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miTUlckiTwkI aingirEsi bwhunc twacyWru koScfwaivW kclInc komiyuniTIsc ge twrujwmWaekeve.

mi TUlckiTcge awsclu ‘kclInc komiyuniTIsc’ liyefwaivwnI: robI hencDwrswnc, zwmIlW awHcmwwdu, fWtumwtu xwfIqW         

awdi jEDI scmitu

twrujwmW: zwmIlW awHcmwwdu, fWtumwtu xwfIqW, xirumInc awHcmwdu, awzclifW awHcmwdu, zIxWwnc xihWbc awdi 

awHcmwdu riyWzc jwauhwrI

pcrUfc belI: muHwacmwdu rwxIdu

lEawauTc: mwriywmc mWlikW

kurehunc: xirumInc awHcmwdu

foTO: zwmIlW awHcmwdu, robI hencDwrswnc, fWtumwtu xwfIqW awdi jEDI scmitu 

pcrincTckurI: sIpcriaW pcrincTwrsc

twacyWru kurevifwaivwnI miniscTcrI aofc aencvwairwmwncTc, aenWrjI aencDc vOTWr ge bEnumwSc aE.DI.bIge aehIaWai aekuaeve.
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sWfu veScTeac gWaimu kurumwSc twBwacvureac KiyWlwSc gencnWSeve ...

aejencDW: sWfuveSi twmcrInc pcrogcrWmc       

1 mwrcHwbW dencnevumWai bwaiverincge twAWrwfc

2 sWfu mujutwmwAu mi pcrogcrWmc mwswackwtc kurwnI kihineac?

3 DcremeTikc kwnekcxwncsc

4 duvwscvwrutwkeac

5 gEgwai aufedE kunIge swrvE ge twAWrwfc

  gEterEge kunIge mwacswlwtwac denegwtumwSc sWrvE kurumugwai bEnunckurevidWne gotctwkeac

6 komiyuniTI noTc

7 gEgwai kWdu twacyWru kurWnegotc

8 gEgwai kWdu twacyWru kurWnegotc

9 aekcxwnc bcrEncscTOmc

01 kunimwdukurumuge pclEneac aekulwvWlunc

11 mobilwaizExwnc

  sWfu veSi mwxcrUAugwai bEnunckurW vwBIlwtctwkWai aWlWtctwkuge fencvwru belumwSc kurWne suvWlutwac

  gEgwai aufedE kunIge sWrvE 

  vwkinc kurW mwswackwtctwac

  aencmenc aekugwai jwmWAwteacge Hwaisiacywtunc kurW mwswackwtctwac

kuni nwactWlunc: sWfu awvwSc TUlckiTc 

kWdufuni twacyWru kurWnegotc

 kWdwkI kobW? awdi kWdufuncNeacge bEnumwkI kobW?

 kWdufuncNeac hedumwScTwkwai bEnunckurevidWnE bwaeac twketIge misWlu

 kWdu hedumwSc bEnunckurWnE twketi hOdunc

 kWdu funcNeac hwdWnI konctwneacgwai?

 kWdu funcNeac aufeacdumugwai viscnwncjehEne aehenc kwnctwactwac

 kWdu funcNeac hwdWnegotc

kWdu funi

 kWdu funcNeac beleheacTunc

 kWdu funi aeacfuSunc awneacfuSwSc jehunc

 kWdu bEnunc kurunc
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މިުޅން އާ، އުއީްމދުން ފިުރގެންވާ ދުވަހެއްގެފެށުން ިއޢުލާނުކުރަމުން ިއރު އުދަރެހުން ފާޅުވާންފަށިައިފއެވެ. އީަނާސ އިާއ ކީަރމު މަޑުމަޑުން 
އިަތިރމިަތން ިހނގާލާފިައ އެދީަނ އެ ާސފު ގޮނޑުދޮށުގިައ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ިފޔަވަޅުތައް ިބންވަޅު ނަގަމުންނެވެ. އެ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގިައ ރާޅާ 
ލައްގާފިައއޮތް އެންމެ ބޮނިބގަނޑެއް ިފޔަވިައ އެހެން އެއްވްެސ އެއްޗެއް ނެތެވެ. ބައެއް އެހެން ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުން ފެންނަ ޕްލްާސިޓކް 
ކޮތަޅިާއ ހްުސފިުޅ ފަދަ ތަކެއްޗެއް އެރަށުގެ އިަތިރމިަތން ނުފެންނަކީަމ އެ ރަށަށް ިޒޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވިެރންވްެސ އެކަން ފާހަގަކޮށް، އެރަށުގެ 
ޤުދުރީަތ ީރިތކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކަމެކެވެ. އެ ރަށުން ޕްލްާސިޓކު ކޮތަޅު ނުފެންނަ ަސބަބީަކ ހްުސިވ އަހަރުން ފިެށގެން އެރަށުގިައ ޕްލްާސިޓކު 

ކޮތަޅު ގެންގުޅުމީަކ މަނާ ކަމެއް ކަމުގިައ ހަމަޖެއުްސމެވެ. އީަނާސ އީަކ ިމކަމުގަ ިއްސނަގިައގެން އުޅުނު އެކަކެވެ. 

ފިަތްސ ނަމާދުން އަވިަދވެގެން އީަނާސއިާއ ކީަރމު ގެއަށް ިދއީައ ރަށް ވަށާލާފައެވެ. ިދޔަ މަގުމީަތ އީެމހުނާ މިަރޔަމް ިދމިާވއެވެ. މިަރޔަމް 
ީމހުން  އޮންނީަނ  ަސރަޙައްދު  ރަށުގިައ ކިުނ އަޅާ  ިހފިައގެންނެވެ. އެ  ކިުނ ގެންގްޮސފިައ ހްުސ ބަރޯ  ަސރަޙައްދަށް  އެދީަނ ކިުނ އަޅާ 
ިދިރއުޅޭ ިހާސބިާއ ހަމައެންމެ 100 ީމޓަރު ދުރުގިައ ނަމަވްެސ އެކަމުން ރަށުގެ ރައިްޔތުންނަށް އެއްވްެސ އުނދަގުލެއް ނުވެއެވެ. އެހީެނ އެ 
ރަށުގިައ ކީުނގެ ތެރިެއން ފަނާވާ ޒާތުގެ )އޯގިަނކް( ބާވަތްތައް ގޭގިައ ގްަސކާނާ ހެދުމަށް ބޭނުން ކޮށްފިައ ކިުނ އަޅާ ަސރަޙައްދަށް ގެންދީަނ 
ވަރަށް މަދު އިެތކޮޅެކެވެ. އިަދ ކިުނ އަޅާ ަސރަޙައްދަށް ގެންދާ ހިުރހާ ކިުނވްެސ އަޅީަނ އިެކ ވައްތަރުގެ ތަކިެތ ވިަކކޮށްފިައ އެ ބާވަތަކަށް 
ޚާއަްސ ތަނަކަށެވެ. ިމާސލަކަށް ިބއްލިޫރ އެއް ިދމާލަކަށް، ޕުލްާސިޓކް ތަކިެތ އަނެއް ިދމާލަކަށް ިމހެނެވެ. ިބއްލީޫރގެ ބާވަތްތައް ރަށުގިައ 

ިޢމާރާތްކުރުމުގިައ ބޭނުން ކުރެއެވެ. އިަދ ޕުލްާސިޓކްގެ ބިައތައް ީރަސިއކަލް ކުރުމަށް ބޭރަށް ފޮނުވައެވެ. 

މިަރޔަމިާއ ަސލާމްކޮށްލަން މަޑުކޮށްލާފިައ ކީަރމުގެ ދެމިަފިރން ިދއީައ ގެއިާއ ިދމާލަށެވެ. ގޭގިައ އީެމހުންގެ ިއނިްތޒާރުގިައ އެ ދެމިަފިރންގެ 
ނުހަނު ދުޅަހެޔޮ 3 ދިަރން ބަނޑުހިައވެފިައ ިތއްބެވެ. ރަނގަޅު ހެނދުނުގެ ންާސތާއަކަށް ފަހު ކީަރމު ިދޔީައ ދަނޑަށެވެ. ިމފަހަރު މުޑުވަށްކިުރ 
ތިޮޅއިާއ ިމރުހުން ރަނގަޅު ފިައދާއެއްވާނެ ކަމުގެ އުއީްމދު ވަރަށްވްެސ ބޮޑުކަމުން އެނާ ހީުރ ވަރަށް ިހތްހަމަ ޖިެހފައެވެ. ކީަރމު ދަނޑަށް 
ދަމުން ިދޔީައ އީެމހުންގެ އަވަށްޓިެރންނިާއއެކު ިޙއާްޞކުރާ ގްަސކާނާފިުނން 2 ބިާލީދގެ ކާނާ ިހފިައގެންނެވެ. ިމފަހަރު ދަނޑުން އެހާ ރަނގަޅު 

ފިައދާއެއް ިލބުމުގިައ ިމގްަސކާނާގެ ިޙއާްޞ ވަރަށް ބޮޑުކަމުގިައ ކީަރމު ގަބޫލުކުރެއެވެ. 
ކާތަކިެތ  ބީާކވެފިައހިުރ  އަވްަސވެގީަތ  އީަނާސ  ފޮނުވާލިައފާ  މަދަރާުސއަށް  ކިުދން 
އަލަށް ހަދަންފަށިައފިައހިުރ ގްަސކާނާ ފުންޏަށް އެޅުމަށެވެ. އިަދ ިމިދޔަ ހަފުތާގިައ 
ފަތްކޮޅުވްެސ  އެއްކޮށްފިައހިުރ  ގިޯތތެރިެއން  ފުށުންޖަހާ،  ފިުނވްެސ  އެއްކުރަންފިެށ 
ވަރަށް  އުފެއްދުމަށް  ގްަސކާނާ  ިމގޮތަށް  ިމހާރު  އީަނާސ  އެއްކޮށިްލއެވެ.  އެއިާއ 

މޮޅެވެ. 

ީލޑަރެއް«ކަމަށްވާ  ވިެށ"  "ާސފު  ރަށުގެ  ކުރީަނ  ިއނިްތޒާރު  އެ  އީަނާސ  ިމހާރު 
ީސމާ އަށެވެ. ިމހާރު އެރަށުގިައ ިމފަދަ ިކތަންމެ ީލޑަރުންނެެއް އުޅެއެވެ. ިމީމހުން 
އީަނާސއިާއ އޭނާގެ އަވަށްޓިެރންނަށް ކިުނން ގްަސކާނާ ހަދިައ އެ ބަލަހައްޓާނެގޮތްތަަައް 
ިކޔިައދެއެވެ. ިމއަދު ީސމާ އެއަންނީަނ ކީުރދުވަހު ބިެލ ކާދުފިުނ އީަނާސ ބަލަހައްޓީަނ 
ވަރަށް  ގޮތިާއމެދު  ކުރެވޭ  އެކަން  އޭނާއަށް  ހީުރ  އީަނާސ  ބަލާށެވެ.  ރަނގަޅަށްތޯ 
އޭނާވްެސ  އެހީުރ  ގްަސތުކޮށްގެން  އޭނާ  ިމއަދު  އިަދ  ިހތްހަމަޖިެހގެންނެވެ. 
ީސމާ  ވާހަކަ  ވިެށ" ީލޑަރަކަށް«ވާންއެދޭ  ފަދަ  "ާސފު  ީސމާ  ތަމީްރނުހަދިައގެން 

ގާތު ބުނާށެވެ. 

ް ާސފު ވެށްޓެއް ޤިާއމްކުރުމަށް ތަަޞއްވުރެއ

ިޚޔާލަށް ގެންނާށެވެ ...

ތަނަކަށިްދއުމަށްޓަކިައ އެޅޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ިފޔަވަޅީަކ ިމހާރު ހިުރ ތަނުގިައ ނުހުރުމަށް 

ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ކުރެވޭ  ޢައްޔަނު  ދިާއރާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ަސރުކާރުގެ  ިމޓޫލިްކޓީަކ 
ިއްސކޮށް  މުޖުތަމަޢުތަކުގިައ  ނުވަތަ  ރަށްރަށުގިައ  ފަރާތްތަކިާއ 
ކުރުމުގެ  ޤިާއމް  ވެށްޓެއް"  "ާސފު  ފަރާތްތަކަށް  ޙަރަކާތްތިެރވާ 
ކުރިެވފިައވާ  ތައްޔާރު  ގޮތުން  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމީްރނު 

ތަމީްރން ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ.

ިމއަދު  ރާއްޖެއަށް  ގެނައުމީަކ  ޙައްލެއް  މައަްސލައަށް  ކީުނގެ 
ިދމާވެފިައވާ އެންމެ ބޮޑު ިތމާވީެށގެ މައަްސލައެވެ. "ާސފު ިތމާވިެށ" 
ކަންތައްތައް  އޫުޞލުން  ލާމަރުކީަޒ  އެކުލަވާލިެވފިައވީަނ  ޕްރޮގްރާމް 
ރަށުފެންވަރުގިައ  މައްޗަށެވެ.  އެޅުމުގެ  ބާރު  ިހންގުމަށް  ރޭވުމިާއ 
ފަރުދުންގެ  ވިަކވިަކ  ގެނައުމުގިައ  ޙައްލެއް  މައަްސލައަށް  ކީުނގެ 
ިއްސދައުރެއް ވެއެވެ. ިމ ޕްރޮގްރާމްގެ އަމާޒީަކ ގޭގޭގެ ފެންވަރުގިައ 

އިަދ ރަށުފެންވަރުގިައ ކިުނނައްތާލުމުގިައ ވިަކވިަކ ފަރުދުންގެ ރޯލް 
ކުރިެވދާނެ  ިމގޮތުން  ފާހަގަކޮށިްދނުމިާއ  ބެލުމިާއ  ކޮބިައތޯ  އީަކ 
ކިުނނައްތާލުމަށް  ިއތުރުން  ީމގެ  ކޮށިްދނުމެވެ.  ފާހަގަ  ކަންތައްތައް 
ކިުނ  ގޮތެއްގިައ  ފިުރހަމަ  ކުރުމިާއ  ވަޒަން  އޫުޞލު  ބޭނުންކުރެވޭ 
ނައްތާލުމުގެ މަޢުލޫމާތިާއ ހުނަރު ދްަސކޮށިްދނުމިާއ ރަށުފެންވަރުގިައ 
އިަދ އަތޮޅުފެންވަރުގިައ ކުރިެވދާނެކަންތައްތަކިާއ އިެޅދާނެ ިފޔަވަޅުތައް 

ފާހަގަކޮށް ިމކަމުގެ ޤިާބލްކަން  ބިައވިެރންނަށް ިލއްބިައިދނުމެވެ.

ާސފު ވިެށ ތަމީްރން ޕްރޮގްރާމް ިބނާވެފިައވީަނ "ޓްރޭން ދަ ޓްރޭނަރ 
އެޕްރޯޗް" ގެ މައްޗަށެވެ. އީެއ މުޖުތަމަޢުގިައ ިމގޮތުން ޙަރަކާތްތިެރވާނެ 
ިއްސފަރާތް ތަކަށް ތަމީްރން ިދނުމުން އެބިައ ީމހުން ރަށުގެ ވިަކވިަކ 

ފަރުދުންނަށް ތަމީްރން ދޭ އޫުޞލެވެ.

���

ާސފު ވިެށ ް ތަޢާރަފ
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ތައްޔާރުވުން: ކީުނގެ ގޮތުގިައ އުކާލެވޭތަކީެތގެ ނަނިްލޔެފިައވާ ކާޑު ެސޓެއް ތައްޔާރު ކުރާށެވެ. )ިމާސލު: ނީެޕ، ޕްލްާސިޓކު ފިުޅ، 
މާރޖިަރން ހްުސކިުރ ދަޅު، ކިަށފިަތ، ލިެޓއްުސ ފަތް، ިޓނު، ޕްލްާސިޓކު ކޮތަޅު، ިބއްލިޫރ ފިުޅ އިަދ ބޫޓު(

* ކާރޑުގިައ ިލޔެފިައވާ އެއްޗެއް ބިައވިެރންނަށް ނުފެންނަގޮތަށް ކޮންމެބިައވިެރއެއްގެ ބުރަކީަށގިައ ކާޑެއް ހަރުކުރާށެވެ. 

ިއރާުޝދު:

ބުނާށެވެ.  ކަމަށް  ހަރުކުރިެވފިައވާ  ނަންކާޑެއް  ބާވަތެއްގެ  ކީުނގެ  އުކާލެވޭޒާތުގެ  ޢާއްމުކޮށް  ބުރަކީަށގިައ  ކޮންމެބިައވިެރއެއްގެ   *
ބުނާށެވެ. ޖަވާބުދެވީޭނ ހަމަ  ހޯދުމަށްޓަކިައ އެހެންބިައވިެރންނިާއ ުސވާލުކުރުމަށް  ނަމެއްކަން  ބުރަކީަށގިައ ހަރުކުރިެވފިައވީަނ ކޮން 

އެކިަނ "އާނއެކޭ" ނުވަތަ "ނޫނެކޭ" ިމގޮތަށެވެ. ިމހެންކަމުން "އަހަންނީަކ ފަނާވާ އެއްޗެއްތޯ" އިެހދާނެއެވެ. ނަމަވްެސ "އަހަރެން 
އީައ ކޮންތާކުންތޯ" ިމފަދަ ުސވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އިަމއްލަ  ކިުރން  ުސވާލުކުރުމުގެ  އަނެކަކާ  އެކަކު  ބިައވިެރން   *
ކުރެވީޭނ  ބިައވިެރޔަކާ  ކޮންމެ  އިަދ  ބުނާށެވެ.  ިދނުމަށް  ތަޢާރަފެއް 
އެހެން  ކުރުމަށް  ުސވާލު  ދެވަނަ  ފަހު  އެއަށް  ުސވާލެކެވެ.  އެންމެ 
ބިައވިެރއެއް ކިައިރއަށް ިދއުމަށް ިއރާުޝދު ދޭށެވެ. )ިމގޮތަށް ރޭވުމުން 

ބިައވިެރން އެކަކު އަނެކަކާ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް މަގުފިަހވާނެއެވެ.(

ިލބުނުކާޑުގިައވާ  އީެމހަކަށް  ހިުރހާބިައވިެރން  ިނމީޭނ  ިމކިުޅވަރު   *
ނަން ިދމާކުރުމުންނެވެ.

އިައްސބްރޭކަރ ކިުޅވަރު:  "އަހަރެންނީަކ ކާކު؟"

ް މަރްޙަބާ ދެންނެވުމިާއ ބިައވިެރންގެ ތަޢާރަފ

��

1
މަޤަްޞދު: 

* މުޖުތަމަޢުގެ ިއްސވިެރއެއް ބިައވިެރކޮށްގެން ކޯހުގެ މިުހއްމުކަން ހާމަކުރުން

ް * އެކަކު އަނެކަކު ދެނެގަތުން، އިަދ ހިުރހިައ ބިައވިެރންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުނ

ބޭނުންވާނެތަކިެތ:
ް "އިައްސބްރޭކަރ" ކިުޅވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ކާޑު ެސޓު، ލޯދިަތ ނުވަތަ ެސލޯޓޭޕ

ކިުރއަށްގެންދާނެގޮތް:
* ބިައވިެރންނަށް ކްޯސިހންގާ ފަރާތްތައް )ހުށަހަޅާދޭ ފަރާތް( ތަޢާރަފް ކުރުން.

ކުރިެވދާނެއެވެ. ިތީރގިައ  ބޭނުން  ތަޢާރަފްވުމުގިައ އިައްސބްރޭކަރ ކިުޅވަރެއް  މެންބަރުންނަށް  އެހެން  ގްރޫޕްގެ  އިަމއްލައަށް  * ބިައވިެރން 
ީދފިައވާ "އަހަރެންނީަކ ކާކު" ިމކިުޅވަރު ނުވަތަ ިމފަދަ އެހެން ކިުޅވަރެއްވްެސ ކުޅިެވދާނެއެވެ. ކުޅޭނެކިުޅވަރެއް ކަޑައެޅުމުގިައ ބިައވިެރން 

އެކަކުއަނެކަކު ދަންނިަމންވަރެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ކިުޅވަރަށް ބަދަލުގެނިެވދާނެއެވެ.

: ްނޑާ ޖެ އެ

ާސފު ވިެށ ތަމީްރުނ ޕޮްރގްރާމް

ފުރަތަމަ ެސަޝން: )2 ގިަޑިއރު(

1. ޙަރަކާތް: މަރުޙަބާ ދެންނެވުމިާއ ބިައވިެރންގެ ތަޢާރަފް  )15 ިމނެޓު(
ކޯހުގެ  ތަމީްރނު  ޕްރޮގްރާމުގެ  ވިެށ  ާސފު  ގޮތް:  ކިުރއަށްދާނެ  ޕްރޮގްރާމު   .2

ލަނޑުދަނިޑތައް )15 ިމނެޓު(
3. ޙަރަކާތް: ދުވްަސވަރުތަކެއް: ކީުނގެ މައަްސލަ ބަދަލުވެފިައވީަނ ިކިހނެތް؟ 

)30 ިމނެޓު(  
4. ޙަރަކާތް: ކުންޏިާއބެހޭ ާސރވޭގެ ތަޢާރަފް އިާއ ާސރވޭ ިހންގުމަށް ފޭަސހަވާނެ 
ގޮތްތައް؛ އިަދ ރަށުގެ ޗާޓުބަލާ ކޮންމެ ބިައވިެރއަކަށް ާސރވޭ ކުރުމަށް ވިަކ ގެތަކެއް 

ހަމަޖެއުްސން )50 ިމނެޓު(

ް ިފިނިހއްޕެވުނ

ދެވަނަ ެސަޝން: )2 ގިަޑިއރު(

ކުންޏިާއބެހޭ ާސރވޭ ޢަމީަލ ގޮތުން ކިުރއަށް ގެނިްދއުން

ިތންވަނަ ެސަޝން: )2 ގިަޑިއރު(

1. ޙަރަކާތް: "ކިޮމއިުނީޓ ނޮޓް"«)1 ގިަޑިއރު(
2. ޙަރަކާތް: ގޭގިައ ކިުނ ބޭނުންކޮށްގެން ގްަސކާނާ އުފެއިްދދާނެ ގޮތްތައް 

)1 ގިަޑިއރު(  
 

ިފިނިހއްޕެވުން  

ހަތަރުވަނަ ެސަޝން )ޢަމީަލ މަަސއްކަތް(: )2 ގިަޑިއރު(

ގޭގިައ ކިުނ ބޭނުންކޮށްގެން ގްަސކާނާ އުފެއިްދދާނެ ގޮތްތައް ދައްކިައީދ އިަދ   
ޢަމީަލ ގޮތުން ކޮންމެވ�ްސ އެއް ގެއެއްގިައ ިމގޮތަށް ގްަސކާނާ ތައްޔާރުކުރުން

ހަތަރުވަނަ ެސަޝން: )2 ގިަޑިއރު(

1. ޙަރަކާތް: ިޚޔާލު ފާޅުކުރުން )50 ިމނެޓު( އިަދ ހުށައެޅުން )10 ިމނެޓު(
ގްަސކާނާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ކިުނ  ގޭގިައ  އިަދ  »މިޮބލިައޒަޭޝން«  ޙަރަކާތް:   .2

ް އުފެއިްދދާނެ ގޮތްތަކިާއމެދު މްަޝވަރާ ކުރުނ
3. ޙަރަކާތް: ކިުނ މަދުކުރާނެ ޕްލޭން )30 ިމނެޓު(

ވަޒަން  ކޮށް  މުޠިާލޢާ  ކަންތައް  ޙިާޞލީްވ  ކޯހުން  ވަޒަންކުރުން:  ިނންމުމިާއ   .4
ކުރުން )10 ިމނެޓު(

ް ިފިނިހއްޕެވުނ  

ކޯހްުނ ަބިއވިެރްނަންށ ޙާިޞލްވާެނ ކަްނތައް:

* ކިުނ ނައްތާލުމުގިައ ިދމާވާ ޤައީުމ އިަދ 
ްް ބިައނަލްއަޤުވީާމ މައަްސލަތައް ފާހަގަވުނ

ީމހުންގެ  މައަްސލަތަކިާއ  ވީެށގެ   *
ހިުރގުޅުން  ދުޅަހެޔޮކަމިާއ  ިޞއްޙަތިާއ 

ްް އެނގުނ

މައަްސލަތައްް  ކީުނގެ  ގޭތެރޭގިައ   *
ހޯދަން  ގޮތްތައް  ޙައްލުކުރިެވދާނެ 

ް އެނގުނ

* ކިުނން ގްަސކާނާ ހިެދދާނެ ފޭަސހަގޮތެއް 
އެމަަސއްކަތަށް  އެހެނީްމހުން  އުފައްދާ 

ތަމީްރންކުރަން އެނގުން 

ބޭނުންކޮށް  އަލުން  މަދުކޮށް،  ކިުނ   *
ގޮތްތަށް  ކުރިެވދާނެ  ީރަސިއކަލް  އިަދ 

ް ގިޭބީސތަކަށް އަންގިައިދނުމަށް އެނގުނ

ބެހޭ  ގޮތްތަކިާއ  ކިުނނައްތާލިެވދާނެ   *
ް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން އެނގުނ

* ަޝއުގުވިެރވެ ިމ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ 
ް ބާރިުލިބގެންވާކަމުގެ ިއޙާުސްސ ކުރެވުނ

"
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ގެންދާނެގޮތް:
* 6 ީމހުންގެ ގްރޫޕް ހަދާށެވެ. އިަދ ކޮންމެގްރޫޕަކަށް ިލްސޓެއްދޭށެވެ. ިލްސޓްގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވާތަކިެތ ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 
ތަމީްސލެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ިއރާުޝދުދޭށެވެ. ިލްސޓްގިައވާ ިތމާވެށްޓިާއ ގުޅުންހިުރ ކަންތައްތަކާ އިެއން ިދިރއުޅުމަށް ކުރާނެއަަސރުގެ މައްޗަށް 

އިަލއަޅުވާލާ ފަދަ ތަމީްސލެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބާރު އަޅާށެވެ.

* ތައްޔާރުވުމަށް 15 ިމނެޓް އިަދ ހުށަހެޅުމަށް 5 ިމނެޓް ހޭދަކުރާށެވެ.

ުސވާލު  ިމ  ހުށައަޅިާނމުމުން  ކޮންމެގްރޫޕަކުން  ބަދަލުކުރުން:  ިޚޔާލު   *
ތަކަށް އިަލއަޅުވާލާށެވެ. 

ތަމީްސލުގިައ  ކޮބާ؟  މެެސޖީަކ  މިައގަޑު  ހާމަކޮށިްދން  ތަމީްސލުން 
މެދު  ހިުރގުޅުމިާއ  ިދިރއުޅުމާ  މައަްސލަތަކާ  ިތމާވީެށގެ  ހާމަކޮށިްދން 

އެއްބްަސވަމުހޭ؟ 

* ތަމީްސލު ހުށަހަޅިާދން ފަރާތްތަކާ ކުރާ ުސވާލު: 

ހުށަހެޅުނުހޭ؟ ތަމީްސލުގިައ  / ކަނޑައިެޅ މެެސޖު  ބޭނުނިްވ  ހުށައަޅަން 
ހުށަހަޅާދެވީުނ ިތޔަމުޖުތަމަޢު އިާއ ގުޅުންހިުރ ޙީަޤީޤ ޙިާދާސ އެއްހޭ؟ 
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މަޤަްޞދު: 

ކީުނގެ ަސބަބުން ިދމާވާ ިއޖިްތމީާޢ އިަދ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ފާހަގަކުރުން

ް ބިައވިެރން ަޝއުގު ވިެރވާފަދަ އިަދ ގިުޅގެން މަަސއްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކޮށްލުމަށްޓަކިައ ކިުޅވަރެއްގިައ ބިައވިެރކުރުވުނ

ބޭނުންވާނެ ތަކިެތ:
ތާވަލުގިައވާ 3 ިލްސޓް ވިަކވިަކ 3 ކަރުދާހުގިައ ިލޔެފިައ

ޑްރެމިެޓކް ކަނެކަްޝންްސ

ިލްސޓް 1

ް ުސޕަރމާރކެޓެއ

ް މަރުވެފިައވާ ވެލައެއ

ް އުފާވިެރ ިފރުއައުނުމުދަލެއ

ް ޕްލްާސިޓކު ކޮތަޅެއ

ް ބާޒާރު ކުރީާމހެއ

ް ދެރަވެފިައ ހިުރ މްުސކިުޅއެއ

ިލްސޓް 2

ް ޅަކުއްޖެއ

ް ވަޅެއ

ް ފެންބޯންހިުރ ީމހެއ

ް ނިަޖްސވެފިައވާ ނީެޕތަކެއ

ް ފީަޤރީުމހެއ

ް ބޭރަށިްހންގުން ޖިެހފިައވާ ީމހެއ

ިލްސޓް 3

ް ިހތްހަމަނުޖިެހފިައވާ ފަތުރުވިެރއެއ

ް ހްުސވެފިައވާ ފެންތީާގއެއ

ް ހްުސފިުޅ އުކާލާފިައވާ ގޮނޑުދޮށެއ

ް ފީަޤރެއ

ް ތަޣައްޔަރުވެފިައވާ ވަޅެއ

ް ދަތުރުކުރަމުންދާ ދޯންޏެއ

ިމނެޓު 2�5

1.ާސފު މުޖްތަމަޢު ޕްރޮގްރާމް ކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށްޓަކިައ ަސރުކާރުގެ ނުވަތަ އިަމއްލަ ޖަމިްޢއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފުން ޓްރޭން ކުރެވޭނެއެވެ.  
ޓްރިޭނންގ ޕްރޮގްރާމުގިައ ވީާނ ިމ ކަރުދާހުގިައވާ ޓްރިޭނންގ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ކިުރއަށް ގެންދާނޭ ގޮތް ިކޔާ ިދނުމަށެވެ. 

2.ާސފު މުޖްތަމަޢު« ޕްރޮގްރާމްގެ ީލޑަރުންނަށް ވުމަށްޓަކިައ ހޮވާލެވޭ ބައެއް މެންބަރުން ަސރުކާރުން ނުވަތަ އިަމއްލަ ޖަމިްޢއްޔާތަކުން ޓްރޭން 
ކުރާނެއެވެ. ިމ ކަރުދާހީަކ ޓްރިޭނންގ ގެންދަންމަގުފިަހކޮށްދޭ ވީަޞލަތެކެވެ.  

3.ާސފު މުޖްތަމަޢު« ީލޑަރުން ގޭގެއަށް ގްޮސ އެގޭގޭގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުންނިާއ ބައްދަލުކޮށް ިޚދްމަތް ދޭނެއެވެ. ިމގޮތުން ގޭގެއަށް ދާ ިދއުމުގިައ 
ިތީރގިައ ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ކަންތައްކަށް ބެލޭނެއެވެ. 

ގޭގިައ ކިުނ ނައްތާލެވޭ ގޮތް ބެލުން. 	̀

ކާދު ފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ިކޔިައީދ އީެހތިެރވިެދނުން.   

އުކާލުމަށް ޖެހޭ ކުންޏިާއ ކާދުގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ކިުނ ވިަކ ކުރުމަށް އީެހތިެރވިެދނުން.   

ކިުނ މަދު ކުރާނޭ ގޮތް ިކޔިައިދނުން.   

4.އެބައެއްގެ ގޭގެއަށް ާސފު މުޖްތަމަޢު ޕްރޮގްރާމުގެ ީލޑަރުން ިޒޔާރަތް ކުރާގޭގޭގެ ީމހުން ާސފު މުޖްތަމަޢު ޕްރޮގްރާމުގެ މެންބަރުންނަށް ވުމަށް 
ބާރުއަޅާނެއެވެ. ިމ ގްރޫޕުގެ މެންބަރަކަށް ވުމުން ިއތުރު އީެހއިާއ އިަދ ކިުނ ނައްތާލުމުގިައ އީެހވީެދ އުޅުމުގެ ފުރަުޞތު އެރުވޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނިާއ  ަސރުކާރު  ގެނިްދއުމަށް  ކިުރއަށް  ޕްރޮގްރާމް  މުޖްތަމަޢު  ާސފު   .1
އިަމއްލަ ޖަމިްޢއްޔާގެ މުވައްޒަފުން ޓްރޭން ކުރުން 

2. ަސރުކާރު މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އިަމއްލަ ޖަމިްޢއްޔާތަކުގެ މުވައްޒަފުން 
ޢާންމު ީމހުން ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ގްރޫޕްތައް ާސފު އަވަށުގެ ީލޑަރުންނަށް 

ވުމަށް ޓްރޭން ކުރުން 

3.ާސފު އަވަށުގެ ީލޑަރުން ގޭގެއަށް ިޒޔާރަތް ކޮށް އެގޭގޭގިައ 
ިދިރއުޅޭ ީމހުންނަށް ކިުނ ނައްތާލާނޭ ގޮތިާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދޭ.

4. އެބައެއްގެ ގޭގެއަށް ާސފު މުޖްތަމަޢު ޕްރޮގްރާމުގެ ީލޑަރުން ިޒޔާރަތް ކުރާގޭގޭގެ ީމހުން ާސފު މުޖްތަމަޢު ޕްރޮގްރާމުގެ މެންބަރުންނަށް ވުމަށް 
ބާރުއަޅާނެއެވެ.  ިމ ގްރޫޕުގެ މެންބަރަކަށް ވުމުން ިއތުރު އީެހއިާއ އިަދ ކިުނ ނައްތާލުމުގިައ އީެހވީެދ އުޅުމުގެ ފުރަުޞތު އެރުވޭނެއެވެ.

ާސފު މުޖްތަމަޢު ތްަޞީދޤު ކުރާ ޑައަގްރަމް:

ާސފު މުޖުތަމަޢު«ިމ ޕްރޮގްރާމް މަަސއްކަތް 
ިމނެޓު 45ކުރީަނ ިކިހނެއް؟

ާސފު ވިެށ ު ިތމާވީެށގެ މަޢުލޫމާތިާއ، ރައިްޔތުން ބިައވިެރކުރުމުގެ މްަޝރޫޢ
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ް ގޭގިައ އުފެދޭ ކީުނގެ ަސރވޭ ގެ ތަޢާރަފ

މަޤަްޞދު: 
ަސރވޭއެއްގެ އީެހގިައ ިތމާވެށްޓަށް ހެޔޮބަދަލެއް ގެނިެވދާނެކަމުގެ ިޚޔާލު ތަޢާރަފު 

ކުރުން.

ގޭގިައ އުފެދޭ ކީުނގެ ަސރވޭ ޢަމީަލ ގޮތުން ތަޖިުރބާކުރުން.

ަސރވޭގިައ ިހމެނޭބިައތައް ފާހަގަކުރުން.

ބޭނުންވާ ތަކިެތ:
"ގޭގިައ އުފެދޭ ކީުނގެ ަސރވޭ ފޯރމް"، ަސރވޭ ކިުރއަށްގެންދާނެގޮތުގެ ތަފީުޞލު 

ް ިހމެނޭ ކަރުދްާސ، ކިްލޕްބޯރޑު އިަދ ގަލަނ

ގެންދާނެގޮތް:
 ފުރަތަމަ ބިައ: ގޭގިައ އުފެދޭ ކީުނގެ ަސރވޭ ތަޢާރަފު ކުރުން. 

 ކީުނގެ މައަްސލަ ފާހަގަ ކުރުމަށް ވިަކވިަކ ގޭގޭގެ ފަރުދުންނިާއ މުޢާމަލާތް ކުރުން.

 ކިުނމެނޭޖް ކުރުމުގިައ އެންމެ ިއްސކޮށް ޙަރަކާތްތިެރވާ ފަރާތް ފާހަގަ ކުރުން.

 ގޭގޭގިައ ކިުނ އުފެދޭގޮތް އިަދ ނައްތާލެވޭގޮތް ފާހަގަ ކުރުން.

 ކިުނމަދު ކުރުން، އަލުން ބޭނުންކުރުން އިަދ ީރަސިއކަލް ކުރުމަށްހިުރ ފުރަުޞތުތައް ފާހަގަކުރުން.

 އަވަށްޓިެރންނިާއއެކު މަަސއްކަތް ކުރުމަށްހިުރ ފުރަުޞތުތައް ފާހަގަކުރުން.

 ކިުނމެނޭޖްކުރުމުގިައ ކިުރމިަތވެފިައވާާ ހުރްަސތައް ފާހަގަކުރުން.

 ކިުނމެނޭޖް ކުރުމުގިައ ގެންގުޅޭ އާދަކާދައިާއ އޫުޞލުތައް ފާހަގަކުރުން.

1. ާސރވޭފޯމް ބިައވިެރންނަށް ބަހާލުން އިަދ ފޯރމުގިައވާ ުސވާލުތައް ިކޔުމަށްފަހު ުސވާލުތަކުގެ އަމާޒު ނުވަތަ ުސވާލުގެ މަޤަްޞދު ފާހަގަ 
ކުރުން.

ގޮތުގެ  ގެންދާނެ  ކިުރއަށް  ަސރވޭ  ބިައވިެރއެއްގާތު  ބަހާލުން.  ކަރުދްާސ  ބަޔާންކޮށްފިައވާ  ތަފީްޞލް  ކިުރއަށްގެންދާނެގޮތުގެ  ަސރވޭ   .2
ތަފީްޞލް ހިުރހާ ބިައވިެރންނަށް އަޑިުއވޭގޮތަށް ބާރަށް ިކޔަން ބުނުން.

)ިއންޓަރ ިވއު  ިތމާވިެށ" ީލޑަރ ގެ ރޯލު  ީމހުން އެކުލެވޭ ގްރޫޕް ހަދާށެވެ. ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެއް މެންބަރ ގާތު "ާސފު  3. ހަތަރު 
ކުރީާމހާ" އަދާކުރުމަށް ބުނާށެވެ.  ގްރޫޕް ގެ އެހެން ބިައވިެރން ގޭގޭގެ ފަރުދުންގެ ރޯލު އަދާކުރުމަށް ިއރާުޝދު ދޭށެވެ. ަސރވޭގިައ ިހމެނޭ 
ުސވާލުތައް ީލޑަރ ގްރޫޕްގެ އެހެން މެންބަރުންނިާއ ކުރާށެވެ. ިމ ޙަރަކާތް ކިުރއަށް ގެންދިާއރު ގްރޫޕްގެ ބިައވިެރންގެ މެދުގިައ ރޯލު ބަދަލު 
ކުރާށެވެ. ިމގޮތުން ފޯރމުގެ 4 ބިައ 4 ބިައވިެރން ކިުރއަށްގެންދާށެވެ. ިމގޮތުން ކޮންމެ ބިައވިެރ އަކަށްވްެސ ިއންޓަރިވއު ކުރުމުގެ ފުރަުޞތު 

ިލބޭނެއެވެ.

4. ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގިައ މްަޝވަރާކޮށް ަސރވޭގެ ނީަތޖާ ވަޒަންކޮށްލުމަށް އިަދ ަސރވޭކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށް ގޭގެއަށް ިޒޔާރަތް 
ކުރިާއރު ިއތުރަށްދޭނެ ިޚޔާލު އަންދާޒާކޮށްލާށެވެ. 

ިމމަޢުލޫމާތުގެ އީަލގިައ އާދަކާދައަށް ހެޔޮބަދަލެއްގެނައުމަށް ިއތުރު ިޚޔާލެއްދިެވދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ިމ ަސރވޭގެ ޒިަރއްޔިާއން ކުންޏިާއ ބެހޭ ިއތުރު މަޢުލޫމާތެއް ިލިބއްޖެ ހެއްޔެވެ؟

ކިުނމަދުކުރުމަށް ޢަމީަލގޮތުން ކުރިެވދާނެ ކަމެއްގެ ިޚޔާލު ިމ ަސރވޭގެ ޒިަރއްޔިާއން ިލިބއްޖެ ހެއްޔެވެ؟

ް ދުވްަސވަރުތަކެއ

��
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 މަޤަްޞދު: 

* ބޭނުންކުރެވޭ ކީުނގެ ބާވަތްތަކަށް ވޭތުވިެދޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގިައ އިައްސފިައވާ ބަދަލިާއ މެދު ފުންކޮށް ިވްސނާލުން.

* ކީުނގެގޮތުގިައ ބީާކކުރެވޭތަކީެތގެ ަސބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަަސރު އިަދ ިމތަކިެތ ހެޔޮގޮތުގިައ ނައްތާލެވޭނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ފާހަގަކުރުން.

* ކިުނނައްތާލުމުގެ އާދަކާދަ ހިުރގޮތިާއމެދު ިޚޔާލުބަދަލުކުރުން. 

ބޭނުންވާނެ ތަކިެތ:
މާކަރ، ބޮޑިެތ ކަރުދްާސ )ިކޗަންޕޭޕަރ( އިަދ ކާޑު ތަކެއް.

ގެންދާނެގޮތް:
* ކޮންމެ ބިައވިެރއަކަށް ކާޑެއްދޭށެވެ. ކާޑުގިައ ބިައވިެރޔާގެ ނަން އިަދ އުފަނީްވ އަހަރު ިލޔުމަށް ިއރާުޝދު ދޭށެވެ. ފާރުގިައ ހަރުކުރިެވފިައވާ 
ނުވަތަ ތަޅުންގަޑުގިައ ކުރަހާފިައވާ "ވަގުތު ރޮގެއް" ގިައ )ބިައވިެރންގެ އުފަންއަހަރު ފާހަގަކޮށްފިައވާ ބިައގިައ( ކާޑުތައް ހަރުކުރާށެވެ. ކޮންމެ 
ބިައވިެރޔަކުވްެސ އުމުރުން 5 އަހަރިާއ 10 އަހަރިާއ ދެމެދުގެ ޢުމުރެއްގިައ ހިުރިއރު ޢާންމުކޮށް ބޭނުން ކޮށްއުޅުނު ނުވަތަ ރަށުން ިލބެންހިުރ 
ބަދަލިާއމެދު  އިައ  ތަކެއްޗަށް  އުޅުނު  ބޭނުންކޮށް  ޢާންމުކޮށް  ފަހުން  އަހަރު   20 އޭގެ  ިލްސޓްކުރާށެވެ.  އިަދ  ިޚޔާލަށްގެންނާށެވެ.  ތަކިެތ 

ިޚޔާލުބަދަލުކުރާށެވެ. ިމހާރު ޢާއްމުކޮށް، ބައެއްފަހަރު އިަދ މަދުމަދުން ބޭނުންކުރާތަކީެތގެ ިލްސޓެއް އެކުލަވާލާށެވެ.

ިޚޔާލު ބަދަލުކުރާށެވެ:
1. ޢާންމުކޮށްގެންގުޅޭ އިަދ ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް އިައ 
ަސބަބީަކ  ިދމިާވ  އައުމަށް  ިމފަދަބަދަލެއް  އިަދ  ބަދަލު، 

ކޮބާ؟

ބޭނުންކުރާ  އިަދ  ޢާންމުކޮށްގެންގުޅޭ  ކިުރމަގުގިައ   .2
ކޮބާ؟  ބަދަލީަކ  ލަފާކުރެވޭ  ކަމަށް  އަންނާނެ  ތަކެއްޗަށް 
ިތޔަބިައވިެރން ދިަރން ނުވަތަ  ފަހުން  ީމގެ 30 އަހަރު 
ލަފާކުރެވީެނ  ކުރާނެކަމަށް  ބޭނުން  ދިަރން  ދިަރންގެ 

ކޮންކަހަލަ ތަކެއްޗެއް؟

3. ީމގެ ަސބަބުން ކިުނ ނައްތާލުމަށް އިަދ މެނޭޖްކުރުމަށް 
ކުރާނެ އަަސރީަކ ކޮބާ؟

4. ިމމައަްސލަ ތައް)3 ގިައ ބަޔާންކުރެވުނު( ޙައްލުކުރުމަށް 
އިެޅދާނެ ިފޔަވަޅީަކ ކޮބާ؟ 

ގެ ކިުރ 1970ގެ ފްަސ 2000 19901980

ގިަޑިއރު 5.�ިމނެޓު 45

ާސފު ވިެށ ު ިތމާވީެށގެ މަޢުލޫމާތިާއ، ރައިްޔތުން ބިައވިެރކުރުމުގެ މްަޝރޫޢ
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6ް  ކިޮމޔިުނީޓ ނޮޓ

މަޤަްޞދު: 
ނުވަތަ  ކުރުމުގެ  ކަންތައްތައް  ިއްސނަގިައގެން  ފަރުދުން  މުޖުތަމަޢުގެ 
ފުރަުޞތު  ފާހަގަކުރުމަށް  ފިައދާއިާއ ލާބަ  ޙައްލުކުރުމުގެ  މައަްސލަތައް 

ިދނުން.

ގެންދާނެގޮތް:
1 . ހިުރހާބިައވިެރން އަތުގުޅާލިައގެން ވަށްބުރަކަށް އެތުރުމަށް ިއރާުޝދު 
ދޭށެވެ. ިމ ވަށްބުރު ރަމުޒު ކޮށްދީެނ އެންމެންނީަކ އެއްމުޖުތަމަޢުއެއް 
ިއރާުޝދު  ނުލުމަށް  އަތްދޫކޮށް  ކިުރން  ިނމުމުގެ  ކިުޅވަރު  ކަމެވެ. 

ދޭށެވެ.

ީމހަކު  ކުޅަދާނަ  ޙައްލުކުރުމަށް  މައަްސލަ  ގާތު  ބިައވިެރން   .2
ކްލްާސ  ީމހަކު  ފާހަގަކުރެވޭ  ިމގޮތުން  ބުނެ  ިޚޔާރުކޮށިްދނުމަށް 
ނުފެންނިަހާސބެއްގިައ(  ވާކަންތައް  )ކްލާހުގިައ  ރޫމިްއންބޭރުގިައ 

މަޑުކޮށްލުމަށް ިއރާުޝދުދޭށެވެ.

3. އަތުގުޅާލިައގެނިްތިބ ީމހުންގާތު ީމހުންގެ "ގޮށެއް" ޖަހާލުމަށް ިއރާުޝދުދޭށެވެ. ިމކަންތައް ކުރަން ޖެހީޭނ އެއްވްެސބިައވިެރއަކު އަތްދޫކޮށް 
ނުލައެވެ. ިމާސލަކަށް، ދީެމހެއްގެ އަތުގެ ދަށުން، ގުދުވެގެން އެހެން ިދމާއަކަށް ދިެވދާނެއެވެ. ނަމަވްެސ އަތްދޫކޮށްލިައގެން ނުވާނެއެވެ.

4. ބިައވިެރން "ގޮށް" ޖެހުމުން ކްލްާސ ރޫމިްއން ބޭރަށް ފޮނުވިާލ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުޅަދާނަ ބިައވިެރޔާ ގެންނާށެވެ. އިަދ ބުނާށެވެ. 
ިމ މުޖުތަމަޢުއަށް ވީަނ ވަރަށްބޮޑު މައަްސލައަކާ ކިުރމިަތ ވެފައެވެ.  އެބިައީމހުން އެވީަނ ވަރަށްބޮޑު މްަސހިުނ ގަޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ީވމާ، 
ިމބިައީމހުނަށް ިމމައަްސލިައގެ ޙައްލު ހޯދާދެވޭތޯ މަަސއްކަތް ކޮށްދޭށެވެ. ނުވަތަ ޖިެހފިައވާ "ގޮށް" ިފލުވިައދޭށެވެ. ނަމަވްެސ އެބިައީމހުން 
އެއްވްެސ  ިތިބ  ގިައ  "ގޮށު"  ނުލެވޭނެއެވެ.  އަތެއް  ގިައގިައ  ބިައވިެރއެއް  އެއްވްެސ  އިަދ،  ނޭދެވޭނެއެވެ.  އީެހއަކަށް  އެއްވްެސ  ގާތުން 

ބިައވިެރއަކަށް އެކަކު އަނެކަކު އަތުން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ިމ މައަްސލަ ޙައްލުކުރެވޭނެ އެންމެ އަވަހަކަށް ޙައްލު ކޮށްދޭށެވެ.

5. މައަްސލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް 5 ިމނެޓިްއރު ހޭދަކުރާށެވެ. ިމ ވަގުތުގެ ތެރޭގިައ މައަްސލައަށް ޙައްލެއް ނުގެނެވުނު ކަމުގިައިވޔްަސ 
ިނންމާލާށެވެ.

6. ިޚޔާލު ބަދަލުކުރުން: ބިައވިެރންނިާއ ނުވަތަ މައަްސލަ ހައްލުކުރަން މަަސއްކަތް ކިުރ ފަރާތިާއ ުސވާލު ކުރާށެވެ. ިމ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށް 
ދިަތތަކަކިާއ ކިުރމިަތލާން ޖެހުނުތަ؟ މައަްސލަ ހައްލުކުރަން މަަސއްކަތްކިުރ ފަރާތަށް މައަްސލަ ދެނެގަނެވުނު ތަ؟  މުޖުތަމަޢިުއން ބޭރުގެ 
ފަރާތަކުން މައަްސލައެއް ޙައްލުކުރަން އުޅުނު ފަދަ ތަނެއް ތަޖިުރބާކުރިެވފިައވޭ ހެއްޔެވެ؟ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށް ިދމިާވ ދިަތތަކީަކ ކޮބާ؟

7. ކީުރގިައ މަަސއްކަތް ކިުރގޮތަށް ބިައވިެރންގެ "ގޮށެއް" ޖެހުމަށް ބުނާށެވެ. ިމފަހަރު މައަްސލަ ޙައްލުކުރަން ނުވަތަ "ގޮށް" މޮހާލުމަށް 
އެންމެން ގިުޅގެން އެކު އީެކގިައ މަަސއްކަތް ކުރުމަށް ބުނާށެވެ. ގްރޫޕް ތައްޔާރުވުމުން ީވއެންމެ އަވަހަކަށް "ގޮށް" މޮހާލުމަށް ިއރާުޝދު 

ދޭށެވެ. )އަތުން ދޫކޮށްނުލާ(

8. ިޚޔާލު ބަދަލުކުރުން: ގުރޫޕް އިާއ ުސވާލުކުރާށެވެ. ހިުރހާއެންމެން ބިައވިެރވެގެން މަަސއްކަތް ކުރުމުން މައަްސލަ ޙައްލުކުރަން ފޭަސހަ 
ީވ ީކއްވެ؟ ގްރޫޕަށް މައަްސލަ ދެނެގަނެވީުނ ިކހިާމންވަރަކަށް؟  މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެން އެކުގިައ މައަްސލަ ޙައްލުކުރަން މަަސއްކަތް ކުރުމުން 
ިލބޭފިައދާ ތަކީަކ ކޮބާ؟ މުޖުތަމަޢުގިައ ިދމާވާ މައަްސލަތައް ޙައްލުކުރުމުގިައ އެންމެން އެކުގިައ މަަސއްކަތް ކުރުމުގެ ފިައދާ  އީަކ ކޮބާ؟ 

ފެށުމުގެ ކިުރން:
ވާހަކަދައްކާލާހަދާލުން  ކުޑަކޮށް  ބައެއްނަމަ،  ީބރަށްޓިެހ  ިތމާއިާއ  ީމހުނ�ނީަކ  ގިޭބީސގެ  އެ  ކިުރން  ފަށިައގަތުމުގެ 

ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ިމކުރާ މަަސއްކަތުގެ ބޭނުމިާއ ކިުރއަށްގެންދާނެގޮތުގެ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް ދޭށެވެ. އިަދ އީެމހުނ�ނަށް ިމތާގިައ "ކިުނ" މާނަކުރީަނ 
ނިަޖްސތަކިެތ ނިުހމެނޭގޮތަށްކަން އޮޅުނިްފލުވިައދޭށެވެ.

އީެމހުންގެ ިކބިައން ހޯދޭ ހިުރހާ މަޢުލޫމާތީަކ ިސއްރުވިެރގޮތެއްގިައ ބޭނުން ކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތުކަން ޔީަގން ކޮށްދޭށެވެ.

ިމކަމަށް ގާތްގަޑަކަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތު ބުނީެދ އެވަގުތަށް ފައްތަން ަސމާލުކަން ދޭށެވެ.

ް މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގެނިްދއުނ
މަަސއްކަތް ފަށިައގަތުމުގެ ކިުރން ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލާށެވެ. 

ުސވާލުގެ މަޤަުޞދު ނުގެއްލޭގޮތަށް، ކަމިާއ ގުޅޭގޮތަށް ުސވާލުކުރާށެވެ. 

ކަންކުރާގޮތިާއމެދު  އީެމހުން  ުސވާލުކުރުމުން  އެ  އެހީެނ  ވާންވާނެއެވެ.  ަސމާލު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ުސވާލުކުރުމުގިައ  ީކއްވެ؟«ިމ 
ފާޑިުކޔީަނކަމަށް ީހވެދާނީެތއެވެ.

ގިޭބީސގެ ީމހުންގެ ޖަވާބު ވިަކގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރިެވދާނެ ފަދަ ގޮތަށް ުސވާލު ިޢބާރާތްނުކުރާށެވެ. ިމާސލަކަށް: ... އެހެން ހެދުން 
ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނޭތަ؟« ިމފަދަ ިޢބާރާތްތައް ބޭނުންނުކުރާށެވެ.

ިތމާގެ އިަމއްލަ މަޢުލޫމާތިާއ ތަޖިުރބާގެ އީަލގިައ އީެމހުން އެ ބުނާ އެއްޗެއް މާނަކުރުމަށް މަަސއްކަތް ނުކުރާށެވެ. ގިޭބީސގެ ީމހުން 
ބުނާއެއްޗެއް ާސފު ނުވެއްޖެނަމަ ރަނގަޅަށް އޮޅުނިްފލަންދެން ުސވާލުކުރާށެވެ. 

ިތމާގެ އިަމއްލަ ިޚޔާލު ނިުހމަނާށެވެ.

މަޤަުޞދު ގެއްލޭފަދަ ގޮތްގޮތަށް ކަމިާއނުގުޅޭ ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.

ް ިނންމާލުނ
ގިޭބީސގެ ީމހުން ކުރަން ބޭނުން އެއްވްެސ ުސވާލެއް އޮތްތޯ އަހާށެވެ.

ކިުރއަށް ހިުރ ިފޔަވަޅުތަކިާއ ބެހޭގޮތުން މްަޝވަރާ ކޮށްލާށެވެ.

އީެމހުން ިމކަމުގިައ ހޭދަކޮށިްދން ވަގުތަށިާއ ިދން އެއްބާރުލުމަށް ުޝކުރު އަދާ ކުރާށެވެ.

ކުރުމުގިައ  ާސރވޭ  ދެނެގަތުމަށް  މައަްސލަތަށް  ކީުނގެ  ގޭތެރޭގެ 
ް ބޭނުންކުރިެވދާނެ ގޮތްތަކެއ

ިމނެޓު �0

ު ާސފު ވިެށިތމާވީެށގެ މަޢުލޫމާތިާއ، ރައިްޔތުން ބިައވިެރކުރުމުގެ މްަޝރޫޢ
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8
މަޤަްޞދު: 

 ކާދުހަދާނެގޮތުގެ މިައގަޑު ހުނަރު ިލިބގަތުން.

 ޢަމީަލގޮތުން ކާދުފުންޏެއް ހެދުން.

 ކާދުފީުނގެ ޙާލަތު ބަލާވަޒަން ކުރުން.

ބޭނުންވާ ތަކިެތ:
ފިޮށ  ލިުއފޮތް، ތަރުކީާރ ކިުނ، ފަތްކިުނ، ފީަކރާ، ފެން، ކަރުދާހު 

އިަދ ބޮޑު ވިަޅއެއް.  

ގެންދާނެ ގޮތް: 
1. ބިައވިެރން ގާތު ކާދަށް އަޅަން ބޭނުންވާނެ ތަކިެތ ގެނައުމަށް 

ބުނާށެވެ. )ކީުރދުވަހުގެ ެސަޝންގިައ(

2. ކާދު ހެދުމަށް ރަގަޅުތަނެއް ިޚޔާރުކުރާށެވެ. އީެއ ފޭަސހިައން، 
ފެނިްލބެންހިުރ އިަދ ތަފާތު ދިޫނ ޫސފޫާސީފގެ ިކބިައން ރައްކާތިެރ 

ަސރަޙައްދެއް ކަމުގިައ ވުން މިުހއްމެވެ. 

ކާދުހެދުމަށް ގެނިެވފިައ ހިުރ ތަކިެތ ރަގަޅަށް ބަލާ އިެއން ކާބަން، 
އިަދ ނިައޓިްރޖަން އެކުލެވޭ ތަކިެތ ފާހަގަ ކުރާށެވެ. ކާދަށް އެޅުމަށް 

ރަގަޅުނޫން ތަކިެތ ވިަކކުރާށެވެ. 

ކިުދ  ކިުނ  ފަތް  އިަދ  ކިުނ  ބިަދގޭ  ކޮށްގެން  ބޭނުން  ވިަޅއެއް 
ކުރާށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށަލައަކަށް ކަރުދާހުފިޮށ އަތުރާށެވެ. ީމގެ ބޭނުމީަކ 
އީަޑގިައވާ ފެން ފަށަލަ ރައްކާތިެރ ކުރުން ކަމުގިައ ބުނެދޭށެވެ. 

ލިުއފޮތުގިައ ިއރާުޝދު ދިެވފިައވާ ގޮތަށް ކާދު ތައްޔާރު ކުރާށެވެ.

ކޮންމެހެން  ކުރުން  ތައްޔާރު  ކާދު  ގޮތަށް  ދިެވފިައވާ  ިއރާުޝދު  ލިުއފޮތުގިައ  ބަލާށެވެ.  ރަގަޅަށް  ކާދުފިުނ  ކުރިެވފިައވާ  ތައްޔާރު   .3
މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ިމގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މިުހއްމުކަމާ ިއްސލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަ ކުރާށެވެ. މުއްދަތު؟ ކާދަށް ބަދަލުވަމުން ދޭ 
ހެއްޔެވެ؟ ކާދަށް ވިައ ރަގަޅަށް ިލބޭ ހެއްޔެވެ؟ ކާދު ފީުނގެ ިފިނ ހޫނިުމން ރަގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ކާދުގިައ އެއްވްެސ ވަހެއް އެބަހިުރ ހެއްޔެވެ؟ 

ކާދުފިުނ ރަގަޅު ކުރުމަށް ިއތުރަށް ކުރެވީޭނ ކޮންކަމެއް؟ އެހެން ިޑޒިައންއަކަށް ކާދު ފިުނ ހިެދދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ް ގޭގިައ ކާދު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތ 7
މަޤަްޞދު: 

ގޭގިައ އިަދ މުޖުތަމަޢުގިައ ކާދު ހެދުމުގެ ފިައދާ ފާހަގަކުރުން.

އެންމެ އާދިައގެ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ފޭަސހަ ގޮތަކަށް ކާދު ތައްޔާރު ކުރިެވދާނެގޮތް ތަޢާރަފް ކުރުން.

ކާދު ހެދުމުގިައ ިވްސނަންޖެހޭ މިައގަޑު ކަންތައްތައް ދެނެގަތުން.

ބޭނުންވާނެ ތަކިެތ:
"ކާދުފިުނ" ލިުއފޮތް )ކޮންމެ ބިައވިެރއަކަށް ކީޮޕ އެއް(  

ގެންދާނެގޮތް:
"ކާދުފިުނ" ލިުއފޮތުގެ ކީޮޕއެއް ކޮންމެ ބިައވިެރއަކަށް ިދނުން. ލިުއފޮތުގިައވާ މަޢުލޫމާތުގެ އީެހގިައ ިތީރގިައވާ ނުކުތާ ތަކާމެދު ިޚޔާލު ބަދަލު 

ކުރުން.

1. ކާދީަކ ކޮބާ؟ އިަދ ކާދުގެ ބޭނުމީަކ ކޮބާ؟ )ތަޢާރަފް(

2. ކާދު ފުންޏަށް އަޅީާނ ކޮންއެއްޗެއް؟ ބިައވިެރންގެ ިޚޔާލު ތަކުގެ އީަލގިައ ިލްސޓެއްތައްޔާރުކުރާށެވެ. ކޮންމެ އިައޓަމެއްގިައ، އޭގިައ ކާބަން 
ނުވަތަ ނިައޓިްރޖަން ިހމެނޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގިައ ފާހަގަކުރާށެވެ. ަޞފްޙާ 5 ގިައވާ މަޢުލޫމާތިާއ މެދު ިޚޔާލު ބަދަލު ކުރާށެވެ.

3. ކާދު ފުންޏަށް އަޅަން ކަމުނުދާ ތަކެއްޗާމެދު ިޚޔާލު ބަދަލުކުރާށެވެ.

4. ލިުއފޮތުގިައ ކާދުފުންޏެއް ހަދާނެގޮތުގެ ިއރާުޝދު ދިެވފިައވާނެއެވެ. ިމބިައ ިކޔުމަށްފަހު ކާދު ފުންޏެއް ކުރަހާށެވެ. 

5. ކާދުގިައ ޙަރަކާތް ތިެރވާ ިދރޭތަކެއްޗިާއ ބެހޭގޮތުން ލިުއފޮތުގިައވާ މަޢުލޫމާތު ޚުލާާޞ ކޮށްލާށެވެ.

6. ކާދުފިުނ ބަލަހައްޓާނެގޮތުގެ ިއރާުޝދު ިކޔާށެވެ.

7. ކާދުބޭނުން ކުރާނެ ގޮތާމެދު ިޚޔާލުބަދަލު ކުރާށެވެ.

ު ގިަޑިއރު �ގިަޑިއރު � ގޭގިައ ކާދު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތ
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މަޤަްޞދު: 
* ކީުނގެ ަސރވޭގެ ނީަތޖާގެ އީަލގިައ ކިުނމަދުކުރުމުގެ މްަޝރޫޢެއް 

އެކުލަވާލުން.

* ކިުނމަދުކުރަން އެކަށައަޅާ މްަޝރޫޢުގެ ނަމޫނާއެއް އެކުލަވާލުން.

ގެންދާނެ ގޮތް:
1. ިއްސވިެދޔަ ޙަރަކާތުގިައ އެކުގިައ މަަސއްކަތް ކިުރ ގްރޫޕް އިާއ 

އެކު މަަސއްކަތްކުރުމަށް ިއރާުޝދު ދޭށެވެ.

ރާވާލުމަށް  ޕްލޭނެއް  ކިުނމަދުކުރުމުގެ  ގްރޫޕަކަށް  ކޮންމެ   .2
ބޭނުންކުރިެވދާނެ އިޮނގަޑެއް ދޭށެވެ. އިަދ އޭގިައ ިހމަނަންޖެހޭ ބިައތަކާ 

އެބިައތަކުގެ  ބޭނުން ބުނެދޭށެވެ.

3. ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން "ާސފު ިތމާވިެށ ީލޑަރ" ގެ ރޯލު އަދާކުރާނެ 
ީމހަކު ހޮވަން ބުނާށެވެ. އިަދ ގްރޫޕްގިައ ބީާކ ިތިބ ީމހުނީަކ ގޭގޭގެ 

ރަށްވިެހން ގެ ބިައ އަދާކުރާނެ ީމހުން ކަމުގިައ ބުނާށެވެ.

ިތމާވިެށ ީލޑަރ އަށް ގްރޫޕްގެ ބީާކ ިތިބ މެމްބަރުންނިާއ  4. ާސފު 
އެކުލަވާލުމަށް  ޕްލޭނެއް  ކުރުމަށް  ކިުނމަދު  ިޚޔާލުބަދަލުކޮށް 
ިއރާުޝދުދޭށެވެ. ހިުރހާ ބިައވިެރންގެ ިޚޔާލު ހޯދުން އީެއ ވަރަށް މިުހއްމު 
ކަމެކެވެ. ީލޑަރ ގެ ދައުރަކަށް ވީާނ ގްރޫޕްގިައ ިޚޔާލުބަދަލުކުރެވިޭއރު 
އިަދ  އަތުރާލުމެވެ.  ހަމަޖެހޭގޮތަކަށް  ފާހަގަކޮށް  ނުކުތާތައް  މިައގަޑު 
ހުށަހަޅާ  ިޚޔާލުތައް  ކޮންމެހެން  އީަކ  ީލޑަރ  އެކުލަވާލުމެވެ.  ޕްލޭން 
ވެއެވެ. އީެއ  ބައެއް  ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ިމ ޕްލޭންގިައ ދެ  ީމހާއަށް 
ގޭގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުންގެ ތެރިެއން ކޮންމެ ީމހަކު ވިަކވިަކން ކުރަން 
ިދިރއުޅޭ  ގޭގިައ  އިަދ  ބަޔަކިާއ  ފާހަގަކުރާ  ކަންތައްތައް  އެއްބްަސވާ 
ިހމެނޭބައެކެވެ.  އެއްބްަސވާކަންތައްތައް  ކުރަން  އެކުގިައ  އެންމެން 

)ިމާސލު: ކިުނނައްތާލުމަށް ވަޅުގަޑެއް ތައްޔާރު ކުރުން.(

5. ގްރޫޕްތަކުގިައ މަަސއްކަތް ކުރަމުން ދިާއރު އީެހވީެދ ިއރާުޝދީުދ 
ހަދާށެވެ. ޚާއަްޞކޮށް ގްރޫޕްގެ ީލޑަރ އަށެވެ. ގްރޫޕް ތަކުގެ މަަސއްކަތް 
ހުށަހަޅިާދނުމަށް  ޕްލޭން  ގްރޫޕަކުންވްެސ އެބައެއްގެ  ކޮންމެ  ިނމުމުން 

ބުނާށެވެ.

6. ކުރެވުނު މަަސއްކަތިާއ މެދު ިވްސނާލުމަށް ފުރަުޞތުދޭށެވެ. ިމީއ ގެއެއްގެ ފެންވަރުގިައ އެ ގޭގިައ ިދިރއުޅީޭމހުން ބިައވިެރކޮށްގެން "ާސފު 
ިތމާވިެށ ީލޑަރގެ" ިއރާުޝދުގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކުރިެވދާނެ ޕްލޭނެއްގެ ނަމޫނާއެކެވެ. ކިުރއަށް ިމއޮތް ނުކުތާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިޚޔާލު ބަދަލު 
ކޮށްލާށެވެ. ގެއެއްގިައ ިދިރއުޅޭ އެންމެން ބިައވިެރކޮށްގެން ިމފަދަ ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކުރުން މިުހއްމުވީަނ ީކއްވެ؟ ިމ ޕްލޭންގެ ވިެރފަރާތީަކ ކާކު؟ 
ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕްލޭނީަކ އެހާރަގަޅު ޕްލޭނަކަށް ނުވެއްޖެ ނަމަ ދެން ހަދީާނ ިކިހނެއް؟ ތައްޔާރު ކުރެވުނު ޕްލޭނީަކ މާ އުދަގޫ ޕްލޭނެއްނަމަ 

ހެދީޭނ ކޮންގޮތެއް؟

10ް ކިުނމަދުކުރުމުގެ ޕްލޭނެއްް އެކުލަވާލުނ 9
މަޤަްޞދު: 

ފުރަތަމަ ދުވަހު ގެންދެވުނު ަސރވޭ ގެ ނީަތޖާ މުތިާލޢާ ކޮށްލުން.

މުޖުތަމަޢުގެ ފެންވަރުގިައ ކިާމޔާބުކުރިެވދާނެ ފަދަ ޢަމީަލ ޙަރަކާތް ތަކެއް އެކަށައެޅުން.

ފޯރުކޮށިްދނުމަށްޓަކާ  ިޚޔާލުތަކެއް  ިބނާކުރިަނިވ  ބަޔަކަށް  ދޭ  ތަމީްރން  އީެމހުން  ކިުރއަރުވާ  ޤިާބލުކަން  ގެ  ީލޑަރުން  ާސފިުތމާވިެށ 
ބޭނުންކުރާނެ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުން.

ގެންދާނެ ގޮތް:
ޙައްލުކުރާނެ  ތަޢާރަފު ކުރުން. ިމ ޙަރަކާތުގެ މިުހއްމުކަމިާއ މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުން ބިައވިެރވެގެން މައަްސލަ  1. ޙަރަކާތުގެ މަޤަްޞދު 
މެދު  އިާއ  އެކިްޓިވީޓ  ިމ  ނޮޓް"  )"ކިޮމޔިުނީޓ  ފާހަގަކުރުން  މިުހއްމުކަން  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭނެއް  ގޮތުގެ  މެނޭޖްކުރާނެ  ކިުނ  ނުވަތަ 

ިޚޔާލުކޮށްލުން(

ިދނުން. ާސރވޭގެ ނީަތޖާ މުޠިާލޢާ  ިއރާުޝދު  2. ޙަރަކާތް 4 ގިައ އެކުގިައ މަަސއްކަތް ކިުރ ގްރޫޕް އިާއ އެކު މަަސއްކަތްކުރުމަށް 
ކޮށްލުމަށް 5 ިމނެޓް ހޭދަކުރުން.

3. ަސރވޭގެ ނީަތޖާ މުޠިާލޢާކޮށިްނމުމުން ގްރޫޕް ތަކަށް ބޮޑިެތ ކަރުދްާސ ތަކެއް ބަހާލާށެވެ. ިމ ޙަރަކާތުގެ މަޤަްޞދީަކ ބިައވިެރންގެ 
މެދުގިައ ިޚޔާލު ބަދަލުކޮށް ވިަކވިަކ ފަރުދުންނަށް ގޭގެ ފެންވަރުގިައ ކިުނމެނޭޖްކުރުމަށް ހިުރ ފުރަުޞތު ތަކާ އިަދ ިމގޮތުން ކުރިެވދާނެ 

ޢަމީަލ މަަސއްކަތް ތަކެއް ފާހަގަކުރުން.

4. މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށް ީދފިައވާ ކަރުދްާސ 3 ބަޔަށް ބިައކުރަން ިއރާުޝދު ދޭށެވެ. އިަދ މަދުކުރުން، އަލުން ބޭނުންކުރުން  
ކޮށްދޭށެވެ.  ފާހަގަ  އިަލ އަޅުވާލަނީްވ ބިައތައް  ދަށުން  ބުނާށެވެ. ިމ ުސރީުޚތަކުގެ  ުސރީުޚ ިލޔުމަށް  ިމިތން  ކުރުން  އިަދ ީރަސިއކަލް 

ުސރީުޚތަކާ ގުޅޭ ތަކިެތ އިަދ ކަންތައްތައް ނޯޓު ކުރަން ބުނާށެވެ. ިމ މަަސއްކަތް ކިުރއަށްގެނިްދއުމަށް 20 ިމނެޓް ކަޑައަޅާށެވެ.

5. މަަސއްކަތް ފިުރހަމަވުމުން ފަހަރަކު ގްރޫޕަކުން ހުށަހެޅުމަށް ބުނާށެވެ. ހުށަހަޅަމުންދިާއރު ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވްެސ ފާހަގަކޮށްފިައވާ ޢަމީަލ 
މަަސއްކަތްތައް ިލްސޓެއްގިައ ނޯޓްކުރާށެވެ.

ިޚޔާލު ބަދަލުކުރާށެވެ. ިމގޮތުން،  6. ގްރޫޕްތަކުން ހުށަހަޅިާނމުމުން ހިުރހާގްރޫޕަކުންވްެސ ފާހަގަކޮށްފިައވާ ޢަމީަލ މަަސއްކަތްތަކާ މެދު 
އެންމެ ކިާމޔާބު ވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވީެނ ކޮން ިޚޔާލެއް؟ ީމގެ ތެރިެއން އެންމެ ކިާމޔާބުކުރަން އުދަގޫ ވީާނ ކޮންކަމެއް؟

7. ިލްސޓްގެ ކީޮޕއެއް ބިައވިެރންނަށް ިދނުމަށް އެކަށައަޅާށެވެ. ަސރވޭ ހަދަން ިޒޔާރަތް ކުރިާއރު ިމގޮތުން ިލްސޓް ކުރިެވފިައވާ ިޚޔާލު 
ތައް )6 ވަނަ ނުކުތާގިައ( ހުށަހެޅުމަށް ބާރު އަޅަން ިއރާުޝދު ދޭށެވެ.

ް ިމނެޓު �0ިމނެޓު 50އެކަްޝން ބްރޭންްސޓޯމ
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1. އިަމއްލަ ގޭގިައ ކީުނގެ ބާވަތްތައް ވިަކކުރާނަންތަ؟

2. ިތބާގެ އަވަށްޓިެރން ކީުނގެ ބާވަތްތައް ވިަކކުރާނެހެން ީހވޭތަ؟

3. ކިުނ ބޭނުންކޮށްގެން ގްަސކާނާ އުފެއްދުމުގެ ިޚޔާލަށް ތީާއދު ކުރަންތަ؟

4. ިތބާގެ އަވަށްޓިެރއާ އެކަމަށް ތީާއދު ކުރާނެހެން ީހވޭތަ؟

5. ިމ ތަމީްރމު ޕްރޮގުރާމުން ފިައދާކިުރތަ؟

6. ިމ ޕްރޮގުރާމު ިއތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރިެވދާނެ ކަންތަކީަކ ކޮބާ؟

ފެންވަރުބެލުމަށް  އާލާތްތަކުގެ  ވީަޞލަތްތަކިާއ  ބޭނުންކުރާ  މްަޝރޫޢުގިައ  ވިެށ  ާސފު 
ކުރާނެ ުސވާލުތައް: 11ް ރައިްޔތުންގެ ބިައވިެރވުން ހޯދުނ

މަޤަްޞދު: 
ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ކިުރއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ބިައވިެރން ކަނޑައެޅުން.

ގޭގެއަށް ިޒޔާރަތްކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފެށުން، އިަދ އެއަށްފަހު އެންމެން އެކުގިައ ބައްދަލުވާނެ ތީާރޚަކިާއ، ގިަޑއަކިާއ ތަނެއް ކަޑައެޅުން.

ބޭނުންވާނެ ތަކިެތ:
 ވިައޓް ބޯޑު ނުވަތަ ބޮޑިެތ ކަރުދްާސ، ނޯޓު ކަރުދްާސ އިަދ ގަލަން.

ގެންދާނެ ގޮތް:
1. ިމ މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުން ިނމިޭއރު ހިުރހާބިައވިެރން ިތބީޭނ ގޭގެއަށް ިޒޔާރަތް ކޮށް ިމކަން ކިުރއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ފިުރހަމަ ިޒންމާ 
ދަށުން  ރޭވުމެއްގެ  ރަގަޅު  ވަރަށް  ގޮތެއްގިައ ކިުރއަށްގެނިްދއުމަށް  ކިާމޔާބު  ިމމަަސއްކަތް  ބުނެދޭށެވެ. އިަދ  ވެފިައކަން  ތައްޔާރު  ނެގުމަށް 

މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގެނިްދއުން މިުހއްމުކަމުގިައ ބުނެދޭށެވެ. 

ވިައޓްބޯޑުގިައ ނުވަތަ ބޮޑު ކަރުދާހެއްގިައ ިތީރގިައވާ ގޮތަށް ިލޔާށެވެ. 

ެ - ކޮންމެ ީމހަކު ިޒޔާރަތް ކުރާނެ ގޭގ

- ގޭގެއަށް ިޒޔާރަތް ކުރީާނ ވިަކވިަކ ީމހުންތޯ؟ ދީެމހުން ތޯ؟ ނުވަތަ ީޓމެއްތޯ؟

ް - މަަސއްކަތް ފަށާނެ ތީާރޚ

- ގޭގޭގެ ީމހުނަށް އަންގީާނ ިކިހނަކުން؟

- ިމމަަސއްކަތް ކުރަން އެކީަށގެންވީަނ ހަފްތާގެ ކޮން ދުވަހެއް؟

- ިމމަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގެންދަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކީަކ ކޮބާ؟

2. ބިައވިެރން އިަމއްލައަށް ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ިހންގަން ފުރަުޞތު ދޭށެވެ. އެގޮތުން އީެމހުންގެ ތެރިެއން ިމއަދު ފަށަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް 
އެކަންކުރުމަށް ފިެސިލޓޭޓަރ އެއް ނުވަތަ ކްޯސ ިހންގާ ބޭފުޅެއްގެ އީެހ އަކާ ނުލާ ކިުރއަށްގެނިްދއުމަށް ފުރަުޞތު ދޭށެވެ. އެހެން ދުވަހަކުން 

ފަށަން ބޭނުންވާނަމަ މަަސއްކަތް ކުރާނެ ތީާރޚަކިާއ ގިަޑއަކާ އިަދ ތަނެއްހަމަޖައާްސ އިަދ ދެފަރާތް އެއްބްަސވާ ގޮތަކަށް ިނނިްމދާނެއެވެ.

ިމނެޓު �0
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ބ. ގޭގިައ އުފެދޭ ފަނާނުވާ )ިއންއޯގިަނކް( ކިުނ ނައްތާލުމުގިައ ިމހާރު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތް ބަޔާންކޮށީްދ

ޕުލްާސިޓކު ކޮތަޅު، ފިުޅ ފަދަ ތަކިެތ

ިބއްލިޫރ ފިުޅ، ތިަށ ފަދަ ތަކިެތ

ު ދަޅ

ް އެހިެނހެނ

ްފަނާނުވާ ކީުނގެ ބާވަތް ނައްތާލެވޭ ގޮތ

ު ނޯޓް / ިޚޔާލ

ޅ. ގޭގިައ އުފެދޭ ގެއްލުނިްލބޭ )ޓޮކިްސކް( ކިުނ ނައްތާލުމުގިައ ިމހާރު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތް ބަޔާންކޮށީްދ

އިަދ  ކިެމކަލްއިާއ  ބޭނުންކުރާ  މަރަން  ފިަނފަކާުސ 

ް އެހިެނހެންވްެސ ކިެމކަލްގެ ބާވަތްތައ

ބެޓީެރ

ް ޑަކްޓީަރ ބޭހިާއ އެއިާއ ގުޅުންހިުރ ބާވަތްތައ

ް ްގެއްލުނިްލބޭ )ޓޮކިްސކް( ކީުނގެ ބާވަތ ނައްތާލެވޭ ގޮތ

ާސފު ވިެށ ޖަމާޢަތުގެ ީލޑަރު ގެ ނަން: _____________________________________________________

ގޭގެވިެރ ފަރާތުގެ ނަން: _____________________________________________________________

ތީާރޚް: _____________________________ އަވަށް، މަގު: _________________________________	

ފުރަތަމަ ބިައ: ޢާންމުކޮށް ކިުނ ނައްތާލުމިާއބެހޭ
ހ. ގެއަށް ގަންނަތަކެއްޗިާއ މެދު ގޮތެއިްނންމީަނ ކާކު؟

ށ. ގިެއން ކިުނ ބޭރުކުރުމުގިައ ގޮތެއް ިނންމީަނ ކާކު؟

ނ. ގިެއން ކިުނ ބޭރުކުރުމީަކ ކާކުގެ ިޒންމާއެއް؟

ރ. ގޭގިައ އުފެދޭ ފަނާވިަނިވ )އޯގިަނކް( ކިުނ ނައްތާލުމުގިައ ިމހާރު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތް ބަޔާންކޮށީްދ )ިމާސލަކަށް: އަންދާލީަނ، ވަޅުލީަނ، 
މޫދަށް/ގޮނޑުދޮށަށް އުކާލީަނ، ކުކުޅަށް ކާންދީެނ، ކިުނއަޅަން ޚާއަްޞކުރިެވފިައވާތަނަށް އުކާލީަނ ...(

ފުރަތަމ�ބިައ: 
ގޭގިައ އުފެދޭ ކީުނގެ ާސރވޭ

ތަރުކީާރގެބާވަތްތަކުން އުފެދޭ ކިުނ

އެއްގަމިާއ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުން އުފެދޭ ކިުނ

ގިޯތތެރިެއން ނެގޭ ކިުނ )ފަތް، އިޮފ ...(

ް ކަރުދާހުގެ ބާވަތްތައ

ް ްފަނާވިަނިވ ކީުނގެ ބާވަތ ނައްތާލެވޭ ގޮތ
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ާސފު ވިެށ

ިތންވަނަ ބިައ: 

ް އަލުން ބޭނުންކުރުނ

ިތޔަ ގިޭބީސއިާއ ގުޅޭ ގީޮޅގިައ ިމP ފާހަގަ ޖަހާށެވެ. 

ނުވަތަ  ގަނެގެން  އަންނައުނު  ހުންނަ  ލާފިައ  ީމހުން 
ހޯދިައގެން ބޭނުންކުރަމެވެ.

ނުވަތަ  ޢިާއލާތަކަށް  އެހެން  އަންނައުނު  ނުލެވޭ 
ިހލާޭސބަހަށް މަަސއްކަތްކުރާ ޖިަމިޢއްޔާތަކަށް ދެމެވެ.

ނުވަތަ  ގަނެގެން  ފަރީުނޗަރު  ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފިައ 
ހޯދިައގެން ބޭނުންކުރަމެވެ.

ިހފާގެންގުޅޭ  ފަދަ  ތިަށ  ތިެލ  ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފިައ 
ާސމާނު ބޭނުންކުރަމެވެ.

ާސމާނު  ިހފާގެންގުޅޭ  ފަދަ  ތިަށ  ތިެލ  ބޭނުންނުކުރާ 
އެހެނީްމހުނަށް ދެމެވެ.

 ދުވަހަކުވްެސ
ނުކުރަން

ްއަލުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކިެތ  ްޢާންމުކޮށ ްބައެއްފަހަރަށ ވަރަށްމަދުނ

ށ. މީަތގިައ ބަޔާންކުރިެވފިައ އެވާފަދަ ބޭނުންކޮށްފިައހިުރ ތަކިެތ އަލުން ިތމާމެން ބޭނުންކުރުމިާއ މެދު ިޚޔާލީަކ ކޮބާ؟

ނ. ިތޔަ ގިޭބީސގިައ ިތީރގިައ އެވާ ތަކިެތ އަލުން ބޭނުންކުރެވީެނ ިކހާވަރަކަށް؟

ޖްޫސފަދަ ތަކިެތ އަޅާފިައ ހުންނަ 

ޕުލްާސިޓކް ފިުޅ

ު ޕުލްާސިޓކް ކޮތަޅ

ު ިބއްލިޫރ ފިުޅ އިާއ ޖަގ

ް ކަރުދާހުގެ ބާވަތްތައ

އެހިެނހެން ) ތަފީްސލްކޮށީްދ(

ްއަބަދުވްެސއަލުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކިެތ  އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތ  ދުވަހަކުވްެސ
ނުކުރަން

ް ބައެއްފަހަރަށ

ު ނޯޓް: ިޚޔާލ

ހ. ގެއަށް ގަނެވޭ ތަކިެތ ޕުލްާސިޓކް ކޮތަޅުގިައ ގެނޭތަ؟

އާނ   ނޫން   

ށ. އާނއެކޭ ނަމަ، ިވޔަފިާރކޮށްގެން ގެންނަތަކިެތ ޕުލްާސިޓކް ކޮތަޅުގިައ ގެނެވީެނ ިކހާ އަވްަސއަވަހަކަށް؟

ދެވަނަ ބިައ: 
ް ިވޔަފިާރ ކުރުމުގެ އާދަތައ

ް ބައެއްފަހަރަށ ްއަބަދުވްެސ ިގނަފަހަރަށ

ގުޅުންހިުރނަމަ ޕުލްާސިޓކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގިައ ބޭނުންކުރީަނ ކޮންއެއްޗެއް؟

އެއްވްެސ ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ގަނޑުކޮށް ިތޔަ ގެއަށް ގަނޭތަ؟ އާނއެކޭނަމަ އެ ބާވަތްތައް ިލްސޓުކުރޭ:

ބަންދުކޮށްފިަައ ލޭބަލް ނުކޮށް ހުންނަބާވަތުގެ އެއްވްެސ އެއްޗެއް ިތޔަ ގެއަށްގަނޭތަ؟ އާނއެކޭނަމަ އެ ބާވަތްތައް ިލްސޓުކުރޭ:

ު ނޯޓް: ިޚޔާލ

ް ބާވަތ

ޕުލްާސިޓކް ފެން ފިުޅ

އެލިުމިނއަމް ދަޅު )ތައްޔީާރބިުއން ...(

ދަޅުކާނާ

ޕެކެޓް )ޖްޫސ ފަދަ ތަކިެތ(

ު ޕުލްާސިޓކު ކޮތަޅ

ިބއްލިޫރ ފިުޅ އިާއ ޖަގުގިައ ބަންދުކުރިެވފިައ 

ހުންނަ ތަކިެތ
ނީެޕ

ް ންޫސމަޖައްލާ އިަދ ފޮތ

ު ުހަފުތާއަކު 1 ފަހަރ މަހަކު 1 ފަހަރ ު ުަސިއޒު / ވައްތަރ ދުވާލަކު 1 ފަހަރ

ުބޭނުންކުރެވޭ ތަކިެތ ބޭނުންކުރެވޭ ޢަދަދ

ިތީރގިައވާ ތާވަލު ފިުރހަމަކުރާށެވެ.
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ު ނޯޓް / ިޚޔާލ

ށ. ިތޔަ ގޭގިައ ހިުރ ބީަގޗާ / ދަނޑު ގެ ވައްތަރުތައް ބަޔާންކޮށީްދ

ނ. ޖަމާޢަތުގެ އެއްވްެސ ީމހަކު އަލުން ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ީރަސިއކަލް ކުރުމަށް ތަކިެތ ގެންދޭތަ؟

ހ. ިތޔަގޭގިައ ފަނާވިަނިވ ކިުނ ބޭނުންކޮށްގެން ގްަސކާނާ އުފައްދާތަ؟

އާނ   ނޫން     

އާނއެކޭނަމަ، ގްަސކާނާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތް ބަޔާން ކޮށްދޭށެވެ.

އުފެއްދޭ ގްަސކާނިާއން ކުރާ ބޭނުމީަކ ކޮބާ؟

އަވަށްޓިެރން ިމފަދަ ގްަސކާނާ ބޭނުންކުރޭތަ؟

އާނ   ނޫން     

އާނއެކޭނަމަ، އީެމހުން ގްަސކާނާ އުފައްދާ ަސރަޙައްދު ިތޔަގޭ ީމހުނަށްވްެސ ބޭނުން ކުރިެވދާނެތަ؟

ގިޯތތެރިެއންނެގޭ ފަތިާއ އިޮފކޮޅުތައް ފަދަ ފަނާވިަނިވ ކުންޏަށް ހަދީަނ ިކިހނެތް؟

ހަތަރުވަނަ ބިައ: 
ް ީރަސިއކަލްކުރުނ

�0

ު ިތމާވީެށގެ މަޢުލޫމާތިާއ، ރައިްޔތުން ބިައވިެރކުރުމުގެ މްަޝރޫޢ

��

ާސފު ވިެށ

ް ބިަގޗާ / ދަނޑު ގެ ބާވަތ

ތަރުކީާރ

މާ ގްަސ

މޭވޭ އަޅާ ގްަސ

  އެހިެނހެން )ތަފީްޞލްކޮށީްދ(

ް ްބޭނުންކުރެވޭ ކާނާގެ ބާވަތ ތަފީްޞލު : ބޮޑިުމން، އޮތްތަނ
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ު ިތމާވީެށގެ މަޢުލޫމާތިާއ، ރައިްޔތުން ބިައވިެރކުރުމުގެ މްަޝރޫޢ

��

ާސފު ވިެށ

 ް ކަމުގެ ކިާމޔީާބ ވަޒަންކުރުމުގިައ ޙަވާލާދޭނެ ފާހަގަތައ ްކުރާނެ ކަންތައް : ކަމުގެ ކިާމޔީާބ ވަޒަންކުރުމުގިައ ޙަވާލާދޭނެ ފާހަގަތައ ކުރާނެ ކަންތައް:

ކީުނގެ ގޮތުގިައ އުކާލަން ނަގާ ތަކިެތ އަލުން ބޭނުންކުރުން:

ކިުނ މަދުކުރުމުގެ ޕްލޭން: 
ް ވިަކން ކުރާ މަަސއްކަތްތައ

ކިުނ މަދުކުރުން:

ކިުނ މަދުކުރުމުގެ ޕްލޭން: 
ް ވިަކން ކުރާ މަަސއްކަތްތައ
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�4

ު ިތމާވީެށގެ މަޢުލޫމާތިާއ، ރައިްޔތުން ބިައވިެރކުރުމުގެ މްަޝރޫޢ

�5

ާސފު ވިެށ

ް ކަމުގެ ކިާމޔީާބ ވަޒަންކުރުމުގިައ ޙަވާލާދޭނެ ފާހަގަތައ ކުރާނެ ކަންތައް :

ް އެންމެން އެކުގިައ ޖަމާޢަތެއްގެ ޙިައިސއްޔަތުން ކުރާ މަަސއްކަތްތައ

ކިުނ މަދުކުރުން، އަލުން ބޭނުންކުރުން އިަދ ިރަސިއކަލް ކުރުން:

ް ކަމުގެ ކިާމޔީާބ ވަޒަންކުރުމުގިައ ޙަވާލާދޭނެ ފާހަގަތައ ކުރާނެ ކަންތައް :

ކިުނ ީރަސިއކަލް ކުރުން:

ކިުނ މަދުކުރުމުގެ ޕްލޭން:
ް ވިަކން ކުރާ މަަސއްކަތްތައ
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ު ިތމާވީެށގެ މަޢުލޫމާތިާއ، ރައިްޔތުން ބިައވިެރކުރުމުގެ މްަޝރޫޢ

��

ާސފު ވިެށ

2. އަތޮޅުތަކުގިައ ކީުނގެ މައަްސލަ

ގޮތެއްގިައ  ކީުނގިައ މިައގަނޑު  ތަފާތެވެ. އަތޮޅުތަކުގިައ އުކާލެވޭ  ކުންޏިާއ ވަރަށް  މާލޭގިައ އުފެދޭ  އްަޞލު  ކީުނގެ  އަތޮޅުތަކުގިައ އުފެދޭ 
ިހމެނީެނ ފަނާވާ ޒާތުގެ )އޯގިަނކް( ކުންޏެވެ. އޭގެތެރޭގިައ  މިައގަނޑުގޮތެއްގިައ ިހމެނީެނ ބިަދގިެއން އުފެދޭ ކުންޏިާއ ފަތިާއ އިޮފ ފަދަ 

ތަކެއްޗެވެ. ިތީރގިައއެވާ ގުރާފުން ދައްކުވިައދީެނ ރަށެއްގެ ގެއަކުން އާންމުކޮށް އުފެދޭ ކީުނގެ ބާވަތްތަކެވެ.

އޯގިަނކް  އުފެއްދުމަށްޓަކިައ  ގްަސކާނާ  ގޭގޭގިައ  ބައެއް 
ވިަކކިުރކަމުގިައ  ބާވަތްތައް  ކީުނގެ  އެހިެނހެން  ކުންޏިާއ 
ބާވަތްތައް  ކީުނގެ  ރަށްރަށުގިައ  ޢާންމުކޮށް  ިވއްަސ، 
ގޭގޭގިައ  އެހެންކަމުން  މަދުންނެވެ.  ވަރަށް  ވިަކކުރެވީެނ 
މަަސއްކަތް  ިއތުރުކުރަން  އުފެއްދުން  ގްަސކާނާ  ކިުނން 

ކުރީުމ ފިައދާހިުރކަމަކަށް ވާނެއެވެ.

ވިަކކޮށް  ބާވަތްތައް  ކީުނގެ  ފެންވަރުގިައ  ރަށު  ިމހާރު 
ނައްތާލުމުގެ މަަސއްކަތްތަކެއް ފިެށ، ބައެއް ރަށްރަށުގިައ 
ކިުނވިަކކޮށް ނައްތާލެވޭނެ ވީަޞލަތްތައް ބެހެއިްޓފިައވެއެވެ. 
ިމފަދަ މްަޝރޫޢުތައް ކިާމޔާބުވީާނ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެން 
އެކަންކަން ދެނެގަނެ، އެކަމަށް ތަރީުޙބީުދ ޢަމީަލ ގޮތުން 

ބިައވިެރވެގެންނެވެ.

ޤައުމުތަކަށް އޭގެ ނުރައްކާ  ކީުނގެ މައަްސލައީަކ މިުޅދިުނޔެއަށްވްެސ ކިުރމިަތވެފިައވާ މައަްސލައެއް ނަމަވްެސ، ރާއްޖެ ފަދަ ކިުދ ޖީަޒރާ 
މާބޮޑެވެ. ިމހާރުވްެސ ރާއްޖޭގިައ ކިުނ އަޅާނެ ތަންތަން ދީަނ ހްުސވަމުންނެވެ. ރަށްތަކުގެ ިތމާވިެށ ހަލާކުވެ، މްަސވިެރކަމިާއ ފަތުރުވިެރކަން 
ފަދަ ިދވިެހން އާމްދީަނ ހޯދުމަށް ކުރާ މަަސއްކަތްތަކަށް އަަސރުކުރުމުގެ ިއތުރުން ކީުނގެ ަސބަބުން ީމހުންގެ ިޞއްޙަތިާއ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވްެސ 

ދީަނ ނޭދެވޭ އަަސރު ކުރަމުންނެވެ.

އާބީާދ ިއތުރުވުމިާއ އިަދ ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް އިައްސފިައވާ ބަދަލުތަކުގަެސބަބުން ރާއްޖޭގިައ ކީުނގެ މައަްސލަ ދީަނ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް 
ބޮޑުވަމުންނެވެ. ދިުނޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދިައން ރާއްޖޭގިައވްެސ ޕްލްާސިޓކް ކޮތަޅިާއ ފިުޅ، އިަދ ނީެޕ ފަދަ އެއްލާލެވޭތަކީެތގެ 

ބޭނުންކުރުން ދީަނ ިއތުރުވަމުންނެވެ. 

ކިުނއަޅާނެ ތަންތަން މަދުވެފިައ ރަށްތައް ދުރުދުރުގިައ އޮތުމުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކިުނ ގެނިްދއުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުކީަމ ކިުނ ނައްތާލުމުގިައ 
ރާއްޖެއަށް ކިުރމިަތވާ ޙާއަްޞ މައަްސލަތަކެވެ. 

މާލޭގިައ ކޮންމެ ީމހަކު އެވެރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 2.48 ިކލޯގެ ކިުނ އުފައްދައެވެ. ީމގެތެރޭގިައ ިޢމާރާތްކުރުމުގެ ިސނާއަތުން އުފެދޭ ކިުނވްެސ 
ިހމެނެއެވެ. ިމއިާއ އަޅިާކޔިާއރު އަތޮޅުތެރޭގިައ އެވްރެޖްކޮށް ީމހަކު އުފައްދާ ކިުނ ިންސބަތުން މަދެވެ. އީެއ ދުވާލަކު 0.7 ިކލޯ އިާއ 0.8 

ިކލޯ އިާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދެކެވެ. އެވެރެޖްގޮތެއްގިައ މާލިެއން ިތލަފުށްޓަށް އަހަރަކު ގާތްގަޑަކަށް 103،200 ޓަނުގެ ކިުނ ގެންދެވެއެވެ.

1. ކީުނގެ މައަްސލަ

 ފަތިަާއ އިޮފ )ފަނާވާ ޒާތުގެކިުނ(
34%

ފަނާނުވާ ޒާތުގެކިުނ
25%

ގެެއްލުން ިލބޭ ޒާތުގެ ކިުނ 
0.2%

)ފަނާވާ ޒާތުގެކިުނ(  ކާބޯތަކީެތގެ ކިުނ

31%

ގެެއްލުން ިލބޭ ޒާތުގެ ކިުނ 
ފަނާނުވާ ޒާތުގެކިުނ

 ފަތިަާއ އިޮފ )ފަނާވާ ޒާތުގެކިުނ(

 ފަތިަާއ އިޮފ )ފަނާވާ ޒާތުގެކިުނ(
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ު ިތމާވީެށގެ މަޢުލޫމާތިާއ، ރައިްޔތުން ބިައވިެރކުރުމުގެ މްަޝރޫޢ
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ް 3. ކީުނގެ ަސބަބުން ކުރާ އަަސރުތައ

ކީުނގެ މައަްސލައީަކ މުޖުތަމައުގެ ިޞއްޙަތަށް ހިުރ ިބރުވިެރކަމެއްގެ ިއތުރުން މްަސވިެރކަމިާއފަތުރުވިެރކަން ފަދަ ިއޤިްތާޞީދ ދިާއރާތަކަށް 
އޭގެ ަސބަބުން ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުން ވެދާނެ މައަްސލައެކެވެ. 

ކީުނގެ ަސބަބުން ިބމުގެ ފެންފަށަލައިާއ ހަމައަށް އޭގެ އަަސރުކޮށް ބޯފެން ތަޣަައްޔަރުވެދެއެވެ. އިަދ މޫދަށް ކިުނއެޅުމުގެ ަސބަބުން މޫދުގިައ 
ިދިރއުޅޭ ިދރޭތަކެއްޗަށް އެ ކިެވ، މާކީަރ ފަދަ ނުރައްކާތިެރ މާއްދާތަަައް ިއނާްސނުންނިާއ ހަމައަށް ވިާޞލްވެދެއެވެ. ޕްލްާސިޓކް ކޮތަޅުފަދަ 
ކީުނގެ ަސބަބުން ކަނޑުގެ ިދރުންތަކަށް ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުންތަައް ވަމުންދެއެވެ. ިމާސލަކަށް، ވަރަށް ިގނަފަހަރު ޕްލްާސިޓކް ކޮތަޅު އީެއ 
ިފރުޢައުނުމުދާ ކަމުގިައ ީހވެގެން ވެލާ، ކަހަނބު، ބޮޑުމްަސ، ކޯމްަސ އިަދ ދިޫނ ފަދަ ިދރޭތަކިެތ އެ ކިަައލައެވެ. ީމގެ ަސބަބުން އޮެސރުމެން 

ބަނޑަށްޖިެހގެން މަޑުމަޑުން ގްޮސ މަރުވެއެވެ. 

ކީުނގެ ަސބަބުން ފަތުރުވިެރކަމަށް ކުރާ އަަސރުވްެސ އެހާމެ ބޮޑެވެ. ދިުނޔެއަށް ރާއްޖެ މްަޝހޫރުވެފިައ އޮންނީަނ "އެއްވްެސ ިކލަނބު ކަމެއް 
ނުވާ ދިުނޔެމީަތގެ ުސވަރުގެއެއް" ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން ގޮނޑުދޮށްތަކިާއ، މޫދިާއ ކަނޑުގިައ ކިުނބިުނ ިގނަވެ ހިަޑވެއްޖެނަމަ ފަތުރުވިެރންގެ 
ަޝއުގުވިެރކަން ގެއިްލ ރާއްޖެއަށް ވަންނަ ިގނަޢަދަދެއްގެ ބޭރު ފިައާސ މަދުވުމުގެ ިއތުރުން އެތަކެއް ިދވިެހންގެ ވީަޒފާވްެސ ގެއިްލދާނެކަމުގެ 

ިބރީުހވެއެވެ.
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ިއތުރު  ގޮތްތަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ކުރުމުގިައ ިމހާރު  ހަދާފަރާތެއްކަމުގިައވެދާނެއެވެ.  ިމފޮތީަކ ިމކަން  ިކޔިާއރުގިައ ިކޔާފަރާތީަކ ކާދު  ިމފޮތް 
ފިުރހަމަކަމެއް ގެންެސީދ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ިލއްބިައދޭނޭ ފޮތެކެވެ.  ިބންގަނޑުގިައ ޢާއްމުގޮތެއްގިައ އޯގިޭނކް )މޭވާއިާއ، ތަރުކީާރއިާއ، އިަދ 
ފަތިާއ ިމފަދަ ތަކިެތ( އެއްޗިެތ ބަހައްޓިައގެން އެއަށް އަޅާނުލުމުގެ ަސބަބުން ިގނަދުވަހުން ިމފަދަ ތަކިެތ ކާދަށް ބަދަލުވެއެވެ.  ނަމަވްެސ 
ިމގޮތަށް ކާދު ފުންޏެއް ހެދުމުން ިމތަކިެތ ީވރާނާވުމަށް ިދގު މުއްދަތެއް ނެގުމިާއ އިަދ ީވރާނާވުމުގިައ އޭގިައ ވާ ިނއުޓިްރއެންޓްްސ )ކާނާ( 
ގެއިްލދެއެވެ. ިމއިާއ ިޚލާފަށް ކާދު ފިުނ ހެދުމަށްޓަކިައ ވަގުތު ހޭދަކޮށް އެ ބަލަހައްޓިައިފިނމަ ިނއުޓިްރއެންޓްްސ ިލިބ، އަވްަސ މުއްދަތެއްގެ 

ތެރޭގިައ ތަކިެތ ީވރާނާވެ، ނީަތޖާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓިައގެން ހެދޭ ކާދުފުންޏެއްގިައ ިނއުޓިްރއެންޓްްސ ނުގެއިްލ ިހފަހައްޓިައދެއެވެ.  އިަދ ގްަސތަކަށް ކާނާގެ ގޮތުގިައ އެޅުމުން 
ކާނާގެ ގޮތުގިައ ިލބޭ ިނއުޓިްރއެންޓްްސ ިގނަވެއެވެ.  ިމގޮތަށް ހަދާފިައވާ ކާދީަކ ވަރަށް ހޫނުގަދައެއްޗެއްކަމުން، ކިޫޑއިާއ އެހިެނހެން ބިަލތައް 

ނައްތާލަދެއެވެ. 

ކިުނވާ ޒާތުގެ ހިުރހާ ތަކެއްޗީަކ ކާދުގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރިެވދާނޭ ތަކެއްޗެވެ.  ނަމަވްެސ ިމފަދަ ތަކިެތ ބޭނުންކުރުމުގިައ ިވްސނަންޖެހީެނ 
ކާނާވްެސ  ިލބޭނޭ  ީވރާނާވުމުން  އެއްޗިެތ  ތަފާތު  އިަދ  ކަމިާއ  އެއްޗިެތ  މުއްދަތުބޭނުންވާނޭ  އިެކ  އިެކ  ީވރާނާވުމަށް  އެއްޗެއަްސީކ  ތަފާތު 
ތަފާތުވާނެކަމެވެ.  ިމާސލެއްގެ ގޮތުން، މޭވާ އެކިަނ ީވރާނާކޮށް ކާދު ފުންޏެއް ހަދަން އުޅިެފނަމަ ިމތަކިެތ ިދޔާވެ ތަތްވެ އެވެ.  އިަދ ފަން 

އެކިަނ ބޭނުން ކޮށިްފނަމަ އެތަކިެތ ިހިކ ފުނޑުފުނޑުވެއެވެ.  

އެއްކުރުން  ތަކެއްޗިާއ  ފަދަ  ލާނޭ  ިދޔަ  މޭވާފަދަ  ތަކެއްޗިާއ،  ިގނަދުވްަސވެފިައވާ  ިހިކ  ހެދުމުގިައ،  ކާދުފުންޏެއް  ރަނގަޅު  ިމހެންކަމުން 
އަވަަހަށް  ތަކެއްޗަށްވުމެވެ.  އެކުލިެވފިައވާ  ނިައޓިްރޖަން  އިާއ  ކާބަން  އިެކވަރުވަރަށް  އޭގިައ  ކާނާއީަކ  ތަފާތު  ަސބަބީަކ  ީމގެ  މިުހންމެވެ. 
ިހމެނޭ  ިގނިައން  ނިައޓިްރޖަން  ނަމަވްެސ  ިހމެނޭ  ޢަދަދަކަށް  މަދު  ވަރަށް  ކާބަން  ޢާއްމުގޮތެއްގިައ  ތަކެއްޗީަކ  މޭވާކަހަލަ  ީވރާނާވާނޭފަދަ 
ތަކެއްޗެވެ.  ގޮދަން ތަނިޑއިާއ އިަދ ިމނޫންވްެސ ިމފަދަ ގްަސގަހުގެއިާއ ތަކީެތގެ ތަނިޑފަދަ އެއްޗެއަްސީކ ވަރަށް ިގނަ ދުވަހުން ީވރާނާވާ 
އޭގިައ ިގނަ ޢަދަދެއްގެ ކާބަންއިާއ ވަރަށް މަދު ޢަދަދަކަށް ނިައޓިްރޖަން އެކުލިެވގެންވާ އެއްޗެއެްސވެ.  ކާދު ފުންޏީަކ ނިައޓިްރޖަން މަދު 
ތަކިެތ ިގނިައން އިެޅފިައވާ ފުންޏެއްނަމަ، ީވރާނާވާލެއް ލްަސވާނެއެވެ.  ހަމަ ިމގޮތުން ކާދު ފުންޏީަކ ިގނިައން ނިައޓިްރޖަން އެކުލެވޭ ތަކިެތ 

ިގނަ ޢަދަދަކަށް އެކުލިެވފިައވާ ފުންޏެއްނަމަ ކާދު ފިުނން ވްަސދުވާ އޭގިައ އިެސޑް ިގނަވެދެއެވެ.  

ކާދުފުންޏެއްގިައ ބޭނުންކުރާނޭ ތަކިެތ

ކާަދީކ ކޮާބ؟ އިަދ ކާުދފްުނޏެއްގެ ބޭުނމީަކ ޮކާބ؟

ކާދީަކ ިގނަދުވްަސވުމުގެ ަސބަބުން ބެކީްޓިރއާއިާއ އިަދ ިމނޫންވްެސ ިމފަދަ ޫސިފތަކުގެ ަސބަބުން ީވރާނާ ވެފިައވާ ފަތިާއ އިަދ ޖަނަވާރުގެ 
ގިުއފަދަ ތަކިެތން ހެދޭއެއްޗެކެވެ.  ކާދު ފުންޏެއް ހެދުމަށްޓަކިައ ފަތިާއ، މޭވާއިާއ ތަރުކީާރގެ ތޮށްޓިާއ އިަދ ިމފަދަ ތަކިެތން ނުކިައ އުކާލާ 
ބިައބަޔިާއ ޖަނަވާރުގެ ގިުއ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. ިމފަދަ ތަކެއްޗީަކ ކިުނވާ ތަކިެތކަމުގިައީވނަމަވްެސ ކާދުފުންޏެއް އުފެދިޭއރުގިައ ިމއެއްޗިެތ 

ހުންނީާނ މިުށކުލިައގައެވެ.  އިަދ ީމގެން ނުބިައވަހެއްވްެސ ނުދުވާނެއެވެ. 

ކާދީަކ ފޭަސހިައން ތައްޔާރުކުރެވޭ، އަގުހެޔޮ އިަދ އޭގެ ަސބަބުން ފްަސގަނޑު ރަނގަޅުކޮށްދޭ، އިަދ ކާދު އަޅިައގެން ހައްދާ ގޮވާމުގެ ފެންވަރު 
ރަނގަޅުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. 

ކިެމކަލް  ރަނގަޅުއެއްޗެކެވެ.   ބޭނުންކުރުން  ގޮތުގިައ  ގްަސކާނާއެއްގެ  ބަދަލުގިައ  ބޭނުންކުރުމުގެ  ގްަސކާނާ  ހިެދފިައވާ  ކިެމކަލުން  ކާދީަކ 
ވިެލގަނޑު  ިބންގަނޑިާއ  ަސބަބުން  އޭގެ  ނަމަވްެސ  ރަނގަޅުކޮށްދޭ  ފެންވަރު  ގަހުގެ  ހަމައެކިަނ  ގްަސކާނާއީަކ  ހިެދފިައވާ  ބޭނުންކޮށްގެން 
ރަނގަޅުކޮށްދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ.  އިަދ ީމގެ އަަސރު ކުރުވީަނވްެސ ހަމައެކިަނ ިމ އަޅާ ދުވްަސކޮޅަށް އެކަންޏެވެ.  ނަމަވްެސ ކާދީަކ ިމއިާއ 

ިޚލާފަށް ިގނަދުވަހު އޭގެ އަަސރު ގްަސތަކަށިާއ ިބންގަނޑަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.  

ކިެމކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ހިެދފިައވާ ގްަސކާނާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑިެތވާ ގްަސތަކީަކ ފިެހކަންގަދަ އިަދ ވަރުގަދައަށް ހެދޭ ގްަސތަކެއްކަމުން، 
އޭގިައ ކިޫޑއިާއ އިަދ ފިަނ ފޭަސހިައން އަށަގަނެއެވެ.  

ިބމަށް ކާދު އެޅުމުން ިބންގަނޑު ރަނގަޅުވެ، ިއތުރަށް ވިައދައުރުކުރުމަށް މަގުފިަހކޮށީްދ، ިބންގަނޑަށް ރަނގަޅަށް ފެނިްލިބ، ިގރުން 
ކުޑަކޮށްދެއެވެ. 

)ފެން(  ިހކުނަނީުދ  މާބޮޑަށް  ިބންގަނޑު  ތަނެއްނަމަ  އަޅާފިައވާ  ކާދު  ކިުރމިަތވެއްޖެނަމަ،  ދުވްަސވަރެއް  ހަނަފްަސ  ިހިކ 
ިހފަހައްޓިައދެއެވެ. 

ކާދު އަޅިައގެން ހިެދފިައވާ ިބމެއްގިައ ހިެދބޮޑުވަމުންއަންނަ ގްަސތަކަށް ިބމުގިައވާ ިނއުޓިްރއަންޓްްސ )ކާނާ( ިލިބގަތުމަށް ފޭަސހަވެއެވެ.  
އިަދ ކާދު އަޅިައގެން ހަދާފިައވާ ިބމެއްގެ ފެންވަރުރަނގަޅު ވުމުން ގްަސތައް ހިެދބޮޑުވުމަށް ިއތުރު ބާރަކަށް ވެއެވެ. 

ކާދު އަޅިައގެން ހިެދފިައވާ ިބމެއްގިައ ބޮޑިެތވާ ގްަސތައް ކިޫޑއިާއ އިަދވްެސ ިމފަދަ އެހެންވްެސ ފިަނފަކާުސތަކުން ރައްކާތިެރކުރުވައެވެ.  
އިަދ ިބންގަނޑިާއ ގްަސތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެދެއެވެ. 

ކާދު ހެދުމަށްޓަކިައ ބޭނުންކުރިެވދާނޭ އެތައް އެއްޗެއް ީމހުން ިދިރއުޅޭ ގޭގިެއންނިާއ އިަދ ދަނޑުގޮވާންކުރާ ދަނޑު ދަނޑުން ިލބެއެވެ.  ކާދު 
ހެދުމަށްޓަކިައ ބޭނުންކުރީަނ ކީުނގެ ގޮތުގިައ އުކާލާ ތަކެއްޗެވެ.  ިމގޮތުން އުކާލެވޭ ބައެއްކަހަލަ ކުންޏީަކ އެހެން ކަންކަމަށްވްެސ ބޭނުންކުރުމަށް 
އެކީަށގެންވާނޭ ތަކެއްޗެވެ.  ިމާސލަކަށް ގެދޮރު ިބނާކުރުމަށްޓަކިައ  ފަން އިަދ ގޭގެ ބިަދގިެއން އުކާލާ ބައެއްކަހަލަ ތަކެއްޗީަކ ބަކަށްޓިާއ އިަދ 
ކުކުުޅުފަދަ ތަކެއްޗަށް ކާނިްދނުމަށް ބޭނުންކުރިެވދާނޭ ތަކެއްޗެވެ.  ިމގޮތުން އުކާލެވޭ ތަކެއްޗީަކ ކާދުފުންޏެއް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ތަކިެތތޯ 

ނުވަތަ އުކާލާނޭ ތަކިެތތޯ ިނންމުން މިުހންމެވެ. 

ް ކާދު ހެދުނ

 ނިަައޓިްރޖަން ިގނަ ބާވަތްތަަައް )މޭވާ އިަދ ތަރުކީާރ( ކާބަނިްގނަ
)ބާވަތްތަަައް )ހިުއ އިަދ ތިޮށ

ކާދުފުންޏަށް އަޅާނޭ ތަކިެތ ގިެއން ނިުލިބއްޖެނަމަ ކިައިރ ިފހާރައެއްގިައ 
ނުވަތަ ިމފަދަ އެއްޗިެތ ގެންގުޅޭނޭ ހެން ީހވާ އެހެން ތަނަކުން ިއލާ 
ިދނުމަށް  އުކާލާނަމަ  ތިޮށ  ތަކީެތގެ  ފަދަ  ބަދަން  ކަހަލަ  އިަދ އިެކ 
އެދިެވދާނެއެވެ.  އިަދ ިމފަދަ ތަކެއްޗީަކ ބައެއްފަހަރު މަގުމިަތންވްެސ 
އެވާ  ގަނޑުގިައ  ޖިެހގެނިްމވާ  ިމއިާއ  ތަކެއްޗެވެ.   ފަދަ  ިލބޭނޭ 

ތާވަލުން ދައްކުވިައދީޭނ ކާދުފުންޏެއްގިައ ިހމިެނދާނޭ ތަކެއްޗެވެ. 
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ް ކާދުފިުނ ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތ

ތާވަލުގިައ ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ބައެއް ތަކެއްޗީަކ )ިމާސލަކަށް ވެއްޔިާއ ނުވަތަ ގްަސތަކުގެ ތަނިޑފަދަ ތަކެއްޗީަކ( ކާދު ފިުނ ހަދާ ދުވަހު ހިޯދދާނޭ 
ތަކެއްޗެވެ.  ނަމަވްެސ ބިަދގިެއން އުކާލާ ތަކެއްޗީަކ އަބަދުވްެސ އެއްކުރަމުންދާނޭ ތަކެއްޗެވެ.  ކާދު ފިުނ ހެދުމަށް ގްަސދުކުރިެވފިައވީަނ 
ނުވަންނާނޭހެން  ވިައ  ތަނެއްގިައ  )ިހިކ(  ިފިނ  ބަހައްޓަންވީާނ  ތަކިެތ  ިމފަދަ  ބަހައްޓާށެވެ.  އެއްކޮށްފިައ  ތަކިެތ  ިމފަދަ  އެއްފަހަރުންނަމަ 
ރަނގަޅަށް މީަތގިައ އެއްޗެއް އަޅާފައެވެެ. ދޮންކެޔޮ ތޮށްޓިާއ އިަދ ިހިކ ިވނަފަދަ ތަކެއްޗީަކ މީަތގިައ އެޅުމަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއެްސވެ.  ިމގޮތަށް 

ކަންތައް ކުރުމުން ކާދު ފިުނން ގެއްލޭ ފެން މަދުކޮށްދޭނެއެވެ.  

ކާދު ފުންޏެއް ހެދުމަށް ތަކިެތ ނެތްނަމަ، ްސޓޭޖުތަކަކަށް ބަހާލިައގެން އެއްކުރާނޭ ތަކިެތ ިލބޭ ިމންވަރަކުން ކާދު ފިުނ ހަދަމުން ގެނިްދއުން 
ރަނގަޅުވާނެއެވެ.  ނަމަވްެސ ިމހެން ހެދުމުން ީވރާނާވުން ލްަސވުމުން ކާދު އުފެއްދުމަށްޓަކިައ ނަގާ ދުވްަސ ިއތުރުވެއެވެ. 

ް ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ތަކިެތ ހޯދުނ

ކާދު ފުންޏެއް ހަދިާއރުގިައ އެއަށް އަޅިައގެން ނުވާނޭ ތަކިެތ
ކުޑަ ދުވްަސކޮޅެއް ކިުރން ބްޭސޖަހާފިައވާ ގްަސގަހިާއ ފަތްތައް.

ޖަނަވާރިާއ ކަނޑު މްަސ، އީެއ މަހީަކ ީމދަލިާއ އިަދ ިމނޫންވްެސ ިމފަދަ އެހެން އެއްޗިެތ ކާނޭ އެއްޗަކަށް ވުން.

ބިަލއަޅާފިައވާ އެއްވްެސ ކަހަލަ އެއްޗެއް.

ކައްޓިާއ ތޫނު އެއްޗިެތ އެކުލެވޭ ތަކިެތ.

ފޭަސހިައން ހިެދގަންނަ ވައްތަރުގެ ިވނަ.  ިމފަދަ ިވނައީަކ ކާދު ފުންޏަށް އެއްކުރުމުން އަލުން ހެދޭނޭ އެއްޗަކަށް ނުވުން މިުހންމެވެ.  
އެއްކުރުން  ފުންޏަށް  ކާދު  އިަޅތައް  އަންދާލުމަށްފަހު  ނުވަތަ  ިހއްކުން  އީަވލާ  ގޮތުން  މަރާލުމުގެ  ރަނގަޅަށް  ިވނަ  ިމ  ިމގޮތުން 

ބުއިްދވިެރއެވެ. 

ޕްލްާސިޓކިާއ ދަގަނޑު ފަދަ ތަކިެތ. 

ކާުދފްުނޏެއް ހުެދމްަށޓަކަިއ ބޭުންނކުެރިވާދޭނ ަބއެއް ތެަކީތގެ ިމާސލު:
ަބލަްނޖެހޭޭނ ކަްނތައްތްައތެަކިތ ިއތުުރ މަޢުލޫމާތުތައާްޔުރ ކުރާޭނ ގޮތް

ގޭގިައ

ބޭނުންކުރުމުގިައ ވަރަށް މަދުން ކާދު 
ފުންޏަށް އަޅާ.

ވަރަށް އިަޅ )ދަރު( މާއްދާ  އިަޅއީަކ ޕޮޓިޭސއަމްއިާއ ލިައމްގެ 
ިގނިައން އެކުލިެވފިައވާ އެއްޗެކެވެ.

އަވަހަށް ީވރާނާވާނެ ތަރުކީާރގެ  މޭވާއިާއ 
ތިޮށ

ކަރުދާހިާއ ކަރުދްާސ ފޮށްޓީަކ ވަރަށް ިގނަދުވަހުން 
މޭވާއިާއ  ިމތަކިެތ  އެއްޗިެތކަމުން،  ީވރާނާވާނޭ 

ތަރުކީާރފަދަ ފެން ިގނަ ތަކެއްޗިާއ އެއްކުރާށެވެ.

ކަރުދާހިާއ ކަރުދްާސ 
ު ފިޮށގަނޑ

ީވދާ ކިުދކޮށްފިައ

މާއްދާތަށް  ކަހަލަ  އިެކ  އޭގިައ  ިމތަކެއްޗީަކ 
ފެންވަރިާއ  ތަކީެތގެ  ތަކިެތ ކަމުން  އެކުލިެވގެންވާ 

އަޅަންވާ ިމންވަރު ތަފާތުވެއެވެ. 

 ގެއިާއ ގިޯތތެރެ
ު  ކިުނކެހުމަށްފަހ

ނެގޭ ކިުނ

ކީޫޑބްޭސ )ހަރިބަސިއޑް( ޖިެހތާ 
ިގނަދުވްަސ ނުވާނަމަ ބޭނުން ކުރުން 

ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. 

މޭވާ އަޅާ ގަހެއްނަމަ 
ނުވަތަ ގަހުގެ ބޭނުން 
ިދއުމުން އޭގިައ ވާ 

ް ތަނިޑތައ

ރަނގަޅަށް ކިުދ ކުރުމަށްފަހު، 
ބޭނުންކުރުމުގެ ކިުރން ިމތަކެއްޗީަކ 

ވަރަށް ިހިކފިައވާ ތަކިެތ ނަމަ 
ފެންކޮޅެއްޖަހިައ ތެންމާލުން.

ަބީގާޗ
ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ހިެދފިައވާ ތަކިެތނަމަ 

ީވރާނާވުމަށް ިގނަ ދުވްަސ ނަގާނެއެވެ.

ިހިކފިައވާނަމަ މީަތގިައ 
ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ފަދިައން 

ބޭނުންކުރާށެވެ. 

ދޮންވެ ިހިކފިައވާ 
ް ފަތ

ޢާއްމުގޮތެއްގިައ ލިެގއުމްގެ ބޭނުންކުރުން 
ރަނގަޅުވާނެއެވެ. 

ިމތަކީެތގެ އޮށިާއ އިަދ ފޭަސހިައން 
ހެދޭފަދަ ތަކީެތގެ މޫތަށް ބިުރކޮށް 

ބޭނުންނުކުރާށެވެ. 

ކާދު ފުންޏެއްގިައ 
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކިައ 

ހެއިްދފިައވާ ގްަސ

ބޮޑިެތނަމަ ކިުދކޮށް ބިުރކުރާށެވެ. 

މާބޮޑިެތވެފަ ިދގުނަމަ ކިުދކޮށް ިވނަ
ބިުރކުރާށެވެ. 

އެެހްެނ ގޮތްގޮތުްނ ިލބޭ ތެަކިތ
ިމީއ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. 

ނަމަވްެސ ީމގިައ ވަރަށް ިގނަޢަދަދަކަށް 
ިނއުޓިްރއެންޓްްސ އެކުލިެވގެންވެއެވެ.

ގިެރ / ބަކިަރ ގުއި 

ކާދު ފީުނގެ މައްޗަށް ބުރުވާލުމުން ީވރާނާވާލެއް 
އަވްަސކޮށްދޭނެއެވެ.  

ކުޑަކަމުދާ ތަކިެތ 
)ޖަނަވާރުގެއިާއ 
ިއނާްސނުންގެ(

ިމީއ ހޯދުމަށް އުދަނގޫވާނޭ އެއްޗެކެވެ.  
ޖަނަވާރު ގެންގުޅޭނަމަ އެއެއްޗިެތ 

ިދިރއުޅޭ ކިޮށން ހިޯދދާނެއެވެ. 

ބޭނުންކުރީާނ ވަރަށް މަދު އިެތކޮޅެކެވެ. 

ވެއްޔީަކ ކޮންމެހެން ބޭނުންއެއްޗެއް ނޫނެވެ.  
ނަމަވްެސ ވިެލކޮޅެއް އެޅުމުން ހޫނުކޮށް 
އޮންނަ ކާދު ފުންޏަކުން ނިައޓިްރޖަން 

ގެއްލޭވަރު މަދުކޮށްދޭނެއެވެ.  އިަދ ކާދު ފިުނ 
ފޮރުވާލުމަށްވްެސ ވިެލ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. 

ކާދު ފުންޏަށް ވިެލ އަޅިާއރުގިައ ވިެލ
އަޅީާނ ގްަސހައްދާ ިބންގަނޑުގެ 

އެންމެ މީަތގިައވާ 10 ެސނިްޓީމޓަރުގެ 
ވެއްޔެވެ. 

މޫދު ިވނައީަކ ވަރަށް ިގނަ އިެކ މާއްދާތަށް 
އެކުލިެވގެންވާ، ނަމަވްެސ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވްެސ 

ވަރަށް ކުޑަކޮށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. 

ިގނަ ޢަދަދަކަށް ބޭނުންކުރީަނ ނަމަ މޫދު ިވނަ/ހިުއ
ިހއްކާށެވެ. އިަދ ކާދު ހެދުމަށްޓަކިައ 

ދެން ިމއިާއ އެއްކުރީާނ ިހިކ 
ތަކެއްޗެވެ. 
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ް ކާދުފިުނ ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތ

ަސިއޒް:
ކާދު ފުންޏެއް ހެދުމުގިައ އެންމެ ރަނގަޅު ަސިއޒީަކ 2 ީމޓަރު ފުޅާ ިމނުގިައ 1.5 ީމޓަރުގެ އްުސިމނަށް ހެދުމެވ�.  ިމއަށްވުރެ 

ބޮޑުކޮށް ހަދިައިފނަމަ ިދމާވާނޭ މައަްސލައީަކ ވިައ ދައުރުކުރުން މަދުވުމެވެ.  އެންމެ ކުޑަކޮށް ހަދިާއރުގިައ ހަދަންވީާނ 1 ީމޓަރު ފުޅާ 
ިމނުގިައ 1ީމޓަރު އްުސިމނުގިައ ހުންނަވަރަށެވެ  ިމވަރުގެ ކާދު ފުންޏެއް ހެދުމަށްޓަކިައ ބޭނުންވާނޭ ތަކިެތ ނެތްނަމަ، ބިައވަރު ީމހުން 

އެއްވެގެންވްެސ ކާދު ފުންޏެއް ހިެދދާނެއެވެ. ިމގޮތަށް ހަދިާއރުގިައ ިދގިުމނުގިައ އީެމހަކު ބޭނުންވަރެއް ބެހެއިްޓދާނެއެވެ.  

ފެން:
ފެން ތަދުނަމަ، ިލބޭ ފެންފޮދު ކާދު ފުންޏަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގިައ ގްަސތަކަށް ިދނުން މިުހންމުވެދާނެއެވެ.  ނަމަވްެސ 

ިވްސނަނީްވ ކަމީަކ ކާދު ފުންޏަކަށް ފެން ީދގެން ީވރާނާވުމުން، ކާދު ވިެލގަނޑަށް އަޅިައ ގްަސހެއްދުމުގިައ، ިބންގަނޑުގިައ ިގނިައރު 
ފެނިްހފަހައްޓިައދޭނެ ކަމެވެ. ިމހެންވުމުން، ގްަސތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފެނުގެ ިމންވަރު މަދުވެއެވެ.  

ިމގޮތުން ފެން ތަދުނަމަ، ވަޅެއް ކޮނުމަށްފަހު ކާދު ފިުނ ހެދުން ރަނގަޅެވެ  ހަނަފްަސ ފެން ނިުލބޭ ތަންތަނުގިައ ިމގޮތަށް ހެދުން 
ރަނގީަޅ، ވަޅުގަނޑެއްގިައ ކާދު ފިުނ ހެދުމުން ިމއަށް ބޭނުންވާ ފެނުގެ ިމންވަރު މަދުވާނީެތއެވެ. ކާދު ފިުނ އެޅުމަށް ވަޅު ކޮންނަހެން 

އެހެން ކަންކަމަށްވްެސ ވަޅުކޮނެއެވެ.  ނަމަވްެސ މާބޮޑަށް ިވއާްސރަ ކޮށިްފނަމަ ވަޅުގަނޑުގިައ ކާދު ފުންޏަށް ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ ިއތުރަށް 
ފެންހެދުން އެކީަށގެންވެއެވެ.  

މަަސއްކަތު ީމހުން:
ކާދު ފުންޏެއް ހެދުމަށް މަަސއްކަތް ކުރިާއރުގިައ ކާދު ފުންޏަށް ަސމާލުކަންދީޭނ އެންމެ މަަސއްކަތް ލިުއވާ ވަގުތުތަކުގައިާއ ދުވްަސ 

ދުވަހުއެވެ. ކާދު ފުންޏެއްގިައ ކުރަންޖެހޭ ބައެއްކަހަލަ މަަސއްކަތްތަކީަކ )ިމާސލަކަށް ކާދު ފިުނ އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށް ޖެހުން( ލިުއ 
ކަންތަކެވެ. އިަދ އެނެއްބިައ މަަސއްކަތްތަކީަކ ބަރު މަަސއްކަތްތަކެވެ.  

ކާުދ ފްުނޏެއް އުފެއުްދމުގިައ ިވްސަންނޖެހޭޭނ އެހްެނ ކަްނތައްތައް

ކާދު ފުންޏެއް ހެދުމުގިައ ިއްސކަން ދޭންޖެހޭ އޮންނީާނ 3 ކަމެކެވެ. އީެއ:

ފޭަސހިައން ދެވޭ ިހާސބަކަށްވުން :

ކާދު ފުންޏެއް ހެދުމަށްޓަކިައ އެއްކުރާ ތަކިެތ ފޭަސހިައން ގެންދެވޭނޭ ިހާސބަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  އިަދ ކާދު ފިުނ ހެދުމަށްފަހު އެ ކާދު 
ބޭނުންކުރާނޭ ިބން އީެއ ވަރަށް ދުރުގާ އޮތް ތަނެއްތޯއިާއ އިަދ ިކހާ ފޭަސހައެއްކޮށް ދިެވދާނޭ ތަނެއްތޯ ބެލުން ވްެސ މިުހއްމެވެ. 

ފެން :

ކާދު ފުންޏެއް ީވރާނާވުމަށް ބަހައްޓިާއރުގިައ ިއްސކަންދޭނީްވ، ފެން ިހފެހެއްޓުމަށްޓަކިައ އިަވ ނުދޭ ތަނެއްގިައ ބެހެއްޓުމަށެވެ.  ިމާސލެއްގެ 
ގޮތުން ގަހެއްގެ ދަށުގިައ ބެހެއްޓުން އީެއ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.  ިމއަށްވުރެވްެސ ބޮޑަށް ކާދު ފުންޏަށް އިަވ ނުދޭނޭ ގޮތް ހެދުމަށް 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ިއތުރަށް އޭގިައ ޖަހާނޭ ފަން ިބތެއްފަދަ އެއްޗެއް ހިެދދާނެއެވެ.  ނަމަވްެސ ިމކަން ކުރާނޭ ީމހުން ނެތްނަމަ ިމީއ 
ކޮންމެހެން ބޭނުންއެއްޗެއްނޫނެވެ. 

ފެނީަކ ކާދު ފުންޏަށްބޭނުންވާނޭ އެއްޗެއްކަމުން ފެނިްލބޭނޭ ގޮތެއް ކާދު ފިުނ ކިައީރގިައ ހުރުން މިުހންމެވެ.  ިމގޮތުން ފެންދޭނޭ 
ިއްސކުރެއް ނުވަތަ ވަޅެއް ކިައީރގިައ ނުވާނަމަ ތައްޓަކަށް ނުވަތަ ހަމަކަށް ފެންއަޅާފިައ ކާދުފީުނގެ ކިައީރގިައ ބެހެއިްޓދާނެއެވެ.  

ީމދާ ފަދަ އެއްޗިެތ :

ކާދު ފުންޏެއް ހަދިާއރުގިައ ިވްސނަންޖެހޭ އަނެއް ކަމީަކ ކާދު ފުންޏީަކ ީމދަލިާއ، އިެކ ކަހަލަ ޫސިފތަކިާއ އިަދ މިަދިރ ގަޔާވާނޭ 
އެއްޗެއްކަމުން ގެއިާއ ީވހާވްެސ ދުރުގިައ ހެދުމަށެވެ.

ކާުދ ފުްނޏެއް ހާަދީނ ކޮްނތަެނއްގިައ؟

ެ  .ކާދު ފުންޏެއް ހުންނަންވީާނ ގެއިާއ ދުރުގިައ، ިހޔާ ިލބޭފަދަ ތަނެއްގިައ ފެން ކިައިރން ިލބޭގޮތަށެވ
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ް ކާދުފިުނ ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތ

ކާުދ ފިުނ

ް ީވރާނާވުމުގިައ އީެހތިެރވެދޭ ޫސިފތައ

ިދިރިތބުމަށްޓަކިައ  ޫސިފތައް  ޫސިފތަކެވެ.  ކިުދ  ނުފެންނަހާ  ލޮލަށް  ޫސިފތަކީަކ  ިގނަ  އީެހތިެރވެދޭ  ީވރާނާވުމަށް  ތަކިެތ  ކާދުފީުނގިައވާ 
ފެނިާއ، ވިައ އިަދ ކާދު ފީުނގިައވާ ތަކިެތ ކެއުމެއްގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރެއެވެ.  ިމޫސިފތައް ކާދު ފީުނގިައވާ ތަކިެތ ކެއުމަށްފަހު ފެނިާއ، 

ކާބަންޑިައއޮކަްސިއޑިާއ ހޫނު ބޭރުކުރެއެވެ.  

ކާދުފުންޏެއް ީވރާނާވުމުގިައ ކާދު ފިުނ 3 މަރުޙަލާ ކަޑަައްތުކުރެއެވެ.  އެންމެ ފުރަތަމަ ކާދުފުންޏަށް އަންނީާނ ހޫނު ދުވްަސވަރެކެވެ، ދެން 
ިމހޫނުކަން މަޑުވާ ދުވްަސވަރެކެވެ، ދެން ރަނގަޅަށް ީވރާނާވާ ދުވްަސކޮޅެވެ. 

ހޫނު ދުވްަސވަރު« ގެ ތެރޭގިައ ކާދުފީުނގެ މެދީަކ އެންމެ ހޫނުވާނޭ ތަނެވެ.  ިމގޮތަށް ހޫނުވުމުން ކާދު ފީުނގިައ އަޅާފިައހުރެދާނޭ ބައެއްކަހަލަ 
ބިަލތައް ނިެތދެއެވެ.  އިަދ ހިެދގެންފާނޭ ފަދަ ިވނަކަހަލަ ތަކީެތގެ އޮށްތައް ވްެސ މަރުވެދެއެވެ.  

ދެން ކާދު ފުންޏަށް އަންނީަނ ިމހޫނުކަން މަޑުވާ ދުވްަސވަރެވެ.  ިމދުވްަސވަރު ކާދުފީުނގިައ އަޅާފިައވާ ފަންގްަސތައް ވަރަށް މިުހއްމު ރޯލެއް 
ކުޅެއެވެ.  ިމ ފަންގްަސ ފިައބަރު އެކުލިެވގެންވާ ތަކިެތ )ިމާސލަކަށް ގްަސގަހުގެ ތަނިޑފަދަ ތަކިެތ( ީވރާނާ ކޮށިްދނުމަށް އީެހތިެރވެދެއެވެ. 

ފަތިާއ ިވނަފަދަ ތަކިެތ

ކަޅުފްަސ

 ގްަސގަހުންއުފެދޭކިުނބިުނ

ކަޅުފްަސ
ބިަދގޭކިުނ 

ް ިގނަދުވްަސވެފިައވާފަތ

ު    ހިޯލކޮޅުކޮޅ

ކާދު ފުންޏެއް ހަދަންވީާނ، ވިެލގަނޑުގައެވެ.  ކޮންކީްރޓް ފަދަ ތަޅުންއަޅާފިައވާ ތަނެއްގައެއް ނޫނެވެ.  ިތީރގިައ ބަޔާންކުރިެވފިައ އެވީަނ 
ކާދު ފުންޏެއް ހަދާނޭ ގޮތެވެ.

1. ކާދު ފުންޏެއް ހަދަން ފެށުމަށްޓަކިައ ބޭނުންކުރާނޭ ފައުންޑަޭޝނެއް ހެދުމަށް އެންމެ ފުރަތަމިައނުން ިހިކ ދަރު ކޮޅުކޮޅިާއ ިމފަދަ ތަކިެތން 
30 ެސނިްޓީމޓަރު އްުސ 2 ީމޓަރ ފުޅާކޮށް ހަދާށެވެ.  ިމގޮތަށް ހެދުމުން ފެނިާއ ވިައ ދައުރުކުރުމަށް ފޭަސހަވެއެވެ. 

2. ފޭަސހިައން ހަލާކުނުވާނޭ ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން 10 ެސނިްޓީމޓަރު އްުސިމނުގިައ އެންމެ ިތީރގިައ ފަތުރާލާށެވެ.

3. ދެން ީމގެ މީަތގިައ ފޭަސހިައން ހަލާކުވެގެން ދާނޭ ފަދަ އެއްޗަކުނެް )ިމާސލަކަށް މޭވިާއ ތަރުކީާރގެ އުކާލާ އެއްޗިެތ( 10 ެސނިްޓީމޓަރު 
އްުސިމނުގިައ ފަތުރާލާށެވެ. 

4. ދެން 2 ެސނިްޓީމޓަރުގެ ކުކުޅު ގިުއ ނުވަތަ ިމނޫންވްެސ ޖަނަވާރެއްގެ ގިުއ ނުވަތަ ިގނަ ދުވްަސވެފިައވާ ކާދު ފަތުރާލާށެވެެ. 

5. ގޮވާން ހައްދާ ިބމުގެ އެންމެ މީަތ 10 ެސނިްޓީމޓަރުން ނަގާފިައވާ ވިެލކޮޅެއް ީމގެ މައްޗަށް އަޅާށެވެ. 

6. ިމތަކިެތ އަވަހަށް ީވރާނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިަޅއިާއ ކުޑަކަމުދާތަކިެތ ިމއެއްޗީެތގެ މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ. 

7. ދެން މިުޅ ފުންޏަށް ރަނގަޅަށް ފެން ދޭށެވެ. 

8. ކާދު ފިުނ 1 ނުވަތަ 1.5 ީމޓަރަށް އްުސވަންދެން މީަތގިައ ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ގޮތަށް ިރީޕޓްކުރާށެވެ.  

އިަވންނިާއ ބޯ ިވއާްސރިައން ަސލާމަތް ކުރުމަށްޓަކިައ ކާދު ފިުނ ހުންނަންވީާނ ިނވާ ކޮށްފައެވެ.  އެހެންނޫންނަމަ ިވއާްސރިައން އޭގިައވާ ހިުރހާ 
ފިައދާ ކުރުވިަނިވ ިނއުޓިްރއަންޓްްސ ތައް ދާނެއެވެ. ކާދު ފިުނ ިނވާކުރުމަށްޓަކިައ ގިޯނ، ފަން ނުވަތަ ކެޔޮ ފަތުން އެއްޗެއް ހިެދދާނެއެވެ. 

ް  ކާދު ފިުނ ހަދިާއރުގިައ ިވްސނަންޖެހޭ އަނެއް ކަމީަކ ކޮންމެ ވައްތަރަކުން އެއްޗިެތ ފަތުރިާއރުގިައވްެސ ފައްޓަންވީާނ އެންމެ ކިައިރފަށުނ
ު  ކަމުގައެވެ.  ިމގޮތަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ަސބަބީަކ ހަދާ ިނމުމުން ިމފިުނ ނުވެއްޓޭވަރަށް ވަރުގަދައަށް ހެދުމެވެ.  ދެން އަނެއް ގޮތީަކ ދަގަނޑ
ް  ވަޔަރުން ހަދާފިައވާ ދަލެއް )ދާ ބޭނުންކުރުމުން ިހކޭލެއް އަވްަސ ވުމުން ިވއާްސރަ ނުވެހޭ ތަންތަނުގިައ ިމފަދަ ދާ ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅެއ
ު  ނޫން( ނުވަތަ މަޅު ފަދަ އެއްޗެއް ކާދު ފިުނ ވަށިައގެން ޖިެހދާނެއެވެ.  އޮނުން ވިައ ދައުރު ކުރެވޭނޭ ފަދަ ބާ ގަނޑު ގަނޑު ކެނޑުމަށްފަހ

ެ  .ކާދު ފީުނގިައ ޖެހުމުން ވިައ ދައުރުކުރުމަށް ިއތުރު އީެހ އަކަށްވެއެވ

ކާުދ ފްުނޏެއް ހާަދޭނ ގޮތް
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ް ކިުނ ނައްތާލުން: ާސފު އަވަށް ޓޫލިްކޓ

��

ް ކާދުފިުނ ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތ

ކާދު އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގިައ ހެދުމަށްޓަކިައ، ކާދު ފުންޏެއް ހީެދއުްސރެ އެއަށް ބަލިައ އަޅާލުން މިުހންމެވެ.  ކާދު ފުންޏަށް ފެނިާއ، 
ހޫނާ އިަދ ކާދު ފިުނ ފުށުން ޖަހިައ ރަނގަޅަށް ީވރާނާވުމަށް ދުވްަސދޭންޖެހެއެވެ.  

ް ފެނ

ހޫނު ދުވްަސވަރެއްގިައ ކާދު ފުންޏެއް އުފައްދާކަމުގިައ ވީަނނަމަ ހަފުތާއަކު ދެފަހަރު ފެނިްދނުމަށް ބޭނުންވާނެއެވެ.  ކާދު ފުންޏަށް ރަނގަޅަށް 
ފެން ިލބޭތޯ ޓްެސޓްކުރެވޭނޭ ގޮތީަކ ިއލާކޮޅެއް ފަދަ އެއްޗެއް ކާދު ފީުނގެ މެދުގިައ ބޭއްވުމެވެ.  އިަދ ިމިއލާކޮޅު 5 ިމިނޓުފަހުން ނަގިާއރުގިައ 

އޮންނަންވީާނ ތެތްކޮށެވެ.  އިަދ ތެތްނޫންނަމަ ީމގެ މާނައީަކ ކާދު ފުންޏަށް އިަދ ފެން ބޭނުންވާކަމެވެ. 

ިހފަހެއްޓުމަށް ކުރިެވދާނޭ ބިައވަރު ކަންތައްތައް ހުރެއެވެ.  ިމގޮތުން ކާދު ފުންޏަށް އަޅަން ޖެހޭ ފެނުގެ ިމންވަރު  ކާދު ފީުނގިައ ފެން 
މަދުކުރިެވދާނެއެވެ.  

ކާދު ފިުނ މީަތގިައ ކެޔޮ ފަތް ނުވަތަ ިވނަ، ކާދު ފިުނ ފޮރުވޭވަރަށް އަޅާށެވެ. ނުވަތަ؛ 

ކާދު ފިުނ ފޮރުވޭވަރަށް ޗަކްަސ އުނގުޅާށެވެ. ނުވަތަ؛

ކާދު ފިުނ އެއްފުށުން އަނެއް ފުށަށް ނުޖަހާ ބަހައްޓާށެވެ.

ިގނިައން ފެން އެޅުމުގެ ަސބުބުން ނުވަތަ ިވއާްސރަ ވިެހގެންނަމަވްެސ ކާދު ފުންޏަށް ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ ިގނިައން ފެން އިެޅއްޖެނަމަ ކާދު 
ފީުނގެ ތެރެއަށް ިހިކތަކިެތ )ކީުރގިައ ިކޔިައީދފިައވާ ފަދަ ގްަސގަހުގެ ތަނިޑއިާއ ިހިކ ފަތްކަހަލަ ތަކިެތ( އެއްކުރުމަށްފަހު އީަވގިައ ިހއްކުމަށް 

ބަހައްޓާށެވެ. 

ކާދު ފިުނ މިާހިކނަމަ ފެންދޭށެވެ.

ކާުދ ފްުނޏެއް ެބެލހެއްޓުްނ

ކާދު ފުންޏަށް ބޭނުންވާނޭ މިުހއްމު އެއްޗިެތ

ކާދު ފުންޏެއް ރަނގަޅަށް ީވރާނާވުމަށްޓަކިައ، ފެނިާއ، ވަޔިާއ ހޫނު ބޭނުންވެއެވެ.  

ވިައ

ކުރުމުގައްޔިާއ  ިމތަކިެތ މަަސއްކަތް  އިަދ  ބޭނުންވާނެއެވެ.   )ވިައ(  ިދިރިތބުމަށްޓަކިައ އޮކިްސޖަން  ޫސިފތަށް  ހަރަކާތްތިެރވާ  ކާދުފީުނގިައ 
ވަރަށް  އީެއ  ދައުރުކުރުން  ވިައ  ިމފިުނތެރޭގިައ  ބޭރުކުރުމަށްޓަކިައ،  ތެރިެއން  ކާދުފީުނގެ  ކާބަންޑިައއޮކަްސިއޑް  ދޫކުރާ  ިދިރިތބުމުގިައ 
މިުހއްމުކަމެކެވެ.  ިމގޮތުން ިމޫސިފތަށް ބޭރުކުރާ ކާބަންޑިައއޮކަްސިއޑް ކާދުފީުނގިައ ވިައދައުރުނުކުރުމުގެ ަސބަބުން ބޭރުނުވާކަމުގިައވީަނނަމަ، 

ކާދުފިުނތެރޭގިައ އެއަށް ބޭނުންނުވާ ފަދަ ޫސިފތަށް އުފިެދ ވްަސނުބިައކޮށް ީވރާނާވުން ލްަސކުރުވައެވެ.  

ް ފެނ

ކާދު ފީުނގިައ އުޅޭ ޫސިފތަކުގެ މަަސއްކަތް ފެން މަދުވެއިްޖއްޔާ ލްަސވެއެވެ. އިަދ ފެން މިާގނަވެއިްޖއްޔާ ިލބެންވާވަރަށް ވިައ ނިުލބުމުގެ 
ަސބަބުން ިމ ޫސިފތައް މަރުވެއެވެ. އިަދ ިމގޮތަށް ވެއްޖެނަމަ ީވރާނާނުވެ ކާދު ފިުނ ފަރމެންޓް«ވެއެވެ. ިމހެން ކަމުން ކާދު ފުންޏަކަށް ފެން 

އަޅަންވާ ިމންވަރު ދެނެގަނެވީޭނ ިމކަންތައް ދުވްަސކޮޅަކު ތަޖިްރބާ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ހޫނު

ކުޅެދޭ  އެއްރޯލު  ބޮޑު  ީވރާނާވުމުގިައ އެންމެ  ހޫނުވެއްޖެނަމަ  ފިުނ މާ  ހޫނުވާނެއެވެ. ކާދު  ފިުނ އިަމއްލައަށް  ކާދު  ފެއްޓުމުން  ީވރާނާވާން 
ޫސިފތައް ކާދު ފިުނ ދޫކޮށްފިައ ގްޮސދާނެއެވެ.  ިމހެން ވެއްޖެނަމަ ީވރާނާވުން ލްަސވާނެއެވެ.  ނަމަވްެސ ކާދު ފީުނގިައ ހޫނު މަޑުވުމުން ިމ 

ޫސިފތަށް އަނެއްކާވްެސ އެނބިުރ އަންނާނެއެވެ. 

ކާދު ފިުނ ކަޑައްތުކުރާ އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާއީަކ ދެންއޮންނަ ދުވްަސކޮޅެވެ.  ިމދުވްަސވަރީަކ ތަކިެތ އެންމެ ބޮޑަށް ީވރާނާވާނޭ ދުވްަސކޮޅެވެ.  
އެކިަތ  އިެކ އެއްޗިެތ ކިުދކޮށް  ތަފާތު  ތަކިެތ ކާދުފީުނގިައވާ  ފަންޏިާއ ކަތުރުފިަނފަދަ  އިެކ ވައްތަރުގެ  ފީުނގިައ އުޅޭ  ކާދު  ިމދުވްަސކޮޅު 

އަނެކައްޗިާއ އެއްކޮށްދޭނެއެވެ.  

ހޫނު ތަނެއްގިައނަމަ ިމފަދަ ޫސިފތަށް ކާދުފީުނގިައ އަށަގަންނަލެއް އަވްަސވުމުން ީވރާނާވާލެއް އަވްަސވެއެވެ.  ނަމަވްެސ ިފިނ މުޫސމެއްގިައ 
ނުވަތަ ިފިނ ތަނެއްގިައ ިގނަދުވްަސވެއެވެ.  ިމގޮތުން ކާދު ފުންޏެއް ީވރާނާވުމުގެ އަވްަސ ލްަސިމނަށް އަަސރުކުރުވާ އަނެއްކަމީަކ ބޭނުންކުރެވޭ 

ތަކެއްޗިާއ ިބންގަނޑުގިައ އިެސޑް އެކުލިެވގެންވާ ިމންވަރެވެ. 
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ް ކާދުފިުނ ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތ

ހޫނު

ފަދިައން  ދައްކާފިައވާ  ކުރެހުމުގިައ  ިތީރގިައއެވާ  ފަހުން  ދުވްަސ   10 ހަދާތާ  ފިުނ  ކާދު  ޓްެސޓްކުރުމަށްޓަކިައ  ިމން  ހޫނު  ފީުނގެ  ކާދު 
ިމ ދަނިޑބިުރ ނަގިާއރުގިައ އަތްލެވޭވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް  ކޮއްޕާލާށެވެ. އިަދ ދިެތން ދުވަހެއް ފަހުން  ދަނިޑބިުރއެއް ކާދު ފީުނގެ މެދަށް 
ނުފައްޓީަނއެވެ. ިމީއ ފަހަރުގިައ ވިައ ނިުލިބމުގެ  ތަކިެތ ީވރާނާވާން  ފީުނގިައވާ  އީެއ ކާދު  ނޫންނަމަ  ހޫނު  ހޫނުވާންވާނެއެވެ.  ިމވަރަށް 
ބަހައްޓާލިަނކޮށްވްެސ  ދުވަހަކު  ދިެތން  އިަދ  ވެދާނެއެވެ.  ކަމުގިައވްެސ  ަސބަބުން  ނިުލބުމުގެ  ފެން  އެކީަށގެންވާވަރަށް  ނުވަތަ  ަސބަބުން 
ރަނގަޅުވެދާނެއެވެ.  ކާދު ފިުނ މާބޮޑަށް ހޫނުވެފިައވާނަމަ އީެއ ކާދު ފީުނގިައވާ ތަކިެތ މާއަވަހަށް ީވރާނާވާކަމުގެ ިނާޝނެކެވެ. އިަދ ިމގޮތަށް 
މާބޮޑަށް ހޫނުވެފިައވާނަމަ އޭގިައ ިދިރއުޅޭ ޫސިފތައް މަރުވުމީަކ އެކީަށގެންވާކަމެކެވެ. މާ ހޫނުކަމަށް ފާހަގަކުރިެވއްޖެނަމަ ކާދު ފިުނތެރޭގިައ 
ވިައ ދައުރުކުރުން މަދުކުރުމަށްފަހު ިފިނ ކުރުމަށްޓަކިައ ފެންޖަހާށެވެ. އިަދ މިާގނަދުވްަސ ފިާއތުނުކޮށް ކާދު ފީުނގެ ިފިނހޫނިުމން، މީަތގިައ 

ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ފަދިައން ދަނިޑއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްެސޓުކުރުން މިުހއްމެވެ. 

ިފިނ ހޫނިުމން ބެލުމަށްޓަކިައ ދަނިޑބިުރއެއް ކާދު ފިުނ ތެރެއަށް ކޮއްޕާލުން.

ް ީވރާނާވުނ

ނުދުވާ، ކާދު  ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  ނުބިައ ވަހެއް  ވުމަށް  ީވރާނާ  ިއތުރަށް  )ކޫލްޑައުންވުމުން( ދެން  ިފިނވުމުން  ފިުނ އިަމއްލައަށް  ކާދު 
ފިުނ އެހީެރ ބޭނުންކުރުމަށް  ވުމުން، އެކާދު  އިެޅ ތަކިެތ ވިަކ ކުރަންނޭގޭވަރު  ފުންޏަށް  ބަދަލުވެ، ކާދު  މިުށކުލައަކަށް  ކަޅު  ކުލަ  ފީުނގެ 

ތައްޔާރުވެފައެވެ.  

ވާރެއިާއ އިަވން ރައްކާތިެރކުރުމަށްޓަކިައ ިމްސޓޭޖުގިައވްެސ ކާދު ފިުނބަހައްޓަންވީާނ އޭގެ މީަތގިައ އެއްޗެއް އަޅާފައެވެ.  ބޭނުންކުރުމުގެ 
ދުވަހު  މިާގނަ  ިމފިުނ  ވުމަށްފަހު  ކާދަށް  ތެތްކޮށެވެ.   ިފިނކޮށް  ހުންނަންވީާނ  ފިުނ  ކާދު  ދުވްަސތަކުގިައ  ހުންނަ  ބަހައްޓާފިައ  ކިުރން 
ބޭނުންނުކޮށް ބަހައްޓާފިައ ހުންނީަނ ކަމުގިައވީަނނަމަ އޭގިައވާ ބައެއް ފިައދާ ކުރުވިަނިވ ިނއުޓިްރއެންޓްްސ ފަދަ ތަކިެތ ގެއިްލގްޮސ ބައެއްކަހަލަ 

ޫސިފތައް އޭގިައ އަށަގަންނަގޮތްވެއެވެ. 

ކާދު ފިުނ ހަދާތާ 3 ހަފުތާގެ ތެރޭގިައ ކާދު ފީުނގެ ަސިއޒް ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަވާނެއެވެ. ކާދު ފިުނ އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށް ޖެހުމުގެ 
ބޭނުމީަކ ބޭރުފަށަލިައގިައވާ ތަކިެތ ރަނގަޅަށް ީވރާނިާވޔަ ިދނުމަށްޓަކިައ އެތެރެއަށް ލުމިާއ އިަދ ހިުރހާ ތަކިެތ އެއްކޮށްލުމުން ވިައދައުރުކުރުމަށް 
ިއތުރަށް މަގުފިަހކޮށިްދނުމެވެ.  ކާދު ފުންޏެއް އެއްފުށުން އަނެއް ފުށަށް ޖެހުމޭ ިމބުނީަނ، ކާދު ފީުނގިައވާ އެއްޗިެތ ވިަކވިަކން ނެގުމަށްފަހު، 
ިމގޮތުން ނެގޭބިައތައް އެއްބިައ އަނެއްބަޔިާއ އެއްކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާ ިމއެއްޗިެތ ފުންޏަކަށް ވާނޭހެން އެޅުމަށެވެ. ފީުނގެ ބޭރުގިައ ހިުރ ތަކިެތ 
އެތެރެއަށް ދާގޮތަށް ިވްސނިައގެން އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށް ޖެހުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އިަދ ިހިކފިައވާނަމަ ފެންކޮޅެއް ޖަހިައ، މާބޮޑަށް ތެތްވެ 
ފެނިްގނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވީެނނަމަ ިހިކތަކިެތ )ިހިކ ފަތްކަހަލަ( އެއްކުރާށެވެ. ކާދު ފިުނ ހަދާ ދުވަހުން ފިެށގެން އެންމެ ފުރަތަމިައނުންވްެސ 

ކާދު ފިުނ ހާވާލާ އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށް ޖަހީާނ 2 ނުވަތަ 3 ހަފުތާފަހުންނެވެ. ދެން ީމގެ 3 ހަފުތާ ފަހުންނެވެ.  

ިމގޮތަށް ކާދުފިުނ ފުށުންޖަހިައ އެއްކުރުމަށްފަހު ދިެތން ދުވަހެއް ފަހުން ކާދު ފީުނގެ ިފިނހޫނިުމނިާއ ތެތްކަން ބަލަންވާނެއެވެ.  އިަދ ފީުނގިައވާ 
ގްަސގަހުގެ ިހިކ ގިޮފކޮޅުތަކިާއ ތަނިޑފަދަ ތަކިެތ ރަނގަޅަށް ީވރާނާ ނުވީަންސ އަނެއްކާވްެސ ފުށުންޖަހިައ ހާވާލުމަށް ޖިެހދާނެއެވެ.  

މީަތގިައ ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ފަދިައން ކާދު ފިުނ އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށްޖަހިައ ހާވާ ނުހިެދކަމުގިައީވނަމަވްެސ ކާދު ހިެދދާނެއެވެ.  ނަމަވްެސ 
ބޭރުފަށުގައިާއ ކިައިރފަށުގިައ ހުންނަ ތަކިެތ ރަނގަޅަށް ީވރާނާ ނުވުމީަކ އެކީަށގެންވާ ކަމެކެވެ. ކާދު ފީުނގިައވާ ިވނަފަދަ ތަކީެތގެ އޮށިާއ އިަދ 
ބިަލޖިެހފިައވާ ގްަސފަދަ ތަކިެތ މަރުނުވެ ހުރެދާނެއެވެ.  ިމގޮތުން މަރުނުވެ ހުންނަ ތަކިެތ ކާދު ފުންޏިާއ ވިަކކޮށް ދެންހަދާ ކާދު ފުންޏަކިާއ 
ބަޔާންކުރިެވފިައވާ  މީަތގިައ  އުފެއްދުމަށްޓަކިައ  ފުންޏެއް  ކާދު  ގޮތުގިައ  އެކީަށގެންވާ  އެންމެ  އޭގެ  ރަނގަޅެވެ.   ބެހެއްޓުން  އެއްކުރުމަށް 
ފުށުންނުޖަހިައވްެސ  ިމގޮތަށް  ފުންޏީަކ  ކާދު  ރަނގަޅުކަމުގިައީވނަމަވްެސ،  ހެދުން  ހާވިައ  އަނެއްފުށަށްޖަހިައ  އެއްފުށުން  މިަތން  ގޮތުގެ 

ހިެދދާނެއެއްޗެކެވެ. 

ކާދު ފިުނ އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށް ޖަހިާއރުގިައ މީަތގިައ އަޅާފިައވާ ިއލާ ފަދަ އެއްޗެއް ނެގުމަށްފަހު ފުށުންޖަހާށެވެ.

ކާުދ ފިުނ އެއްފުުށްނ އެަނއްފަުށްށ ޖެހްުނ
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ް ކިުނ ނައްތާލުން: ާސފު އަވަށް ޓޫލިްކޓ

ކާދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބޭނުމީަކ ގްަސ ހެއްދުމުގިައ ވިެލގަނޑުގިައ ފެނިާއ ިނއުޓިްރއެންޓްްސ ިހފެހެއްޓުން ިއތުރުކޮށް ިބންގަނޑު ރަނގަޅުކުރުމެވެ.  
ގެން ިދއުން ވްެސ ކުޑަކޮށްދޭނޭ އެއްޗެކެވެ. ކާދީަކ ިބންގަނޑަށް އެ އެޅުމުން ިބންގަނޑު ިގިރި

ކާދު ޢާއްމު ގޮތެއްގިައ ބޭނުންކުރީަނ ގޭގިައ އޮންނަ ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގިައ ގްަސހެއްދުމަށްޓަކައެވެ.  ިމގޮތުން އޮށް ިއންދުމަށްޓަކިައ ވިެލގަނޑު 
ރަނގަޅެވެ.   ތައްޔާރުކުރުން  ވިެލގަނޑު  އެއްކުރުމަށްފަހު  ކާދު  ވެއްޔިާއ  ެސނިްޓީމޓަރުގިައވާ   10 އެންމެމީަތގިައވާ  ތައްޔާރުކުރިާއރުގިައ، 
ިމއަށްވުރެ އިަޑއަށް ކާދު އަޅިައިފއްޔާ ގްަސތައް ހެދެމުން އަންނިައރުގިައ ގަހުގެ މޫތައް އީަޑގިައ ވަޅުލިެވފިައވާ ކާދިާއ ހަމައަކަށް ނުފޯރާނެއެވެ.  
އިަދ ިމހެން ކަމުން ކާދުގިައވާ އެއްވްެސ ިނއުޓިްރއެންޓްްސއެއް ގަހަކަށް ނިުލބޭނެއެވެ.  މިާގނިައން ކާދު ނެތްނަމަ ގްަސ ިއންދުމަށްޓަކިައ 
ކޮންނަ ތަނަށް )ގްަސބުޑަށް( ކާދު އަޅާށެވެ.  އިަދ މާ ހޫނުގަދަ ިހިކ ދުވްަސވަރެއްގިައ ިބންގަނޑުގިައ ފެން ިހފެހެއްޓުމަށްޓަކިައ ގްަސިއންދާ 

ރޮނގާކިައިރން ކޮނެފިައ ިމ ތަނަށް އިެޅދާނެއެވެ. 

ިމގޮތަށް  ކާދު  ީވރާނާނުވާ  ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. ރަނގަޅަށް  ވަށިައގެންވްެސ ކާދު  ދޭތެރޭގައިާއ އިަދ ގްަސގަހުގެ  ިއންދާފިައވާ ގްަސތަކުގެ 
ގްަސތަައް ކިައިރއަށް އެޅުމުން ވިެލގަނޑުގިައ އުޅޭ ޫސިފތަކިާއ އިަދ ފީަނގެ އީެހގިައ ިއތުރަށް ީވރާނާވެއެވެ.  

ިމގޮތަށް ކާދު ބޭނުންކުރުމުގިައ ކާދުއެޅުމަށް ފަހު މީަތގިައ ިއލާފަދަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ިހިކ ިވނަ އެޅުން ރަނގަޅެވެ. ިމގޮތަށް އެއްޗެއް މީަތގިައ 
އޮތުމުން އިަވިދނުމުގެ ަސބަބުން ިނއުޓިްރއެންޓްްސ ގެއްލުނަނީުދ ިހފަހައްޓާދޭނެއެވެ.  

ކާދީަކ ވެއްޔިާއ އެއްކުރުމަށް ފަހު ގްަސގަހުގެ އޮށް ބޮޑިެތކުރުމަށް ބޭނުންކޮށް އިަދ މަހަށް ކާނިްދނުމަށް ވްެސ ބޭނުންކުރިެވދާނެ އެއްޗެކެވެ.

ކާދު ގްަސތަކުގެ ކިައިރއަށް އެޅުމުން ިވނަ ހެދުމުން ދުރުވެ ވިެލގަނޑު ރަނގަޅުކޮށްދެއެވެ.

މައުލޫމާތު ެނގުުނފަރާތް:
ޮކމްފްޯސިޓްނގް ިއްނަދ ޓްޮރިޕކްްސ، ހިައޑްރާ - ަދ އޯގިަނކް އޯގަަނިއޒަޭޝްނ

ކާުދ ބޭުންނކުުރްނ
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