަމުން ިމ ާވަދވެިރ ބާޒާުރގަިއ ކާިމާޔުބ . ޚިޔާރުކުުރމަްށ ަމގުަތނަވަްސ ވެެގންެދއެވެ

ނޑައަާޅ ފެްނަވރުެގ ިމންަގނޑަްށ ފެޭތ ބަޔަކަެށވެ، ކުރެވޭނީ    . ތަކެިތ ގަްނނަ ަފރާުތން ކަ
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ންަވރުަގިއ ިހފެހެއްޭޓނެ ަމތީ ފެ، އެހެންަކމުން އެްކސްޕޯރޓް މާރކެަޓށް ބޭުނންަވނީ
  . ލިބޭ ތަކެއްެޗވެ

އެެތރޭެގ ބާޒާރަްށ ، އެތެރެަވރީގެ ގިަނ ޤައުުމތަކުގައި : ޑޮމެސްޓިކް ނުވަތަ އެތެރޭގެ މާރކެޓް . ށ
މިޮގތުްނ . ބޭނުންކުެރވޭ މަުހގެ ެފންަވރު ަރނގަޅުުކރުަމށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ަވީނ ބޭނުްނވެަފއެވެ

  . ބޭުނންތަކަްށ ލިބިެދޭވ މަސް އިތުރުުކރުެމވެ ަތނުގެ ، ކުރެވޭ މަސައްަކުތގެ އެްއ ައމާޒަކަްށވާނީ 

ެއދެކަން ރަނގަުޅ ކުރެެވމުްނ ެއ މަޤްަޞުދ ، ދެކަމެްއެގ މައްަޗށް ސަމާުލވެ 
  :ެއއީ . ޙާޞިލު ކުެރޭވެނއެވެ

  ައިދ ، ފަރުވާކުޑަކޮްށ މަްސގެްނގުުޅމުްނ މަަހށް ލިޭބ އެިކގެއްުލންަތއް ކުަޑކުރުން. 1

 .ލެެހއްޓޭެނ ޮގތްަތއް ަތނަވަްސ ކުުރމެވެރައްކާތެރިަކާމއި އެކުގަިއ ބެ. 2

. މަސްެވރިޔާ އަުތން މަްސ ަގްނނަ ކޮްނމެ ީމަހކީ އެމަސްާކނެ މީހެްއނޫެނވެ
އެމަސް ކޮްނމެވެސް އެެހްނ ގޮެތއްަގިއ ، ގިަނއިން މަްސ ގަްނނަ ބަެއއް މީުހންނަކީ 

އެީއ . ކު މަްސގަެނެއވެއެހެންަކމުްނ މަްސވެިރޔާެގ އަުތްނ ތިްނ ާބވަެތއްެގ ބަޔަ. ލާަބއެކެވެކާވިއް
ނޑުޮކށް މަްސގަނެަފއި ަގނޑުކޮްށ ިވޔަފާރިކުާރ  ،ެވރިްނނަްށ ެއމަްސ ިވއްކާރިުކިދ ވިޔަފާ ، ގަ

އެަބޔަުކ ގަްނަނ މަްސ ގެްނގޮްސ ކާންޭބނުންކުާރ މީުހންަނށް ވިއްާކ ، ީމހުންާނއި) ހޯލްސޭލަރ(
ކެުއމަްށ ބޭުނންކުރަްނ އަިދ ސީާދ އެަބޔަކުެގ ، ާނއި)ރިެޓއިލަުރން(ކުދި ިވޔަފާަރެވރިްނ 

' ކަްސޓަމަރ'ިމއިްނ ޮކްނމެ މީހަީކވެްސ ަމސްވެިރޔާެގ . މީުހްނނެވެ) ޮކްނސިޔުަމރ(މަސްަގންަނ 
  .އެކެވެ

ބައެްއ ބާަވތުެގ ިވޔާފާިރއަށްޓަަކއި މަސްަގންަނ މީާހއަށްޭބނުްނވާީނ ަވަރްށ 
، ންނަީކ ބޮޑު ައގުދީަފއި ސަބަބަީކ އޭާނެގ ތަކެިތ ަގންަނ ކޮންިސޔުަމރު. ފެންަވރު ަރނގަުޅ މަެހވެ

  . ނަަމވެސް ވަަރށް ފެންަވރު ރަނގަުޅ ތަކެިތ ކާންޭބުނންާވ ީމހުންކަަމްށ ާވތީެއވެ

އެެހްނކަމުން ިމ ެދންެނވުނު ަކހަަލ . މަހަކީ ަވރަށް ައވަހަްށ ނުަބއިވާ ތަކެއްޗެވެ
 ކަޭށނަަގއި އެވިޔަާފިރ ެވރިާޔައށް ޭބނުްނާވނީ ުނބައިުނވެ ހުިރ ައދި ޭއގެ އެްނެމ ރަނގަުޅ ޙާލަތު 

ެއހެންކަުމްނ . ބަލަިއލާން ރީތިކޮްށ ހުންަނމަެހވެ، މުްއދަތަކަްށ ބެެހއްޓޭެނ ެފންަވރުަގއިވެްސވާ
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އޭާނެގ ކަސްަޓމަރުްނ ، ބޮޑުއަުގ ލިޭބ ބާާޒރަކަްށ ިވއްކުމަްށ މަސްަގންަނ ިވޔަާފރަވެިރާޔ ެބނުްނާވނީ
  .އެދޭަފދަ ފެްނވަުރ ރަނގަުޅ ަމހެވެ

 ފެންވަރު ބެލުން  6.3

ެކއުމަްށ މަްސ ަގންަނ މީހާައްށ ، ރިންެވސް ިއޝާރާްތ ކުެރވިަފއިާވނޭަފދަިއންކު
އަތްލުުމްނ ަރނގަޅުަކމަްށ ، މަހުެގ ެފްނވަުރ ަރނގަުޅުވމަކީ ބަލައިުލމަްށ މަސް ރީިތވުން 

  .ަވސްނުބަިއނުުވްނ އަިދ ެއމަުހގަިއ ަތއްޔާރުުކރެޭވ ކާާނއެްއގެ ރަހަ ރަނގަުޅވުެމވެ، އިޙްސާްސވުން 

ހަަމ ެދންެމއަކު ޭބނި ަމހެޭކ ، މަށް ރީިތވުްނ ުނވަަތ ަރނގަުޅުވމަކީބަލާބެލު
. މަުރވެ ިގނަިއރުވެަފއިާވ ެއއްެޗއްަގއި ެފްނނަްނ ހުންަނ ގޮަތށް ުނފެނުެމވެ. އެްއގޮަތށް ެފނުެމވެ

ނޑުގެ ެއތެެރ ސާފުކޮށް. ރީއްޗަށް ުހުރމެވެ، ކުލަތައް ސާުފެވފައި ގަދަޮކށް ، މަްސގަ
، ަހންަގނޑު ހިކި، ކުަލގެއްލި . ގެއްުލންލިބިަފިއ ުނވުެމވެ، ްށ އަިނޔާވެ މަހަ. އަލިކޮށްހުުރެމވެ

  .ރޫޖެހިަފއި ނުުހުރމެވެ

އަތްލުުމްނ ަރނަގޅުކަމަްށ އިްޙާސސްވުމަީކ ަމސްަގނޑުަގިއ ހިސާެބްއގެ ހަރުކަާމިއ 
ނުޑ . މަްސަގނޑުަގިއ ހިސާެބއްެގ ދެުމމެްއވެްސ ުހންާނނެެއވެ. ގަދަަކމެއްުހރުެމވެ ަމސްގަ

  . ަފއި ނުަވތަ ދެ އިނގިލި ދޭެތރެއަްށ ލަިއ ފިަތިއލުމުްނ ރޫިޅގެްނިދއުންަފދަ ަކމެްއ ނެތުެމވެމަޑުވެ

. ވުމަކީ އެްއވެްސ ކަހަލަ ނުަބއިަވހެއްަމުހގަިއ ނުުހރުެމވެނު މަސް ނުބައި 
ާފހަަގ ކުެރވޭކަހަަލ ެއއްވެްސ ވަެހއް މަުހގަިއ ، ނުބަިއވުުމެގ ައސަރުތަްއ މަުހަގއި ނެްތނަމަ 

ައިދ . މޫުދ ހުިއގެ ުލއިލުިއ ަވެހކެވެ، ނުަވތަ ވަެހއް ުހރިނަަމ ުހންާނނެ ވަހަކީ. ެއވެނުހުްނާނނެ
  . ުނވަަތ ުމޅަ ވަެހއްވެްސ ުނހުްނނާެނއެވެ' މަްސ ަވސް'ގަަދއަްށ 

ނެޑވެ ނުޑތަކަްށ ިމވަީނ ރަަހިއގެ މިްނގަ ކެއުުމގަިއ . އެްނމެ ފަުހެގ މިްނގަ
ގައަްށ ރަަހ ަރނަގޅުުވމާއި ައދި ކެުއުމގެ ަފހުްނ ފެންަވރު ހުރި ެއއްޗެއްކަުމގަިއ ެބލެވޭީނ ައނ
ރަަހ ރަނގަޅުކަަމށް ެބލޭނީ އަނގަައްށ މީރުުވމާިއ . އެމަުހެގ ސަބަބުްނ ޭނެދވޭ ގޮްތގޮްތ ުނވުެމވެ

ނުޑަގދަ. އެކުގަިއ ހަުރމަޑުމިްނވެްސ ަރނަގޅުވުުމްނނެވެ ެއހެންަނަމވެްސ ާކން ެއންެމ ، ަމސްގަ
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ެއެހންކަމުން މަުހެގ ފެންަވރު ަރނގަުޅވުުމެގ . ހުރުެމވެ ހިތްަހމަޖެހޭ ފަަދ މަޑުކަމެްއގައި 
  . ކެއްުކުމގެ ެފްނވަުރވެސް ރަނގަޅުެވެގން ޫނނީ ަރހަ ރަނގަެޅއްުނވާެނއެވެ، އިތުުރން

ނުޑގަިއ ، އެހެްނ ކޮްނމެ ާބވަެތއްެގ ަމހެކޭ އެއްަފދަިއން ެފާނއި މޫުދ  ުނވަަތ ކަ
އެެހންކަމުްނ . ނުސާފުކަާމިއ ެގްއލުންލިބެެއވެ ދިރިުއޭޅ ބާަވތްަތކަށްވެްސ ަޖރާީސމުެގ ސަބަުބން 

ގެްނގުުޅމުަގިއ ައދި ރައްކާކޮްށ ެބހެއްޓުުމަގއާިއ ެކއްކުމުަގިއ  ،ޚިޔާރުކުާރ މަސް ޚިޔާރުކުުރމުަގއި
ބައެްއާބވަުތގެ މަހަީކ ިއންސާުނންަނށް ަވރަށް ބޮަޑށް ނުަރއްކާެވދާެނ . ސަމާލުކަްނދޭްނެޖހޭނެެއވެ
. މަެހވެ )Ciguatoxic(' ސިޯގޓޮކްިސކް'ިމ ބާވަުތގެ މަހަްށ ިކޔަީނ . ެޗވެޒާތުެގ ިވހަ އުފުާލ ތަކެއް
މި ވިަހ ުއފުލާކަްނ . ެއވެ )Ciguatera poison(' ިސގޮޓެާރ ޕޮއިަޒން'މި ވިަހއަކަްށ ކިޔަީނ 

ނޑު ތަކުަގިއ ދިރިުއޅޭ . އެނގިފަިއަވނީ ަހމައެކަިނ ަބއެއްާބވަުތެގ ފަުރމަެހވެ ، ެއހެންަކމުްނ ާމކަ
ނޑުހިނގާ ދިިރއުޅޭަމހުެގ ) އޮިއވާިލ ކަނދުަފތިެވްސ ހިަމނައި(ައއިންތަާކއި ޮއިއާވލީގައި  ކަ

ބާވަްތތަކަކީ ިމ ދެްނނެުވނު ވިަހިއން ސަާލމަްތވެެގންާވ ބާަވތްަތއް ކަމުގަިއ ާއަދއިެގ ޮގތެްއގަިއ 
 ދިާމާވ ކޮްނމެ ، ެއހެންަނަމވެްސ ޮއއިވާިލމަުހގެ ތެޭރގަިއ ުއޅޭ ފަރުޮތޅި ަފދަ. ބެލެވިާދނެެއވެ

  .އެއްޗެްއވެްސ ކާލާ ޒާުތގެ މަސްަމަހކީ ރައްކާެތރި ތަކެއްޗެއްޫނންކަަމށް ބެލެވިާދނެެއވެ

  

  

  

  

މަހުގެ ފެްނަވރު ފަަދއިން ިމންަގނޑުތަެކއްެގ މަީތގަިއާވ ، މަހުެގ ކުިނވުމަކީ 
 ކުނިުވމުގެ . ެއީއ ސިލްސިލާއަކަްށ ހިނގަުމންާދ ކަންތަްއތަކަކާއި ޭއގެ ަނތީާޖއެކެވެ. ކަމެއްޫނެނވެ

އެެހންޮގތަަކްށ . ސިލްސިލާ ފެެށީނ ފެްނވަރު ގެއްިލގެން ިދއުުމގެ ެއންމެަފހުގެ މަރުަޙލާތަކުގަެއވެ
  . ބަޔާންކުާރނަަމ ުކނިާވން ަފށަީނ ެފންަވރު ދަަށށް ިދއުުމންެނވެ

ދިުއމުން އެއެއްެޗއް ވެެގްނދަނީ އެކަމަްށ ޭބނުްނނުހިޭފެނ  މުޅި ެފންަވރު ެނތިެގން 
  . ާޢއްމު ނަަޡރަކުން ބަލާއިރު ުކނިެވަފއެވެ ، މުްނ ެއއެއްެޗއް އޮްނނަނީ އެެހންކަ. އެއްޗަކަެށވެ

 މަސް ނުބައިވުން . 7
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، ޭއގައި މީރު ކާާނއެްއ ަތއްޔާރުޮކށް ، ކެއުމަށް ހޯުދނު މަހެްއގެ ޭބނުމަަކށްާވނީ
ެއހެންކަުމން ިއްނސާނުްނގެ ކެުއަމށް ބޭުނންކުރަްނ ކަމުުނާދ . ކެއުމުެގ އުފާ ާޙޞިލުކުރުެމވެ

ެއއެއްޗެްއ ، ވެ ހަލާުކވުުމގެ ސިްލސިާލގެ ަޙރަކާތްަތއް ހިނގައިިފނަމަ ވަރަްށ ެއއްޗެްއަގއި ކުނި 
  . ވެެގްނދާީނ ިއްނސާނުްނގެ ެކއުަމްށ އެކަީށގެްނުނވާ އެއްޗަކަެށވެ

ކާނާގެ ގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރާ ތަކެީތގެ ެތރެިއން ަމަހކީ އެންެމ ައވަަހށް ހަލާކުާވ 
އެމަުހގަިއ ުކނިުވމަށްބާުރޭދ ، ުތން ެފިށގެން ެފނުެގ ެތރެިއން ަމސް ބޭރުކުެރޭވ ަވގު. އެްއ ބާަވތެވެ

މިޮގތަްށ . ިމބަދަލުަތއް ައްނަނނީ ވަރަްށ ހަުލވިކަމާއެުކގަެއވެ. ޙަރަކާތްަތއް ިހނގަންަފށަެއވެ
  . އެްނެމފަހުްނ ެއމަހަކީ ުކނިވެަފިއވާ އެއްެޗއްކަމުަގއި ެވގެްނދެެއވެ، ބަދަލުަތއް އަްނަނމުްނގޮސް

  

 ނޑު ސަބަބުތައް މަސް ނުބައިވުމުގެ މައިގަ  7.1

ބަބުތަކުެގ ތެެރިއން އެްނެމ މަސް ނުބަިއވުުމެގ ސަ : ޖަރާސީމުގެ ސަބަބުން ނުބައިވުން . ހ
ޖަާރސީމުެގ ެތރެިއްނ ބެކްޓީރިާޔ ާޢިއލާގެ ޖަރާީސމަީކ ަވރަްށ . ްއމު ސަބަބަކީ ިމއީެއވެމުހި

ީސމު މަހުަގިއ އޭެގ ތެެރއިްނ ކިތަްނމެ ާބވަެތއްގެ ޖަރާ. ތަފާތު ާބވަްތތަްއ ިގނަ ެއއްޗެކެވެ 
ބަެއްއ ބާަވތުެގ ޖަާރސީުމ މަުހެގ ޭބރު ހަުމގަިއ ުހންަނ ޮލނީދެގ ތެރޭަގިއ . ދިރިުއޅެެއވެ

ނޑުތެރޭަގއާިއ ގޮޮހރު ެތރޭަގިއވެސް ދިރިުއޅެެއވެ. އުޅެެއވެ ހަަޖުމެގ  އީ އެ. ައދި ިމ މަުހެގ ކަުރގަ
އެީއ . ޮގތެްއނުެވެއވެހަްށ މަސް ދިިރދިިރ ުހންަނއިުރ ޖަާރީސމުެގ ސަބަުބން މަ . ނިޡާުމތެޭރގަެއވެ

ނަޑށް ިޙާމަޔތް ލިިބގެްނވާިތެއވެ، ީޢ ދިާފޢު މަަސއްކަތްކުާރކަމުންމަހުެގ ޠަބީ   . މަުހގެ ަމސްގަ

، މަސް ަމރުުވމާިއެއކުގައި އޭގެ އަިމްއލަ ޒާތީ ދިފާޢުެގ ނިޡާމު ނެިތެގން ދިުއމުން 
ނުޑގަިއ ުހންަނ މި ގޮތު . ޖަރާސީުމެގ ެގއްުލން ދެިނިވ ޙަރަާކތްތަްއ ެފށިަގނެެއވެ ްނ ޭބރު ަހްނގަ

ލޮނީދގެެތރޭަގއި އަދި ަކރުަގނޑުެތރޭގަާއއި ގޮޮހރުެގތެރޭަގިއވާ ަޖރާީސމުތަްއ ައވަސްކަާމއިއެކުަގިއ 
ނުޑގެ ެތރެއަްށ ޙަމަާލޭދންފަަށއެވެ. ގިަނެވގެްނދެެއވެ . ައދި ިމ ޖަރާސީުމތަްއ ަމސްގަ

ގިަނަވމުްނދާީނ  ަޖާރސީމުަތއް ްނނަުމންދާ ހަލާކުކޮށް ެއތަްނތަަނށް ވަ، މަސްފަށަަލތަކަށް ޙަމަލާދީ 
މިެހްނ ވުުމްނ . އެާއއިެއކުގަިއ ނުބަިއވަްސ ުއފެިދ ޭބރުާވްނފަށަެއވެ. ގުަނއިްނ އިތުުރެވގެްނނެވެ

  .މަސްކުިނވީެއވެ
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ނޑަށް އަިނޔާލިިބ ހަލާުކވެަފއިާވަނމަ މަސްަގނުޑެގ ެތރެައްށ ، މަހުެގ މަްސގަ
މަްސަގނޑަްށ ، ފަަދ ައނިާޔއާިއ ަހލާކުެގތެރޭަގއިމި . ޖަރާސީުމެގ ެފުތރުްނ ައވަްސވާެނއެވެ

ނޑު ފެިޅފައިުވމާއި  ތަްއޓުމައްޗަްށ ، ދާަވނިެޖހުން ުނވަތަ އެެހންވެްސ ގޮތަުކން ަމސްގަ
އަިދ ކަރާިއ ގޮޮހުރ . އެއްަލއިލެވިަފއި އޮތުުމން ލިެބމުްނދާ ގެއްުލންތަކާިއ އަިނޔާަތއްިހމެެނއެވެ

 ،އެއްޗެީތެގ ބާީކ ެއތިކޮޅުކޮޅު މަުހގަިއ ަހރުލާފަިއ ހުރުާމއި މި، ނެުގމުަގިއ ފަުރާވކުޑަކޮށްލެވުުމން
  . ފަރުވާކުަޑވުްނެވސް ހިެމެނއެވެ، ދޮެވ ސާފުކުުރމުަގއި ކަްނފަސޭހަކޮށް 

ޓޮއިލައިޓިކް ސްޕޮއިޭލްޖ އޮ: ޖް ނުވަތަ  ސެލްފް ޑައިޖެސްޝަން އޯޓޮއިލައިޓިކް ސްޕޮއިލޭ . ށ
ެއ ، މު ަފަދ ެއއްޗެްއދޭ ަޙމަލާއަާކނުަލއިނުަވތަ ސެލްފް ޑައިޖެްސޝަްނއަކީ ބޭުރން ޖަރާސީ 

އެއްޗެްއެގ ެއތެޭރގަިއ އެކުެލޭވ ާމއްާދތަކުެގ ސަބަުބން ާޚއްޞަޮކށް ހަޖަުމެގ ނިާޡުމަގއި އެކުލެޭވ 
" ައމިއްަލއަްށ ހަަޖމު"ާއދެ . ހަލާުކެވ ކުނިުވމެވެ، ދިަޔވަުރގެ ސަބަުބން މަްސަގނޑު ނުބަިއވެ

ނީ ގޮޮހރާއި ިފތުަގއި އެކުެލވޭ ިދޔަަވރުގެ ތެޭރގަިއ ހުްނަނ ިމ ޮގތަްށ މަސްނުަބއި ކުުރވަ. ވުެމވެ
މި ެއންޒަިއމްްސއަކީ  މަސް ދިރިުހންަނއިރު އެތަކެީތެގ . އެންަޒއިމްްސގެ ޙަރަކާތުްނނެވެ

ގޮހޮަރށް އެތެެރވާ ާކނާ ަހޖަުމ ކުރުްނ ެރގިުއލޭޓްކޮށްޭދ ، ޙަރަކާތްަތއް ޮކްނޓްރޯލުކުރެިވެގން
، ސް ަމސް މަުރވުުމްނ މި މާްއާދތަކުގެ ކޮންްޓރޯލެްއނެތުުމން ެއހެންަނަމވެ. މާްއދާތަެކވެ

ނަޑިއދޫކަށިތަާކިއ ، ގޮޮހރުެގ ބޭރުން، ހަމަެއއްެނިތ ަމސައްކަތްކުރަުމްނ ިދއުުމެގ ސަަބބުން ބަ
ައދި މިދުލިަފްށ . މައިކަށި ގުޭޅތަުނގެ ަމތީަގިއވާ ރައްކާތެރިަކމުެގ ދުލިފަށް ހަލާކުކޮށްލަެއވެ

  .މަސްަގނޑަްށ ޙަމަލާެދއެވެ ހަލާކުވާ ިދމަިދމާިއން

ނުޑެގ ކުލައަށް ަބދަުލައއިސް ކުަލ  މިޮގތުްނ މަްސނުބަިއވުުމން ަމސްގަ
ަރަހ ނުަބިއވުާމއި އަިދ ަމސްަގނުޑ މަުޑވުާމިއ ިމ ޫންނވެްސ ައތްލުުމެގ ، ގޯސްުވމާއި 

ެއންެމފަހުެގ ަމރްޙަާލތަކުގަިއ . އިޙްސާސުްނ ެދނެަގނެވޭަކންކަަމްށ ބަަދލުތަްއ އާެދއެވެ
ައދި ަބއެއްަފހަުރ . އަތްާލއިރު މަުޑވެަފއި ޮއވެެދއެވެ، ނޑުފުުށގެ ކުަލ މުށިކުލައަަކށް ަބދަލުުވމާއި ބަ

ނޑަިއދޫ ެފޅި ! އާދެ. އޭ ިކޔަެއވެ ' ބެލީ ަބރން'މި ެހންުވމުްނ . ފޫގޮސްަފއިވެްސ އޮެވދެެއވެ، ބަ
ނޑުފުްށ ކެކިފަ"   . އެވެ"ބަ
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، މަހަްށ ައނިާޔވުާމއި، ށްޖަރާސީުމެގ ަސބަބުްނ މަްސނުަބއިުވމުަގިއ ާވޮގތަ 
މިބައިތަުކގެ ަތންަތންކޮުޅ ، ގޮހޮުރނަަގއި ާސފުކުުރމުަގއި ަފރުވާކުަޑވުުމގެ ސަބަުބން ކަރުއަޅައި 

  .މަހުަގިއ ހަރުލާަފިއ ހުުރމަކީ ައމިއްަލއަށް ހަަޖމު ވުުމަގއި ވަރަްށ ބޮޑަްށ ބާރުލިބޭ ކަމެެކވެ
  

 މަސް ނުބައިވެ ކުނިވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން  7.2

ނޑުން ލިޭބ މަާހިއ ެއހެިނހެްނ ، ރިންެވސް ިއޝާރާްތ ކުެރުވުނ ަފދަިއންކު ކަ
ވަރަްށ ައވަަހށް ، ގެްނގުޅުުމަގިއ ފަުރވާކުޑަކޮށްަލއިފިަނމަ، ނުަލއިޅާ ބާވަްތތަކަކީ ެއަތކެއްޗާއި އަ

ިމގޮަތށް މަްސނުބަިއވެ ކުނިަވނީ ައދި ަހލާކުވަނީ ޮކން ަސބަބުތަެކްއ . ވެކުނިވެ ނުބަިއވާ ތަކެއްޗެ
އެ ލިބޭ ެގއްުލންތަކުްނ ސަލާަމތްުވމަށް މަސައްަކތްކުރަްނީވ ، މެުދވެިރވެެގންކަްނ ެދނެަގނެުވމުން 

ިމ ަމޢުލުމާުތެގ އަީލގަިއ މަުހެގ ތާޒާަކން ދެެމެހއްޓުުމގެ ހުަނރު ހޯުދްނ . މަުގ ޯހިދދާެނއެވެ
  . ދާެނއެވެނުަވތަ ޭބނުްނހިެފނިިވ އުެފްއދުމަަކށް ެއމަްސ ބަދަުލކޮށްލުމުެގ ޙިކްަމެތއް ޯހދި 

އޭެގ ައޞްލުމަުހަގއިވާ ، ބޭުންނ ހިފަިއގެްނ ަތްއާޔރުކުރެޭވ ުއފެްއުދމުަގއިުހެގ ރޯމަ
ިމ ބާަވތުެގ އުފެްއދުުމގެެތރޭަގއި ަދޅުަގިއ . ރޯކަމާއި ތަޒާކަުމގެ ެއްއވެސް ިސފައެްއނުުހންާނނެެއވެ

ކަްށ ފިނިޮކްށ ކޮްނމެެވސް މިްނވަރަ، ކެއްކުމާއި ިހއްކުން، ބަންދުކުުރމާއި ދިލަ ެޖއްސުން 
ނޑުކުުރން   .އަިދ ބަެއއް އެހެިނެހން ގޮްތގޮްތވެްސ ބޭނުްނ ކުރެެއވެ، ގަ

މިކަމަީކވެްސ . އަެނއްޮގތަކީ ަމސް ޭއެގ ރޯކަާމއި ތާޒާކަްނމަީތަގއި ެބހެއްުޓމެވެ
ަމހަްށ ދޭްނޖެޭހ ަސމާލުކަމާިއ . ކޮންެމވެސް ުމްއދަެތއްގެ ިދގުިމަނށް ކުރެިވާދނެ ކަމެކެވެ

އެަމސް ބޭނި ިއރެކޭ ާދދި ، ެގންުގޅެްނެޖހޭގޮަތށް ގެްނުގޅެފިނަމަ ، ީދެގންފަރުާވތެރިކަން 
އެކަށީެގްނާވ ުމއްަދތަކަްށ ތާާޒކަމާއެކުަގިއ ެގންގުެޅވޭކަީމ ާޘބިތުޮކްށ ، އެްއގޮެތއްަގއި
މަހުެގ ތާޒާަކްނ ދެެމހެއްުޓމަށްަޓކައި ފަުރވާެތރިކަމާއެކުަގއި ބަަލަހއްޓަުމްނ . އެނގޭކަމެެކވެ
ނޑު ހަތަރުަކެމއްެވއެވެ ގެްނދަްނޖެހޭ ފަރުވާެތރިކަާމިއއެކުގަިއ ، ަވގުތު ، އެއީ ިފނިހޫުނިމން. މަިއގަ

  . އްޙަެތވެސި ލުްނ ައިދ ޢާްއމު ޅާއަ

 ފިނިހޫނު 
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  ފިނިހޫނުގެ މިންވަރު ބެލުން  .ހ

އެއްޗެްއެގ ިފިނހޫުނ ބެލުަމްށ ގެްނގުޭޅ ުއޞޫލުތަކާިއ ިމންަގނޑުތަެކއް 
އެހެންަކމުްނ ިފނިހޫުނެގ . ގޮެތއް ނޯްނނާެނއެވެ ނެވަަޒންކުެރވޭއޮެވގެްނޫނނީ ެއކަން 

ެދެނގަްނނާެނ ، ައންނަ ަބދަުލތައް ދެެނގަުތމަށްޓަަކިއ މިްނަގނޑުތަކެްއ ޤާއިމުކޮށް ، މިްނވަރުތަާކއި
މިޮގތުްނ ފިިނހޫުނގެ ބަދަލުުވްނ . ބޭުންނހިފަުމން ގެްނެދވެެއވެ، އުޞޫެލއް ަކނޑައަޅައި 

މިަންނ ެގންުގޅެީނ ިމންޖަަހއި ބައިކުރެވިަފިއާވ  ދެެނގަްނަނން ނުަވތަ އެބަދަުލތައް
ނުޑތަކެވެ އެީއ އެްނެމ ާޢއްމުކޮްށ . މިަފަދ ެދ ާބވަެތއްެގ މިްނަގނޑު ެގންުގޅެެއވެ. މިްނގަ

' ެފަރންހަިއޓް'، ިމންަގނޑާއި ) ސެންޓިްގރޭޑް(' ސެލްސިއަސް'ގިނަަބއެްއގެ ެތޭރގައި ޭބނުންކުާރ 
ނެޑވެ އެްއވަރެްއެގ ، ދަަރޖަތަކަކަށް ! އާދެ، 'ިޑގްރީ'ނޑު ހުްނަނނީ ިމ ދެ ބާަވތުެގ ިމންގަ . މިްނގަ

ެސލްސިއަސްެގ ދަަރޖައެްއ ަބާޔންކުަރނީ ޢަަދދެްއެގ ފަހަތަްށ . ަފެއވެހާދުރުިމންތަެކއްަގިއ ބަ
"ºC "ެއެެހންކަުމން ތިީރަގއި ިމބަޔާންކުަރނީ ެސލްސިއަސްެގ . މި ިނޝާން ޖަހަިއެގްނނެވ

ނުޑން    . ޔާންކުުރމުަގއި ަބލާ ުއޞޫލެވެަދރަަޖތަްއ ބަ ) ºC(މިްނގަ

ºC100 : ް؛ފެންކެކެން ފަާށ ިފނިޫހނުިމނ   

ºC37 : ާޞިއްަޙުތ ސަލާަމތުްނ ހުިރ ިއންސާެނއްެގ ަހށިަގނޑުަގިއވ
  ؛ފިނިޫހނުިމން 

ºC0 : ނޑުެފްނ ިވރެްނ ފެްނ ފިިނވެެގން ަގނޑުާވްނ ފަާށވަުރ ުނވަަތ ގަ
  ފަށާފިިނހޫުނމިން 

ނުޑާވވަރަްށވު މިނުަމށްވެސް ިމ ، ެރ މާަދށް ފިިނޫހނުބަލައި ފެންފިިނެވގެން ގަ
ނުޑ  މަްސ ފިނިކޮްށަގނުޑކޮށްފަިއ ، ިމސާލަކަށް. ޭބުނންކުރެެވެއވެ) ެސލްސިއަސް(މިްނގަ

ޭއެގ ، ާއއި) މަިއަނސް ތިރީްސ ދަަރޖަ ެސލްސިއަސް( -ºC30ބެހެއްޓުަމށް 
ނުޑތަްއވެސް ޭބނުންުކރެެއވެ   .ދަްށމިްނގަ

ތަރޯމމީޓަރ . ެއވެ'ަތރމޯމީަޓރ'ްނގުޅޭ އެއްޗަކީ ފިނިޫހނުެގ ިމންަވރު ިމނަްނ ގެ 
އެއްާބވަތަކީ ިބއްލޫރި ިހމަ ޮހޅިއެްއެގ . އުފެްއދުުމގަިއ ަތފާތު ޮގތްަތއް ޭބނުންކޮްށފަިއވެެއވެ
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ީމގެ އިތުުރން ގަޑިެއްއ ފަަދއިްނ . އަަޅިއގެްނ ަހދާފަިއވާ އެއްޗެކެވެ) މާކަރީ(ތެރެައށް ދިރޭަރަހ 
ީމެގ ިގަނ . އިލެކްޓްޯރނިކް ަތރޯމމީޓަރެވސް ުހރެެއވެ، ިޗއްާސއިކަށިލައިެގްނ ަހާދފައިާވ އެއް
ލިޔެިވެގްނ ، އެ ެއއްޗަކުން އެ ބަާލ ފިނިޫހނުިމނެްއ އަްނގަިއދެނީ ، އިލެކްޓްރޯނިކް ެއއްޗެތީަގއި

މި ާބވަުތެގ ބައެްއ ެއއްޗެީތަގއި ދިުގ ކަްއޓެްއހެންުހންަނ . ޢަަދުދތަކަކުންެނވެ) ޑިޖިަޓލް(ފެންަނ 
ނުޑެގ ެއެތރެއިްނވެްސ ިފިނހޫނު. އްލާަފިއވެެއވެއެ ' ޕްރޯބް'  ިމންިމ ެއްއޗެތިްނ ަމހުެގ ަމސްގަ

 . ބެލޭނެެއވެ

  ފިނިހޫނުގެ އަސަރު . ށ 

ނުޑތަކުގެ ސަރަޙަްއދުތަެކވެ ިމ . ޚައްުތއިސްަތވާެގ ސަރަަޙއްދަީކ ހޫުނ ކަ
ނޑުތަކުަގއި ިފނިހޫުނިމން ުހްނނަީނ ާއދަެވެގން  . ެއވެއާއި ެދމެުދގަ ºC30އިން  ºC25 ކަ

 އާާލުވމަްށވެސް ެއންމެ އެކަށޭނަ  މިހޫުނމިނަކީ މަުހގައި އެކުލެވޭ ޖަާރސީމާއި އެންަޒއިްމސް އުފެދި
މި ދެްނނެުވުނ މަސް ކުނިޮކްށ ހަލާކުކުާރ ، ަމސް ފިނިކޮށްިފަނމަ ،އެހެންަކމުން . ފިނިޫހނުިމނެވެ

ަޙރަކާތްތަކަްށ ހުއްުޓމެްއ ިމެހންުވމުްނ ެއތަކެީތގެ . މާްއދާތަުކގެ ާމަޙއުލަށް ހުރަްސ އެޅޭެނއެވެ
. ީމގެ ސަބަބުްނ ަމސްނުބަިއެވ ކުިނުވންވެްސ ލަްސެވެގންެދއެވެ. ނުަވތަ ަލސްުވމެްއ ައންާނނެެއވެ

، ިމގޮުތްނ ބަލާިއރު . އެހެންަކމުްނ މަުހގެ ތާޒާކަްނ ރަްއކާތެރިކަމާއެުކ ުހންަނ ވަުގތު އިުތރުވެެއވެ
ގެ ހޫނުަކން ނުބަިއެވ ºC5ދަަށްށދާ ކޮްނމެ ، އެކަށޭނެ ރަނގަުޅގޮުތގައި ިފނިކޮްށފައިާވނަމަ 

ީމެގ ާމނައަީކ ެއ އެއްޗެްއ ކަމުދާަފަދ . ކުނިުވމަްށވާ ާބުރެގ ދެަބއިކުޅަެއްއބައި ކުަޑވެެއވެ
ނޑުެފްނ ުނަވަތ . ޙާލަތުަގިއ ބެހެްއޓުމުެގ މުްއދަުތ ދެުގނަައްށ ެވެގްނދިުއމެވެ ެއހެންަކމުްނ ގަ

، އޮޑިަމީތގަިއ މަްސތަްއ ހިޔާކޮށް ، ޙާަލުތަގއިވެސް  އެހެްނވެްސ ފިިނކުރުމުެގ ަވސީަލތެއްެނތް
ޭއެގ ތާޒާކަން ، ެދވެްނ ޮއތް ިފނިަކމެއް މަަހށް ޯހަދއިިދނުުމން، ންާނއި ހޫުންނ ސަލާަމތްކޮށްވި އަ

  .ގިަނއިުރ ހިފެެހްއޓޭނެެއވެ

   

  ވަޤުތު 
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ިއްނ  ºC25ޚައްުތއިސްަތވާެގ ސަރަޙަްއދުެގ ާއދަިއގެ ިފނިޫހނުިމންކަުމގަިއވާ 
ºC35ާިމގޮުތްނ ބަލާއިުރ . އި ދެެމުދގެ ހޫުނގަިއ ވަަރށް ައަވހަށް މަްސކުނިެވގެްނ ިހނަގއިެދއެވެއ
ައދި މީެގ ިއތުރުްނ ައވީަގިއ . ގަިޑއިރާ ދެެމުދެގ ަވގުެތއްަގއި ަމސްކުނިެވއެވެ 10ގަޑިިއރާިއ  8

އެުކގަިއ ޖަރާީސމާިއ ެއންޒަިއމްްސެގ ޙަރަކާްތތަްއ ަވރަށް ހަުލވިކަމާިއ ، މަސް ާބްއވައިިފނަމަ
އެެހނިެހންވެްސ ، މަށާއި މަސްިފނިކުރު . ަމސްކުނިކޮށްލަެއވެވަރަްށ އަަވހަްށ ، އިތުުރވެ

ައިދ . މަުހެގ ޫހުނ ަމއްޗަްށދެެއވެ، ރައްކާތެރިަކމަްށ ބޭުންނާވ ިފޔަަވޅުތަްއ ނޭިޅދާަނމަ
  . މިހެްނުވމުްނ މަްސ ހަލާކުުވން ައަވސްވާެނެއވެ

  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަޅާލުން 

ނުޑގެެތރޭގަިއ ަވރަށް ިގނަ ަޢދަދަކަްށ ަޖރާސީމު އަިދ  މަހެްއގެ ގޮޮހރުަގާއއި ކަުރގަ
އެހެންަކމުްނ ަމަހށް އަިނޔާ ލިބިަފއިުވމުްނ . އެންަޒއިމްްސވާކަީމ ެއންެމންވެްސ ދަްނނަކަމެެކވެ

ނުޑެގތެރެައށް ަވނުަމށް ަމގު ަތަނވަސްެވެގންެދއެވެ . ޖަރާސީާމއި އެްނޒައިމްްސއަށް ަމސްގަ
ނަޑށް ދާަވނިެޖހުްނ ުނަވތަ ެއހެްނވެސް ގޮތަކުްނ މިޮގތަށް ލި ޭބ ައނިާޔގެ ތެޭރގަިއ މަްސގަ
ނުޑ ފަަޅިއގެްނގޮސް، ހަންކެނޑި  ނުޑގެ ތެެރއަްށ ެއްއވެްސ ެއއްޗަކަށް ވަެދޭވެނ ، މަްސގަ މަްސގަ
ނޫްނނަަމ ، އަެންއގޮތަީކ އޮީޑެގ ަތއްޓުަމއްޗަްށ ުނަވތަ ވަުތތެެރއަށް . ަމގެްއހުޅުުވމެވެ، ގޮްތވުމަކީ 

މިެހން ހެދުުމްނ . ހެްނވެްސ ަތނަަކށް މަްސ ެއއްލާުލމުްނ ުނވަަތ ވަްއޓާލުމުްނ ލިޭބ ެގއްލުެމވެއެ
ނުޑ ހަލާުކނުިވކަމުގަިއިވޔަސް މަސްަގނުޑގެ ަމސްފަށަލަތަުކގެ ިޅޔަަތއް ޫރިޅ ،  މަހުެގ ބޭުރ ަހްނގަ

ނޑަިއދުުލގެ އަޑިން ގޮހޮުރ ަފޅައިެގްނދިުއމާއި  އެތެެރިއން ޮއންަނ  ގޮހޮުރގެ، އަދި ަބއެއްަފހަުރ ބަ
ނުޑެގ ައޑިން އޮްނނަ ުދލި ފަަޅއިެގން ދިުއންފަަދ  ތުިނ ދުލިަފްށ ފެޅުްނ ުނވަަތ ކަރުގަ

މި ގޮަތްށ ދުލިަކނޑަިއގެްނ ގޮސްަފިއވާ ޮކންމެ ތަނަީކ ަޖރާސީމާިއ . ގެއްުލންަތއް ލިެބއެވެ
ނަޑްށ ހަަމލާދޭްނ ުހޅުޭވ މަގެެކވެ ްއ ގެއްުލަމީކ މިޮގތަްށ ލިޭބ ައނެ. އެންަޒއިމްްސ ަމސްގަ

، އެްއވެްސ ޮގތަކުްނ ބޮޑަްށ ިފތިއްެޖނަމަ . އެްއވެްސ ޮގތަކުްނ ަމހަްށ މާބޮަޑްށ ފިްއތުްނ ލިުބެމވެ
. ހަލާކުވުމަީކ ދާދި ފަޭސހަކަމެކެވެ އް މަހުެގ އެެތރޭެގ މަސްފަށަަލތަާކއި ދުލިަފއްތަ 

މަްށ ަޙަރކާތްތެިރާވ ނަތީާޖއަކަްށވަީނ ދެްނމެ ިމ ބަާޔންކުރެުވނުަފދަިއްނ މަސްުކނިކޮްށ ހަލާކުރު
މި ބަޔާްނެވދިޔަަފދަ ކޮންމެކަމަުކންވެްސ މަުހގެ ގޮޮހުރގަިއާވ . މާްއދާތަކަްށ ަމުގފަހިުވމެވެ

ނުޑެގ މަްސފަށަލަތަުކގަިއޖެހި ، ތަކެތީެގތެެރއިްނ ބަެއްއ ޮގހޮުރން ޭބރުވެ  ، ީސދާ މަްސގަ
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ިމޮގްތ ިދމާުވމުްނ . މަސްަގނޑަްށ ަވނުުމްނ މަްސަގނޑު ހަލާުކވުުމެގ ޙަރަކާތްަތއްފެިށެދއެވެ
  . ވަރަްށ ައވަސްަކާމއި އެކުގަިއ ަމުހެގ ފެްނވަުރ ަދށްެވގެްނދެެއވެ

ހަލާކުވެެގްނދަީނ ހަމައެަކިނ ، މަހަކަްށ މިަފަދ ާޙލަތެްއ ިދމާުވމުްނ ފެްނވަުރ ދަްށވެ
އޭެގ އިތުުރްނ ެގއްލުމެްއނުލިިބ ުހރި ރަނގަުޅ ަމހަށްެވްސ ެއނުަބއިަވމުްނާދ . އެމަެހއްޫނެނވެ

ހުެގ ޭނެދވޭ ައސަރުކޮށް ަރނަަގޅު އެަތއްަމހެްއެވސް ކަމުުނދާ ެއއްޗެތީެގ ޮގތުަގިއ ވެެގްނ މަ
  .ހިނގަިއދާެނއެވެ

  ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ައކީ ހުރިާހ )ަޖރާސީމް(އެއްޗެްއ ކުިނުވމުގެ ސަބަބެއްަކމުަގއިާވ ބެކްޓީިރޔާ 
ތި އެްނމެ ގިަނީއ ާޚއްސަޮގތެްއގަިއ މި ތަކެ ،ަނމަވެސް . ތަނެްއަގއިވެްސ އުޅޭ އެއްޗެެކވެ

ތަނެްއގެ ސާފުާތިހރުކަން ކުޑަިވވަަރކަށް ެއތަެނއްަގިއ ތަފާުތ . މުުޑދާުރ ތަްނތަުނގަެއވެ، ނުތާިހރު
ެލއާއި ލޮނދި ައދި ުކނިަވމުްނާދ . އެހެިނހެްނ ހަިޑތައް އިތުުރާވެނއެވެ، ޖަރާސީުމތަކާއި 

ައން ބެކްީޓރިާއއެްއ ުއފެިދ މަސްކޮޅުކޮޅާިއ އެހެިނހެްނވެްސ އެފަަދ ތަކެީތގަިއ ެއތަކެްއ ިމލި
ސާފުތާހިުރ ، މަސައްަކތުަގިއ ބޭުނންކުރާ ަތނާއި ތަކެތި ަރނގަަޅށް ޮދވެ. އާލާަވމުްނދާެނެއވެ

ރަނގަުޅ މަަހށް ނުަރއްކާތެިރ ަޖރާސީުމ ަނގުލުކޮްށޭދ ، ެއތަކެއްޗާިއ ަތނަކީ ، ނުކުރެޭވނަމަ 
  . ވަސީލަްތތަކަކަށްެވގެްނ ިހނަގއިާދެނއެވެ

ާރސީމަީކ މަްސ ކުިނވަުމންާދ ރޭްޓ ހަުލވިކޮްށޭދ ގިަނ ާބވަުތެގ ޖަ
. ބައެްއ ޖަާރސީމުން އިްނާސނުްނނަށް ެގއްުލންެދނިިވ ިވހަ އުފަްއދަެއވެ، ތަކެތިކަުމގަިއވާިއރު

އެެހންކަުމްނ މަުހެގ . ސާފުތާހިރުަކމަްށ ރައްކާތެިރާވންޖެޭހ އެްނމެ މުޙިްއުމ އެްއ ސަބަބަކީިމއެވެ
. ސާފުޮކށްފަެއވެ، އްާޗއި ަތން އަބަުދެވސް ބާްއވަްނޖެޭހނީ ދޮވެ މަސައްކަުތަގއި ޭބނުންކުާރ ތަކެ

ނިޑ ާބވަުތެގ ެއއްޗެްއ  ،އަިދ މިޮގތަްށ ޮދންަނއިރު ާސފުކުރުމުގެާބުރ ަވރުަގދަައށް ހުިރ ދޮްނނަކު
  . ބޭނުންކުަރން ާވެނއެވެ

ެއކި ބާވަުތެގ ، މަސް އެްއތަުންނ ައނެްއތަނަްށ އުފުަލއިެގން ގެްނގުުޅމާއި 
އެެހންކަުމން ޢާްއުމ . ަމހުަގއި ަވރަށް ިގނަިއން ައތްލާްނެޖހެެއވެ، ތަކުެގ މަސައްކަުތަގއިއުފެްއދުން 

ޞިއްަޙތުގެ ރޮނގުން ތިާމގެ ަހށިަގނޑުެގ ސާުފތާހިރުކަަމށް ަސމާލުކަްނދިުނމަކީ ވަަރްށ 
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 ައދި . ހަޑިވެަފއިާވ ފޭާރމާއި ނުސާުފ ައތަކީ ޖަާރސީމު އުފުލަިއދޭ ތަކެްއޗެވެ. ްއމުކަމެކެވެޙިމު
  . މިފަަދ ަޖރާސީުމްނ ިއންސާުނންަންށ ބަލިތަްއޖެެހއެވެ

 ކަންތައް  4މަހުގެ ތާޒާކަމަށް އަސަރުކުރުވާ 

މަސްކުނިކޮްށ ހަާލކުކުރާ ަޖރާސީާމިއ ެއންޒަިއމްްސގެ ޙަރަކާތްަތއް ފިިނހޫނުިމްނ : ިފނިޫހނު . ހ
  . ދަްށވުުމން ލަްސެވއެވެ

މަހަްށ ، ްނޖެޭހ ކަންކަންކުރުަމށާއި މަްސ ަރއްާކތެރިކުރުަމށްޓަކަިއ ކުރަ: ވަުގުތ . ށ
  . ހަުލިވވެެއވެ، މަްސނުބަިއވުުމގެ ރޭުޓ ައވަސްވެ ، ފިނިކަްނދިުނން ަލސްކުރުމުން 

މަްސގެްނގުުޅުމގަިއ ފަުރވާތެިރުވމާއިއެުކ ައނިޔާިލބި ހަލާކުވެަފިއާވ މަާހިއ : އަާޅލުން . ނ
  . މަީތަގއި ބެެހއްޓެެއވެރަނގަޅުމަްސ ވަކިކޮށް ބެލެެހއްޓުުމން ަރނގަޅުމަްސ ސަލާމަތްކަން 

މަހުެގ ، ގެްއލުންެދނިިވ ޖަާރސީމުްނ ަރއްކާތެރިުވމަށްޓަަކއި: ޢާްއުމ ޞިއްަޙތު. ރ
މަސައްކަުތަގއި ެގންގުޭޅ ތަކެީތގެ ސާފުތާހިރުަކމުެގ މުޙިްއމުކަން ވަަރށްވެްސ ، ސާފުތާހިރުަކމާއި 

 . ބޮޑެވެ

އެއްކޮުޅ "އެީއ  އްލުންެފްނަވރު ގެ  ،އަބަުދވެސް ަހާދްނ ބަހައްަޓން ޖެޭހނެކަމަކީ
ކުރެޭވެނ ގޮެތްއ މަެހއްގެ ފެންަވރު ައނބުާރ އިާޢދަފެްނވަރު ގެްއލިއްޖެ . ކަެމވެ" ދަތުެރއް

  . ނޯްނނާެނއެވެ
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