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miTUlckiTwkI aingirEsi bwhunc twacyWru koScfwaivW komiyuniTI vOrTwr ge twrujwmWaekeve.

mi TUlckiTcge awsclu «komiyuniTI vOrTwr» liyefwaivwnI:  mWriaW fwTiyWkI, kclwaivc kWrpencTwr, robI hencDwrswnc, 

jEDI scmitu, zwmIlW awHcmwdu awdi fWtumwtu xwfIqW 

twrujwmW: zIxWnc xihWbc, mwriywmc nwxWtu, awHcmwdu riyWzc jwauhwrI, zwmIlW awHcmwdu awdi fWtumwtu xwfIqW

Dizwainc awdi lEawauTc: mwriywmc mWlikW

pcrUfc belI: muHwacmwdu rwxIdu awdi awmcjwdu awbuduQ

kurehI: jOnc morisc awdi xirumInc awHcmwdu

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

HWacBw xukuru: livc aencDc lWrnc fijI 

pcrincTckurI: sIpcriaW PcrincTWrsc 

twacyWru kurevifwaivwnI miniscTcrI aofc aencvwywrwncmwncTc, aenWrjI aencDc vOTwr ge bEnumwSc aE.DI.bIge aehIaWai aekuaeve.

mWle, divehirWacje, novemcbwr 6002
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aejencDW: vWrkcxopc tWvwlc: fenc rwackWteritO belunc: aeCc.TU.aesc. TUlckiTc

fenc, fenc, muLitwnugW fenc, nwmwvesc aencme tiackeacvesc bOnckerEvwreacnUneve.

bEnuncvWnE muhiacmu bwaeac mwAulUmWtu

fenc twGwacywruvW gotc

bOfenc TescTc kurumwSc bEnuncvwnI kIacve?

bOfenc TescTc kurumwSc bEnuncvwnI koncairwku?

awvwSu fencvwrugwai aeLidWne fiywvwLu: “sWfu bOfenc - BiacHwtu rwngwLu mIhunc”

aeCc.TU.aesc. pEPwr scTcriPc TescTc mwswackwtc kurwnI kihineac?

aeCc.TU.aesc. TescTc bEnunckurWnI konckwmwkwSc?

awhwncnwkI mUswaeve. ....

aeCc.TU.aesc. pEPwr scTcriPc TescTc! 

fenuge fencvwru belumwSc bEnunckurWne airuxWdu

aeCc.TU.aesc. pEPwr scTcriPc TescTc hwdWnI kihinwkunc?

nwtIjW rekODukurW gwnDufurwnI kihineac?

aeCc.TU.aesc. pEPwr scTcriPc TescTc - nwtIjW xITc

sWfutWhiru kwmuge sWrvE xITu furihwmw kurWnI kihineac?

TUlckiTc PcrogcrWmu vwzwnckurumWai behEsuvWlutwac

duvwscvwrutwkeac: fenuge HWlwtu bwdwluvefwaivWgotc

mwswackwtu pclEnc

aeCc.TU.aesc. TUlckiTc fekcTc xITc

1 vwLufenc lonuvunc

2 fencvwLu twGwacywru vumWai twGwacywru vumunc rwackWterivunc.

3 buaimwSc bEnunc kurumwSc vWrEfenc rwackWkurunc

4 kobwaibW awLugwnDumencge rwSwSc aencme kuriaerunc libEnegotwkI?

AWncmu sWfutWhirukwmW behE
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ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

: ްނޑާ ޖެ އެ

ް ވާރކޮްޝޕް ތާވަލް: ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުން : އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޓޫލިްކޓ

ެސަޝން 1 )2 ގިަޑިއރު( 
- މަރުޙަބާ އިާއ ތަޢާރަފް )15 ިމނެޓް(

- ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލިެވފިައވާ ގޮތް )15 ިމނެޓް(

- )ފެން، ފެން، މިުޅތަނުގާ ފެން، ކާޓޫނިާއ ބެހޭގޮތުން ިޚޔާލު ބަދަލުކުރުން )30 ިމނެޓް(            

- ފެންޓްެސޓްކުރާ ިކޓް ތައާރަފް ކުރުން )30 ިމނެޓް(

- ފެނުގެ ާސމްޕަލް ނެގުމިާއ ފޯމުފުރާނެގޮތް )20 ިމނެޓް(

ް - ިބލެތް ީމރު ކޮށްލެއްވުނ

ޢަމީަލ މަަސއްކަތް )2 ގިަޑިއރު(
- ޙަރަކާތް: ފެން ާސމްޕަލް ނެގުމިާއ ފޯމު ފުރުން އިަދ ލޭބަލްކޮށްގެން އަނެއްދުވަހުގެ ެސަޝންއަށް ގެނައުން

ެސަޝން 2 )2.5 ގިަޑިއރު(
- ފެނުގެ ާސމްޕަލް ނެގުމުގެ ޢަމީަލ މަަސއްކަތިާއމެދު ިޚޔާލުބަދަލު ކުރުން )1 ގިަޑިއރު(

- ޙަރަކާތް: ފެނިާއ ިސއްހަތު )30 ިމނެޓް(

- ޙަރަކާތް: ދުވްަސވަރުތަކެއް )45 ިމނެޓް( 

- ޙަރަކާތް :ހިައީޖން ަސރވޭ ތައާރަފް ކުރުން އިަދ ަސރވޭ ކިުރއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަފީްޞލް 

)1 ގިަޑިއރު(

ް - ިބލެތް ީމރު ކޮށްލެއްވުނ

ޢަމީަލ މަަސއްކަތް )2 ގިަޑިއރު(

ް    ހިައީޖން ަސރވޭ ހެދުނ

ެސަޝން 3 )2 ގިަޑިއރު( 

- ފެންޓްެސޓް ތަކުން ދައްކުވިައިދން ނީަތޖާވަޒަންކުރުން )30 ގިަޑިއރު(

- ހިައީޖން ަސރވޭގެ ހޯދުން ތަކާމެދު މްަޝވަރާކުރުން )30 ގިަޑިއރު(

- ޙަަރަކާތް: ފެންރައްކާކުރުމާގުޅޭ އެކަްޝން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން )50 ިމނެޓް(

- ކޯހުގެ ިއވެލުއަޭޝން ހެދުން )10 ިމނެޓް(

ފްެނ، ފްެނ، މިުޅތުަނގާ ފްެނ، ަނމަވްެސ އްެނމެ 
ިތއެްކއްވްެސ ޯބްނެކރޭވެަރއޫްނެނވެ.

1. ޕެރެޑިައްސ«އިޭކޔާރަށުގެ ީމހުން ިދިރއުޅެމުން ގެންދީަނ ވަރަށް އަމާންކަމިާއ އެކުގައެވެ. 

2. ކެއްކުމަށިާއ، އެއްޗިެތ ދޮވުން ފަދަ ޒަރީޫރ ބޭނުންތަކަށް، ިމްސިކތުބޮޑުވަޅުން ފޭަސހަކަމާއެކު ާސފުފެން ިލބެންހުރުމުން އީެމހުނިްތީބ 
ިމހެޔޮ ނީަޞބިާއ ދޭތެރޭ ވަރަށް އުފާކޮށްގެންނެވެ.  ނަމަވްެސ ވަޅުގިައ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް« ވާކީަމ އީެމހުންނަށް ނޭނގޭކަމެކެވެ. 

3. އަވަށުގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުންގެ ތެރިެއން ިގނަ ޢަދަދެއްގެ ީމހުން ކުއިްލއަކަށް ބިަލވާނީްވ ަސބަބެއް ިމީމހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.  

4. ބިަލވެއުޅޭ ޅަދިަރން ބެލުމުގިައ އަބަދު އަވިަދނިެތ އުޅެންޖެހުމުން މިައންނަށް، ގޭތެރޭގެ އެއްވްެސ މަަސއްކަތެއް ނުކުރިެވ ޢިާއލާތައް 
ނޭނގުމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއިްޓދެއެވެ.  

5. ިގނަޢަދަދެއްގެ ކުޑަކިުދން ބިަލވުމުގެ ަސބަބުން މަދަރާުސގެ ިކޔެވުމަށް ިމކަމުގެ ނޭދެވޭ އަަސރުކޮށް އެކިުދންގެ ިއމިްތޙާނުުގެ ނީަތޖާތައް 
ދަށްވާންފަށިައިފއެވެ.  

6. ިފިރހެނުން ބިަލވުމުގެ ަސބަބުން މަަސއްކަތަށް ނުދިެވ ަސލާމުގިައ ހޭދަކުރަންޖެހޭ ދުވްަސތައް ިގނަވުމުން ވީަޒފާ ގެއިްލދެއެވެ.  

7. އަވަށުގިައ ިދިރއުޅޭ ިގނަ ޢިާއލާތަކުގިައ މަަސއްކަތް ކުރުމަށް ިތބޭ ިފިރހެނުންގެ ވީަޒފާ ގެއިްލ ިމކަންކަން ިމގޮތަށް ިދމާވާން ފެށުމުން 
ކޮށްދެއްވުމަށް  ަސލާމަތް  ގްޮސ ިމބިަލމަޑުކަމުން  ބޭއިްވއެވެ.  އިަދ ިމްސިކތަށް  ކުއިްލ ބައްދަލުވުމެއް  ކުރުމަށް  މްަޝވަރާ  ިމކަމާމެދު 

ޚާއަްޞ ދުޢާއެއް ދެންނިެވއެވެ. 

ިޞއީްޙީ  އެއަވަށަށް  ބެލުމަށްޓަކިައ  އެމައަްސލަ  ިލއުމުން،  ަސރުކާރަށް  ފަރާތުން  އަވަށުގެ  އިެދ  ބަލިައިދނުމަށް  ިމމައަްސލަ  އިަދ   .8
އީެހތިެރއަކު ފޮނުއްވިައިފއެވެ.  

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ
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ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

��

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

ފެންގަނޑުގެ  އިަދ  ބަލިައ،  ނަގިައ  ާސމްޕަލެއް  ވިައގެ  ބަލިައ،  ގްަސތައް  ބަލިައ،  ހިޭޅގަނޑުތެރެ  ރަށުގެ  އީެހތިެރޔާ  ިމިޞއީްޙީ   .9
ާސމްޕަލެއްވްެސ ނަގިައ ބަލިައިފއެވެ. އިަދ ފެންގަނޑުގެ ާސމްޕަލް ނެގުމުން އޭނާއަށް އޭނާ އެހޯދަން އުޅުނު އެއްޗެއް ފިެނއްޖެއެވެ.  

10. އެދުވަހުގެ ހީަވރު މިުޅ އަވަށުގެ ރައިްޔތުން އެއްކޮށިްފއެވެ.  

11. އިަދ އެބިައީމހުންގެ ހިުރހާ މައަްސލަތަކެއްގެ އްަޞލީަކ ތަޣައްޔަރުވެފިައވާ ފެން ބިުއން ކަމުގިައ ިޞއީްޙީ އީެހތިެރޔާ ިކޔިައިދނެވެ.  

އެކަމަކު ިމކަމާ އީެމހްުނ ީކއްކުރާީނ؟
އަވަށުގެ ފެނުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޓޫލިްކޓީަކ ާސފު ފެން ިޞއްޙަތު ރަނގަޅު ީމހުން« ިމދެކަންތަކިާއ ދޭތެރޭގިައވާ މިުހއްމު 

ގުޅުން އަންގިައީދ އިަދ ިމކަމާ ބެހޭގޮތުން ިއތުރަށް އުނގަންނިައިދނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރިެވފިައވާ ޓޫލިްކޓެކެވެ.  

ފެން އޭގެ އެންމެ ފިުރހަމަ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރުމަށް ިކޔިައީދ، ބޯފެނީަކ ބިުއމަށް އެކީަށގެންވާ ާސފުފެންތޯ ބެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ 
މަަސއްކަތް ފެނުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓޫލިްކޓުން ބަލައެވެ. 

ާސފުތިާހރުކޮށް އުޅޭނޭ ގޮތިާއ އުޅުމުން ިލބޭނޭ ފިައދާއިާއ، ތަންތަން ާސފުތިާހރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށިާއ އިަދ ތިާހރުވުމަށް އުނގަންނިައިދނުމަށް 
ީޓޗަރުންނަށިާއ ިޞއީްޙީ އީެހތިެރންނަށްް ިމޓޫލިްކޓް ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.  

ހިައޑިްރޖަން ަސލްފިައޑް )އެޗް.ޓޫ.އްެސ.( ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ޓްެސޓީަކ ިމޓޫލިްކޓުގެ ވަރަށް މިުހއްމު ބައެކެވެ. ިމ އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ 
ްސޓިްރޕް ޓްެސޓު ބޭނުންކޮށްގެން ފެނުގެ ފެންވަރު ބަލިައ ިމކަމާ ބެހޭގޮތުން އަވަށުގެ ީމހުން ިފޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނަމަ ިފޔަވަޅު އެޅުމަށް 

އެންގޭނެއެވެ.

އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ޓްެސޓު އެންމެ ފުރަތަމިައނުން ބޭނުންކޮށްފިައވީަނ ިއނިްޑއާގެ ބޯފެނުގިައ »ކިޮލފޯމް« ނުވަތަ ޖަރީާސމު 
އިެކ ޤައުމުތަކުގިައިމ ޓްެސޓު  ަޞރަޙައްދުގައްޔިާއ އިަދ މިުޅ ދިުނޔޭގެ  ިފީޖގައްޔިާއ އިަދ ޕިެސިފކް  ފަހުން  ީމގެ  ބެލުމަށެވެ.   އުޅޭތޯ 

ބޭނުންކޮށްފިައވެއެވެ.

ާސފުތިާހރުކަމުގެ ަސރވޭ ކުރުމަށިާއ އިަދ އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޓްެސޓް ކުރުމަށް އީެހވެދޭ 
އާލާތިާއ  އީެހވެދޭ  ދެނެގަތުމަށް  ބަލިައ  ކަންތައްތައް  ބެހޭ  ފެނިާއ  އިަދ  ތަކެއްޗިާއ 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ިއރާުޝދުތައް. 

ބޯފެނުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ޓްެސޓު ބޭނުންކުރާނޭ 
ގޮތް ބަޔާންކުރިެވފިައވާ ފޭަސހިައން ގެންގުޅެވޭ ލިުއފޮތެއް. 

ނީަތޖާ ރެކޯޑު ކުރާ ގަނޑަކިާއ، ާސފުތިާހރުކަމުގެ ާސރވޭ ހެދުމުގިައ ބޭނުންކުރާނޭ 
މިުހއްމު  ިހމިެނފިައވާ  ގޮތަކަށް  ކަމުދާނޭފަދަ  މިުނފިޫހިފލުވުމަށްވްެސ  ގަނޑަކިާއ، 

ިއރާުޝދުތަކުގެ ިލޔުމަކާ، ޓްެސޓުފިުޅތައް.

މަަސއްކަތް ފެއްޓުމުގެ ކިުރން ޓޫލިްކޓުގިައވާ އެއްޗިެތ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރާށެވެ. 
އިަދ ީމގިެއތުރުން އަހަރަމެންގެ އުނީްމދީަކ ިމޓޫލިްކޓީަކ ބޯފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުމަށް 
ިއތުރު ބާރެއް އަޅިައދޭ، ާސފުތިާހރު، ރައްކާތިެރ ބޯފެން އެންމެންނަށް ިލިބިދނުމަށް 
ިއތުރު ބާރެއް ިލއްބިައދޭ، ާސފުތިާހރުކަމީަކ ިކހާ މިުހއްމުކަމެއްކަން އަންގުވިައދޭނޭ 

ޓޫލިްކޓަކަށް ވާނެކަމަށެވެ. 

ެފްނަވުޅ ަޤވިާޢުދްނ ާސުފުކުރްނެއްޗ ޓޫ ެއްސ ެފްނެޓްސްޓުކާރ ުފިޅ

އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ޓްެސޓް ބޭނުންކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިައދާއީަކ ިމޓްެސޓީަކ 
ވަރަށް އަގުހެޔޮ، 

ފެނުގެ ާސމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު އިައްސއަލަމިާރއަށްލާ ިފިނކޮށްފިައ ބަހައްޓަންނުޖެހޭ، 

އިަދ އެހެން ތަނަކަށް ކަނޑުމަގުން ފޮނުވަން ނުޖެހޭ، 

ލެބޯޓީަރއެއްގިައ އަގުބޮޑު އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްެސޓުކުރަންނުޖެހޭ، 

ހަދަން  ިމޓްެސޓު  ވްެސ  ބޭރުތެރޭގިައ  ދެނެގަނެ  ގޮތް  ބޭނުންކުރާނެ  އުނދަގުލަކާނުލިައ  މާބޮޑު  ޚާއަްޞކޮށް(  )ވިަކން  އިަދ 

ފޭަސހަވުމެވެ.

ފެނިާއބެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށިާއ އިަދ ިމކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަަސއްކަތް ކުރާނޭ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ، އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ 
ްސޓިްރޕް ޓްެސޓް ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް އުނގަންނިައދޭ ފޮތެއް )މެނުއަލެއް( ފެނުގެ ޙާލަތުު ބަލާ ޓޫލިްކޓުގިައ ވެއެވެ.

ިމޓޫލްިކޓުގިައ ިހމެެނީނ:

ް މުޖުތަމަަޢުގެެ ބިައވިެރވުނ
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ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ
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ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

 
ފެނީަކ ބަލިައލުމުން ތަޣައްޔަރުވެފިައވާކަން އެނގޭނޭ އެއްޗެއްނޫނެއެވެ. ލޮލަށް ފެންނަ ފެނުމުގިައ ފެން ާސފުކޮށް ހުރުމުން ބިުއމަށް ރަނގަޅު 
ކަމަށް ބަލިައގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވްެސ ކަހަލަ ވަހެއް ނެތް ާސފުކޮށް ފެންނަ ފެނީަކ ކޮންމެހެން ހިަޑއެއްޗިެތން ތަޣައްޔަރުު ނުވާ ފެނެއްނޫނެވެ. 
ބޯފެނީަކ ބްޭސނާޅާ ނުވަތަ އެކީަށގެންވާ ވަރަށް ބްޭސނާޅާ ހިުރ ފެންކަމުގިައ ވީަނނަމަ އޭގިައ ތަޣަައްޔަރު ވެފިައވާ ފެން ބިުއމުން ޖެހޭ ބައެއް 
ބިަލތައް ކަމުގިައވާ ބޭރަށް ިހންގުމިާއ، ޓިައފިޮއޑިާއ އިަދ ކޮލެރާ ފަދަ ބިަލތައް ފަތުރާ މިައކްރޯ އޯގިެނޒަމް )އީެއ ލޮލަށް ނުފެންނަ ކިުދކިުދ 

ޖަރީާސމު( ނުވަތަ ބެކީްޓިރއާ ހުރުން އެކީަށގެންވެއެވެ.  
ދިުނޔޭން ތަފާތު އިެކ ވައްތަރުގެ މިައކްރޯ އޯގިެނޒަމްތައް ހިޯދފިައވެއެވެ. ިމފަދަ ބައެއް އެއްޗެއަްސީކ ިއނާްސނުންނަށް އީެހވެދޭ އެއްޗަކަށް 
ތަކީަކ ހަމަލޮލަށް  އޯގިެނޒަމް  އެއްޗެއެްސވެ.  ިމފަދަ  ބިަލބިަލ ޖެހޭ  ަސބަބުން  އެއްޗީެތގެ  އަނެއްބިައ އެއްޗެއަްސީކ ިއނާްސނާއަށް  ވިާއރު 

ނުފެންނާނެހާ ކިުދ ކިުދ އެއްޗެއެްސވެ.

ބޭުންނވާޭނ މިުހއްމު ަބއެއް މަޢުލޫމާތު   

ފެނީަކ ިދިރއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މިުހންމު ވީަޞލަތެކެވެ. ބައެއްކަހަލަ ކިުދކިުދ 
ޫސިފތަކަށް ވަޔިާއ ނުލިައ ިދިރއުޅެވުނު ކަމުގިައ ީވނަމަވްެސ، ފެނީަކ އެއިާއ ނުލިައ 
ގެއާްސިއ، ޖަނަވާރިާއ  އެއްޗެކެވެ. ގްަސގަހާ  ިދިރނޫޅެވޭނޭ  އެއްވްެސ އެއްޗަކަށް 
ބޭނުންކުރާ   ބިުއމަށް  ބޭނުންވީާތވެ،  ފެން  ިދިރއުޅުމަށްޓަކިައ  ިއނާްސނުން  އިަދ 

ފެނުގެ ފެންވަރު ިދިރއުޅުމަށް އެތަކެއް އަަސރެއްކުރުވައެވެ. 

ިދިރއުޅުމަށިާއ، ިޞއްޙަތަށް ާސފު ތާޒާ ރައްކާތިެރ ބޯފެން ބޭނުންވެއެވެ. ހަމިަމހާ 
މިުހއްމު އަނެއްކަމީަކ ާސފުތިާހރުކަން ދެމެހެއްޓުމެވެ. ދިުނޔޭގެ ިޞއްޙަތިާއ ބެހޭ 

ޖަމިްޢއްޔިާއން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގިައ ދިުނޔޭގިައ އުޅޭ ހިުރހާ ބިަލތަކުގެ 80 ިއނަްސއްތަ ބިަލތަކީަކ ތަޣަައްޔަރު ވެފިައވާ 
ފެނިާއ އިަދ ާސފުތިާހރުކަން ކުޑަވުމުގެ ަސބަބުން ޖެހޭ ބިަލތަކެވެ. ތަރަައީްޤވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގިައ ބޭރަށް ިހންގުމުގެ 

ރޯގާ ޖިެހގެން 2.2 ިމިލއަން ީމހުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް މަރުވެއެވެ. ީމގެ ތެރޭގިައ ިގނީައ ކުޑަކިުދންނެވެ.  

ބޯފެން ކައްކިައގެން ބިުއމީަކ ބޭރަށް ިހންގުމުގެ ރޯގިާއން ަސލާމަތްވާނޭ އެންމެ ރަނގަޅުއެއްގޮތް ކަމަށް ތަރައީްޤވަމުން އަންނަ 
ޤައުމުތަކުގިައ ިދިރއުޅޭ ިގނީަމހުންނަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވްެސ ވަގުތުގެ ދިަތކަމިާއ އިަދ ތަރައީްޤވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގިައ 

ބޯފެން ކައްކާނޭ ދަރު ނިުލބުމުން ވަރަށް މަދުފަހަރެއްގިައ ނީޫނ ބޯފެން ނުކެއްކެއެވެ.

ީކއްކުރާ ާސފު ފެެނއް ؟
 

ަތަޣްއަޔުރ ެވަފިއވާ ެފްނ

ޯބފްެނ ޓްެސޓު ކުރަްނީވ ީކއްވެ ؟
"ޕެތޯޖިެނކް  ެބކްީޓިރއާއީަކ  ޮކިލފޯމް  ހްުނަނ  ތެަކީތގިައ  ޮބޑުކަމާުދ  ޢާއްމުކޮްށ 
އޯގިެނޒަމްްސ" އާިއ ޢާއްމޮުކްށ ގިުޅފިައވާ އެއެްޗއެްސވެ. ޮކިލފޯމް ެބކްީޓިރއާ އީަކ 
ބޭުރވާ  ޮބޑުކަމާުދިއުރގިައ  އުޅޭ  ަބނޑުގެތެރޭގިައ  ޖަަނވާުރްނގެ  ިއްނާސުންނާނިއ 
އެއެްޗެކވެ.  ިމއޯގިެނޒަމްތައް ފުެނގިައ ހްުނަނަނމަ ިމފަަދ ފަެނީކ ުބިއމްަށ ރައްކާތިެރ 

ފެެނއް ޫނެނވެ.

ފްެނ ތަޣައަްޔުރވާ ގޮތް

ބަލާބެލުމަށް ާސފުކޮށް ފެންހުރުމުން އީެއ ާސފު ފެންކަމުގިައ 
ބަލިައގެން ނުވާނެއެވެ.  ފެން ތަޣަައްޔަރުކުރުވާ ލޮލަށްނުފެންނަ 
ފެނިާއ  ޖަރީާސމު،  ިމކަހަލަ  އިަދވްެސ  ބެކީްޓިރއާތަކިާއ، 
ފެން  އެއްޗިެތ  މަޢުދަންތައްފަދަ  ދާފަދަ  ިގިރގެން  އެކުވެ 

ތަޣައްޔަރުކުރުވައެވެ.  
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ޯބފްެނ ޓްެސޓުކުުރމްަށ ބޭުންނވީަނ ީކއްވެ؟

ފުެންނ ޖެހޭ ަބިލތައް ޖެހީެނ ހަމައެކަިނ ތަޣައަްޔުރ ވެފިައވާ ފްެނ ުބިއމްުނތަ ؟
ފެނުގެ ޒިަރއްޔިާއން ޖެހޭ ބިަލތައް ޖެހީޭނ ނުވަތަ ފެން ތަޣައްޔަރު ވާނެ ހަމައެކިަނ ގޮތީަކ ފެނަށް ކްލިޮރން ނޭޅުންް ނުވަތަ ރަނގަޅަށް 

ބްޭސނޭޅުމުންނެއްނޫނެވެ.  

ބިަލޖެހޭ ނުވަތަ ފެން ތަޣައްޔަރުވާ އެހެން ގޮތްގޮތުގެ ތެރޭގިައ ފެން ނަގާ ގޮތިާއ، ރައްކާކުރާ ގޮތިާއ، ކާއެއްޗިެތ ގެންގުޅޭ ގޮތިާއ، ބޮޑުކަމުދާ 
ތަކިެތ ނައްތާލާ ގޮތިާއ އިަދ ކުޑަކިުދން ގެންގުޅެވޭ ގޮތް ިހމެނެއެވެ.  ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް ީމހުންނަށް ކުރިެވފިައވާ ކުށީްހއީަކ ކުޑަކިުދންގެ 
ނިަޖހީަކ ހިަޑއެއްޗެއް ނޫންކަމެވެ. ނަމަވްެސ އްަޞލުގިައ ކުޑަކިުދންނަށް ބިަލތައް ޖެހުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއަްސބަބީަކ ިމއެވެ.  )ދިުނޔޭގެ 

ިޞއްޙަތިާއ ބެހޭ ޖަމިްޢއްޔާ 1997(

ފެން ތަޣައްޔަރު ިވޔަނީުދ ރައްކާތިެރވެ، އިަދ ފެނުގެ ޒިަރއްޔިާއން ޖެހޭ އިެކ އިެކ ބިަލތައް ކަމުގިައވާ ބޭރަށް ިހންގުމިާއ، ޓިައފިޮއޑް ފަދަ 
ބިަލތަކުން ަސލާމަތް ވުމަށްޓަކިައ ކުރިެވދާނޭ ކިުދކިުދ ބައެއް ކަންތައްތަކީަކ، ފާޚާނާ ކުރުމަށްފަހު ަސިއބިޯނލިައގެން އަތްދޮވުން، ނިަޖހިާއ 

ހިަޑފެން ރައްކާތިެރގޮތުގިައ ނައްތާލުން، ކާއެއްޗީެތގިައ މިަތޖަހިައ އިަދ ބޯންބޭނުންކުރާ ފެން ކެއްކުމެވެ.  

ޯބފްެނ ޓްެސޓްުކުރމްަށ ބޭުންނވީަނ ކޮްނިއަރުކ ؟

އީެމހަކު ބިަލވެ ބޮޑިެތ ިޞއީްޙ 
މައަްސލަތަކިާއ ކިުރމިަތވެއެވެ.
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އަވުަށ ފްެނވުަރގިައ އިެޅާދެނ ިފަޔވަޅު: 
"ާސފު ޯބފްެނ – ިޞއްޙަތު ރަނގަޅު ީމހްުނ"

ިދިރއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށިާއ ިޞއްޙަތު ރަނގަޅު ީމހުންގެ ގޮތުގިައ ދިެމިތބުމަށްޓަކިައި ާސފު ބޯފެނުގެ މިުހންމުކަން އަވަށު 
ނީުދ ބެހެއްޓުމިާއ އިަދ ރަނގަޅު  ތަޣަައްޔަރިުވޔަ  މިުހއްމުކަމެކެވެ. ފެން  އީެއ ވަރަށް  އެޅުން  ިފޔަވަޅު  ފެންވަރުގިައ އުނގަންނިައީދ 
ފެންވަރެއްގެ ފެން ިލބުމީަކ ބިަލތަކުން ރައްކާތިެރވެ ރަނގަޅު ިޞއްޙަތެއްގިައ ދިެމިތބުމަށިާއ`، ިދިރއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމުގައްޔިާއ 

އިަދ ދެމެހެއްޓެނިެވ ތަރައީްޤއަށް ވަރަށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ.

ިމ މަރުޙަލާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމީަކ އަވަށުގިައ ބޯފެނުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކިައ ޓްެސޓުކޮށް، ފެން ތަޣަައްޔަރު ިވޔަނީުދ ގެންގުޅެ، 
އިަދ ިމހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ފެން ރައްކާތިެރ ކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކާ ދޭތެރޭ ިވްސނުމެވެ.  

ިމފަދަ ކަމެއް ކުރަން ފެށުމުގިައ ިވްސނަންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތަކީަކ: ފެން ނަގީަނ ކޮންތާކުންތޯއިާއ، އީެއ ިކހާ ރައްކާތިެރ ފެނެއްތޯއިާއ، 
އިަދ  ިކިހނެއްތޯއާ،  ިއްސރާފުވީަނ  ިއްސރާފުވާނަމަ  ފެން  ިކިހނެއްތޯއިާއ،  ތަޣައްޔަރުވީަނ  ފެން  ީކއްކުރަންތޯއިާއ،  ބޭނުންކުރީަނ  ފެން 

ތަޣަައްޔަރު ިވޔަ ނިުދނުމަށް ކުރެވީޭނ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯއިާއ، ފެން ރައްކާތިެރ ކުރީާނ ިކިހނަކުންތިޯމއެވެ. 
ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ިލިބފިައވުމުން ފެން ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތްތަކިާއ ބެހޭ ގޮތުން ިނންމާ ިނންމުންތަކުގިައ ޢަމީަލގޮތުން ބިައވިެރވުމަށް ިއތުރު 
ބާރަކަށް ވާނެއެވެ.  މާހައުލިާއ ިޞއްޙަތު ރައްކާތިެރ ކުރުމަށްޓަކިައ އަވަށު ީމހުންނިާއ ވާހަކަދައްކާ ކަންތައްތައް ރާވާ ިމކަމާ ިފޔަވަޅު 

އެޅުމަށް ބާރު އަޅިައދެވޭނެއެވެ.  

ފެންތިަށ ނުވަތަ ކަރުދްާސކޮޅު ކަޅުވެއްޖެނަމަ ީމގެ މާނައީަކ ހިައޑިްރޖަން ަސލްފިައޑް އުފައްދާކަމެވެ.  ީމގެ މާނައީަކ އެފެނުގިައ ބެކީްޓިރއާއުޅުން 
ނުވަތަ ިއނާްސނެއްގެ ނުވަތަ ޖަނަވާރެއްގެ ނިަޖހުން ތަޣައްޔަރު ވެފިައވުން އީެއ ވަރަށް ގާތްކަމެއްކަމެވެ.

އްެޗ.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ ްސޓްިރޕް ޓްެސޓް މަަސއްކަތް ުކރާގޮތް!

ތަޢައަްޔުރވެފިައވާ ފްެނ އެއްވެފިައވާ ެކިމކަލް
1 2 3 4

އެއްވެފިައވާ ެކިމކަލް

ފާެނިއ ެބކްީޓިރއާ އެކުވުމުގެ ަނީތޖާ

5

6

ކަުރާދްސ ޮކޅު

1

2
3

4

5

6

ފެން  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ޓްެސޓު 
ނެގުން.

ފުރަތަމަ ކިެމކަލް.
އެހެން  އިާއ  ކިެމކަލް  ފުރަތަމަ 

ް ކިެމކަލްއަކިާއ އެއްކޮށ
އާ  އުފެދޭ  އެކުވެގެން   3 އިާއ   2

ް ކިެމކަލ
ކަރުދްާސ ކޮޅެއްގިައ އުނގުޅައެވެ. 

ކަރުދްާސކޮޅު  އެކުލެވޭ  ިމކިެމކަލް 
ލުމުން  ފެނަށް  ވެފިައވާ  ތަޣަައްޔަރު 
ކަޅު  ތަޣައްޔަރުވެފިައވާނަމަ  ފެން 

ކުލައަށް ބަދަލުވާނެއެވެ.

އްެޗ.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ ްސޓްިރޕް ޓްެސޓް މަަސއްކަތް ުކަރީނ ިކިހެނއް؟  
ކިޮލފޯމް« ނުވަތަ އެހެންކަހަލަ ބެކީްޓިރއާއަކުން ފެން ތަޣަައްޔަރު ވެފިައވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކިައ ހިައޑިްރޖަން ަސލްފިައޑް ނުވަތަ އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ 

ްސޓިްރޕް ޓްެސޓްގެ ކަރުދްާސކޮޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްެސޓުކުރެވެއެވެ.  

ކިޮލފޯމް ބެކީްޓިރއާ، ހިައޑިްރޖަން ަސލްފިައޑް ިކޔާ ގޭހެއް އުފައްދައެވެެ. )ިމގޭހީަކ ކިުނވެފިައވާ ިބހުން ދުވާވްަސ ދުވާ ގޭހެކެވެ.( 

ފެނުގިައ ކިޮލފޯމް ބެކީްޓިރއާ އުޅޭތޯ ބެލުމަށްޓަކިައި ޓްެސޓު ކަރުދްާސކޮޅު ލާފިައވާ ތައްޓަށް ފެން އަޅައެވެ. ިމ ކަރުދްާސކޮޅީަކ ކިެމކަލް އެކުލެވޭ 

ކަރުދްާސކޮޅެކެވެ. އިަދ ފެނުގިައ ހިައޑިްރޖަން ަސލްފިައޑް ހިުރނަމަ ިމކަރުދްާސކޮޅުގެ ކުލަ ކަޅު ކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ.  
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1�1�

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

1�1�

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

އްެޗ.ޓޫ.އްެސ. ޓްެސޓް ބޭުންނކުރާީނ ޮކްނކަމަކަްށ؟
ިމޓްެސޓް ބޭުންނކުެރިވާދެނ ަބއެއް ކަްނތައްތައް:

1. ލެބޯޓީަރއެއްގެ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނޭ ފަދަ ނުވަތަ ލެބޯޓީަރއެއް ނުހުންނަ ފަދަ ދުރު ރަށްރަށުގިައ، ިމފަދަ ވީަޞލަތްތައް ނެތުމުގެ 
ަސބަބުން ޢާންމުކޮށް ފެން ޓްެސޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތްތައްް ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ޓްެސޓްކުރެވެން ނެތުމުން ިމ ޓްެސޓް ބޭނުންކޮށްގެން 

ފެން ޓްެސޓުކުރުމަށް.

2. ހީޮޅގެ ޒިަރއްޔިާއން ފެން ފޯރުކޮށްދޭ އަވަށް އަވަށުގިައ ފެން ޓްެސޓް ކުރުމަށްޓަކިައ.

3. ޓްެސޓްކުރުމުން ފެން ތަޣަައްޔަރު ވެފިައވާކަމަށް ނީަތޖާ ދައްކާނަމަ، ލެބޯޓީަރއަށް ގެންގްޮސގެން ޓްެސޓްކުރުމަށް ިއތުރު ާސމްޕަލެއް 
ނިެގދާނެއެވެ.

 
4. ވާރޭފެން ތާނިްގތަކިާއ އިަދ ވާރޭފެން ނަގާ ގޮތިާއ އިަދ ިމނޫންވްެސ ގޭތެރޭގިައ ފެން ރައްކާތިެރކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗީެތގެ ާސފު 

ތިާހރުކަން ބެލުމަށްޓަކިައ. 

5. ފެން ތަޣަައްޔަރުވާ ގޮތްތައް ހޯދާ ދެނެގަތުމިާއ، އިަދ ހިޮޅއަޅާފިައވާ އަވަށެއް ނުވަތަ ރަށެއްގިައ ޖަރީާސމު ވަންނީަނ  ކޮން ތަނަކުންތޯ 
ހޯދުމަށްޓަކިައ.

6. ތަރައީްޤ ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފެނީަކ ކޮބިައތޯ ބެލުމަށްޓަކިައ.

7. ފެން ރައްކާތިެރ ކުރުމަށް ކުރިެވފިައވާ މަަސއްކަތް ިކހާ ފިުރހަމަތޯ ބަލިައ، ނުވަތަ ވަޅެއް ރަނގަޅަށް ރައްކާތިެރ ކުރިެވފިައ ވޭތޯ 
ބެލުމަށްޓަކިައ.

8. ރައްކާތިެރކޮށް އުޅުމަށިާއ ރަނގަޅު ިޞއްޙަތެއްގިައ ދިެމ ިތބުމަށްޓަކިައ އަވަށުގެ އެންމެހާ ީމހުންނަށް ފެން ތަޣަައްޔަރުވާ ގޮތްތަކިާއ 
އިަދ އެބިައ ީމހުންނަށް ކުރިެވދާނެ ކަންތައްތައް އުނގަންނިައިދނުމަށްޓަަކިައ.  

އުނދަގޫ  ޓްެސޓްކުރުމަށް  ދުވްަސވަރުގިައ )ލެބޯޓީަރ ތަކުން  އުޅޭ  ގަދަވެގެން  މުޫސން  ބޮޑުވެ  9. ކުއިްލ ޙާލަތްތަކުގައްޔިާއ، ފެން 
ދުވްަސވަރުގިައ( ޓްެސޓްކޮށް ފެނުގެ ޒިަރއްޔިާއން ފެތިުރދާނެ ބިަލބައްޔަށް ރައްކާތިެރވެ ބެލުމަށްޓަކިައ.

10. އަތް ހިަޑވާލެއް ފޭަސހަކަން ދައްކުވިައީދ އިަދ އަތުން ކާއެއްޗެއާްސިއ، ފެން ތަޣައްޔަރުވުންް ފޭަސހަކަން ދައްކުވިައ ިދނުމަށްޓަކިައ.  
ިމާސލަކަށް: ަސިއބިޯނ ލިައންގެ އަތް ދޮވުމުގެ މިުހއްމުކަމިާއ ފިައދާތަށް ދައްކުވިައ ިދނުމަށް ބޭނުންކުރިެވދާނެ )ީމގެން ދައްކުވިައދީެނ، 
ނިަޖހިާއ ޖަރީާސމު އަތުން އަނގަޔަށް، އިަދ އަނގިައން ހިަށގަނޑު ތެރެއަށް ދާލެއް ފޭަސހަކަން(.  ިމކަން ދައްކުވިައދީޭނ ާސފު 
އަތިްތލަ  ީމހުންގެ  އެހެން  ޓްެސޓްކުރުމަށްފަހު  އަޅިައ  ދޮވުމަށްޓަކިައ  އަތިްތލަ  ހިަޑ  ފެން(  ިހހޫކުރިެވފިައވާ  )ކެއްކުމަށްފަހު  ފެން 

ަސިއބިޯނލިައގެން ދޮވެ ިމ ޙަރަކާތް ތަކުރާރުކޮށެވެ.

Final_H2s Dhivehi doc.indd   12-13 12/19/2006   5:01:55 PM



އަހްަނަނީކ މަޫސއެވެ. ....
އަހަރެންގެ ނަމީަކ މަޫސއެވެ.

ިމީއ ިވްސނޭ މަޫސއެވެ. އޭނާއީަކ 
ވަރަށް ިޞއްޙަތަށް ބަލިައގެން 
ރައްކާތިެރ ިދިރއުޅުމެއް އުޅޭ 
ީމހެކެވެ. އެހެން ީމހުންގެ 

ލޯމީަތގިައ އޭނާއީަކ ިވްސނޭ 
ީމހެއް ކީަމ ޙިައރާންވާނީްވ ކަމެއް 
ނޫނެވެ.  އޭނާއަށް އެނގޭ އޭނާގެ 
ގޭކިައީރގިައވާ ފެންގަނޑުގިައ ހިަޑ 
)ިބރުވިެރ( ޖަރީާސމު އުޅޭކަން. 
އިަދ ހިަޑފެންތާނިްގތަކުގިައވްެސ 

އުޅޭނޭކަން. އިަދ ިގިފިލފަދަ 
ތަންތަނުގިައވްެސ އުޅޭނޭކަން. 
ިމހެނީްވމާ ވަޅުން ނަގާ ފެނިާއ 

ޓޭންކުގިައ ހުންނަ ފެން ކެއްކުމަށް 
އޭނާގެ ޢިާއލާއަށް އޭނާ އަންގާ، 

ކާއެއްޗީެތގިައ މިަތޖެހުމަށް ބުނެއެވެ. 
ިވއާްސރަ މުޫސމުގިައ ޢާއްމުކޮށް 

ފެންތާނިްގ ާސފުކޮށް ގިޯތތެރޭގިައ އެއްވެފިައވާ ކިުނ ނަގާ ާސފުކުރެއެވެ. 
އޭނާ އަބަދުވްެސ އޭނާގެ ފާޚާނާ ާސފުކޮށް، އިަދ ޢިާއލާގެ މެންބަރުން ފާޚާނާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަތް ދޮއްވައެވެ. 

މަދަރާުސގައްޔިާއ، ކިުޅވަރުގިައ އޭނާގެ ޢިާއލާ މޮޅުވެ އޭނާގެ ޢިާއލާއީަކ ިޞއްޙަތު ރަނގަޅު ޢިާއލާއަކަށް ވީަނ ިމހެންވެއެވެ. 

ފެނުގެ ޒިަރއްޔިާއން ޖެހޭ ބިަލތައް ޖެހީެނ ތަޣައްޔަރު ވެފިައވާ ފެނިާއ ކާއެއްޗިެތ ކެއުމުންނެވެ.  ބިަލތަކުގެ ތެރިެއން 80 ިއނަްސއްތަ 
ބައްޔީަކ ފެނިާއ ގިުޅފިައވާ ބިަލތަކެވެ.  

ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުގެ ތެރިެއން ފެން ތަޣައްޔަރުވެ ނުބިައވެއެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ބިަލވެ އުޅޭ ީމހެއް ނުވަތަ ޖަނަވާރެއްގެ 
ނިަޖހުން ޕެތޮޖިެނކް ބެކީްޓިރއާ އިާއ، ވިައރްަސތައް ނުވަތަ ޕްރޮޓޯޒާ ފެނުގެ ތެރެއަށް ދާގޮތްވެއެވެ. 

އެއްޗެއްކަމުން،  ނުލާ  ރަހައެއް  އިަދ  ނުހުންނަ  ވަހެއް  ނުފެންނަ،  ލޮލަށް  ިގނަފަހަރަށް  މިައކްރޯ-އޯގިެނޒަމްތަަކީަކ  ިމފަދަ  ބިަލޖައާްސ 
ތަޣައްޔަރުވެފިައވާ ފެން ވަރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ާސފުކޮށް ތާޒާކޮށް ހުންނަ ގޮތް ިދމާވެއެވެ.  ބޭރަށް ިހންގުމިާއ އިަދ ިމނޫންވްެސ ފެނުގެ 
އެއްވްެސ  ފެނިާއ ދޭތެރޭ  ވެފިައވާ  ނީޫނ ތަޣައްޔަރު  ދާންފެށުމުން  ީމހުން  ހޯދަން  ިޞއީްޙފަރުވާ  ޖެހުމުން  ބިަލތައް  ޖެހޭ  ޒިަރއްޔިާއން 

އަޅާލުމެއް ނުދެވުން އީެއ މައަްސލައެކެވެ.  

އެނގޭތަ ؟

އްެޗ.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ ްސޓްިރޕް ޓްެސޓް!
ފުެނގެ ފްެނވުަރ ެބުލމްަށ ބޭުންނުކރާޭނ ިއުރާޝުދ

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ
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 އަހަރަމްެނ ޯބ
 ފަެނީކ ުބިއމްަށ ރަނގަޅުފްެނތޯ ެބލުމްަށ 

ހިައޑިްރޖްަނ ަސލްފިައޑް )އްެޗ.ޓޫ.އްެސ.( ޕޭޕަރ 
ްސޓްިރޕް ޓްެސޓް ބޭުންނކުެރިވާދެނއެވެ.

 

އްެޗ.ޓޫ.އްެސ. ޓްެސޓް ޯބފުެނގިައ ަނިޖހުގެ 
އެއްވްެސ އަަސެރއްވޭތޯ ެބލުމްަށޓަކަިއ 
ބޭުންނކުރަީނ ކަުރާދްސ ޮކޅެެކވެ. 
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1�1�

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

1�1�

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

އްެޗ.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ ްސޓްިރޕް ޓްެސޓް ހަަދީނ ިކިހަނކުްނ؟
ްސޓެޕް 1: މަޢުލޫމާތު ފުުރްނ

ްސިޓކާ  ިދގު  އޮތް  ޖެހުމަށްޓަކިައ  ލޭބަލް  ނުވަތަ  ްސިޓކާގިައ  އޮތް  ވަށްކޮށް 
ނެގުމަށްޓަކިައ  ާސމްޕަލް  ފަހު  ނަންބަރުޖެހުމަށް  ާސމްޕަލް  ތީާރޚިާއ  ކަރުދާހުގިައ 
ތެރޭގިައ ްސިޓކާ  އުޅުމުގެ  ތަތްކުރަން  )ިމގޮތަށް  ފީުޅގިައ ތަތްކުރޭ.  ބޭނުންކުރާނޭ 

ތެތިްވޔަ ނިުދނުމަށް ަސމަާލުވިާތ(

ނީަތޖާ ރެކޯރޑު ކުރާ ގަނޑުގިައ ާސމްޕަލް ނަންބަރިާއ، ތީާރޚިާއ ވަގުތިާއ އިަދ ފެން 
ނެގުނު ތަނިާއ، އިަދ ނެގުނު ފެން ހިުރގޮތުގެ ތަފީްޞލު ިލޔޭ.

ފެނުގިައ ިއތުރު ވަހެއް ވާނަމަ ނުވަތަ ތަޣައްޔަރު ވެފިައވާނަމަ އެކަމެއް ނުވަތަ ޕަމްޕު 
މަަސއްކަތް ނުކުރާނަމަ އެކަން، އިަދ ިމނޫންވްެސ ފާހަގަކުރެވޭ އެހެން މަޢުލޫމާތެއް 

ިމގަނޑުގިައ ިލޔޭ.

ޯނޓް:

ާސމްޕަލް ފިުޅ ހުޅުވީާނ ފެންއަޅަން ީވމާ އެކަންޏެކެވެ.  ފެންއަޅަން ޖެހުމުގެ ކިުރން ިމ ފިުޅ ހުޅުވިައގެން ނުވާނެއެވެ.  

ތުނބުގިައ  ފީުޅގެ  ނިުދނުމަށްޓަކިައ  ތަޣަައްޔަރިުވޔަ  ނާުސފުވެ  ފިުޅ  ަސބަބުން  އަތްލުމުގެ  ތުނބުގިައ  ފީުޅގެ  ާސމްޕަލް 
އަތްލިައގެން ނުވާނެއެވެ.  އިަދ ފީުޅގިައ ޖަހާފިައވާ އުނގީުރގިައ އަތްލިާއރުގިައވްެސ ފީުޅގެ އެތެރެއަށް ވަންނަ ބިައގިައ 

އަތްނުލުމަށް ަސމާާލުވާށެވެ. 

ްސޓެޕް 2: "ކޮްނޓްރޯލް" ެނގްުނ
ބެލުމަށްޓަކިައ  ތަޣައްޔަރުވެފިައވޭތޯ  ކިުރން  ޓްެސޓްކުރުމުގެ  ފިުޅތައް  ާސމްޕަލް 
ކޮންޓްރޯލެއް ބޭނުންކުރެއެވެ. ކޮންޓްރޯލް ބޭނުންކުރީަނ ކޮންޓްރޯލް«ފީުޅގިައވާ ފެނިާއ 
ާސމްޕަލް ފީުޅގިައވާ ފެނިާއ އަޅާ ިކޔާ ާސމްޕަލް ފީުޅގިައވާ ފެނުގެ ކުލައަށް އެއްވްެސ 

ބަދަލެއް އާދޭތޯ ބެލުމަށެވެ. 

މިޮނޓަރ ކުރާ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް އެންމެ ކޮންޓްރޯލް«ފިުޅއަކުން ފުދޭނެއެވެ. 

ިމާސލަކަށް:  ފެން  ނުވާ  ތަޣައްޔަރު  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކިައ  ގޮތުގިައ  ކޮންޓްރޯލެއްގެ 
ިޑްސިޓލް ކުރިެވފިައވާ ފެން، ކެއިްކފިައވާ ފެން، ިމނަރަލް ވޯޓަރ، ނުވަތަ ކްލިޯރން އަޅާފިައވާ ފެން ފިުޅއަކަށް އަޅާށެވެ. 

ިމފެން ފިުޅއީަކ ކޮންޓްރޯލް«ފިުޅއެވެ.

މިުށ  މަޑު  ީރނދޫ ނުވަތަ  މަޑު  ކުލަ  ފެނުގެ  ފީުޅގިައވާ  ާސމްޕަލް  ބަދަލަކިާއ ގިުޅގެން  އަންނަ  ކުލައަށް  ީރޖަންޓް«ގެ 
ކުލައަކަށް ބަދަލުވެދާނެއެވެ. ިމީއ އާދިައގެ ކަމެކެވެ. 

ްސޓެޕް 3: ފްެނ ެނގްުނ
ހ. ިއްސކުރަކުްނ ފްެނ ެނގްުނ

އެންމެ ފުރަތަމަ ިއްސކުރުގެ ތުންފަތިާއ ބޭރު ފިޮތކޮޅަކުން ާސފުކުރާށެވެ. 

ފެންނެގުމުގެ ކިުރން 15 ިސކުންތިާއ 20 ިސކުންތިާއ ދޭތެރޭގެ ވަގުތަކަށް ިއްސކުރު ދޫކޮށްލާފިައ 
ބަހައްޓާށެވެ. 

ިއްސކުރުން ާސމްޕަލް ފިުޅއަށް އެޅުމަށްޓަކިައ ފެންނަގިާއރުގިައ ާސމްޕަލްފިުޅއަށް ފެން އަޅީާނ 
އެފީުޅގިައ ދައްކާފިައވާ ިހާސބަށެވެ.

ޓްެސޓްކުރުމަށް ފެންއަޅިާއރުގިައ ފެން އަޅަންވީާނ ވަރަށް ބަލިައގެންނެވެ. އީެއ ިމފިުޅ ވަރަށް 
އަވަހަށް ފިުރ ފެންއެޅުމަށް ދައްކާފިައވާ ިހާސބަށްވުރެ މައްޗަށްގްޮސ ބޭރަށް އިެޅދާނީެތވެއެވެ.  

މިަތޖަހާފިައ  ފީުޅގިައ  އިެޅއްޖެނަމަ  ފެން  ިއތުރަށް  ިހާސބަށްވުރެ  ދައްކާފިައވާ  ފެންއެޅުމަށް 
ޓްެސޓްކުރުމަށް  ނެގޭފެން  ިމފިުޅން  އޮއާްސނުލާށެވެ.  ފެން  އިެޅފިައވާ  ިއތުރަށް  ބަހައްޓާށެވެ. 

ފަހު ިނކުންނަ ނީަތޖާ ަޞއްޙަވާނެއެވެ.  

ފެންއަޅާ ިނމުމަށްފަހު ލްަސނުކޮށް ފީުޅގިައ މިަތޖަހާށެވެ. 

ށ. ފްެނ އަޅާފިައވާ ތާްނިގއާިއ، ވަޅާިއ ކުިޅ ފަަދ ތްަނތުަންނ ފްެނ 
ެނގްުނ

ފެން ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ޖަގު ނުވަތަ ތިަށ ދިެތން ފަހަރަށް ދޮވެލާށެވެ. 

ތިަށ ނުވަތަ ޖަގު ބޭނުންކޮށްގެން ފެންނެގުމަށްފަހު ާސމްޕަލްފީުޅގިައ ފެންއެޅުމަށް 
ދައްކާފިައވާ ިހާސބަށް ފެން އަޅާށެވެ.

އެއަށްފަހު ާސމްޕަލް ފީުޅގިައ މިަތޖަހާށެވެ. 

)ފަންކާއެއް،  ތެރޭގިައ  ކޮޓިަރއެއްގެ  އަނިދިރ  ފިުޅތަކެއް  ާސމްޕަލް  ހިުރހާ  ނިެގފިައވާ 
އެއަރކޮނިްޑަޝނެއް ނުޖައާްސ( ބަހައްޓާށެވެ. 

އެއަށްފަހު އަތްދޮންނާށެވެ. 
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1�1�

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

1�1�

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

ޯނޓް:

ާސމްޕަލް ފިުޅ ިއރުގެ ީސދާ އައްޔަށް ނެރެގެންނުވާނެއެވެ. ޓްެސޓްގެ ތެރޭގިައ ބަހައްޓަންވީާނ އަނިދިރ ތަނެއްގައެވެ. 
ިއރުގެ އީަލގިައ ޖިެހއްޖެނަމަ ިއރުގެ ދިޯދތަކުގެ ަސބަބުން ފެނުގިައ އުޅޭ ބެކީްޓިރއާތައް މަރުވެއެވެ. އިަދ ިމބެކީްޓިރއާތައް 

މަރުވުމުން ބޭނުންވާ ނީަތޖާއެއް ނިުލބޭނެއެވެ. 

ާސމްޕަލްފީުޅގިައވާ  އެއްގިަޑއެއްގިައ  ދުވަހެއްގެވްެސ  ކޮންމެ  ވަންދެން  ދުވްަސ   3
ފެނުގެ ކުލަ ބަދަލުވޭތޯ ބަލާށެވެ.  

ރެކޯޑް  ގިަޑ،  ތީާރޚިާއ  ބަދަލުތަކިާއ،  އަންނަ  ފެނަށް  ނީަތޖާއިާއ  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ 
ކުރުމަށް ީދފިައވާ ގަނޑުގިައ ިލޔާށެވެ. 

ކުލައަށް އަންނަ ބަދަލު ކޮންޓްރޯލް«ފީުޅގިައވާ ފެނިާއ އަޅާ ބަލާށެވެ.

ފެން ތަޣައްޔަރުވެފިައވާ ިމންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ިއން ީދފިައވާ 
ކުލިައގެ ޗާޓު ބަލާށެވެ.

ްސޓެޕް 4: ަނީތޖާ ެބލުްނ

)-( އެއްވްެސ ބަދަލެއް ނާދޭ. )ހުދުކުލަ(     

ް )+( ކުޑަ ބަދަލެއް، ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ނުވަތަ ފެނުގެ ާސމްޕަލް މަޑު މިުށކުލައަކަށ )މަޑު މިުށކުލަ(  
ބަދަލުވޭ.      

ކުލައަކަށް ބަދަލުވޭ. )++( ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ނުވަތަ ފެން ާސމްޕަލް ގަދަ މިުށި ކުލަ(   )ގަދަ މިުށި

)+++( ފާޅުވާވަރަށް ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕްއިާއ ފެނާްސމްޕަލް ކަޅުކުލައަށް ބަދަލުވޭ. )ކަޅު(   

ަނީތޖާ ކާޑު

އްެޗ.ޓޫ.އްެސ. ކުލަ ާޗޓު

ޯނޓް:
ޓްެސޓްފިުޅތައް ގެންގުޅިޭއރުގިައ ކުޑަކިުދންނަށް އަތްނުފޯރާނޭފަދަ ތަނެއްގިައ ބެހެއްޓުން މިުހއްމެވެ. އިަދ ކުޑަކުއްޖެއްގެ 

އަތްފޯރާ ިހާސބެއްގިައ ިމ ފިުޅތައް ނުބަހައްޓާށެވެ. 

ބޭނުންކޮށްފިައވާ ޓްެސޓްފިުޅތައް ގެންެސިދނުމުން ިމތަކީެތގެ ބަދަލުގިައ އައު ޓްެސޓްފިުޅ ދެވޭނެއެވެ. 

ބޭނުންކޮށްފިައވާ ފީުޅގެ މިަތ ނަގިައގެން ނުވާނެއެވެ. 

)-( ކުލައަށް އެއްވްެސ ބަދަލެއް އިައްސފާ ނުވާނަމަ ީމގެ މާނައީަކ ބެކީްޓިރއާގެ ަސބަބުން ފެން އެއްވްެސ ވަރަކަށް ތަޣަައްޔަރުވެފިައ 
ނުވާކަމެވެ. 

ކުލައަކަށް ފެން ބަދަލުވެފިައވާނަމަ، ބެކީްޓިރއާގެ ަސބަބުން ފެން ތަޣަައްޔަރުވެފިައވުމިާއ ވަރަށް ގާތެވެ.  ދިެތންދުވްަސ  )+( މަޑު މިުށި
ފަހުން އަނެއްކާ ބަލިައލާށެވެ. 

ަސބަބުން  ބެކީްޓިރއާގެ  ބަދަލުވެފިައވާނަމަ،  ފެން  މިުށކުލައަކަށް  ގަދަ   )++(
ކޮންމެވްެސ ވަރަކަށް ފެން ތަޣަައްޔަރުވެފިައވީަނއެވެ. ިމގޮތަށް ގަދަ މިުށކުލައެއްގިައ 
އިަދ  ރަނގަޅެވެ.  ބިުއން  ފެން  ކައްކިައގެން  ބިޯއރުގިައ  ފެން  ފެންވީަނނަމަ 
ނަގާ  އެފެން  ރަނގަޅެވެ.   ކުރުންވްެސ  މީޮނޓަރ  ފެން  ކޮޅުން  ދުވްަސދުވްަސ 

ތަނީަކ ާސފުތިާހރު ތަނެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކިައ ާސރވޭއެއް ކުރާށެވެ. 

ބެކީްޓިރއާ  ިމ ފެނުގިައ ޔީަޤނާގާތަށް  ބަަދަލުވެއްޖެނަމަ  ކުލައަށް  ކަޅު  ތެރޭގިައ ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕްއިާއ ފެން  )+++( އެއްދުވަހުގެ 
ވަޅުތައް ާސފު  ބޯނަމަ  ވެފިައވާ ފެނެވެ. ފެންނަގާ ތާނިްގތަކިާއ، ގިުޅތަކިާއ، އިަދ ވަޅުފެން  އުޅޭނެއެވެ. ިތޔަ ފެނީަކ ތަޣަައްޔަރު 
ކުރާށެވެ. އިަދ ފެން ބިުއމުގެ ކިުރން ކައްކާށެވެ. އިަދ ފެން ތަޣަައްޔަރުވުމަށް ިދމާވީަނ ިކިހނަކުންތޯ ބެލުމަށްޓަކިައ ާސފުތިާހރުކަމުގެ 
ަސރވޭއެއް ކުރާށެވެ. އިަދ ިމކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފަހުގިައ ވަޅިާއ ފެންތާނީްގގިައވާ ބޯފެނުގެ ާސމްޕަލެއް ނަގިައ ފެން ާސފުތޯ 

ބަލާށެވެ. 

ްސޓެޕް 5: ަނީތޖާގެ މާަނއީަކ ޮކާބ؟
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ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

�0�1

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

ފެން މީޮނޓަރު ކުރުމަށްޓަކިައ ފެން ޓްެސޓްކުރާ ީމހާ ދިާއރުގިައ ކޮންމެ ފަހަރަކުވްެސ ނީަތޖާ ރެކޯޑު ކުރާ ގަނޑު ފުރުން އީެއ އޭނާއަށް 
ލިާޒމްކަމެކެވެ.  

ިމގަނޑުގިައ ބޭނުންވާނޭ ހިުރހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ަނީތޖާ ެރކޯޑު ކުރާ ގަނޑު ފުރާީނ ިކިހެނއް ؟

ފެނުގެ ާސމްޕަލް ނަގާ އަވަށުގެ ނަން ނުވަތަ ފެންނަގާ ިހާސބު ނުވަތަ ގޭގެ ނަން ިލޔާށެވެ.   .1
ިމާސލަކަށް: އުތުރު އަވަށް، ހދ. ކުޅުއްދުފިުށ

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮލަމުގިައ ާސމްޕަލް ނަންބަރު ިލޔާށެވެ.   .2

ާސމްޕަލް ފިުޅއަށް އަޅީަނ ކޮންވައްތަރެއްގެ ފެނެއްތޯ ިލޔާށެވެ.   .3
ިމާސލަކަށް: ވާރޭފެން. 

ާސމްޕަލް ނެގުނު ދުވަހިާއ ވަގުތު ިލޔާށެވެ.   .4

ާސމްޕަލް ނެގުނު ތަން ިލޔާށެވެ.   .5
ިމާސލަކަށް: ފެނިްފޔާޒު ްސކޫލް، މިައ ފެންތާނިްގ

ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ިލޔުމަށް އެކަށައިެޅފިައވާ ކޮލަމުގިައ، ފެނިާއ ބެހޭ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ިލޔާށެވެ.    .6
ިމާސލަކަށް ފެނުގެ ކުލައިާއ، ވަހެއް ހިުރނަމަ އެކަމިާއ، ނުވަތަ ހަލާކުވެފިައވާ ހިޮޅއެއް ވާނަމަ އެކަމެކެވެ. 

ކުލަ ޗާޓުގެ އީެހގިައ ނީަތޖާ ދެނެގަންނާށެވެ.    .7
ިމާސލަކަށް: »+« ނުވަތަ »++« އިަދ ިމފަދިައން ނީަތޖާ  ކޮލަމުގިައ ޖަހާށެވެ. 3 ދުވްަސ ވަންދެން ބެލުމަށް ފަހު ކޮންމެ 

ދުވަހެއްގިައ ފެނަށް އަންނަ ބަދަލިާއ އިަދ ކޮންމެ ދުވަހެއްގިައވްެސ ބަލާ ގިަޑއިާއ ތީާރޚު ިލޔާށެވެ. 

»ނޯޓް«ިމހެން ޖަހާފިައވާ ކޮލަމް ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ިލޔުމަށް ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.    .8
ިމފަދަ  ވާނަމަ  ކިައީރގިައ  ތަނެއް  ކުރާފަދަ  ފާޚާނާ  ވަޅުޖަހިައގެން  ިބމުގިައ  ނުވަތަ  ަސބަބު  ތަޣައްޔަރުވާ  ފެން  ިމާސލަކަށް 

މަޢުލޫމާތެވެ.

ޯނޓް:

ިއތުރުން  ީމގެ  ކުރުން.  ފާހަގަ  އެކަން  ހިުރނަމަ  ކުލައެއް  ނުވަތަ  އަަސރެއް  ކިުނބީުނގެ  ފެނުގިައ  މަޢުލޫމާތު:  ިއތުރު 
ނިުހދޭހެން  ފެން  ނުވަތަ  ހިަޑވެފިައވާނަމަ  އެތަން  ީލކުވެ  ބޭރަށް  ފެން  ހަލާކުވެ  ކުރާތަނުގިައ ފެނިްއްސކުރެއް  ާސމްޕަލް 

ހަރުލާފިައހުންނަނަމަ އެކަންވްެސ ފާހަގަކުރޭ!

ނޯޓް: ފެންނަގާތަނާ ކިައީރގިައ ފާޚާނާއެއް ނުވަތަ ެސޕިްޓކްޓޭންކެއް ފަދަ ތަޣައްޔަރު ވެދާނެކަމަށް    
ފާހަގަކުރެވޭތަނެއް ވާނަމަ އެތަނަކާ ފެންނަގާތަނާ ހިުރ ދުރިުމނެއް ނޯޓް ކުރޭ     

   
ނީަތޖާ )-( ފެން ވަރަށް ާސފުކޮށް ކުލައަށް އެއްވްެސ ބަދަލެއްނާދޭ )+( އިަޅ ކުލަ - ކުޑަބަދަލެއް )++( ގަދަ އިަޅކުލަ , 
- ކޮންމެވްެސ ވަރަކަށް ފެން އެވީަނ ތަޣައްޔަރުވެފަ ފާޅުވާވަރަށް ކަޅުކުލައަށް ބަދަލުވުން )+++( ފެންއެވީަނ ވަރަށްބޮޑަށް 

ތަޣައްޔަރުވެފަ

         އްެޗ.ޓޫ.އްެސ ޕޭޕަރ ްސޓްިރޕް ޓްެސޓް - ަނީތޖާ ީޝޓް 

އަތޮޅިާއ ރަށް: 

ފެންތަޙީްލލް ކުރާ ފަރާތް:

ާސމްޕަލް 
ނަންބަރ

ފެނުގެ ބާވަތް )ވަޅުފެން، 
ވާރޭފެން, ީޑަސިލނޭޓަޑް ފެން، 

ް އެހިެނހެނ

ް ާސމްޕަލް ގިަޑ   ތީާރޚ
ް ނެގުނު ތަނ

ިއތުރު 
ު މަޢުލޫމާތ

ދުވްަސ 1 
ް ގިަޑ / ތީާރޚ

ދުވްަސ 2 
ް ގިަޑ / ތީާރޚ

ދުވްަސ 3 
ް ގިަޑ / ތީާރޚ

ް ނީަތޖާތައ
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ާސފުތާިހުރ ކަމުގެ ާސރވޭ ީޝޓު ފިުރހަމަ ކުރާީނ ިކިހެނއް ؟

1. ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ފުރާށެވެ. ިމާސލަކަށް ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ނަމިާއ އަވަށް އިަދ ރަށް އިަދ ިމނޫންވްެސ ިމފަދަ މަޢުލޫމާތު. 

2. ާސންޕަލް ނަންބަރު ިލޔާށެވެ. 

3. ަސރވޭ ީޝޓުގިައވާ ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ. ިމުސވާލުތަކަށް ޖަވާބިުދނުމުގެ ގޮތުން »އާއެކޭ« ނުވަތަ ނޫނެކޭ«ިމދެބަހުން ކުރެ 
ބަހެއްގިައ ފާހަގަ ޖަހާށެވެ. ނުވަތަ ބޮޅުއަޅާށެވެ. 

4. ިކތައް ނުރައްކާތިެރ ކަންތައްތައް )ިރްސކް( ވޭތޯ ބަލާށެވެ. 

5. އިަދ ނުރައްކާތިެރ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހިެދފިައވާ »ކޮންޓިޭމނާޭޝން ިރްސކް ްސކޯ« ބަލާށެވެ. 

6. ިރްސކް ްސކޯ، 3 ދުވްަސ ބެލުމަށްފަހު އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޓްެސޓުން ިލބުނު ނީަތޖާއިާއ ގުޅުވަން މަަސއްކަތް ކުރާށެވެ. އިަދ ފެން 
އެނގުން  ިވ ަސބަބިާއ ގޮތް  ތަޣައްޔަރު  ފެން  ބެލުމުން  މަޢުލޫމާތު  ީޝޓުގިައވާ  ަސރވޭ  ކަމުގެ  ާސފުތިާހރު  ތަޣައްޔަރުވެފިައވާނަމަ 

އެކީަށގެންވެއެވެ. 

ފެނުގެ ާސމްޕަލެއް ނަގާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ާސފުތިާހރުކަމުގެ ަސރވޭ ީޝޓު ފުރުމީަކ މިުހއްމު ކަމެކެވެ.  

ާސފުތިާހރު ކަމުގެ ަސރވޭއީަކ ފެން ނަގާ ގޮތިާއ އިަދ ފެން ރައްކާކޮށްފިައ ބަހައްޓާ ތާނިްގއިާއ އިަދ ިމނޫންވްެސ އެހެން ކަންތައްތަކިާއ 
ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާ ަސރވޭއެކެވެ. ތާނިްގތަކިާއ އިަދ ވަޅުފަދަ ތަންތަނުގިައވާ ފެން ތަޣަައްޔަރުވީަނ ީކއްވެގެންތޯއިާއ އިަދ ފެން ނަގާގޮތް 

ނުވަތަ ތަނީަކ ތަޣައްޔަރުވެފިައވާ ތަނެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކިައ ިމ ަސރވޭ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.  

އެއް ފެން ާސންޕަލަކުން ނިެގފިައވާ އެޗް.ޓޫ.އްެސ. ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ޓްެސޓިާއ ާސފުތިާހރުކަމުގެ ަސރވިޭއން ިލބުނު ނީަތޖާ ގުޅުވުމަށްފަހު 
އެކުއީެކގިައ ބިެލދާނެއެވެ. 

ާސފުތިާހރުކަމުގެ ަސރވޭ ީޝޓުގިައ ިލޔަން ފެށުމުގެ ކިުރން ފުރީެނ ރަނގަޅު ަސރވޭ ީޝޓުތޯ ބަލާށެވެ.  ފެން ާސންޕަލް ނަގީަނ ވާރޭ 
ފެން ތާނިްގއަކުންނަމަ ފުރީާނ ވާރޭފެން ނަގިައ ބެހެއްޓުމިާއ ބެހޭ ފޯމެވެ.  

ް ްޙަރަކާތްތައ ޙަރަކާތްތައ

ފާެނިއ ިޞއްޙަތު: 1

މަޤަްޞދު: 
ފެނުގެ ަސބަބުން ޖެހޭބިަލތަކިާއ ިސއްޙަތަށް ކުރާ އަަސރިާއ މެދު ހޭލުންތިެރކުރުވުން.

ރަށުގިައ ފެނިްލބެންހިުރ ވީަޞލަތް ތަކިާއ ހިުރ މައަްސލަތައް ފާހަގަކުރުން.

ބޭނުންވާނެ ތަކިެތ:
ތްަޞީވރު ކާޑު، މާކަރ އިަދ ބޮޑިެތ ކަރުދްާސ

ކިުރއަށް ގެންދާނެގޮތް:
1. ގްރޫޕެއްގިައ 8-5 އިާއ ދެމެދުގެ މެމްބަރުން ިހމެނޭ ގޮތަށް ގްރޫޕް ހަދާށެވެ.

2. ިއްސކޮށް ޙަރަކާތްތިެރވާނެ ފަރާތަކިާއ، ނޯޓު ނަގާނެ ފަރާތެއް ބިައވިެރންގެ މެދުގިައ ފާހަގަ ކުރުމަށް ިއރާުޝދު ދޭށެވެ.
3. ބޮޑިެތ ކަރުދްާސ އިަދ ތްަޞީވރުކާޑު ގްރޫޕް ތަކަށް ބަހާލާށެވެ.

4. ތްަޞީވރުތައް ގުޅުވާލިައގެން ފެނުގެ ަސބަބުން ކިުރމިަތވެދާނެ ހާލަތެއް ނުވަތަ މައަްސލައެއް ފާހަގަކުރާށެވެ. އިަދ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ހިުރހާ 
ބިައވިެރންނަށް ތްަޞީވރު ވާހަކަ ހުށަހަޅިައދޭށެވެ. ވާހަކަ ހުށަހަޅާ ދިޭއރު ިތީރގިައވާ ނުކުތާތަކަށް ިއްސކަންދޭށެވެ.

- ބިަލމަޑުކަން ނުވަތަ ފީަގރުކަން ިއތުރުވުމަށް މަގުފިަހ ކޮށްދީެނ ކޮންކަމެއް؟
- ވާހަކިައގިައ ހާމަ ކޮށިްދން ހާލަތު ބަދަލު ކުރިެވދާނެތަ؟ ިކިހނެއް؟ ކޮންތާކު؟
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5. ރަށުން ފެން ިލބެންހިުރ ވީަޞލަތްތައް ިލްސޓްކުރަން ބުނާށެވެ.
6. ރަށުގިައ ފެނިްލބޭނެ ތަފާތު ވީަޞލަތް ހިުރނަމަ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ކޮންމެވްެސ އެކައްޗެއް ފާހަގަކުރަން ބުނާށެވެ. ިމގޮތުން އެއްގްރޫޕުން 

ވާރޭފެން ތީާގ އިަދ އަނެއް ގްރޫޕުން ފެންވަޅު ފާހަގަކުރިެވދާނެއެވެ.
7. ކަރުދާހުގެ މެދުގިައ ގްރޫޕުން ކަނޑައިެޅ "ފެނިްލބެންހިުރ ވީަޞލަތް" ިލޔުމަށް ބުނާށެވެ. ކަރުދާހުގިައ ިލޔުނު "ފެން ިލބޭ ވީަޞލަތިާއ" 

ިދމާއަށް ފެން ތަޣައްޔަރުވާ ގޮތްތައް ދައްކުވިައދޭ ިލޔުން ނުވަތަ ކުރެހުން ީތރުތަކަކުން ދައްކުވިައދޭށެވެ.
8. ކަރުދާހުގިައ ިލޔެފިައވާ "ފެން ިލބޭ ވީަޞލަތުން" ބޭރަށް ވާގޮތަށް ީތރުކުރަހިައގެން އިަދ ިލޔުމުން ނުވަތަ ކުރެހުމުން ފެންތަޣައްޔަރުވުމުން 

މުޖުތަމަޢުއަށް ިދމާވާ މައަްސލަތައް ދައްކުވިައދޭށެވެ.
9. ގްރޫޕުން ތައްޔާރުކިުރ ކުރެހުން ހިުރހާ ބިައވިެރންނަށް ހުށަހަޅާ ދޭށެވެ. އިަދ ބިައވިެރން ހުށަހެޅުމިާއބެހޭގޮތުން ކުރާ ުސވާލު ތަކަށް ޖަވާބު 

ދޭށެވެ. ިޚޔާލު ބަދަލުކުރުމުގިައ ިތީރގިައވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް އިަލއަޅުވާލުން ރަގަޅެވެ.
  - ފެން ިލބެންހިުރ ވީަޞލަތްތަކަށް ިދމާވާ މައަްސލަ ތަކީަކ ކޮބާ؟ 

  - މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގިައ ފާހަގަކުރިެވފިައވާ ފެނުގެ ަސބަބުން ިދމާވާ މައަްސލަ ތަކީަކ ކޮބާ؟ 
  - ިމމައަްސލަތަކުގެ ަސބަބުން މުޖުތަމަޢުއަށް، އިާއލާ ތަކަށް އިަދ ކުޑަކިުދންނަށް ކުރާ އަަސރީަކ ކޮބާ؟

  - ިމމައަްސލަތައް ފޭަސހިައން ހައްލުކުރިެވދާނެތަ؟
  - ިމމައަްސލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިެވދާނެ ކަންތައްތަކީަކ ކޮބާ؟

ުދވްަސވުަރތެަކއ2ް

މަޤަްޞދު:
- ވިޭތވިެދޔަ 40 އަހަރުގެ ތެރޭގިައ ރަށަށް އިައްސފިައވާ ބޮޑިެތ ބަދަލުތައް އިަދ ތަރައީްޤވެފިައވާގޮތް ފާހަގަކުރުން. 

- ވިޭތވިެދޔަ 40 އަހަރު ރަށަށް ިއޤިްތާޞީދ، ިއޖިްތމީާޢ އިަދ ިޢމްރީާނ ގޮތުން އިައްސފިައވާ ބަދަލުތަކާ އޭގެ ަސބަބުން ިތމާވެށްޓައް ކޮށްފިައވާ 
އަަސރު ފާހަގަކުރުން. 

ބޭނުންވާނެ ތަކިެތ:
މާކަރ އިަދ ބޮޑިެތ ކަރުދްާސ 

ގެންދާނެގޮތް:
1.  ހިުރހާ ިފިރހެނުން، އަންހެނުން އިަދ ޒުވާނުން ގެ ގްރޫޕްތަކެއް ހަދާށެވެ. އިަދ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ިއްސކޮށް ހަރަކާތްތިެރވާނެ ފަރާތަކިާއ 

)ީލޑަރ(، ރެކޯޑް ކުރާނެ ފަރާތަކިާއ އިަދ ހުށަހަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ފާހަގަކުރާށެވެ. 
2.  ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށް ކަރުދްާސ އިަދ މާކަރ ހަވާލުކުރާށެވެ. "ދުވްަސވަރުތަކެއް ނުވަތަ ޓިައމްލިައން" ރެކޯޑުކުރާނެގޮތުގެ ިމާސލެއް ފާރުގިައ 

ހަރުކުރާށެވެ.
އިަދ އެބަދަލުތަކުން  ބަދަލުތައް  އިައްސފިައވާ  އިަދ ރަށަށް  ިސފިައގިައ ކުރަހާ  3. ކޮންމެގްރޫޕަކުންވްެސ "ދުވްަސވަރުތަކެއް" ޓޭބަލްއެއްގެ 

ކޮށްފިައވާ އަަސރު ޓޭބަލްގިައ ފާހަގަކުރާށެވެ. ިމގޮތުން ިތީރގިައވާ  ކަންތައްތައް ޓޭބަލްގިައ ިހމެނުން މިުހއްމެވެ.
  - ގިޭބީސގެ އަދަދު، މަގުގެ ހާލަތު، ހަކަތަ، ިއލްމު އުގެނުން، މިުހއްމު ިބނާތައް، ދަތުރު ފަތުރު، މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ވީަޞލަތްތައް އިަދ  

    ީމގިެއތުރުންވްެސ ތަރައީްޤ އަށް ކުރިެވފިައވާ މަަސއްކަތެއްވާނަމަ ފާހަގަކުރުން.
4. ގްރޫޕްތަކުން މަަސއްކަތް ިނމުމުން ބިައވިެރންނަށް ހުށަހަޅިާދނުމަށް ިއރާުޝދު ދޭށެވެ.

5. ގްރޫޕްތަކުން ހުށަހަޅިާނމުމުން ިތީރގިައވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް އިަލއަޅުވާލާ ިޚޔާލުބަދަލުކުރާށެވެ. 
- ތަރައީްޤއަށް ކުރިެވފިައވާ މިައގަޑު މަަސއްކަތްތަކީަކ ކޮބާ؟

- ތަރައީްޤގެ ަސބަބުން މުޖުތަމަޢުއަށް، ީމހުންގެ އުޅުމިާއ އާދަކާދައަށް، ިސއްހަތަށް، ިއޤިްތާޞދަށް އިަދ ިތމާވެށްޓައް ކޮށްފިައވާ އަަސރުތަކީަކ 
ކޮބާ؟

- ފެނުގެ ހާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރިެވފިައވާ މަަސއްކަތްތަކީަކ ކޮބާ؟
- ރަށުގެ ތަރައީްޤގެ ަސބަބުން ފެނުގެ ހާލަތަށް އެއްވްެސ ބަދަލެއް އިައްސފިައވޭތަ؟ ިކިހނެއް؟ ީކއްވެ؟

- ފެން ރަގަޅުފެންވަރެއްގިައ އިަދ ރައްކާތިެރގޮތެއްގިައ ދެމެހެއްޓީޭނ ިކިހނެއް؟  
ކުރެވީޭނ  ހަރުދަނާ  ިނންމުންތައް  ިނންމާ  މްަޝވަރާކޮށް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ  ރައްކާތިެރގޮތެއްގިައ  އިަދ  ރަގަޅުފެންވަރެއްގިައ  ފެން   -

ިކިހނެއް؟
- ފާހަގަކުރިެވފިައވާ މައަްސލަތަކަށް ހައްލެއްގެނައުމަށް ރަށުފެންވަރުގިައ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކީަކ ކޮބާ؟
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ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ
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ް ޙަރަކާތްތައ

ފްެނޓްެސޓް ކުުރމާިއ ެރކޯޑް ކުުރްނ އިަދ ާސފުތާިހުރ ކަމުގެ ާސރވޭ ފޯމް ފުުރމްަށފަހު ިޚާޔލު ަބަދލުކުުރްނ
ިތމާވެށްްޓްަށ، މުޖުތަމަަޢުއްަށ އިަދ ިއޤިްތާޞީދގޮތުްނ ޮކްށފިައވާ އަަސުރ ތަރައީްޤ / ކުިރއުެރްނތައްއަހުަރ

ގިޭބީސގެ އަދަދު 50
މަގުތައް )ޕޭވް ނުކޮށް(

ު ފެނިްލބެންހިުރ ވީަޞލަތް - ފެންވަޅ
1 ޑޮކްޓަރ، 1 ީޓޗަރ

ިޒންމާނަގާފަރާތް - ރަށުގެ ރައިްޔތުން/ޢާއްމު ފަރުދުން

ވަރަށް އަމާން، މަޑުމިައިތިރ، ވަރަށްބޮޑު ހްުސ ަސރަޙައްދު އޮވޭ، 
ވަރަށް ފެންވަރު ރަގަޅު ދަނޑުތައް، މޭވާގްަސތަކުގެ ޢަދަދު ިގނަ، 
ާސފު،  ގޮޑުދޮށްތައް  ާސފު،  ރަށުތެރެ  ާސފު،  ވިައ  ބޮޑު،  ވައު 

މަގުތައް ިހރަފްުސ.

 1970-1960

 1980-1970

 1990-1980

 2000-1990

ުދވްަސވުަރތަެކއް: ފުެނގެ ޙާލަތު ަބަދުލވެފިައވާގޮތް

ިމ ޙަރަކާތް ތަކުގިައ ބިައވިެރވުމުން ބިައވިެރންގެ މެދުގިައ ފެން ިލބެންހިުރ ވީަޞލަތްތައް ރައްކައުތިެރ ކުރުމިާއ ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ 
ިމ މިުހއްމު ވީަޞލަތް ބޭނުންކުރުމުގިައ މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރު ފާހަގަވެގެން ދާނެއެވެ.

ފެން ޓްެސޓް ކުރުމިާއ ޤަވިާއދުން މިޮނޓަރ ކުރުން ިމީއ ިމގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ ބިައވިެރވުން ހޯދުމަށް އެޅޭ ފުރަތަމަ ިފޔަވަޅެވެ!

ޯނޓް:

އަހެަރްނ ބޭުންނކުރާފްެނ ާސފު ތަ؟3

މަޤަްޞދު: 
އެޗް.ޓޫ.އްެސ ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ޓްެސޓް ބޭނުންކޮށްގެން ފެނުގިައ ނިަޖހުގެ އަަސރު ހިުރތޯ ބެލުން.

ބޭނުންވާނެ ތަކިެތ:
އެޗް.ޓޫ.އްެސ ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ޓްެސޓް ފިުޅ، ޓްެސޓް ހަދާނެގޮތުގެ ިއރާުޝދު، ރެކޯޑު ކުރާ ފޯމު އިަދ ޢާއްމު ާސފުތިާހރުކަމިާއ ބެހޭ ަސރވޭ 

ފޯރމު.

ގެންދާނެގޮތް:
1. ބިައވިެރން 2 ގްރޫޕަށް ބަހާލާށެވެ އިަދ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ީލޑަރެއް އިަދ ނޯޓުކުރާނެ ފަރާތެއް ފާހަގަ ކުރާށެވެ.

2. އެޗް.ޓޫ.އްެސ ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ޓްެސޓް ފިުޅ، ޓްެސޓް ހަދާނެގޮތުގެ ިއރާުޝދު، ރެކޯޑު ކުރާ ފޯމު އިަދ ޢާއްމު ާސފުތިާހރުކަމިާއ ބެހޭ 
ަސރވޭ ފޯރމު ބިައވިެރންނަށް ދޭށެވެ.

ފެންވަޅު  އިަދ  ތާނީގ  ވާރޭފެން  ީމގެތެރޭގިައ  އީެހވެދޭށެވެ.  ކަނޑައެޅުމުގިައ  ވީަޞލަތްތައް  ކުރާނެ  ޓްެސޓް  ތަކުން  ގްރޫޕް   .3
ިހމިެނދާނެއެވެ.

4. ގްރޫޕް ތަކަށް މަަސއްކަތް ކުރާނެގޮތުގެ ިއރާުޝދު ިދނުމަށްފަހު ފެނުގެ ާސމްޕަލް ނެގުމަށްއިަދ ަސރވޭ ފޯމު ފުރުމަށް ިއރާުޝދުދޭށެވެ.
5. ަސރވޭ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ގްރޫޕްތަކުން ފެންޓްެސޓުކުރުމަށް ިއރާުޝދުދޭށެވެ.

6. އެޗް.ޓޫ.އްެސ ޕޭޕަރ ްސޓިްރޕް ޓްެސޓް ފިުޅ ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ ިއރާުޝދު ރަގަޅަށް ިކއުމަށްފަހު އޭގިައ ިހމެނޭ ގަވިާޢދުން ާސމްޕަލް 
ނެގުމަށް ފަރުވާތިެރވުމަށް ިއރާުޝދުދޭށެވެ.

7. ޓްެސޓް ކުރުމަށް ާސމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ިތީރގިައވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް އިަލއަޅުވާލާ ިޚޔާލުބަދަލު ކުރާށެވެ.
- ޓްެސޓް ހަދާނެ ގޮތް ާސފުކޮށް ދޭހިަވ ތަ؟

- ޢާއްމު ާސފުތިާހރުކަމުގެ ަސރވޭ ފޯމު އީެއ ބޭނުން ތިެރ އެއްޗެއް ތަ؟ ިކިހނެއް؟
- ަސރވޭ ހިެދތަންތަނުގެ މާހައުލު އޮތްގޮތިާއ އެތަންތާނގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުންގެ އާދަކާދައިާއ ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވީުނ ކޮންކަމެއް؟

- ފެނިްލބެން ހިުރ ވީަސލަތްތައް ހީުރ ކިުނއަޅާ ަސރަހައްދިާއ ނުވަތަ ފާޚާނާއިާއ ކިާރ ިހާސބެއްގިައތަ؟
- ނީަތޖާ ީޝޓް ފިުރހަމަ ކުރުމުގެ ިޒންމާ އުފުލީާނ ކާކު؟

- ނީަތޖާ ވަޒަންކޮށްލުމަށް އިަދ އެއިާއމެދު ިޚޔާލު ބަދަލު ކޮށްލުމަށް ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ބައްދަލުވީާނ ކޮންތީާރޚެއްގިައ؟
- ފެން ތަޣައްޔަރުވެފިައ ވާނަމަ އަޅާނެ ިފޔަވަޅީަކ ކޮބާ؟

Final_H2s Dhivehi doc.indd   26-27 12/19/2006   5:02:14 PM



��

ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ
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ް ޙަރަކާތްތައ

ޢަމީަލ ގޮތުްނ މައަްސލަ ޙައްލުކުުރްނ4

ކަނޑައަޅާށެވެ.  ބޭއްވުމަށް  ތަކެއް  ބައްދަލުވުން  ކުރުމަށް  ބަލާ، ޗެކް  ކިުރއަށްގެންދެވޭގޮތް  މަަސއްކަތްތައް  ތާވަލްގިައވާ  މަަސއްކަތު 
ތާވަލްގިައ ިހމިެނފިައ ނުވާ މިުހއްމު މަަސއްކަތެއް ފާހަގަ ކުރިެވއްޖެނަމަ އެ މަަސއްކަތެއް ތާވަލް ގިައ ިހމަނާށެވެ.

މަަސއްކަތް ކިުރއަށްދާގޮތް ގްރޫޕްގެ މެދުގިައ ކަނޑައަޅާ ވިަކ ޤަވިާޢދަކުން ބަލާ، ޗެކު ކުރާށެވެ. މަަސއްކަތް ފިުރހަމަވުމުން ތާވަލުން 
އެ މަަސއްކަތް ިލޔެފިައވާތަން ރަތްގަލަމަކުން ކަޑާލާށެވެ. ކަނޑައަޅާފިައވާ ދުވަހަށް މަަސއްކަތް ނިުނންމުނުނަމަ އަލުން އެހެން ތީާރޚެއް 

ތާވަލްގިައ ފާހަގަކުރާށެވެ.

ކޮންމެ މަަސއްކަތެއްވްެސ ިނމުމުން އެކަންތައް ފާހަގަކޮށް ގްރޫޕަށް ިހތްވަރުދޭށެވެ.

ޙަރަކާތް ިހްނގާީމހާގެ ަސމާލު ކަމްަށ!
މަޤަްޞދު: 

ފެން ިލބެން ހިުރވީަޞލަތްތަކަށް ިދމާވެފިައވާ މައަްސލަތައް، އެ މައަްސލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އިެޅދާނެ ިފޔަވަޅު އިަދ އެކަްޝން ޕްލޭނެއް 
އެކުލަވާލުން.

ބޭނުންވާނެ ތަކިެތ:
ބޮޑިެތ ކަރުދްާސ، ކާޑު އިަދ މާކަރ.

ގެންދާނެގޮތް:
1. ގްރޫޕް ތަކުން ބޯފެން ޓްެސޓުް ކުރުމަށް ފަހު ވިަކ ޤަވިާއދަކުން ފެން މިޮނޓަރކޮށް ފެނުގެ ހާލަތު ބަލާ ޗެކު ކުރުމުގެ އެކަްޝން ޕްލޭނެއް 

އެކުލަވާލާށެވެ.
2. އިަދ ިމއަށް ފަހު އެކަްޝން ޕްލޭން ގިައވާ މަަސއްކަތް ތައް ކިުރއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ މަަސއްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލާށެވެ. ީމގޮތުން 
މައަްސލަ، ަސބަބު، ހައްލު ކުރިެވދާނެގޮތް، ިޒންމާ ނަގާނެ ފަރާތް، މަަސއްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ އެކީަށގެންވާ ވަގުތު އިަދ ވަޒަން ކުރާނެ 

ގޮތް ފާހަގަ ކުރާށެވެ. 
3. މަަސއްކަތު ތާވަލްގިައ ިހމަނާނެ ކަންތައްތައް ރެކޯޑު ކުރުމަށްޓަކާ ކާޑުތަކެއް ބަހާލާށެވެ. މަަސއްކަތަށް ކުރުމަށް ިޒންމާނަގާނެ ފަރާތް 

ކާޑުގެ މީަތ ކަނު ގިައ ިލޔާށެވެ.
4. ކޮންމެ މަަސއްކަތަކަށް ުސންގިަޑ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު މަަސއްކަތު ތާވަލްގިައ ކާޑުތައް ހަރުކުރާށެވެ.

ޙައްލުަސަބުބމައަްސލަ
ކުރާެނގޮތް

ވަޒްަނ ަބަދލު
ކުރާެނގޮތް

ިޒްނމާަނގާެނ 
ފަރާތް

ޙައްލު ކުރާެނ ކޮްނތާކު
ވަގުތު 

މަަސއްކަތު ޕްލްޭނ
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ފެނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތީުދ ހޭލުންތިެރކަން ިއތުރުކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ ީމހެއްގެ ގޮތުން ތަމީްރނު ޕްރޮގްރާމް ިހންގިާއރު ބިައވިެރންނާއެކު ރަގަޅު ގުޅުމެއް 
އުފެއްދުމަށް ބައެއް ހުނަރު ބޭނުންވެއެވެ. ިމގޮތުން ިތީރގިައ އެވީަނ ތަމީްރނު ޕްރޮގްރާމެއް ިހންގިާއރު ިއްސކަންދޭންވާނޭ ކަންތައްތަކެވެ.

ޙަރަކާތް ިހންގާ ީމހާ ޤިާބލު ީމހަކަށްވީަނ ިކިހނެއް؟
- ބިައވިެރންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ިކޔާ ބިައވިެރންގެ ބިައވިެރވުން ހޯދާ ީމހަކަށްވުން.  

- ގްރޫޕް ތަކާއެކު މަަސއްކަތްކުރުން ދަނެ ިއޖިްތމިާއ ހުނަރުހުރުން.  
- ިކޔަވިައ ިދނުމުގިައ ބިައވިެރންގެ ހުނަރިާއ އެއްބާރުލުން ހޯދުން.  

- ިއނިްތޒާމު ކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރުން.  
- ިއނިްތޒާމު ކުރުމުގެ ހުނަރު.  

- ބިައވިެރންނަށް ިދމާވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކޮށް މައަްސލަ ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރުން.  
- ިކޔަވިައދޭ މާއްދާއާ މެދު ަޝއުގުވިެރކަން ހުރުން.  

- ބިައވިެރންގެ ބޭނުންތަކަށް އަހައިްމއްޔަތުކަން ިދނުން.  
- މާއްދާއިާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މުއަްސިދ ީމހެއްކަމުގިައވުން.  

ް ރަގަޅަށް ޙަރަކާތް ިހންގުމަށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައ
- ގްރޫޕް މެންބަރުންނިާއ ިދމާއަށް ބެލުން، ނޯޓްްސ ނުވަތަ ިއރާުޝދު ިލޔެފިައވާ ކަރުދާހަށް ނުބެލުން.  

- ހިުރހާބިައވިެރންގެ ަސމާލުކަންހޯދުން އިަދ ބިައވިެރންގެ ނަމުން ގޮވުން.  
- ހްާސވެ ކަންބޮޑުވެފިައ ހުންނަވަގުތުގިައވްެސ ިހިނތުންވެފިައހުރުން.  

- ގްރޫޕް މެންބަރުންނާ ހަރަކާތް ިހންގީާމހާއިާއ ދޭތެރޭ ހުރަހެއް ނެތުން.  
- ބޭނުންނެތް ިއތުރު ހަރަކާތް ނުކުރުން.  

- ާސފު ިޢބާރާތުން ވާހަކަދެއްކުން.  
- އެއްދުވްަސކިުރން ވަރަށް ރަގަޅަށް ތައްޔާރުވުން.  

- ބިައވިެރން އަންނަވަރަކުން ިހިނތުންވެ ވާހަކަދައްކަން ފަށާށެވެ.  
- އެންމެންނީަކ އެއްހަމައެއްގެ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގިައ ވާހަކަދައްކާށެވެ. ތަފާތު ނުކުރާށެވެ.  

- ހްުސވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންވެއްޖެ ިހދެއްގިައ މެދުކަޑާލާށެވެ.  

ުސވާލު ކުރަން ހަދާން ކުރާށެވެ.
- ިހތަށްއަރާ ކަންތައްތަކާ މެދު މްަޝވަރާކޮށް ުސވާލު ކޮށްލާ ހަދާށެވެ.  

- މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ފޮރިުވފިައހުންނަ ިޚޔާލުތައް ހޯދުމަށް މަަސއްކަތް ކުރާށެވެ.  
- މްަޝވަރާ ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ިޚޔާލުފާޅު ކުރެވޭ ކަންތައް ތަކާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ިވްސނާށެވެ.  

ނޯޓްްސ ނެގުމުގެ މިުހއްމުކަން.
- މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގިައ ިހިގ ކަންތައްތައް ނޯޓުކުރުން ވަރަށް މިުހއްމެވެ.  

- ނޯޓްްސ ނެގުމުން ބިައވިެރންނަށް އީެމހުންގެ ިޚޔާލުތަކުގެ މިުހއްމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  
  - ނޯޓްްސ ގިައ ިހމަނަން ޖެހޭ ބިައތައް: ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަންތައްތައް, މިައގަޑު ނުކުތާތައް, ދެބްަސވުން އުފެދުނު ނުކުތާތައް,   

ް އެއްބްަސވެވުނު ކަންތައްތައ

އެންމެ ފަހުން، ކިުރއަށް ގެންދެވުނު ިމންވަރު ވަޒަން ކޮށްލާށެވެ.
- ޙަރަކާތް ިހންގާ ީމހެއްގެ ގޮތުން، ޙަރަކާތް ކިުރއަށްގެނިްދޔިައރު ިހތްހަމަޖެހޭގޮތަށް ގެންދެވުނުބިައތައް، ިހތްހަމަނުޖެހޭ އިަދ ިއތުރަށް   

ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ބިައތައް އިަދ ހަރަކާތްކިުރއަށްގެނިްދޔިައރު ބޭނުންކުރެވުނު އާލާތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ފާހަގަކުރުން މިުހއްމެވެ.
- ބިައވިެރންގެ ފަރާތުން ިޚޔާލު ހޯދުމަށްޓަކާ ހަރަކާތުގިައ ގެންދެވުނު ބިައތަކާމެދު ބިައވިެރންގެ ިޚޔާލުހޯދުމަށް ވަޒަންކުރާ ފޯމެއް   

ބޭނުން ކުރިެވދާނެއެވެ.
- މުޖުތަމަޢުގެ ފެންވަރުގިައ ކަމެއް ިހންގާ ކިާމޔާބު ކުރެވުނުނަމަ، ިމކަން ފާހަގަކުރާށެވެ!  

ޙަރަކާތް ިހްނގާ ީމހާއްަށދޭ ިއުރާޝުދ

�0

ޓޫލްިކޓް ޕޮްރގްރާމް ވަޒްަނކުުރމާިއ ެބހުޭސވާލުތައް

2. އެޗް.ޓޫ.އްެސ ޓޫލިްކޓިާއ އެކު ދެވުނު ިއރާުޝދު ކަރުދާހީަކ ބޭނުންތިެރ އެއްޗެއްތަ؟

1. އެޗް.ޓޫ.އްެސ ޓޫލިްކޓް ިމީއ ބޭނުންތިެރ އެއްޗެއް ކަމަށް ފެނޭތަ؟  

3. ކުލައަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅަށް ރެކޯޑުކުރިެވދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަންތަ؟ 

4. ިރޕޯޓުކުރުމުގެ ިނޒާމު ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނޭތަ؟

5. މީަތގިައވާ ުސވާލުގެ ޖަވާބީަކ ނޫނެކޭ ނަމަ، އޭގެ ަސބަބު ބުނެދޭށެވެ.

6. ިމ ތަމީްރނީަކ ބޭނުންތިެރ އެއްޗަކަށިްވތަ؟

ް ޙަރަކާތްތައ ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ
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ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

fekcTc xITc1
ވަޅުފެން  ގެއެއްގިައހެންވްެސ  ހިުރހާ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ 
ބޭނުންކުރެއެވެ. ިމގޮތުން ބިުއމަށިްފޔަވިައ އެހެންހިުރހާ ކަމަކަށް 
ވަޅުފެން ބޭނުންކުރެއެވެ. އެއްޗިެހދޮވުމިާއ ފެންވެރުމިާއ އިަދ 
ފާޚާނާކުރުމަށްފަހު ވަޅުފެން ބޭނުންކުރެއެވެ. ގޭގިައބޭނުންކުރާ 
ިމހެންނަމަވްެސ ރާއްޖޭގެ  ވަޅުފެނެވެ.  އީަކ   90% ފެނުގެ 
ހްުސވާކަމުގެ  ވާރޭފެން  ހޫނުމުޫސމުގިައ  ގިެއން   70%
ިރޕޯޓު ިލިބފިައވެއެވެެ. ިމހެންވުމުގެ ަސބަބުން ބައެއް ީމހުން 
ފެންބޭނުންކުރީަނ އަވަށްޓިެރންގެ ގޭގޭގެ ވާރޭފެން ތާނިގންނިާއ 
ގޭގެއަށް  ވަޅުފެނީަކ  އެހެނީްވމާ  ވަޅުތަކުންނެވެ.  ިމްސިކތު 

ވަރަށް މިުހއްމު އެއްޗެކެވެ.

ވަޅުފްެނ ޮލުނވްުނ
fekcTc xITc

އަޅުގަނޑަށް ވަޅުފެން ބޮވީޭނ ކޮނިްއރަކު؟  .I
ިވފިައ އެވީަނއެވެެ.  ިތީރގިައ ބަޔާންކުރެ  ިމންވަރު ތަފާތުވާ ަސބަބުތައް  ތަފާތުވެއެވެ. ވަޅުފެނުގެ ލޮނުގެ  ިމންވަރު  އިެކވަޅުވަޅުގިައ ލޮނުގެ 
ިމންވަރު  ލޮނުގެ  ިމއަށްވުރެ  ދަށްނަމައެވެ.  ވުރެ   1000µ/S ިމންވަރު  ކޮންޑަކިްޓިވީޓ  އޭގެ  ފެނަކަށްވީަނ  ކަމުދާ  ބިުއމަށް  ވަޅުފެން، 
ކަންތައްތަކަށް  އެހެން  ކެއްކުނިްފޔަވިައ  އެފެންބިުއމިާއ  ނަމަވްެސ  އެހެން  ނޫނެވެ.  ފެނެއް  އެކީަށގެންވާ  ބިުއމަށް  އެފެނީަކ  މިަތވެއްޖެނަމަ 

ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. 

II.ިބމުގިައ ތާޒާފެން ހުންނީަނ ީކއްވެގެން؟
ހިުރހާ ކިުދކިުދ ރަށްތައް ވަށިައގެންވީަނ ލޮނުއެކުލިެވގެންވާ ކަނޑެވެ. ރަށަަށްވެހޭ ވާރޭފެނީަކ ީމރުފެނެވެ. ިމގޮތަށްވެހޭ ވާރޭފެނުގެ ިތންބިައކުޅަ 
އެއްބިައ ރަށުގެ ިބންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފުރިޭނއިަދ ވިެލގަނޑަށް ވަދެގެންދެއެވެ. ިމހެން ވިެލގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވާރޭފެން ފުރިޭނގެންގްޮސ ވިެލގަނޑުގެ 
އުފެދެއެވެ.  ފަށަލަ  ީމރުފެނުގެ  ތެރޭގިައ 
ނަމަވްެސ ިމހެންއުފެދޭ ފެންފަށަލައީަކ މާބޯ 
)އާއްމުގޮތެއްގިައ ކިުދ ރަށްރަށުގިައ 7-2 
ިމފެންފަށަލަ  ފަށަލައެއްނޫނެވެ.  ީމޓަރު( 
މީަތގިައ  ލޮނުފެންފަށަލިައގެ  އިަޑންއަރާ 
ިމފެންފަށަލަަ  އިަދ  ހަރުލާފިައހުރެއެވެ. 
އިަޑނިްބމަށް  ލޮނުގަނޑުގެ  ކަނޑުގެ 
މީަތގިައ  ލޮނުގަނޑުގެ  ވަދެފިައވާ 

ހަރުލާފިައހުރެއެވެ. 

fencfwSwlw

aWvIgegotugwai awrWfenc

vWrE

mUdu

mIrufenWai lonufenc
pclIscTosinc lwaimc 

scTOnc
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ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

��

ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

V.ދިާނބޭނުންކުރާ ވަޅުގެ ފެނަށްވުރެ ޕަންޕުބޭނުންކުރާ ވަޅުގެ ފެންބޮޑަށް ލޮނުވީަނ ީކއްވެ؟
ދިާނބޭނުންކޮށްގެން  އެއަްސބަބީަކ  ހުރެއެވެ.  ދަެސބަބަކާ  ލޮނުވީަނ  ފެންބޮޑަށް  ވަޅުގެ  ޕަންޕުބޭނުންކުރާ  ފެނަށްވުރެ  ވަޅުގެ  ދިާނބޭނުންކުރާ 
ނަގާފެނުގެ ިމންވަރު ޕަންޕުބޭނުންކޮށްގެންނަގާ ފެނަށްވުރެ މާބޮޑުތަން މަދުވުމެވެ. ީމގެ ނީަތޖާއަކަށްވީަނ ިބންގަނޑުގެ އީަޑގިައ ިގނައަދަދަަށް 
ފެންނެގޭއެވެ.  މިާގނިައން  ވަޅުތަކުން  ޕަންޕުބޭނުންކުރާ  ހުންނާނެއެވެ.  ީމރުކޮށް  ފަށަލަ  ފެން  އީަޑގެ  ިބމު  އިަދިމހެންކަމުން  ފެންހުރުމެވެ. 

ިމހެންކަމުން ިބމު އީަޑގިައވާ ީމރުފެން މަދުވެގެން ދެއެވެ. ިމހެންވެ، ޕަންޕުންފެންނަގާ ވަޅުތަކުގެ ފެން ފޮނުވާ ިމންވަރު ިއތުރުވެއެވެ. 

އިަދ ޕަންޕުހަރުކުރިެވފިައވާ ވަޅުވަޅުގެ ފެނުގެ ލެވެލް ދިާނންފެންނަގާ ވަޅުވަޅުގެ ފެންގަނޑުގެ ލެވެލްއަށްވުރެ މާ އަވަހަށްދަށްކޮށްލައެވެ. މޫދުގެ 
ލޮނުގަނޑަށްވުރެ ދަށުގިައވާ ީމރުފެން ފަށަލަ އިާއ ފެނުގެ ލެންްސގެތެރޭގިައވާ ީމރުފެނާ ދޭތެރޭގިައ ގުޅުމެއްވެއެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގިައ ިބމުގިައ 
މޫދުގެލޮނުގަނޑަށްވުރެ މީަތގިައވާ  ކޮންމެ 01 ެސނިްޓީމޓަރުގެ ީމރުފެންފަށަލައަށް 20 ެސނިްޓީމޓަރުގެ ފުން ީމރުުފެންފަށަލައެއް ލޮނުގަނޑުގެ 
ލެވެލްއަށްވުރެއީަޑގިައ ވެއެވެ. ިމހެންކަމުން ޕަންޕުގުޅާފިައވާ ވަޅަކުން މިާގނިައން ފެންބޭނުން ކުރަންފަށިައިފނަމަ ިބމުއީަޑގިައވާ ފެނުގެ ފަށަލަ 

ތިުނވެ ވަޅަށް ލޮނުފެން އަރަން މެދުވިެރވެއެވެ. ިމކަމަށް ިކޔިައއުޅޭނަމީަކ "ޭސލިައން އަޕްކިޯނންގ" އެވެ.

ވަޅުން ފެންނެގުން ިގނިަވވަރަކަށް ވަޅުގެ ފެންގަޑު އަވަހަށް ލޮނުވުމުގެ ފުރަުޞތު ބޮޑެވެ.

IV.ހޫނު މުޫސމުގިައ އަޅުގަނޑުގެ ގޭގެ ވަޅުގެ ފެން ލޮނުވީަނ ީކއްވެ؟
ހޫނު މުޫސމުގިައ ރަށަށް ވާރޭވެހޭ ިމންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ދެއެވެ. ިމހެންވުމުގެ ަސބަބުން ިބންގަނޑަށް ިހނިދގެންދާ ވާރޭފެންމަދުވެ 
ިބމުގެ އީަޑގިައވާ ފެންފަށަލަ ތިުނވެއެވެ. ނީަތޖާއަކަށްވީަނ ިބމުއީަޑގެ ލޮނުގަނޑުގެ މީަތގިައވާ ފެންފަށަލަ މަދުވެ ލޮނުގަނޑަށް ިބންގަނޑުގެ 
ތެރެއަށްވަނުމަށް މަގުފިަހވެގެން ިދއުމެވެ. އިަދ ީމރުފެންފަށަލަ ކުޑަވެގެން ިދއުމެވެ. ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށިާއ ކިައީރގިައ ިދިރއުޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ 

ގޭގޭގެ ވަޅުގެ ފެން ހޫނު މުޫސމުގިައ ބޮޑަށް ލޮނުވާނެއެވެ.

III.ރަށުގެ އިެކިހާސބުތަކުގެ ިބމުއިަޑގިައވާ ފެނުގިައ ލޮނުގެ އަަސރު ތަފާތުވީަނ ީކއްވެ؟
އަަސރު  ތެރެއަށް  ިބންގަނޑުގެ  ލޮނުގަނޑުންވްެސ  މޫދުގެ  ލޮނުގަނޑެވެ.  މޫދުގެ  ވަށިައގެންވީަނ  ފެންފަށަލަ  ނުވަތަ  ފެން  ިބމުއިަޑގިައވާ 
ކުރަމުންދެއެވެ. ނަމަވްެސ ވާރޭވެހުމުގެ ަސބަބުން ިބންގަނޑަށް ިހނދެމުންދާ ފެނުގެ ަސބަބުން އެފެންގަނޑުގެ ބާރުގިައ ލޮނުގަނޑު ިބންގަނޑުގެ 
ތެރެއަށްވަނަނީުދ ބޭރަށް ފޮނުވާލައެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށިާއކިައިރއަށް ޖެހެމުނިްދޔަވަރަކަށްް މޫދުގެ ލޮނުގަނޑަށް ިބންގަނޑުގެ 
ތެރެއަށް ވަދެގަތުމަށް ފޭަސހަވެގެންދާނެއެވެ. ގޮނޑުދޮށުގިައ ާސފު ީމރު ފެނުގެ ފަށަލައެއްނެތުމުގެ ަސބަބުން ގޮނޑުދޮށުގެ ފެން ލޮނުވެއެވެ. 
ނަމަވްެސ ރަށުގެ ީވހާވްެސ އެތެރިެއން ފެންވަޅެއް ބަހައްޓިައިފނަމަ އެތާގެ ީމރުފެންފަށަލަ ފުންވެފިައ ފެނުގެ ީމރުކަން ިއތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ކޮންޑަކިްޓިވީޓ އީަކ ފެނުގިައ ލޮނުގެ ަސބަބުން އުފެދޭ ކަރަންޓެވެ. ލޮނިުވވަރަކަށް ކޮންޑަކިްޓިވީޓ މިަތވާނެއެވެ.
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VII.ވަޅުފެނުގެ ލޮނުގެ އަަސރު ކުޑަކުރީާނ ިކިހނެއް؟ 
ވަޅުގެ ފެން ލޮނުވުން ދަށްކުރުމަށް ފޭަސހިައން ކުރިެވދާނެ ކަންތައްތައް ވަރަށް ިގނައެވެ. ީމގެން ބައެއް ކަންކަން ިތީރގިައ ިލްސޓް ކުރިެވފިައ 

އެވީަނއެވެ.

1.ވާރޭފެން ރައްކާކުރާ ފެންތާނީގގެ އޯވަރފްލޯ ހިޮޅ ީސދާ ވަޅަށް ގުޅުން، ނުވަތަ ވަަޅުގެކިައިރ ިބންގަނޑަށް ިހނިްދދާނެއެވެ. ވާާރޭފެން ނަގަން 
ފުރާޅުބޭނުންނުކުރާނަމަ ިމފެން ީސދާ ވަޅަށް ގިުޅދާނެއެވެ. 

2.ބަހައްްޓާ ވަޅުގެ ވަށިައގެން ފެންފަށަލިައގެ ިތިރއަށް ވާގޮތަށް ކިުދކޮށް ިގނަލޯވަޅު އިެޅދާނެއެވެ. ިމހެން ހެދުމުން ވަޅުގެ ފުލުގިައ ހުންނަ 
ލޯވަޅުގެ ިއތުރުން ފެންފަށަލިައގިައ އެކުލެވޭފެން ވަޅުގެ ވަށިައގެން ހިެދފިައވާ ލޯވަޅުތަކުން ވަޅަށް ިލބޭގޮތް ވާނެއެވެ.

3. ވަޅުންފެންނެގުމަށް ކަރަންޓް ޕަންޕް ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގިައ ދިާނ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.

ޕަންޕެކެވެ. ހިައޕްރަެޝރ ޕަންޕެއް  ޕްރަެޝރެއްގިައ ފެންނަގިައދޭ  ރަނގީަޅ ީވހާވްެސ މަޑު  އެންމެ  ބަހައްްޓަން  ގެންގުޅޭނަމަ  4. ޕަންޕެއް 
ބޭނުންކުރުމުން އަވަހަށް ފެންނަގިައދޭނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ވަޅުގިައ ހުންނަ ފެނުގެ ލެވެލް އަވަހަށް އިަޑވެގެން ދާނެއެވެ.

5. ޕަންޕެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެންމެ ބުއިްދވިެރގޮތީަކ ޕަންޕް ބޭނުންކޮށްގެން އޯވަރހެޑް ޓޭންކެއް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އެޓޭންކަށް ޕަންޕުގެ ޒީަރއިާއން 
އަބަދުވްެސ އެއްރޭޓެއްގިައ ދުވާލިާއ ރޭގަނޑު ފެންއަޅާފިައ ބެހެއްޓުމެވެ. އިަދ އެއަށްފަހު ބޭނުންކުރުމަށް މީަތގިައ ބެހެއިްޓފިައވާ ޓޭންކުގިައވާ 
ފެން އޭގެ އިަމއްލަ ޒާތުގިައ )ިބމަށް ދަމާ ބާރުގިައ( ފޯރުކޮށް ބޭނުންކުރުމެވެ. ިމގޮތަށް ފެންބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ވަޅުގިައ ހުންނަ ފެނުގެ 

ލެވެލް ިތިރނުވެ ިހފެހެއްޓޭނެއެވެ.

6. ފެންބޭނުން ކުރަންވީާނ އިެއރަކަށް ބޭނުންވާވަރަށެވެ. އެއްވްެސ ގޮތަކަށް ފެން ިއްސރާފު ކުރައްވިައގެން ނުވާނެއެވެ.

7. އެއްޗިެތދޮވެހެދުމަށް ބޭނުން ކުރާފެން ިބމުގިައ ފެންދަމާގޮތަށް ވަޅުގަނޑެއް ހެދުމަށްފަހު އެވަޅުގަނޑަށް އެޅުއިްވދާނެއެވެެ. ިމގޮތަށް ހެެދޭ 
ވަޅުގަނޑު ބަހައްޓަންވީާނ ފެންވަޅިާއ ދުރުގައެވެ. އެއްޗިެތދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާފެން ނަރުދަމާ އަށް ނުވަތަ ިސންކަށް އުކާނުލައްވާ ހިެދފިައވާ 

ވަޅުގަނޑަށް އަޅުއްވިައިފނަމަ އެފެން ނަރުދަމާ ނުވަތަ ިސންކުން ީސދާ މޫދަށް ގްޮސ ރަށުން އެފެން ނުގެއިްލ ަސލާމަތް ވާނެއެވެ.

ފާޚާނާގިައ ކުޑަ ފްލްަޝ ޓޭންކް )ކުޑަ 6ީލޓަރު ޓޭންކް( ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. އޭރުން 12 ީލޓަރު ޓޭންކް ބޭނުންކުރުމުން ދާ ފެނަށްވުރެ   .8
މަދުފެން ބޭނުންކޮށްގެން ފްލްަޝކުރިެވދާނެއެވެ.

VI.އަޅުގަނޑު ގެންގުޅޭ ފެންވަޅު ލޮނުވުމުގެ ކިުރން އަޅުގަނޑަށް ިކހާފެނެއް ނިެގދާނެބާ؟
ިތޔީައ ޖަވާބެއިްދނުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ުސވާލެކެވެ. އެކަން ިބނާވެފިައ އޮންނީަނ ިތޔަބޭފުޅުންގެ ގެއިެޅފިައ ހިުރ ިހާސބަކުންނިާއ، ިތޔަބޭފުޅުން 
ފެންނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ )ދިާނ ނުވަތަ ޕަންޕް( ގޮތެއްގެ މައްޗަށިާއ، ވާރޭ ވެހިޭއރު އޯވަރފްލޯ ވާފެން ވަޅަށް އެޅޭގޮތަށް ހިެދފިައ ހުރުމިާއ، 
ޕަންޕް ިހންގުމުގިައ ގެންގުޅޭ އޫުޞލިާއ )އަބަދު ބޭނުންކުރުން، ނުވަތަ ބޭނުމެއްޖެހުމުން ބޭނުންކުރުން(، އަވަށްޓިެރން ފެންބޭނުންކުރަމުންގެންދާ 

ިމންވަރިާއ، އިަދ ީމގިެއތުރުން ބޭނުންކުރެވޭޭ ފެން ިބމަށް ިހންދަމުން ގެންދާ ިމންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ރަށްރަށުގިައ ނަރުދަމިާނޒާމެއް ޤިާއމްކުރިެވފިައވާނަމަ، ިބމަށިްހނދެންވާ ފެން ިބމަށް ނިުހނިދ ނަރުދަމިާނޒާމުގެ ޒީަރއިާއން ހިުރހާފެނެއްބޭރުވެގެން 
ދީާނ މޫދަށެވެ. ިމހެން ވެއްޖެނަމަ ިބމުގިައ ހުންނަ ފެން ިއތުރަށް ލޮނުވާގޮތް މެދުވިެރވާނެއެވެ.

ރަށް ރަށުގެ ިބންގަނޑުގިައ ފެންހިުރ ިމންވަރިާއ ފެނުގެ ތަޙީްްލލު ތައް ކުރުމަށް ފަހު މޯލިްޑވްްސ ވޯޓަރ އެންޑް ެސިނޓަޭޝން އޮތިޯރީޓ ިއން 
އެރަށެއްގެ ގޭގޭގިައ ފެންނިެގދާނެ ގޮތިާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
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2
ވަޅު ފެނީަކ ރާއްޖޭގިައ ކޮންމެ ގެއެއްގިައހެން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާ ފެނެކެވެ. ިގނީަމހުން ވަޅުފެން ބޯން ބޭނުން ނުކިުރ ކަމުގިައިވއްަސ 
 90% ިދިރއުޅޭ  ރާއްޖޭގިައ  ބޭނުންކުރެއެވެ.  ކަންތައްތަކަށް  ފާޚާނާކުރުމުގެ  ފެންވެރުމިާއ،  ދޮވުމިާއ،  ކަމުގިައވާ  ތައް  ބޭނުން  އެހިެނހެން 

ީމހުންނަށް ވަޅުފެނުގެ ިޚދުމަތް ބޭނުންވެއެވެ. ިމހެންކަމުން ވަޅުފެނީަކ ރާއްޖޭގެ ރައިްޔތުންނަށް ވަރަށް މިުހންމު ވީަޞލަތެކެވެ.

ތަޣައްޔަރު ވެފިައވާ ފެން ބޭނުންކުރުމުން ިދމާވާ ިޞއީްޙީ މައަްސލަތައް.

ކިޮލީޓ  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  ވާރޭފެނަށްވުރެ  އަޅާބަލިާއރު  ވާރޭފެނިާއ  ވަޅުފެނީަކ  ދައްކާގޮތުން  ނީަތޖާ  ާސރވޭތަކުގެ  ކޮށްފިައވާ  ރާއްޖޭގިައ 
ދަށްފެނެކެވެ. ވަޅުފެނުގިައ ވާރޭފެނަށްވުރެ 100 ގުނަ ބެކީްޓިރއާ ފިަނ އެކުލެވެއެވެ. އިަދ ވާރޭފެނަށްވުރެ 100 ގުނަ ލޮނުވްެސ ވެއެވެ. 

ބައެއްވަޅުތައް ނަރުދަމާ ވަޅުތަކުގެ ަސބަބުންވްެސް ތަޣައްޔަރު ވާން ިދމާވެއެވެ. 

ޖަރީާސމު ިގނަ ޢަދަދަކަށް އެކުލިެވގެންވާ ވަޅުފެން ބޮއިެފނަމަ ީމހާ ބިަލވެ، ހޮޑުލުމިާއ ، ބޭރަށް ިހންގުން ޖެހުމަށްމެދުވިެރވެއެވެ. ބޭރަށް 
ިހންގާ ހޮޑުލެވޭނަމަ ީމހާ ގެ ހިަށގަނޑުން ވަރަށް އަވަހަށް ފެންހްުސވާން ިދމާވެއެވެ. އިަދ ހިަށގަނޑު ދެރީަމހުން )ކުޑަކިުދންނިާއ މްުސކިުޅން( 

ގެ ފުރާނައަށްވްެސ ނުރައްްކާވެއެވެ.

ޢަދަދަކަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ޖަރީާސމު  ޖައާްސ  އެބިަލ  ނިަޖހުގިައ  ީމހުންގެ  ޖިެހފިައވާ  އޭ  ހެޕަޓިައިޓްސ  އިަދ  ޑައިަރއާ  ޓިައފިޮއޑް، 
އެކުލިެވގެންވެއެވެ.

ޖަރީާސމު  ވިާޞލްވެއެވެ.  ކާއެއިްޗއަްސށް  ޖަރީާސމު  އެނިަޖހުގިައވާ  ޒީަރޔިާއން  މީެހގެ  ިދޔުމުން  ބޮޑުކަމު  ތަންތަނަށް  އޮންނަ  ހާމައަށް 
ހުންނަތަނެއްގިައ ބިަލ ޖެހުމަށް ބޮޑަށް މަގުފިަހވެއެވެ.

ިވއާްސރަ މުޫސމުގިައ ިމނިަޖްސތައް ފެނުގެ ޒީަރޔިާއން ވަޅުތަކަށް ވިާޞލްވެއެވެ. އިަދ ވަޅުގެފެން ިމކަމުގެ ަސބަބުން ތަޣައްޔަރުވެއެވެ.

ބައެއީްމހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގިައ ކުޑަކިުދންގެ ނިަޖހުގިައ ޖަރީާސމު އެކުލިެވގެންނެއްނުވެއެވެ. ނަމަވްެސ ިމީއ ޙީަޤޤަތެއްނޫނެވެ. ކުޑަކިުދންގެ 
އަވަހަށް  ނިަޖްސވްެސ  ކުޑަކިުދންގެ  ީވމާ  އެކުލިެވގެންވެއެވެ.  ޖަރީާސމު  ގާތަށް  ހުންނަވަރާ  ނިަޖހުގިައ  ބޮޑިެތީމހުންގެ  ނިަޖހުގިައވްެސ 

ަސލާމަތްކަންމީަތ ނައްތާލަންވާނެއެވެ.

ރައްކާތިެރކަންމީަތ  ނިަޖްސ  ރައްކާތިެރވުމަށް  ބިަލތަކުން  ބިަލތަކެކެވެ.ިމފަދަ  އަރާ  ގަޔަށް  ގިައން  ބިަލތަކީަކ  ިގނަ  ިހންގުންޖައާްސ  ބޭރަށް 
ނައްތާލުން، ފެނިާއ ތަޣައްޔަރިުވޔަނިުދނުން އިަދ ިތމާގެ އިަމއްލަ ާސފުތިާހރުކަމަށް ަސމާލުކަން ިދނުމީަކ ވަރަށް މިުހއްމުކަމެކެވެ. ިމގޮތުން 

ފާޙާނާ ކުރުމަށްފަހުގައިާއ ކެއުމުގެ ކިުރން އަތްދޮވުމުން ިމފަދަ ބިަލތައް ފެތުރުން މަދުވާނެއެވެ. 

މާބޮޑަށް ލޮނުވެފިައވާ ފެން ބިުއމުގަެސބަބުން ހޮޑުލުމިާއ، ގިައ ިހރުވުމިާއ ހިަށގަނޑު ދުޅަވާގޮތްވެއެވެ. ިގނަ ވަޅުތަކުގެ ފެނީަކ ބޮވޭވަރަށްވުރެ 
ކުރެވެން  ތަޙީްލލު  ފަހަރުގިައ ފެނުގިައ ލޮނުހިުރ ިމނަވްރު  ިޞއީްޙ މަރުކަޒުން  ރަށުގެ  ވަޅުތަކެވެ. ިތޔަބޭފުޅުން  ފެންލޮނުވެފިައވާ  މާބޮޑަށް 
ިއނާްސނުން  އެފެން  ދަށްނަމަ  ތަޙީްލލުގިައ ކޮންޑެކިްޓިވީޓ ީރިޑންގް 2500 މިައކްރޯ ީސމެންްސ އަށްވުރެ  އެކީަށގެންވެއެވެ.ކުރެވޭ  ހުރުން 
ބިުއމަށް ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. ިތޔަބޭފުޅުންގެ ވަޅުގިައ ފެނުގެ ލޮނުއެކުލިެވގެންވާ ިމންގަނޑުތައް އެހެން ފެކްޓް ީޝޓެއްގިައ ބަޔާންކުރިެވފަ

ިއވާނެއެވެ.

ފްެނވަޅު ތަޣައަްޔުރ ވުމާިއ ތަޣައަްޔުރ ވުމްުނ ރައްކާތިެރވްުނ.

ނަރުދަމާ ވަޅުތަކުން ފެންވަޅުތަކަށް ވިާޞލުވާ ބެކީްޓިރއާއިާއ އެހިެނހެން މާއްދާ ތަކުގެ ަސބަބުން ބިުއމަށް އެންމެ ރައްްކާތީެރ ވާރޭފެނެވެ.

ް ފެންވަޅު ތަޣައްޔަރު ވުމަށް ިދމާވުނ

ަސބަބުތައްވެއެވެ. އަެސބަބުތަކުގެ  ިގނަ  ވަރަށް  ިދމާވެދާނެ  ވުމަށް  ތަޣައްޔަރު  ަސބަބުން  މާއްދާތަކުގެ  ޖަރީާސމިާއ އެހިެނހެން  ފެންވަޅުތައް 
ތެރޭގިައ:

ފެންވަޅުގެ ޙާލަތު.  .1
ފެންވަޅު ޢާންމުގޮތެއްގިައ ބެހެއިްޓފިައ ހުންނީަނ ވަށްކޮށް ވަށިައގެން ިބންގަނޑުން މައްޗަށް ވަޅުގެ ތުންފަތް ހުންނަ ގޮތަށެވެ. އިަދ ިބމުން 
އިަޑއަށް ގާތްގަޑަކަށް 1.5 ނުވަތަ 2 ީމޓަރ އިަޑއަށެވެ. ފެންވަޅު ޢާންމު ގޮތެއްގިައ ހުޅިުވފިައ ހުންނީަނ ވަޅުގެ ފުލުންނެވެ. ިމނޫންގޮތަކަށް 
ވަޅުގެ ވަށިައގެންވާ ފާރުން ރެނދުލިައ ނުވަތަ އެހެންވްެސ ގޮތަކުން ފެނިްބންގަޑަށް ނުވަދެ ވަޅަށް ފިައބާ ގޮތަށް މެދުވިެރވެއްޖެ ނަމަ ގޭތެރޭގިައ 
އްކަތްތަކުގެ ަސބަބުން ިބންގަޑު ހިަޑވެ ތަޣައްޔަރު ވެފިައވާ ިހާސބުން އެފެން ވަރަށް ބާރްުސީޕޑެއްގިައ ވަޅަށް ވިާޞލް  ކުރެވޭ އިެކއިެކ މަަސަ

ވާނެއެވެ.

ޢާާންމުގޮތެއްގިައ ވަޅުން ފެންނަގިައ ބަނިޑޔަލަށް، ޖަގަށް ނުވަތަ އެހެންވްެސ އެއްޗަކަށް ދިާނން ފެންއަޅިާއރު ވަރަށް ިގނިައން ވަޅުދޮށަށް 
ފެން ބަންޑުން ދާނެއެވެ. ިމހެން ކަމުން ވަޅުދޮށަށް ބަންޑުންދާފެން ދެވަނަފަހަރަށް ވަޅުގެތެރެއަށް ގޭތެރޭމަަސއްކަތުންނިާއ އެހިެނހެން ގޮތުން 
ިބންމިަތ ތަޣައްޔަރު ވެފިައވިަނކޮށް އޭގިައ އެކުލެވޭ ޖަރީާސމިާއ އެހިެނހެން މާއްދާތަކިާއ ވަޅުދޮށަށް ބަންޑުންދާފެނިާއ އެކުވެގެން ވަޅަށް އެނބިުރ 
އެޅޭގޮތިްދމާވެއެވެ.ބޭނުން ކުރެވޭ ފެނުން ިއތުރަށް ވަޅުފެން ތަޣައްޔަރު ިވޔަނިުދނުމަށް ވަޅުގެވަށިައގެން އިެޅފިައވާ ތަޅުމުގިައ އެއްވްެސ ރެނދެއް 

ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.  

ގޭގޭގިައ ިގނިައން ހުންނަފެންވަޅުތަކީަކ މައްޗެއްނުޖަހާ ހުންނަ ވަޅުތަކަށް ވީާތ ވަޅުގެތެރެއަށް އިެކފާޑުގެ ޫސިފ )ޚާާއަްސކޮށް މިަދިރ( އިާއ ކިުދ 
ޖަނަވާރިާއ އެހިެނހެން ފާޑުފާޑުގެ އެއްޗިެތ ވެއްޓުން އެކީަށގެންވެއެވެ.

ީމހުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގިައ ކުޑަކިުދންގެ ބޮޑުކަމުދާތަކީެތގިައ އެއްވްެސ ކަހަލަ ޖަރީާސމެއް އެކުލިެވގެން ނުވެއެވެ. ިމހެންކަމުން ކުޑަކިުދންގެ 
ދޮވެހަދިައގެން  ހެދުން  ހިަޑވެފިައވާ  ނުވަތަ  ބޮޑުކަމުދާތަކިެތ  ވަޅުކިައީރގިައ  ނައްތައެއްނުުލެވެއެވެެ.  ރަނގަޅުގޮތުގިައ  ބޮޑުކަމުދާތަކިެތ 

ނުވާނެއެވެ.
 

ިމހިުރހާ ކަންކަމީަކ ހަމަލޮލަށް ނުފެންނަ އެއްޗީެތގެ ޒީަރއިާއން ފެންވަޅު ތަޣައްޔަރުވާ ކަންތަކެވެ.
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ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ
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ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

��

ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

ފެނިްހންދާ ވަޅުގަނޑުން ބޭރުވާ އިެކފާޑުގެ ނިަޖްސ.  .2

ނިަޖހިާއ  ބޭރުވާ  ތަކުން  ވަޅުގަނޑު  ފެނިްހންދާ  ތަޣައްޔަރުވީަނ  ފެންވަޅުތައް  އެންމިެގނިައން  ދައްކާގޮތުގިައ  ާސރވޭތަކުން  ކުރިެވފިައވާ 
ވަޅުގަނޑުގެ  ކޮންމެވްެސ ވަރަކަށް  ތެރިެއން  ޢާންމުގޮތެއްގިައ ބޭރުވީާނ ފާޚާނާ  ތަކުން  ވަޅުގަނޑު  ަސބަބުންނެވެ. ފެނިްހންދާ  ޖަރީާސމުގެ 
އިާއ  ބެކީްޓިރއާ  ިގނައަދަދަކަށް  ވަރަށް  ފެނުގިައ  ިމފަދަ  އިެޅބޭރުވާ  ވަޅުގަޑަށް  އެހެންނަމަވްެސ  ނިަޖްސފެނެވެ.  ާސފުވެފިައވާ  ަސބަބުން 
ނިައޓްރޭޓް އިާއ އަމިޯނއާ ހުންނާނެއެވެ. ިމއެއްޗީެތގެ ަސބަބުން ިބންގަނޑަށް ބޭރުވާ ފެނުގިައ ވަރަށް ނުބިައ ވްަސ ދުވާނެއެވެ.ފެންވަޅުތަކުގިައ 
ނިައޓްރޭޓް އިާއ އެމިޯނއާ އެކުލެވޭ ިމންގަޑީަކ )ޑަބިްލޔު.އެޗް.އޯ( ގިައޑްލިައން އަށް ވުރެ ގާތަގަޑަކަށް %40 އަށް ވުރެ ިއތުރު ޢަަދަދެކެވެ. 

އެންމެބޮޑު މައަްސލައީަކ ފެންވަޅުތައް ބެކީްޓިރއާ ޖަރީާސމުގެ ަސބަބުން ތަޣައްޔަރު ވީާތއެވެ.

ނިަޖްސފެން ިހންދުމަށް ހިެދފިައހުންނަ ވަޅުގަޑު ތަކުގެ ަސިއޒު އެވަޅުތަކުގެ ޙާލަތު އިަދ އެވަޅުތައް ބެލެހެއްޓޭ ިމންވަރީަކ ގޭގިައ ހުންނަ 
ރެނދުލިައ  ވަޅުގަނޑުގިައ  ހިެދފިައވާ  ފެނިްހންދުމަށް  ިފޔަވަޅުތަކެކެވެ.  މިުހންމު  އެޅޭ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ފެންވަރެއްގިައ  ރަނގަޅު  ފެންވަޅު 
ހަލާކުވެފިައވާނަމަ އެދޭތެރެތަކުން ާސފުނުވެ ހުންނަ ނިަޖްސފެން ިބންގަނޑަށް ބޭރުވާނެއެވެ. އިަދ ގޭގިައ ބޭނުންކުރަންޖެހޭވަރަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް 
ފެނިްހންދާ ވަޅުގަނޑު ހިެދފިައ ހުރެއްޖެނަމަ ވަޅުގަޑަށް އެޅޭފެން ާސފުވާވަރަށް އެކީަށގެންވާ ވަގުތަކު އެފެން ވަޅުގަނޑުގިައ ނުހުންނާނެއެވެ. 
އިަދ އެވަޅުތަކުގެ އީަޑގިައ ޖަމާވެފިައވާ ނިަޖްސތައްް ނަގާ ާސފުނުކުރާނަމަ އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތުގިައ ފެނިްހންދާ ވަޅުގަނޑަށް އެޅޭ ނިަޖްސފެން 

ާސފެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ވަޅުބަހަންޓަނީްވ ަސރަޙައްދު   .3

ހިަޑވެ ތަޣައްޔަރު ވެފިައވާ ަސރަޙައްދުތަކިާއ ކިައިރ ިހާސބުތަކުގިައ ފެންވަޅެއް ބަހައްޓިައިފނަމަ އެފެންވަޅެއް ތަޣައްޔަރު ވުމުގެ ފުރަުޞތު 
ނުވަތަ  ހިޮޅއެއްކިައީރ  ފެނިްހންދާ  ދޮންނަން  އެއްޗިެހ  ނުވަތަ  ވަޅުގަނޑެއްކިައީރ  ފެނިްހންދާ  ނުވަތަ  ކިައީރ  ފާޚަނާއެއް  ިމގޮތުން  ބޮޑެވެ. 
ތަނަކިާއ ދުރުގިައ  އެފަދަ  ބަހައްްޓިައިފނަމަ  ފެންގަނޑެއްކިައީރގިައ ފެންވަޅު  ތަޣައްޔަރުވެފިައވާ  ިހާސބެއްކިައީރ ނުވަތަ  ކިުނއަޅާފިައ ހުންނަ 

ބެހެއްޓޭ ފެންވަޅަކަށް ވުރެ އަވަހަށް ތަޣައްޔަރު ވުމުގެ ފުރަުޞތު ބޮޑެވެ. 

ީމގެ މާނައީަކ ފެންވަޅެއް ބެހެއްޓުމުގެ ކިުރން ފެންވަޅު ބަހައްޓާ ަސރަޙައްދިާއ ިއްސވެދެންނެވުނު ފަދަ ނިަޖްސ އެކުލެވޭ ަސރަޙައްދު ތަކަށް 
ިވްސނަންވާނެއެވެ. ބެހެއިްޓފިައވާ ވަޅުހީުރ ގޭކިައީރ ބީަގޗާއެއް ނުވަތަ ފެނިްހންދާ ވަޅުގަޑު ތަކިާއ ދުރުގިައކަމަށްވާނަމަ އެފެންވަޅެއް ތަޣައްޔަރު 
ވުން ކުޑަވާނެއެވެ. ހަދާންކުރަނީްވ ކަމީަކ ހަމައެގޮތަށް އަވަށްޓިެރންވްެސ ކަންކުރަން ބޭނުންވާނެ ކަމެވެ. ިމހެން ކަމުން އަވަށްޓިެރންނިާއ 
ވާހަކަ ދައްކިައގެން އީެމހުންގެ ިޚޔާލު ހޯދާ އެއްބްަސވެގެން ނަރުދަމާ ވަޅުގަނޑު ތައް ބެހެއްޓުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ަސރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުން 

ވަރަށް މިުހންމެވެ.
ބޮޑަށް  ފެންވަޅާ  ިމގޮތުން  ދުރުގައެވެ.  ީމޓަރު   15 ފެންވަޅަކަށްވުރެ  ބެހެއިްޓފިައވާ  އެންމެރަނގީަޅ  ބެހެއްޓުމަށް  ވަޅުގަނޑެއް  ނަރުދަމާ 

ދުރިުވވަރެއް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.)އެމް.ޑަބިްލއު.އްެސ.އޭ ގިައޑް ލިައންއިާއ އެއްގޮތަށް(

ވަޅުތަޣައްޔަރު ވުމަށް ިއތުރަށް ިދމާވާ ކަންތައްތައް.  .4

ހުރެއެވެ. ީމގެތެރޭގިައ  ވީަޞލަތްތައް  އެހެން  މެދުވިެރވާ  ތަޣައްޔަރުވުމަށް  ވަޅުގެފެން  ރަށްރަށުގިައ ބެހެއިްޓފިައ ހުންނަ  ިއތުރުން  ނިަޖހުގެ 
އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވީެނ ތެލިާއ، އިެކފާޑުގެ ކިެމކަލެވެ. ބައެއްކަހަލަ ަސރަޙައްދުތަކުގިައ ިމާސލަކަށް ިއނީްޖނުގެ ހުންނަ ަސރަޙައްދުގިައ ތެލިާއ 

އިެކފާޑުގެ ކިެމކަލް ރައްކާކުރިެވފިައ ހުންނަލެއް އެހެން ތަންތަނަށްވުރެ ިގނަވާނެއެވެ.

ގޭގިައ ގެންގުޅޭ އެފާޑުގެ އެއްވްެެސ ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ގޭގިައ ބެހެއިްޓފިައ ހުންނަ ފެންވަޅިާއ ގާތުގިައ ބަހައްޓިައގެން ނުވާނެއެވެ. )އެފަދަ 
އެއްޗީަކ ވަޅުގިައ ހަރުކުރިެވފިައ ހިުރ ޕަންޕަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއްނަމަވްެސ ވަޅުކިައީރގިައ ބަހައްޓިައގެން ނުވާނެއެވެ(. އިަދ އެފަދަ ތަކިެތ 
ރައްކާކޮށްފިައ ބަހައްޓަންވީާނ ކޮންކީްރޓް ކޮށް ިހޔާކުރިެވފިައވާ ތަނެއްގައެވެ. ިމގޮތަށް އެފަދަ ތަކިެތ ރައްްކާކުރާނަމަ އެފަދަ އެއްޗިެތ ިބމަށް 
ިދއުމުން ރައްކާތިެރވެވޭނެއެވެ. ތެލުގެ ަސބަބުން އެންމެ ފަހަރަކުވްެސ ިބންގަނޑު ތަޣައްޔަރު ވެއްޖެ ނަމަ އެތެޔޮ ާސފުކުރުމީަކ  ބަންޑުން 

ވަރަށް ދިަތ ކަމެކެވެ.

ތެޔޮ ނުވަތަ ކިެމކަލް ބޭނުން ކޮށް ިނމުމުން އެތަކިެތ އެއްވްެސ ޙާލެއްގިައ ފެނިްހންދުމަށް ހަދާފިައވާ ވަޅުގަނޑަށް އަޅިައގެން ނުވާނެއެވެ. 
ފެނިްހންދާ  ކިެމކަލް  ތެލިާއ  ަސރަޙައްދަށެވެ.  ހިެދފިައވާ  ނައްތާލުމަށް  ނުވަތަ  އުކާލުމަށް  ތަކިެތ  އެފަދަ  ރަށުގިައ  އުކާލަންވީާނ  އެތަކިެތ 
ކިެމކަލް  ތެލިާއ  ދާނެއެވެ.އިަދ  ހަލާކުވެގެން  އަވަހަށް  ވަޅުގަނޑު  ހުއިްޓ  ިދނުން  ާސފުކޮށް  ފެން  އެވަޅުގަޑުން  އަޅިައިފނަމަ  ވަޅުގަނޑަށް 

ިބންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ިބންގަނޑުގިައވާ ފެނިާއ އެކުވާނެއެވެ.

ިއނީްޖނުގޭގިައ ރައްކާކުރެވޭ ތެލިާއ ބެހޭ އެންމެހާ އާލާތް ބަހައްޓަން ވީާނ ކޮންކީްރޓް ކޮށް ިހޔާކުރިެވފިައވާ ތަނެއްގައެވެ. ިމގޮތުން ކޮންކީްރޓް 
ކޮށްފިައވާ ިހާސބުގިައ އުފުލޭގޮތަށް ތުންފަތެއް ތެޔީޮލކް ނުވާނެފަދަގޮތަކަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. ިމހެން ހެދުމުން ީލކުވާ ހިުރހާތެލެއް ޖަމާވެފިައ 
ނައްތާލުމަށް  ތަކިެތ  އެޒާތުގެ  ރަށުގިައ  ނަގިައ  ވިަކން  ތެޔޮތައްް  ީލކުވެފިައވާ  ިމގޮތުން  އިަދ  ިހާސބުގައެވެ.  އަޅާފިައވާ  ތަޅުން  ހުންނީާނ 

ޚާއަްޞކުރިެވފިައވާ ަސރަޙައްދަށް ނައްތާލުމަށްޓަކިައ ގެންދިެވދާނެއެވެ.

އެއްޗިެތ  ކަމުން  ިމހެން  އެކުލިެވގެންވާނެއެވެ.  ކިެމކަލް  އެކުލިެވފިައވާ  ާސފުކުރުމަށް  އެއްޗިެތ  ފެނުގިައ  ބޭނުންކުރާ  ދޮވުމަށް  އެއެްޗިެތ 
ވަޅުގަޑަށްވުރެ  ހުންނަ  ހިެދފިައ  ފެނިްހންދުމަށް  އީެއ  ނަމަވްެސ  ތަޣައްޔަރުވާނެއެވެ.  ވަޅުފެން  ވްެސ  ފެނުން  ދޫކުރާ  ިބންގަޑަށް  ދޮވެފިައ 

މާކުޑަކޮށްނެވެ.

ފެން ތަޣައްޔަރު ވުމުންނިާއ ފެނުގެ ކިޮލީޓ ރަގަޅުކުރުމަށް އިެޅދާނެ ިފޔަވަޅުތައް.  .5

ިތީރގިައ  ިފޔަވަޅުތަށް  ިފޔަވަޅު ތަކެއް އިެޅދާނެއެވެ. ިމގޮތުން އިެޅދާނެ  ީމރުކުރުމަށް ވަރަށް ފޭަސހަ  ފެނުގެ ކިޮލީޓރަގަޅުކޮށް ވަޅުގެ ފެން 
އެވީަނ އެވެ.

1.ވަޅުގިައ ލަމުން ގެންދާ ރެނދުތައް ގަވިައދުން މަރާމާތުކޮށް ބެއްދުން.

2.ވަޅުގެ ވަށިައގެންވާ ކިުނތައް ނަގާ ާސފުކުރުން.

3.ވަޅުމީަތގިައ ިޓނު ފަދައެއްޗަކުން ހަދާފިައވާ މިަތގަނޑެއް ހުޅުވޭގޮތަށް އެޅުން.

4.ފެންވަޅު ކިައިރއަށް ބަންޑުންދާފެން ވަޅުކިައިރއަށް ިބންގަނޑަށް އެޅުނަ ނިުދނުމަށް ވަޅުގެ ވަށިައގެން ތަޅުން އެޅުން، ިމހެން ހެދުމުން 

ވަޅުވަށިައގެން ބަންޑުންދާ ފެން ހިޮޅއެއްގެ ޒީަރއިައން ވަޅާދުރަށް ދާގޮތް ވާނެއެވެ.

5.ވަޅުން ފެންބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ދިާނ ތަޅުންގަނޑު މީަތ ނުވަތަ ިބންމީަތގިައ ނުބެހެއްޓުމަށް ހަނދާންކުރަންވާނެއެވެ. ދިާނ ހުންނަން 

ވީާނ ިބންގަޑު ނުވަތަ ތަޅުމުގިައ ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަރެއްގިައ ބެހެއިްޓފައެވެ.

6.ހަފުތާ އަކު އެއްފަހަރު ބީްލޗް ފަދަ އެއްޗެއް ލިައގެން ދިާނ ރަގަޅަށް ާސފުކުރުން.

7.ފެނިްހންދުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޅުގަޑުގިައ ރެނދެއް ލާފިައވާނަމަ އެކަން  ރަނގަޅުކުރުން.

8.ނިަޖްސ ފެން ިހންދުމަށް ހަދާފިައވާ ވަޅުގަނޑު ނުވަތަ ޖަންކަުޝން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ާސފުކޮށް އޭގެ ފުލުގިައވާ ނިަޖްސ ތައް ނަގިައ 

އެތަކިެތ އުކާލުމަށް ރަށުގިައ ޚާއަްޞ ކޮށްފިައވާ ަސރަޙައްދަށް އުކާލުން.

9.އަލަށް ފެނިްހންދުމަށް ވަޅުގަނޑެއް ބަހަށްޓާނަމަ ގޭގިައ ފެންބޭނުން ކުރާ ިމންވަރަށް ބަލިައ ގެއަށް އެކަށޭނެ ވަރުގެ ވަޅުގަނޑެއް ބެހެއްޓުން. 

އެފަދަ ވަޅުގަޑެއް ބެއްޓުމަށިާއ ވަޅުގަނޑެއް ފަރުމާކުރުމަށް މާލޭ ވޯޓާރ އެންޑް ެސިނޓަޭޝން އޮތިޯރީޓގެ އީެހތިެރކަން ިލބޭނެއެވެ.

10.އަލަށް ފެނިްހންދުމަށް ވަޅުގަނޑެއް ބަހަށްޓީަނނަމަ އެވަޅުގަނޑު ބަހައްޓަންވީާނ ފެންވަޅާ ީވހާވްެސ ދުރެއްގައެވެ. ިމހެން ވަޅުގަނޑެއް 

ބެހެއްޓުމުގެ ކިުރން އަވަށްޓިެރން އީެމހުންގެ ފެންވަޅު ބަހައްްޓާފިައ ހިުރތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު އީެމހުން ކުރެން ާސފުކުރަންވާނެއެވެ. ަސބަބީަކ 

އަލަށް ބަހައްޓާ ފެނިްހންދާ ވަޅުގަނޑު ކިައީރގިައ އަވަށްޓިެރއެއްގެ ފެންވަޅު ބެހެއިްޓފިައ ހުރެދާނީެތއެވެ.
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11.އެއްޗިެތ ދޮވެފިައ ފެންދޫކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހިޮޅ ހުންނަންވީާނވްެސ ފެންވަޅިާއ ދުރުގައެވެ.

12.ތެލުގެ ބާވަތް ތަކިާއ ކިެމކަލް ތައް ރައްކާތިެރ ކުރިެވފިައ ހުންނަންވީާނ ފެންވަޅިާއ ދުރުގިައ ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކުގައެވެ.

13.އަލަށް ފެންވަޅެއް ބަހައްޓީަނނަމަ ވަޅު ބަހައްްޓަންވީާނ ގެއިާއ ީވހާވްެސ ކިައިރއެއްގިައ، ނިަޖްސ ފެނިްހންދުމަށް ހިެދފިައވާ ވަޅުގަނޑިާއ 

ީވހާވްެސ ދުރުގައެވެ.

ފެނަށްވުރެ  ިބންގަނޑުގިައވާ  ހިޮޅ ބަހައްޓަންވީާނ ފެންވަޅިާއ ގުޅާފައެވެ.ވާރޭފެނުގިައ ޖަރީާސމިާއ ލޮނު  އޯވަރފްލޯ  ތާނީގގެ  14.ވާރޭފެން 

މަދުވާނެއެވެ. އިަދ ީމގިެއތުރުން އެމިޯނއާ އިާއ ނިައޓްރޭޓް އެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ިމގޮތުން ފެންވަޅަށް އެޅޭ ވާރޭފެނުގެ ަސބަބުން ވަޅުގިައވާ 

ބޭނުންކުރާ  ިހންދުމަށް  ނިަޖްސ ފެން  ަސބަބުން  ީމރުކޮށްދެއެވެ.އިަދ ިމކަމުގެ  ފެން  ކުޑަކޮށީްދ ިބންގަޑުގިައވާ  ިމންވަރު  ލޮނުވެފިައވާ  ފެން 

ވަޅުގަނޑުން ިނކުންނަ ނިަޖްސފެން ވަޅިާއ ދުރުކުރުމަށް އީެހތިެރ ވެދެއެވެ.

15.ވަޅުކިައިރއަށް ކިުނ އިަދ ނިަޖްސ ނޭޅުން )މަދުވެގެން 15 ީމޓަރު(

16.ވަޅުގެ ވަށިައގެން އިެޅފިައވާ ތަޅުމުގިައ ލާ ރެނދުތައް މަރާމާތުކުރުން.

މެމްބަރުންގެ  ތަކުގެ  ކުރީަނ ވާރޭފެނެވެ. ޢިާއލާ  ބޭނުން  ގޮތެއްގިައ ބިުއމަށް  ރާއްޖެތެރޭރަށްރަށުގެ %99 ގޭގިައ މިައގަނޑު  ިފޔަވާ  މާލެ 
ިޞއްޙަތިާއ އެންމެ ގުޅުން ހީުރ ފެންކަމަށް ވީާތ، ޢިާއލާ ތަކަށް އެންމެ މިުހންމު ފެނީަކ ވާރޭފެނެވެ.  

ިމހެންކަމުގިައ ީވނަމަވްެސ ރާއްޖެތެރޭ ރަށް ރަށުގެ ޢިާއލާ ތަކުގެ ތެރިެއން %70 ގޭގޭގެ ވާރޭފެން ރައްްކާކޮށްފިައވާ ތާނީގން ހޫނުމުޫސމުގިައ 
ފެންހްުސވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އިަދ ިމގޮތުން ތަޙީްލލު ކުރެވުނު ވާރޭފެން ތާނީގ ތަކުގެ %50 ތާނީގތަކުގިައ ހުންނީަނ ބޯން ކަމުނުދާ 

ފެނެވެ.

ބޭނުންކުރާ ވާރޭފެންތާނީގ ހްުސވެއްޖެނަމަ ގޭގިައ ބަހައްްޓާފިައ ހުންނަ ވަޅުފެން ބިުއމަށިާއ ކެއްކުމަށް ބޭނުން ކުރަން ޖިެހދާނެއެވެ. ކުރިެވފިައވާ 
ިދރާާސ ތަކުގެ ނީަތޖިާއން ވާރޭފެނީަކ ވަޅުފެނަށް ވުރެ ަސއްތިައން ަސއްތަ ތާޒާފެން ކަމުގިައ ދައްކައެވެ.އިަދ ަސއްތިައން ަސއްތަ ޖަރީާސމު 
ލޮނުފެނިާއ،  ތެރެއަށް  ފެންތާނީގ  ހިެދފިައވާ  ރައްކާކުރުމަށް  ވާރޭފެން  ިދމާވީަނ  ިމކަން  ިމހެން  ދައްކައެވެ.  ާސފުފެންކަމުގިައ  ނުހުންނަ 
ނުވަންނާނީެތއެވެ.  ނުވަތަ  ީލކުވެ  ފެންތާނީގއަށް  ކިެމކަލްތައް  ތެލިާއ އިެކބާވަތުގެ  ނިަޖްސ ފެނިާއ ގޭގޭގިައ ބޭނުންކުރާ  އީަޑގިައވާ  ިބމުގެ 
އެހެންނަމަވްެސ އެތަކިެތ ބޯފެން ވަޅަށް ވަރަށް ފޭަސހިައން ވިާސލްވާނެއެވެ. ވާރޭފެންބިުއމުން ިޞއްޙަތަށް ފިައދާ ކުރާނެއެވެ. އިަދ ވަޅުފެން 

ބިުއމުން ބިަލތަކިާއ ގާތް ވުން ގާތެވެ.

ިމހެންކަމުން ވާރޭފެން ރައްްކާކުރުމުގިައ ފެންތާނީގ ރަގަޅަށް ބަންދުކޮށްފިައހުރުމިާއ ހިުރހިާއރެއްގިައ ފެނިްލބޭނެވަރަށް ފެންރައްކާކުރުން ވަރަށް 
މިުހންމެވެ.އިަދ ފެންނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ފުރާޅިާއ ފެންރައްްކާކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތާނީގ ާސފުތިާހރުކޮށް ބަލަހައްްޓަން ވާނެއެވެ.

ިމފެކްޓް ީޝޓުން ފުރާޅުތަކުން ވޭރޭފެން ނެގުމިާއ ނަގާ ފެނުގެ ފެންވަރު ިއތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބުނެދިެވފިައވާނެއެވެ. ިމގޮތުން 
ނެގޭފެން ރައްކާތިެރގޮތުގިައ ބެލެހެއްޓުމީަކ އެގެއްގިައ ިދިރއުޅީޭމހުންގެ ިޒންމާއެކެވެ. ނަމަވްެސ ރަށުގެ ިޞއީްޙމަރުކަޒިާއ ރަށު ރައިްޔތުންގެ 

އީެހތިެރކަން ހޯދިައގެން ިއްސވެދެންނެވުނު ކަންކަން ިއްޞލާޙު ކުރުމަށް މަަސއްކަތް ކުރިެވދާނެއެވެ.

ުބިއމްަށ ބޭުންނ ކުުރމްަށ ވާރޭފްެނ ރައްްކާކުުރްނ  3
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ވާރޭފެން ީވހާވްެސ ާސފުތިާހރުކޮށް ރައްކާތިެރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ވާރޭފެނީަކ އެވެހެމުން ދިާއރު ލޮނުގެ އަަސރު ވަރަށްކުޑަ ،ޖަރީާސމުން ރައްކާތިެރކަން ިލިބ ފިައވާ ފެނެކެވެ.ނަމަވްެސ ވެހެމުން ދާވާރޭފެން އޭގެ 
ޒާތުގިައ އިައްސ ފުރާޅުގިައ ޖިެހ ިދޔަދޮތްްވިާއ ހީޮޅގެތެރިެއން ފެން ތާނީގއިާއ ިހާސބަށްދިާއރު ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފުރާޅިާއ، ިދޔަދޮތްވިާއ، 

ހީޮޅގެތެރޭގިައ ހުންނަ ހިަޑއިާއ ޖަރީާސމު ފެނިާއ އެކުވެގެން ފެންތާނީްގއަށް ވިާޞލުވެއެވެ. 
ނެގޭ ވާރޭފެނުގިައ ޖަރީާސމު )ބެކީްޓިރޔާ( ހިުރތޯބެލުމަށް މޯލިްޑވްްސ ވޯޓަރ އެންޑް ެސިނޓަޭޝން އޮތިޯރީޓ ިއން ދޫކުރާ ޚާއަްޞ ތަޙީްލލު 
ކުރާ ިކޓަކުން ތަޙީްލލު ކުރިެވދާނެއެވެ. ިމިކޓް ރަށުގެ ިޞއީްޙީ މަރުކަޒު މެދުވިެރކޮށްވްެސ ހިޯދދާނެއެވެ. އެޗް.ޓޫ.އްެސ ިކޓުބޭނުން ކޮށްގެން 
ފެނުގިައ ޖަރީާސމު )ބެކީްޓިރޔާ( ހިުރތޯ ތަޙީްލލު ކުރެވޭނެއެވެ. ތަޙީްލލު ކުރާ ިކޓުން ފެންޓްެސޓު ކުރުމުން އޭގެ ކުލަ ކަޅުކުލައަށް ބަދަލު 
ޔާލު ތަކިާއ  ވެއްޖިެހނދެއްގިައ ިތޔަބޭފުޅުން ފެންނަގަމުން ގެންދާ ވީަޞލަތް ތައް ިއތުރައްް ރަށްކާތިެރކަންމީަތގިައ ިތީރގިައ ބުނެދިެވފިައވާ ިޚި
އެއްގޮތަށް ތަރައީްޤކުރަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން ވާރޭފެންނަގާ ިނޒާމު ރަގަޅަށް ާސފުކުރުމަށް ފަހު ފެނުގެ ކިޮލީޓ ރަނގަޅު ވެއްޖެތޯބެލުމަށް އަލުން 
ިކޓްބޭނުންކޮށްގެން  ފެން  ތާނީްގގިައ ރައްކާކުރިެވފިައވާ  ރައްކާކުރާ  ވާރޭފެން  ކުރިެވދާނެއެވެ.އިަދ ޤަވިާޢދުން  ތަޙީްލލު  ބޭނުންކޮށްގެން  ިކޓް 

ތަޙީްލލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ިމގޮތުން ޤަވިާއދުން އެޗ2ް އްެސ ިކޓުން ތަޙީްލލު ކުރުމަށް ފަހުގިައވްެސ ފެނުގިައ ޖަރީާސމު އެކުލިެވގެންވާކަމަށް ދައްކާ ނަމަަ ފެންތާނީގގިައ 
ރައްކާކުރިެވފިައވާ ފެން ރައްކާތިެރފެނަށް ހެދުމަށް ފެން ކްލިޯރނޭޓް ކޮށް ނުވަތަ ފެންކައްކާ ހިެދދާނެއެވެ.ކްލިޯރނޭޓް ކުރުމުންނިާއ ފެންކެއްކުމުން 

ފެނުގިައވާ ޖަރީާސމު މަރުވާނެއެވެ.

ފުރާޅިާއ ިދޔަދިޮވ ާސފުކުރުން   .1

ވަރަށް  ޖަރީާސމު  އެޅޭފެނުގިައ  ފެންތާނީްގއަށް  ބަލަހައްޓާނަމަ  ާސފުތިާހރުކޮށް  ރަގަޅަށް  ހިޮޅތައް  ިދޔަދިޮވތަކިާއ  ފުރާޅިާއ  ބޭފުޅުންގެ  ިތޔަ 
ބޮޑުތަން މަދުވާނެއެވެ.ިމގޮތުން ފުރާޅު މަހަކު އެއްފަހަރު ިދޔަދިޮވ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ާސފުކުރަން ވާނެއެވެ.ިމހެންެ ފުރާޅު ާސފުކުރާކުރުމުގިައ 
ތާނީްގއަށް ގިުޅފިައ ހިުރ ކޮޅު ބަންދުކޮށް ފެނިްބމަށް ިހންދުމަށް ގުޅާފިައވާ ހިޮޅ ފެންތާނީްގއަށް ހިަޑފެން ިދއުމުން ަސލާމަތްވުމަށް ހުޅުވާފިައ 

ބެހެއްޓުން މިުހންމެވެ.

ފެންނަގާ ފުރާޅު ާސފުކުރުމަށް ވުރެ 
ހިަޑިވޔަ  ފުރާޅު  ގޮތީަކ  ފޭަސހަ 
ީމދަލިާއ،  ބެލެހެއްޓުމެވެ.  ނީުދ 
ޫސީފ  އިަދ އެހިެނހެން  ދިޫނ، ވާ 
ފަދަ އެއްޗެއަްސށް ގްަސގަހުގެ އިޮފ 
ފިައބިައ  ފުރާޅަށް  ކޮށް  މެދުވިެރ 
ގަހުގެ  ފަދަގޮތަކަށް  ނޫޅެވޭނެ 
އިޮފ ތައް ކަނޑާ ހަދަންވާނެއެވެ. 
ަސބަބުން  ނިަޖހުގެ  ިމތަކީެތގެ 
ފުރާޅުން ނަގާ ވާރޭފެނުގިައ ނިަޖހިާއ 

ޖަރީާސމު އެކުވާގޮތްވާނެއެވެ.
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ިދޔަދިޮވ ކޮޅުގިައ ގުޅާފިައވާ ހީޮޅގިައ ިފލްޓަރ އެއް ހަރުކުރުން.  .2
ިދޔަދިޮވން ތާނީގއަށް ފެންފޮނުވުމަށް ިދޔަދިޮވ ކޮޅުގިައ ހަރުކުރިެވފިައވާ ހިޮޅ ކޮޅުންވްެސ ިދރޭއެއްޗިެތ ހިޮޅތެރެއަށް ިދއުން އެކީަށގެންވެއެވެ. 
ހިޮޅ ިދޔަދިޮވ ކޮޅިާއ ގުޅޭ ިހާސބުގިައ ނަރުދާކޮޅެއް އަޅާށެވެ. ކުރެވޭކަމެއްކަމުގިައވާނަމަ ގިޮޅކިުދ ނަރުދާ ކޮޅެއް ހަރުކުރިެވއްޖެނަމަ ނީަތޖާ 
މާރަނގަޅުވާނެއެވެ. ިމފަދަ ގިޮޅކިުދ ނަރުދާ ކޮޅެއް ހަރުކުރުމުން ފުރާޅުން ފެނިާއ އެކު އަންނަ ބޮޑިެތ ކިުނ ކޮޅުކޮޅު ތާނީްގއިާއ ިހާސބަށް 
އިަދ  ހަރުކުރެއިްވއްޖެނަމަ  ފެނިްފލްޓަރެއް  ނުދެވޭވަރުގެ  އޭގެތެރިެއން  މިަދިރއަށް  އެކަމަކު  ކުރެވޭ  ފެނިްފލްޓަރ  ހުއްޓުވޭނެއެވެ.  ިދއުން 

މާރަނގަޅުވާނެއެވެ. ިދޔަދިޮވ ާސފުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ިފލްޓަރުވްެސ ާސފުކުރަންވާނެއެވެ.

ފެންތާނީގއަށް ފެނިްދއުން ހުއްޓުވާދޭ ވޭލެއް ހަރުކުރުން.  .3
ފެނިްދއުމުގެ  ފެންހީޮޅގިައ ތާނީގ އަށް  ގުޅާފިައވާ  ތާނީގތަކުގިައ ފެންނަގަން  ރައްކާކުރާ  ވާރޭފެން  ހިުރހާގޭގެއެއްގިައ ހުންނަ  ގާތްގަޑަކަށް 
ކިުރން ހިަޑފެން ބޭރުކުރުމަށް ވޭލެއް ހަރުކޮށްފިައ ހުރެއެވެ. ިމ ވޭލީަކ ހުޅުވާލުމަށްފަހު ފެންތާނީގއަށް ފެނިްދއުން ހުއްޓުވާދޭ ވޭލެކެވެ. ވާރޭ 
ނުވެހޭނަމަ އެވޭލް ހުންނަންޖެހީޭނ ހުޅުވާފައެވެ. އިަދ ވާރޭވެހެން ފެށުމުން ފުރާޅުން ފިައބާ ފެން އެވޭލުތެރިެއން ބޭރުކުރުމަށް 05 ިމނެޓް 
ވަރު ވޭލު ބަންދުނުކޮށް ބަހަައްޓަން ވާނެއެވެ. ިމހެން ހެދުމުން ވާރޭވެހެން ފެށުމުން ފެނިާއ އެކުވެގެން އަންނަ ިހރަފުހިާއ ހިަޑ ފެންތާނީގއަށް 

ނުގްޮސ ާސފުވެގެން ދާނެއެވެ.
05 ިމނެޓަށް ފަހު ވޭލު ބަންދު ކުރުމުން ފެންގަނޑު ތާނީގއަށް ދާންފަށާނެއެވެ.ިމގޮތަށް ފެންތާނީގއަށް ފެނިްދއުން ހުއްޓުވާދޭވޭލު ހަރުކޮށްގެން 

ފެންނެގުމުން ނަގާފެން މާާސފުވާނެއެވެ.

ފެންތާނީގ އަށް ގިުޅފިައވާ ހީޮޅގެ ކޮޅުގިައ ިފލްޓަރެއް ނުވަތަ ފިޮތގަނޑެއް ފެން ތާނީގއަށް ިދއުމުގެ ކިުރން އެއުްސމަށް ބޭނުން ވެދާނެއެވެ.
ިމހެން ހެދުމުން ތާނީގއަށް ފެނިްދއުން ހުއްޓުވުމަށް ހަރުކޮށްފިައވާ ވޭލުގެ ތެރިެއން މިަދިރއިާއ އިަދ އެހިެނހެން ިދރޭތަކިެތ ތާނީގތެރެއަށް 

ިދއުން ހުށްޓުވޭނެއެވެ.

ވާރޭފެންތާނީގ ކޮންކީްރޓް ކޮށްފިައވާ ތަޅުމެއްގެ މީަތގިައ ބެހެއްޓުން.  .4
ތާނީްގ  ހެދުމުން  ިމހެން  ބުއިްދވިެރއެވެ.  ވަރަށް  ބެހެއްޓުން  އުފާލާފިައ  ެސނިްޓީމޓަރަށް   30 ނުވަތަ   20 މައްޗަށް   ިބމުން  ފެންތާނީގ 
ބެހެއްޓުމަށް ފޭަސހަ ވުމުގެ ިއތުރުން ތާނީްގގިައ ހަރުކުރިެވފިައވާ ިއްސކުރިާއ ފެންނެގުމަށް ޖަގު ިއްސކުރު ދަށުގިައ  ބަހައްޓާހެދުމަށް ތާނީްގ 
މައްޗަށް ޖައާްސލުމުން ފޭަސހަ ވެގެން ދާނެއެވެ.އިަދ ިމނޫންަސ ތާނީްގގެ ިއްސކުރުވްެސ ކިުދންގެ އަތްޖެހުމުންނިާއ ގޭގިައ ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރު 

ޖިެހ ހިަޑވުމުން ރައްކާތިެރވާނެއެވެ.

ތާނީްގގިައ ިއްސކުރު ހަރުކުރިާއރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތީަކ ތަނީގގެ ފުލުން ފިެށގެން 20 ނުވަތަ 30 ެސނިްޓީމޓަރ އުހުގައހަރުކުރުމެެވެ.
އިަދ  ކޮށްދެއެވެ.  ރައްްކާތިެރ  އައުމުން  ިއްސކުރުން  ހުންނަފެން  ކިުނ  ހިަޑއިާއ  ހުންނަ  ހަރުލާފިައ  ފުލުގިައ  ތާނީްގގެ  ހެދުމުން  ިމހެން 
ތާނީްގގެފުލުގިައ ހަރުވެފިައ ހުރެދާނެ ހިަޑ އިާއ ކިުނ ާސފުކޮށް ބޭރުކުރުމަށް ިއތުރު ިއްސކުރެއް ތާނީްގގެ އެންމެފުލަށް ވާގޮތަށް ހަރުކޮށްފިައ 

ބެހެއިްޓދާނެއެވެ.

ބަންޑުންދާފެން އެއްކުރުމަށް އާލާތް ހަރުކުރުން   .5
އެކީަށގެންވެއެވެ.  ވަރަށް  ިދއުން  ބަނޑުން  ބޭރަށް  ފެން  ފެންއަޅިާއރު  އެއްޗަކަށް  އެހެންވްެސ  ނުވަތަ  ޖަގަށް  ތާނީްގިއން  ޢާންމުގޮތެއްގިައ 
ިމހެންކަމުން ބަންޑުންދާފެން ިބމަށްއިެޅ ތާނީްގ ބެހެއްޓުމަށް އަޅާފިައވާ ިސމެނިްތފޫ ދަށުން ވިެލ ިގރެން ފަށާ އިަދ އެކުވާ ފެންގަޑަށް މިަދިރިބްސ 
އަޅާ މިަދިރ އާލާ ވާގޮތް ވާނެއެވެ. ިމނޫންަސ ިއްސކުރުން ފެނީްލކުވުންވްެސ އެކީަށގެންވެއެވެ. ފެނީްލކުވާނަމަ ިއްސކުރު މަރާމާތު ކުރަން 

ވާނެއެވެ. ފެނިްއްސރާފު ނުކުރައްްވާށެވެ.

ން ކުޑަޓޭންކެއް ހެދުމެވެ. ިމހެން ހެދުމުން  ިމގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތީަކ ިއްސކުރު ހުންނަ ިހާސބުގިައ ބަންޑުންދާފެން އެއްކުރުމަށް ިސމެނިްތި
ބަންޑުންދާފެން އެޓޭންކަށް އެއްވެ އެހެން ތަނަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. އިަދ ިމގޮތުން ތާނީްގ ހުންނަ ިހާސބު ހިަޑިވޔަނީުދ ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.
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ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

އޯވަރ ފްލޯ ހީޮޅގިައ ިފލްޓަރެއް ހަރުކުރުން.  .7
ފްލޯހިޮޅއެއް  އޯވަރ  ދާގޮތަށް  ވަޅަށް  ނުވަތަ  ތާނީްގއަކަށް  ދެވަނަ  އެފެން  ތާނީްގފެންއިެޅފުރުމުން  ތާނީްގގިައ  ވާރޭފެން  ިތޔަބޭފުޅުންގެ 
ލާންވާނެއެވެ.ހަރުކޮށްފިައވާ އޯވަރފްލޯ ހިޮޅ އެހެން ތާނީްގއަކަށް ނުގުޅާ ހުހަށް ހިުރނަމަ އެހީޮޅގެ ތެރިެއން ިދރޭއެއްޗެއާްސިއ ކިުދ ޖަނަވާރު 

ތާނީްގއަށް ވަނަނިުދނުމަށް ިފލްޓަރެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ހޫނުމުޫސމުގިައ ތާނީގިއން ފެން ހްުސނުވާނެފަދަ ގޮތެއް ރޭވުން.
ިތޔަބޭފުޅުންގެ ތާނީގގިައވާ ފެނީަކ އެންމެރަނގަޅު ފެންވަރުގިައ ހިުރފެނަށް ހެދުމަށް މަަސއްކަތް ކުރުމީަކ ވަރަށް މިުހންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވްެސ 

ތީާގިއން ފެންހްުސވެއްޖެ ނަމަ ތާނީގގިައ އެއްވްެސ ވަރަކަށް ފެނެއް ނުހުންނާނެއެވެ.

އެންމެފަހުން ކުރެވުނު ިދރާާސތަކުން ދައްކާ ގޮތުގިައ ރަށްރަށުގެ %70 ގެތަކުގިައ ހިުރ ތާނީގތަކުން ޖެނުއީަރއިާއ އޭޕިްރލްމަހިާއ ދޭތެރޭ 
ހޫނުމުޫސމުގިައ މަހެއްހާދުވަހަށް ފެންހްުސވެއެވެ. އިަދ އެގޭގޭގިައ ފުރާޅުން ފެންނެގުމަށް ބޭނުންކުރީަނ ފުރާޅުގެ ދެބިައކުޅައެއްބައެވެ. އިަދ 
ބޭނުން  ކުޑިަހާސބެއް  އެއްބަޔަށްވުރެވްެސ  ކުޅަ  ހަތަރުބިައ  ފުރާޅުގެ  ބައެއްރަށްރަށުގިައ  އިަދ  އެއްބިައކަމަށިާއ  ހަތަރުބިައކުޅަ  ބައެއްގޭގޭގިައ 

ކުރާކަމަށްވްެސ ިމިދރާާސތަކުން ދައްކައެވެ. 

ީމގިެއތުރުން ރަށްރަށުގެ %70  ގޭގޭގިައ ވާރޭފެން ނެގުމަށް ބަހައްޓާފިައ ހުންނީަނ ހަމައެކިަނ 2500 ީލޓަރުގެ ތާނީގ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 
މަދުން ފެންރައްކާކުރެވޭ ތާނީގ ކަމަށްވްެސ ކުރެވުނު ިދރާާސތަކުން ދައްކައެވެ.

ިބންގަޑުގިައވާ ފެނުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމިާއ ވާރޭފެނީަކ ރަށުގެ ރަށިްޔތުންނަށް މިުހންމު ފެނަކަށްވިާއރު ވާރޭފެން ީވހާވްެސ ިގނިައން ނެގުމަށް 
ިތމާގެ ިވްސނުން ބަހަށްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. ިމގޮތުން ިތީރގިައ ިމދަންނަވާގޮތަށް ވާރޭފެން ނެގުން ިއތުރުކުރިެވދާނެއެވެ.

މިުޅ ފުރާޅުގިައ ިދޔަދިޮވ ހަރުކުުން.  .1
ފުރާޅުގިައ ިދޔަދިޮވ ހަރުނުކޮށް ވިާހާސބުގިައ ިދޔަދިޮވހަރުކުރުމީަކ ވަރަށް ފޭަސހަ ކަމެކެވެ. އިަދ ިމކަމީަކ އާފެންތާނީގއެއް ބެހެއްޓުމުގެ އަގުގެ 
%10 ޚަރަދު ދާކަމެކެވެ. ފުރާޅުން ފެންނެގޭ ިހާސބު ިއތުރުކުރުމުން ިތމާގެ ފެންތާނީގ އަށްފެންއަޅާ ފުރުމަށް ނަގާވަގުތު ވަރަށް ބޮޑުތަން 
ިއތުރުކޮށްލުމަށް  ފެން  ތާނީގއަށް  އަވަހަށް  ވާރޭކޮޅުން  ހޫނުމުޫސމުގިައ ވެހޭ  ދޭތެރިެއން  ދޭތެރެ  ިމހެންކަމުން  ދާނެއެވެ.އިަދ  އަވްަސވެގެން 
އީެހތިެރވެދެއެވެ.ފުރާޅުން ފެންނެގިޭހާސބު ދެގުނައަށް ިއތުރު ކޮށިްފނަމަ ތަނީގިއން ފެންހްުސވެފިައ ހުންނަ ދުވްަސތައް ގާތްގަޑަކަށް ދެބިައކުޅަ 
އެއްބިައ ކުޑަކޮށްދެއެވެ. ިމގޮތުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށްރަށުގިައ ިމހެން ހަދިައިފނަމަ ތާނީގިއން ފެންހްުސވެފިައ ހުންނަ ދުވްަސތައް 37 

ދުވަހުން 17 ދުވަހަށް ކުރުކޮށްދެއެވެ.

ިމހެންހަދިައިފނަމަ އޭގެމާނައީަކ ިތމާ ފުރާޅުގެ ބޮޑު ަސރަޙަށްދެއް ާސފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

ް ފެންތާނީގ ާސފުކުރުނ  .6
ފެންތާނީްގ ާސފުކުރަން  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ކަމުން  ިމހެން  ވާނެއެވެ.  ވިާޞލް  ފެންތާނީްގއަށް  ކުންޏިާއ ޖަރީާސމު  ކޮންމެވްެސ ވަރަކަށް 
ވާނެއެވެ.ފެންތާނީްގ ާސފުކުރުމަށް ީމހަކު ތާނީްގގެ ތެރެއަށް އިެރ ވަށިައގެން އެތެރެ ރަނގަޅަށް އުގުޅާ ާސފުކޮށް ހަދަންވާނެއެވެ. ކުރެވޭނަމަ 
އެންމެ ރަނގީަޅ ތާނީްގގެ އެތެރޭގިައ ބީްލޗް އުގުޅާ ާސފުކުރުމެވެ. އިަދ ފަހުން ފެންއަޅާ ބީްލޗް ާސފު ކޮށް ލެވޭނެއެވެ. ތާނީްގ ބީްލޗް ކުރުމަށް 
އެއްކުރައްވީާނ ތާނީގގިައވާ ކޮނެްމެ 1000 ީލޓަރަކަށް ބިައ ފިުޅ ބީްލޗް )125 ިމިލީލޓަރ( %4 ކްލިޯރން އެވެ. އިަދ ިމފެންގަނޑު 24 ގިަޑ 
ިއރުވަންދެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ބީްލޗްގިައ %8 ވާނަމަ އެއްކުރަންވީާނ މީަތގިައ ދެންނިެވފިައވާ ޢަދަދުގެ ދެބިައކުޅަ އެއްބައެވެ. ތާނީްގ 
ާސފުކޮށް ިނމުމުން ތާނީްގދޮވެ ހިަޑވެފިައވާ ފެންގަނޑު އަލުން ތާނީްގއަށް ފެން އެޅުމުގެ ކިުރން އުކާލަން ވާނެއެވެ. ީމގިެއތުރުން ތާނީްގގެ 

މިަތގަނޑު ހުންނަ ިހާސބު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ާސފުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

ދެވަނަ ފެންތާނީގއެއް ބެހެއްޓުން   .2
ދެވަނަ ފެންތާނީގއެއްބެހެއްޓުމުން އޭގެ މާނައީަކ ގޭގިައ ފެންރައްކާކުރެވޭވަރު 2500 ީލޓަރުން 5000 ީލޓަރު ބަދަލުވެގެން ިދއުމެވެ. ިގނަ 

އީެހދޭ އެޖެނީްސތަކުން ވޭތުވިެދޔަ 12 މަހުގެ ތެރޭގިައރަށްރަށުގެ ގޭގެއަށް ދެވަނަ ފެންތާނީގ ދޫކުރަމުން ގްޮސފިައ ވެއެވެ.

ބޮޑުބިައގިައ  ހޫނުމުޫސމުގެ  ިމހެންކަމުން  އިަދ  ހުންނާނެއެވެ.  އެގެއެއްގިައ  ިގނަފެން  ފެށިޭއރު  ހޫނުމުޫސން  ހުންނަނަމަ  ދެފެންތާނީގ 
ނެގޭނެގޮތަށް  ިގނަފެން  ހަރުކޮށް  ިދޔަދިޮވ  ބޮޑިުހާސބެއްގިައ  ފުރާޅުގެ  ފެންނެގުމަށް  ފުރާޅުން  ނަމަވްެސ  މެއެވެ.  ފެނިްލބެންހުންނާނެވްެސ 

ހަދާފިައ ނުވާނަމަ ފެންތާނީގތަކަށް ވާރޭފެން އެޅީޭނ ކިުރން ފުރާޅުން ފެންނަގަމުން ިދޔަވަރަށެވެ.

ދެބިައ  ބިައކުޅަ  ިތން  ފުރަުޞތު  ފެންހްުސވުމުގެ  ތާނީގިއން  ހޫނުމުޫސމުގިައ  ިފނަމަ  ބަހައްޓިައި ދެތާނީގ  ފެންރައްކާކުރުމަށް  ިތޔަބޭފުޅުން 
ކުޑަކޮށްދެއެވެ. އެކަމަކު އީެއ ފުރާޅުގެ ބޮޑިުހާސބެއްގިައ ިދޔަދިޮވ ހަރުކުރުމަށް ވުރެ ިދހަގުނަ އަގުބޮޑު ކަމެކެވެ.

އެންމެ ބުއިްދވީެރ ފުރާޅުން ފެންނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ަސރަޙައްދު ބޮޑުކޮށް ފެންރައްކާކުރެވޭނެގޮތް ިއތުރުކުރުމެވެ. ިމހެންހަދިައިފނަމަ ތާނީގން 
ފެންހްުސވެފިައ ހުންނާނެ ދުވްަސތައް ގާތްގަޑަކަށް %80 އިާއ %90 އަށް ކުޑަކޮށްދެއެވެ. އީެއ ިތމާ ރާއްޖޭގިައ ިދިރި އުޅިޭހާސބެއްގެ ގޮތުން 

ގާތްގަޑަކަށް 4 ނުވަތަ 6 ދުވަހެވެ.

ޢާއްމު ފެންތާނީގ 

އާންމުން ބޭނުންކުރާ ފެންތާނީގ ތަކުގިައ ފެންރައްްކާކުރުމަށް އާންމުން ބޭނުންކުރާ ިމްސިކތް، ްސކޫލް، ަސރުކާރު އީޮފްސ ފަދަ ިޢމާރާތްތައް 
ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. ިމފަދަ ިޢމާރާތް ތަކީަކ ރަށުގިައ އެންމެބޮޑު ިޢމާރާތް ތަކަށް ވާނެއެވެ. އިަދ ިމފަދަ ިޢމާރާތް ތަކުގިައ ހުންނަ ތާނީގ 
ހުންނީާނ  ިގނަފެން  ނަހަދީާތ  ކޮށް  ބޭނުން  ކުރީާމހުން  މަަސއްކަތް  އިެޢމާރާތެއްގިައ  އެހިާގނިައން  ފެން  ހުންނަ  ރައްކާކުރިެވފިައ  ތަކުގިައ 

ރައްްކާކުރިެވފައެވެ.

މާރާތް ތަކުގިައ ހިެދފިައ ހުންނަ ތާނީގތަކީަކ ވަރަށްބޮޑިެތ )ފެރޯ ިސމެނިްތން ހިެދފިައވާ ( ނުވަތަ ކިުދކިުދ  އާންމުން މަަސއްކަތް ކުރާ ބޮޑިެތ ިޢި
އެއްތާނީގ އަނެއްތާނީގ )އެޗް. ީޑ. ީޕ. ީއ( އިާއ އޯވަރފްލޯ ހިޮޅން ގުޅާލިެވފިައވާ ތާނީގތަކެކެވެ. ިމތާނީގ ތަކުގިައ ރައްކާކުރިެވފިައވާ 
ިހނދެއްގިައ  ފެންހްުސވެއްޖެ  ފެންތާނީގ ިއން  ފެނެކެވެ. ަސބަބީަކ ގޭގިައ ބޭނުންކުރާ  މިުހންމު  ވަރަށް  ރައިްޔތުންނަށް  ފެނީަކ އެރަށެއްގެ 

އެތާނީގ ތަކުގިައވާ ފެން ބޭނުންކުރެވޭނީެތއެވެ.

ިމފަދަ ިޢމާރާތްތަކުގިައ ހުންނަ ފެންތާނީގ ތަކީަކވްެސ ގޭގިައ ހިެދފިައ ހުންނަ ތަނީގތަށް ބަލަހައްްޓާހެން ވަރަށް ރަގަޅަށް ބަލަހައްްޓަން ޖެހޭ 
ތަކެއްޗެވެ. އިަދ ިމފަދަ ތާނީގތަކުން ފެންބޭނުންކުރާ ިމންވަރު މަދުވުމުން، ބައެއްފަހަރު ފެނުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން އެކީަށގެންވެއެވެ. ީމގެ 
މާނައީަކ ގޭގޭގެ ފުރާޅިާއ ިދޔަދޮތްްވައްވުރެ ރަނގަޅަށް ިމފަދަ ިޢމާރާތްތަކުގެ ފުރާޅިާއ ިދޔަދިޮވ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. ިމހެންކަމުން އެފަދަ 
ވާނެއެވެ. އިަދ މަހަކު  ކުރަން  މަަސއްކަތް  ާސފުކުރަން  ކިުނކަހާ  އެއްފަހަރު  ހަފުތާއަކު  ފުރާޅު  މާރާތުގެ  އިެޢި މަަސއްކަތީުމހުން  މާރާތުގެ  ިޢި

އެއްފަހަރު ފުރާޅު ރަނގަޅަށް ދޮވެ ާސފުކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްކާކުރިެވފިައ  ބޭނުންނުކޮށް  ތަކެއްވަންދެން  ިގނަދުވްަސ  ފެން  ތާނީގތަކުގިައ  ހިެދފިައވާ  ތަކުގިައ  ިމްސިކތް  ތަކިާއ  ިޢމާރާތް  ަސރުކާރު 
ހުންނީާތ އެފަދަ ތާނީގތަކުގެ ޙާލަތު ބެލުމީަކ ވަރަށް މިުހންމު ކަމެކެވެ. ބައެއް ިޢމާރާތް ތަކުގިައ ހިެދފިައވާ ތާނީގތައް ިހޔާވެފިައ ހުންނީަނ 
އިެއމާރާތެއްގެ ފުރާޅުގެ ދަށުގިައ ކަމަށް ވީާތ ތާނީގތައް އޭގެޒާތުގިައ ިފިނކޮށް ހުރުމުގެ ަސބަބުން ތާނީގގިައ ރައްކާކުރިެވފިައވާ ފެން ތަޣައްޔަރު 

ވުމުން ަސލާމަތް ވެއެވެ.

ފެރޯ ިސމެނިްތން ހިެދފިައވާ ތަނީގތަށް ޚާއަްޞ ގޮތެއްގިައ ިގނަދުވްަސ ވެފިައވާ ތާނީގ ޤަވިާޢދުން ާސފުކުރުމަށް އުނދަގޫ ވެދާނެއެވެ. ިމފަދަ 
ތާނީގތަކުގިައ ހާއަްސ ޕްލްާސިޓކް ދަވާދުލުމުން، ތަނީގގެ ފަށަލަ ދެވަނަފަހަރަށް އާވެ ތާނީގ އީަކ ޕްލްާސިޓކް ތާނީގއަކަށް ބަދަލުވެގެން 

ދެއެވެ. އިަދ ިމހެންކަމުން ތާނީގގިައ ރައްކާކުރެވޭފެނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެން ދެއެވެ.
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ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

ިތޔަބޭފުޅުންގެ ރަށަށް އެންމެ ރަގަޅު ކިުރއެރުމެއް ހޯދުމަށްބޭނުންނަމަ ރަށުގިައ އެކަމަކުން ަސލާމަތްވުމަށް ިދމާވެފިައވާ ބައެއްކަހަލަ ދިަތތައް 
ިހމަނަންވާނެއެވެ. ީމގެތެރޭގިައ ިހމެނީެނ:

ރަށުގިައ ިލބެންހިުރ ީމރުފެނުގެ ިމންވަރު ިހމަނަންވާނެއެވެ.  
ރަށުގިައ ިލބެނިްތިބ ހުނަރުވިެރ ީމހުންގެ އަދަދު.  

ިސްސޓަމެއް ގަތުމަށިާއ ިސްސޓަމް ިހންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ރަށުރައިްޔތުންނަށް ފިައާސ ދެއިްކދާނެތޯ.  
ިސްސޓަމް ގެންގުޅީޭނ ިކިހނެއްތޯ.  

1. ރަށު ރައިްްޔތުންގެ ބިައވިެރވުން.
ރަށަށް ބޭނުންވީަނ ކޮންކަހަލަ ވޯޓާރ އެންޑް ެސިނޓަޭޝން ިސްސޓަމެއްތޯ ބަލާ ހަދަންވީާނ ރަށުރައިްޔތުންގެ މެދުގިައ ވާހަކަ ދެކިެވގެންނެވެ.

އެންމެ ކުޑަވެގެން ިތޔަބޭފުޅުން ިސްސޓަމް ިހންގާހެދުމަށިާއ ިސްސޓަމް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ިތޔަފަރާތުން ިސްސޓަމް 
ިހންގާ ބަލަހައްޓާހަދަންވާނެއެވެ. އިަދ ރައިްޔތުން އަތުން ފިައާސނަގާނެ ިނޒާމަކިާއ އިަދ ިތމާވެށްޓަށް ިދމާވެދާނެ ރަނގަޅު އިަދ ނުރަނގަޅު 

ކަންކަމިާއ މެދު ިވްސނަންވާނެއެވެ.

ޤިާއމް ކުރިެވފިައވާ ިސްސޓަމް އީަކ ިދގުމުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓޭނެ އެއްޗަކަށް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ، އިަދ ިމގޮތުން ިމފަދަ ވޯޓަރއެންޑް ެސިނޓަޭޝން 
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފަރުމާކުރުމުގެ ކިުރން ިވްސނާ ރަނގަޅު ިނންމުން ިނންމަންވާނެއެވެ.

2. ިމހާރު ބެހެއިްޓ މަަސއްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ވޯޓަރ އެންޑް ެސިނޓަޭޝން ިނޒާމުތައްް.
ހަނދާންކުރުން މިުހންމު ކަމީަކ ިމހާރު ރާއްޖެތެރިޭގނަ ރަށްރަށުގިައ ިމވަގުތު އިަމއްލަ ގޭގޭގިައ ބޭނުންކުރާކަހަލަ ިނޒާމުތައްް ގެންގުޅޭކަމެވެ. 
އީެއ ބިުއމަށިާއ ކެއްކުމަށް ވާރޭފެނިާއ، އިަދ އެހިެނހެން ބޭނުންތަކަށް ވަޅުފެނެވެ. ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާފެން ިހނދީެނ ފެނިްބމަށް ިހންދުމަށް 
ހަދާފިައވާ ވަޅުގަނޑަށެވެ. އިަދ ފާޚާނާ ިއން ބޭރުވާ ނިަޖްސފެން އެފެން ިބމަށް ިހންދުމަށް ހަދާފިައވާ ވަޅުގަނޑަށެވެ. ިމހިުރހާފެނެއްވްެސ 

ިހނދީޭނ ގޭ ހަތަރުފާރު އެތެރޭ ިބންގަނޑަށެވެ.

ިމފަދަ ިނޒާމުތައް ިހންގާހަދީާނ ގޭތެރޭގިައ ިދިރއުޅީޭމހުންނެވެ. ިމކަމަށް ިހނގީާނ ވަރަށް ކުޑަޚަރަދެކެވެ.  އިަދ ިމފަދަ ިނޒާމުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް 
ިމފަދިަނޒާމެއް ފިެއލް ވެއްޖެނަމަ އުނދަގޫތަކިާއ ކިުރމިަތވާނީެތ  ހަމައެކިަނ ބޭނުންވީަނ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކިާއ ިހތްވަރެވެ. ގޭގޭގިައ ބޭނުންކުރާ 

ގޭގިައ ިދިރއުޅީޭމހުން ިމފަދަ ިނޒާމުތައް ބަލަހަައްޓައެވެ.
ރަނަގަޅަށް  ވަރަށް  ިނޒާމުތަކީަކ  ިމފަދަ  ވެފިައ،  ިނޒާމުތަކަކަށް  ޒާތުގެ  ގެނިެވދާނެ  ކިުރއެރުމެއް  ކުރެވޭވަރުގެ  ފާހަގަ  ިނޒާމުތަކީަކ  ިމފަދަ 

ވޭތުވިެދޔަ އަހަރުތަކުގިައ މަަސއްކަތް ކޮށްފިައވާ ިނޒާމުތަކެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ރަަށްށ އްެނމެ ކުިރއުެރްނ ިލބޭެނ ގޮތީަކ ޮކަބިއާބ ؟ 4

fekcTc xITc.ް3.ރައިްޔތުންނަށް ްސީކމްްސ ތަޢާރަފްކުރުނ
ރައިްޔތުންނަށް ތަޢާރަފް ކުރެވޭ ްސީކމްތަކުގިައ ިހމެނޭ ދެބާވަތީަކ ވޯޓަރ ަސޕްލިައ )ިބމުން ފެންނަގާނެ ިނޒާމިާއ ލޮނު ފެނަށް ހަދާ ޕްލާންޓް( 

އިަދ ީމގިެއތުރުން ނަރުދަމާ ިނޒާމެވެ.

ފިައދާ   .i
ރަނގަޅަށް ިމިނޒާމުތައްް މަަސއްކަތް ކޮށިްފނަމަ ިތީރގިައ ިމވާ ފިައދާތައް ވާނެއެވެ.

ފެންފޯރުކޮށްދޭ ިނޒާމު.  
ބައެއް ވަޅުތަކަށް ވުރެ ފެނީްމރުވުން.  

ވާރޭފެނަށް ވުރިެގނިައން ިލބެން ހުރުން.  
ފެން ީމރުކުރުމަށިާއ ާސފުފެނަށް ހެދުމަށް ިގނަމަަސއްކަތް ތަކެއް ކުރިެވ ފެނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން.  

ިއނާްސނުންގެ ިޞއްޙަތު ރަނގަޅުވުން.  
ފޭަސހިައން ފެނަށް ރައްްކާތިެރކަން ިލބުން ިމާސލު: ިބމުގިައ ފެންރައްްކާކުރެވޭ ަސރަޙައްދު.  

ނަރުދަމާ ިނޒާމު.

ީމރުފެނުގެ ތެރިެއން ނިަޖްސ ވެފިައވާ ފެން ވިަކވުން.  
ޖަރީާސމިާއ އެހިެނހެން މާއްދާތަކުން ފެންރައްކާތިެރވުން.  

ނަރުދަމާ ިނޒާމު ރައްކާތިެރކުރުމިާއ ނައްތާލާނެ އާގޮތްތައް ތަޢާރަފްވުން.  
ިއނާްސނުންގެ ިޞއްޙަތު ރަނގަޅުވުން.  
ިތމާވެއްޓަށް ިލބޭ ގެއްލުން ކުޑަވުން.  

ނަމަވްެސ ިމފަދަ ިނޒާމުތައް ރަގަޅަށް ފިައދާހިުރގޮތުގިައ ބޭނުންކުރުމަށް ިތީރގިައ ދެންނިެވފިައވާ ކަންތައްތައް ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ކަމުގެ ތަޖިުރބިާލިބ އެކަމުގެ ހުނަރު ިލިބފިައވާ ީމހުން ިމފަދަ ިނޒާމުތައް ިހންގާ ބެލެހެއްްޓުމުގިައ ޙަރަކާތްތިެރވުން.  
ޤަވިާޢދުން ގޭގިެއން ރައިްޔތުން އާންމުކޮށް ފިައާސ ދައްކާވަރަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ިބލުތަކަށް ފިައާސ ހޯދުން.  

ކަންކުރުވުމަށިާއ، ިބލްތަކަށް ފިައާސ ހޯދުމަށިާއ، ިސްސޓަމް މަރާމާތު ކުރާނެ އެކީަށގެންވާ ކަމަށް ޤިާބލް ީޓމްތައް       
ހަމަޖެއުްސން.  

ް ގެއްލުންތައ  .ii

ކިުރމިަތވުން  މައަްސލަތައް  ިމދަންނަވާ  ިތީރގިައ  ނުވާނަމަ  ިނޒާމުތަކަކަށް  ބެހެއިްޓފިައވާ  ފަރުމާކުރިެވ  ރަނގަޅަށް  ިނޒާމުތަކީަކ  ބެހެއްޓޭ 
އެކީަށގެންވެއެވެ.

ިބންގަނޑު އީަޑގިައވާ  ިގނިައން ފެންނަގަން ފަށިައިފނަމަ  ިމންވަރަށް ވުރެ  ިބމުގިައ ީމރުފެންއެކުލިެވގެންވާ  ބެހެއިްޓފިައވާ ިސްސޓަމުން 
ފެން ލޮނުވާން ފަށާނެއެވެ.

ނަރުދަމާ އިާއ ނިަޖްސ ފެން ރަނގަޅުކުރާނެ ިނޒާމެއް ނެތްނަމަ މޫދަށިާއ ިބނގަނޑަށް ީސދާ ނިަޖހިާއ ނިަޖްސފެން އެކުވާން ފަށާނެއެވެ.
ތަމީްރން ިލިބފިައނުވާ، ކަމަށް ޤިާބލު ނޫން މުވައިްޒފުން އެފަދަ ިސްސޓަމްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ނުބިޭތއްބުން.

ޤިާއމް ކުރިެވފިައވާ ިސްސޓަމެއް ބެހެއިްޓފިައ ހުންނަތާ މިާގނަދުވްަސ ވާންފަށިައިފނަމަ އެފަދަ ިސްސޓަމެއް މަރާމާތު ކުރުމިާއ ިހންގާހެދުމުގެ 
ޚަަރަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން ިއތުރުވެގެން ިދއުން.
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ް ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ
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ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

4.ފެންފޯރުކޮށިްދނުމަށް ިލބެންހިުރ ވީަޞލަތްތަކިާއ އ�ޅިާކޔޭ އަގުތައް.

ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ފެންފޯރުކޮށް ިދނުމަށް ޤިާއމްކުރެވޭ ވީަޞލަތް ތައް ބެލެހެއްޓުމީަކ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އިަދ އެފަދަ ވީަޞލަތެއް ިހންގާ 
ހެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑިެތ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހެއެވެ. އިަދ އެފަދަ ވީަޞލަތް ތަކީަކ ވަރަށް އަގުބޮޑިެތ ިސްސޓަމް ތަކެވެ. އިަދ ިމފަދަ ިސްސޓަމް 

ތަކުގެ މަަސއްކަތަށް ބުރޫއަރާ މައަްސލަތަކިާއ ކިުރމިަތ ވުން ގާތްވެ ފެނުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ިދއުން އެކީަށގެންވެއެވެ.

އަގިާއ ކޮމްޕްލެކިްސީޓ މިަތކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފެންފޯރުކޮށްދޭ ވީަޞލަތްތަކީަކ:

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުން.
ގޭގޭގިައ ބެހެއިްޓފިައވާ ފެންވަޅު.

ރަށްރަށުގެ ޢާއްމުތަންތާގިައ ބެހެއިްޓފިައ ހުންނަ ވަޅު.
ކިޮމއުނަލް ގްރައުންޑް ވޯޓަރ )ިއނިްފލްޓްރަޭޝން ގެލީަރ( އިަދ ިޑްސޓިްރިބއަުޝން ިސްސޓަމް. 

ލޮނު ފެނަށް ހަދާ ޕްލާންޓިާއ ިޑްސޓިްރިބއަުޝން ިސްސޓަމް.

ވާރޭފެން ރައްކާކުރުމަށިާއ ގޭގޭގެ ވަޅުތަކުން ފެންބޭނުންކުރެވޭ ިމންވަރު ގޭގޭގިައ ިދިރއުޅީޭމހުން ނަށް ރަނގަޅަށް އެގޭނެއެވެ.ކީުރގިައ ހަމައެކިަނ 
މަަސއްކަތުގެ އަގުނަމަވްެސ ފަހުން ފަންޕިާއ ޕަންޕަށް އަޅަން ޖެހޭ ތެލުގެ އަގިާއ ްސޕެއަރ ޕާރޓް ގެ އަގުތަކެވެ.ިމފަދަ ޓެކްނޮލީޮޖ ތަކީަކ 
އެތަކެއް އަހަރެއްވަންދެން ބޭނުން ކޮށްފިައވާ ޓެކްނޮލީޮޖ ތަކެވެ. އިަދ އެފަދަ ޓޭކްނޮލީޮޖ އީަކ ކިުރއެރުން ހޯދާ އިަދ އެކަމަކަށް އެކީަށގެންވާ 
ކަމެކެވެ. ގޭގޭގިައ ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަޅިާއ ފެން, ޕަންޕުން ނެގުމިާއ ތެލުގެ ޚަރަދިާއ ޕަންޕު ހަލާކުވެ އައު ޕަންޕެއް ބެހެއްޓުމުމުގެ ޚަރަދަށް 

ގާތަގަޑަކަށް ޔޫ.އްެސ ޑޮލަރަކަށް 0.2ކިޮޑީމޓަރ ޚަރަދުވެއެވެ.

މިުޅމުޖުތަމައުގެ ނުވަތަ މިުޅރަށުގެ ިބމުއީަޑގެ ފެނުގެ ިސްސޓަަމެއް ިހންގުމަށްވްެސ ގާތްގަޑަކަށް ިހނގީާނ އެއްޚަރަދެކެވެ. އިަދ އެހިެނހެން 
އަތޮޅުތައް އެކުލެވޭ ގައުމުތަކުގިައ އަންދާާސ ކުރިެވފިައވީަނ ގާތްގަޑަކަށް ޔޫ.އްެސ ޑޮލަރަކަށް 0.2 ކިޮޑީމޓަރެވެ. ިމފަދަ ިސްސޓަމްތައް މިުޅ 

ޕިެސިފކް އަޯޝންގެ އަތޮޅުތައް ހުންނަ ޤައުމު ތަކުގިައ ވަރަށް ިގނިައން ބޭނުންކޮށް ހަދައެވެ.

މާލޭގިައި ިމހާރު ފެނުގެ އަގުހީުރ ރިުފޔާއަކަށް 7.2 ީލޓަރެވެ. ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގިައ ފެންއުފެއްދުމަށް ދާޚަރަދު މާލެއަށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ. 
އިަދ ިހންގުމަށިާއ ބެލެހެއްޓުމަށް ީމހަކަށް ިހނގާޚަރަދުވްެސ ބޮޑުވާނެއެވެ.

5.ިމހާރަށް ިލބެންހިުރ ެސިނޓަޭޝން ޓެކްނޮލީޮޖ އިާއ އަޅިާކޔޭ އަގުތައް.
ވަރަށް ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގިައ ގެންގުޅިެވދާނެ ެސިނޓަޭޝން ޓެކްނޮލީޮޖތައް އެބަހުއްޓެވެ. ިމއަދިާއ ހަމައަށް ހަމައެކިަނ 
ިމފަދަ  ތަކެވެ. ނަމަވްެސ  )ޖަންކަްޝން(  ވަޅުގަނޑު  ހިެދފިައވާ  ިބމުއީަޑގިައ  ފެނިްހންދުމަށް  ިދމާވެފިައވީަނ ނިަޖްސ  އެއްޗަކަށް  ރަނގަޅު 
ވަޅުގަނޑުތައް ބަހައްޓިައގެންވްެސ ިބމުއީަޑގިައވާ ފެން ތަޣައްޔަރުވުމުން ަސލާމަތް ކުރިެވފައެއް ނުވެއެވެ. ިމހެން ިދމާވެފިައވީަނ ވަޅުގަނޑު 
ފަރުމާކުރިެވފިައވާ ގޮތް ގްޯސވެގެންނިާއ ވަޅުގަޑު ހިެދފިައވާލެއް ފަރުވާކުޑަކަމުންނިާއ، އިަދ ބެލެހެއްޓުމުގިައ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ަސބަބުން ނެވެ. 

ިމފަދަ މައަްސލަތައް ިދމާވަާސބަބު ިމފަދަ ކޮމްޕޮލެކްްސ ޓެކްނޮލީޮޖތަކަށް ބަޔާން ކޮށް ފާޅުކުރުމީަކ ވަރަށް މިުހންމު ކަމެކެވެ.

ފެންފޯރުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލީޮޖތަކަށް ބަލިާއރު ިގނިައން ކޮމްޕްލެކްްސ ެސިނޓަޭޝން ޓެކްނޮލީޮޖތައް ފެންވަަރު ރަނގަޅު ބޭކާރުފެން އުކާލެވޭ ގޮތިާއ 
އިަދ ިތމާވެށްޓަށް ބޮޑު އަަސރެއް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭވާހަކަ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ިމފަދަ ިސްސޓަމް 
ތަކީަކ ބެލެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫ އިަދ ިހންގުމަށް ބޮޑުޚަރަދެއް ިހނގާ އިަދ ިސްސޓަމްވްެސ އަގުބަޑު ވާނެއެވެ. އިަދ ިގނަފަހަރު މައަްސލަތައް 

ދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ދެއެވެ. ިދމާވުންވްެސ އެކީަށގެން ވެއެވެ، އިަދ ިމހެންކަމުން އާދިައގެ ޓެކްނޮލީޮޖ ތަކަށްވުރެ ިޚި

6.ބޭނުންކުރިެވދާނެ އެހިެނހެން ގޮތްތައް.

ފެންބޭނުންވާ ިމންވަރިާއ ބޭނުންކުރާ ވަރިާއ އިަދ އޭގެ ަސބަބުން ފެންނެގޭ ިމންވަރިާއ އުކާލެވޭ ނުވަތަ ނައްތާލެވޭ ިމންވަރު މަދުކުރުމަށް 
ބޭނުންކުރިެވދާނެ ވަރަށް ިގނަ އެހިެނހެން ގޮތްތައްވްެސ އެބަހުއްޓެވެ. ީމގެތެރޭގިައ:

ޑްރިައ އޯރ ކޮމްޕްޯސޓް ޓިޮއލެޓް- ިމފަދަ ފާޚާނާއަކުން ފެންބޭނުން ނުކުރާ ނަމަވްެސ ކޮމްޕްޯސޓް އުފެއްދުމުގެ ަސބަބުން ިބމުގެ ފެންގަޑު 
ތަޣައްޔަރު ނުވެއެވެ.

ގްރޭ ވޯޓަރ ީރޔްޫސ- އެއްޗިެތ ދޮވުމަށް ބޭނުން ކުރާފެން ިބންގަނޑަށް ިހންދުން ިމގޮތުން ިބމުއީަޑގިައވާ ީމރު ފެންފަށަލިައގެ ީމރުކަން 
ދެމެހެއްޓޭނެއެވެ.

ފެން ިއްސރާފުނުކުރުން- ފެން ބޭނުން ކުރިާމންވަރިާއ ބޭނުންކުރަނީްވ ިމންވަރާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމު ރައިްޔތުން ިކޔަވިައިދނުމުގެ ޒީަރޔިާއން 
ހޭލުންތިެރ ކުރުވުން އިަދ ތާނީގތައް ީލކުވުން މަދުކުރުވުން.

7.ކުރުމަށް މިުހންމު ުސވާލު ތައް:
ކުރަންޖެހޭ  އެކަމުގިައ އުޅީޭމހުންނިާއ ިތޔަބޭފުޅުންނިާއ ކޮންމެހެން  ފަރުމާކުރިާއރު  ިނޒާމު  ވީަޞލަތްތަކިާއ ނަރުދަމާ  ިތީރގިައިމވީަނ ފެނުގެ 

ުސވާލުތަކެކެވެ.

ް ރަށުގިައ ވޯޓަރ ިރޯސްސ އެެސްސމެންޓެއް ކުރިެވފިައވޭތަ؟ ނުކެރެވޭނަމަ އެމް.ޑަބިްލއު.އްެސ.އޭ މެދުވިެރކޮށް ކުރުނ  )1

ިކހާވަރެއްގެ ީމރުފެން ރަށުން ނިެގދާނެތޯ އިާއ ިމކަމުގިައ ބޭނުންކުރިެވދާނެ ރައްކާތިެރ.............  )2

ިމކަމުގެ ަސބަބުން ިތމާވެށްޓަށިާއ ީމރުފެންފަށަލައަށް ިދމާވެދާނެ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކީަކ ކޮބާ؟  )3

ކޮމްޕްލެކިްސީޓ އިާއ ޚަަރަދު މިަތކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ެސިނޓަޭޝން ޓެކްނޮލީޮޖއީަކ. 

ނިަޖްސފެން  ނަމަވްެސ  ލަތެއް  ވީަޞީ ބޭނުންކުރެވޭ  ގޭގޭގިައ  ގޮތުގިައ  އެއްޗެއްގެ  މިުހންމު   - )ޖަންކަްޝން(  ވަޅުގަނޑު  ފެނިްހންދާ 
ިބންގަނޑުތެރެއަށް ފޮނުވާހަދާ.

ފްަސގަނޑުން  ރަށުގެ  ފެން  ނިަޖްސ  ނަމަވްެސ  ވަޅުބޭނުންވާ  ފެނިްހންދާ  ިބމަށް  ިސްސޓަމް-  ްސވެރޭޖް  ގްރިެވީޓ  ބޯރ  ްސމޯލް 
ބޭރުކޮށްދޭ.

ޚަރަދު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޚަރަދިާއ  ތެލުގެ  ނަމަވްެސ  ނުވޭ  ބޭނުމެއް  ވަޅުގަނޑެއް  ފެނިްހންދާ  ިބމަށް  ިސްސޓަމް-  ްސވެރޭޖް  ޕަންޕްޑް 
އެކުލިެވގެންވޭ.

ވިެކއުމް ްސވެރޭޖް ިސްސޓަމް- ޕަންޕްޑް ްސވެރޭޖް ިސްސޓަމްގޮތަށް ނަމަވްެސ ިސްސޓަމް ވިައބަންދުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މީަތ ދަރަޖައެއްގެ 
ފަރުމާކުރުމިާއ ިހންގުމިާއ ބެލެހެއްޓުން ބޭނުންވޭ.

ފެން ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގިައ އުދަގޫތަކެއް އެކަންތައް ިހންގުމިާއ ބެލެހެއްޓމުގިައި އެކުލިެވގެންވެއެވެ.

ކުރެވޭ  ދެވަނަކަމަކަށް  ބޭރުވާންފެށުމުން،  ނިަޖްސފެން  ިމގޮތުން  ވިަކކުރުމެވެ.  ބަޔޯ-ޮސިލޑްްސ  ހަމައެކިަނ  ިހމެނީެނ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ 
މަަސއްކަތީަކ އެފެނުން ިނއުޓިްރއަންޓްްސ ވިަކކުރުމެވެ. ިތންވަނަ މަރުޙަލާގިައ ގްަސތުކުރެވޭ ކަމީަކ އަލުން ދޮވެފިައވާ ހިަޑފެން އަލުން ބޭނުން 

ކުރުމެވެ.އިަދ އީެއ ީރިތފެނަށް ވުން މިުހންމެވެ. ިތންވަނަ މަރުޙަލާ ވަރަށް މަދުންނީޫނ ދިުނޔޭގެ އިެކިހާސބުތަކުގިައ ބޭނުން ނުކުރެވެއެވެ.

ބޯރހޯލް  ފުލް  ހިެދފިައވާ  ނުވަތަ  ބޭރުކުރިެވދާނެއެވެ.  ިޕޓަށް  ޯސކޭޖް  ހިުރ  ހިެދފިައ  ިބމުގިައ  ނިަޖްސފެން  ކުރުމަށްފަހު  ޓީްރޓް  ފެން 
ތަކަށްބޭރުކުރިެވދާނެއެވެ.ނޫންނަމަ އެނިަޖްސފެން ީސ އައުޓްފޯލްްސ ގެއީެހގިައ މޫދަށް ބޭރުކުރިެވދާނެއެވެ.ޯސކޭޖް ިޕޓްްސ އީަކ އެންމެ އަގުހެޔޮ 

އެއްޗެވެ. އިަދ ރަނގަޅަށް ހިެދފިައހިުރ އައުޓް ފޯލްްސ އީަކ އެންމެ އަގުބޮޑު ގޮތެވެ.
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ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

�1

ް ްފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ ފެން ރައްކާތިެރތޯ ބެލުނ

ިތމާވެށްްޓަށިްދމާވާ ކަންތައްތަކުގެ ަސބަބުން މްަސވިެރކަމަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަަސރީަކކޮބާ؟ އިަދ ފެނުގެ ކިޮލީޓ އަށް އަންނާނެ ބަދަލީަކ   )4

ކޮބާ؟

ިމފަދަ ިސްސޓަމެއް އޮޕަރޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ިކހާ ޚަރަދެެއްދާނެ؟  )5

ކޮންމެ ގެއަކުން ިކހާ ވަރެއް ދައްކަންޖެހޭނެ؟  )6

7(  ރަށުން އެވަރަށް ފިައާސ ދެއިްކދާނެބާ؟

8(  ިމިސްސޓަމް މަަސއްކަތް ކުރުމަށް ފަރުމާ ކުރިެވފިައވީަނ ިކހާ މުއްދަތަކަށް؟

9(  ިމިސްސޓަމް ފަރުމާކުރިެވފިައވީަނ ިކތައީްމހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް؟

10( ިމިސްސޓަމް ބަލަހައްޓީާނ ިކިހނެއް؟ ރަށު ރައިްޔތުންތަ ނުވަތަ އިެސްސޓަމް ބަހައްޓިައދޭ ފަރާތުންތަ؟

11( ރަށުގެ ރައިްޔތުންނަށް އިެސްސޓަމް ބޭނުންކުރުމިާއބެހޭ އެކީަށގެންވާ މައުލޫމާތު ިލބީޭނ ިކިހނެއް؟

12( ިސްސޓަމް ހަލާކުވެގެން ރަށު ރައިްޔތުންނަށް މަރާމާތު ނުކުރިެވއްޖެނަމަ ވީާނ ިކިހނެއް؟

AWncmu sWfutWhirukwmWai behE

gEge nwnc/sWrvE kurevunu twnuge nwnc: 

gEgwai mIhunc auLE awdwdu:

suvWlukurevunu fwrWtc:

gEgwai auLE fwsc awhwrunc dwSuge kudincge awdwdu:

rwSuge nwnc:

tWrIKc:

suvWlu kurifwrWtc:

mwqWmc:

fenc tWncgI

1- gEgwai bOnc bEnunc kurwnI

 h. vwLufenc   S. vWrEfenc   n. aehenihenc  

2- gEgwai vWrEfenc tWncgIaeac hurEtw?

 h. simencti   S. kwLuhwnc   n. tWncgIge boDuminc lITwrunc

3- vWrE fenc huscve kihW muacdwteac vEtw?

 h. mwsc   S. huheac nuvE

4- gEgwai vWrE fenc bEnunc kurwnI kIackurwnc?

 h. mwsc   S. huheac nuvE

5- gEgwai bOfenc netigenc aehenctwnwkunc fencgencnwnInwmw aefenc gencnwnI konctWnwkunc?

 h. misckitu vwLunc  S. aWncmu tWncgInc  n. aehenc twnwkunc

6- gEgwai bOfenc negumwSc aiscve auLenI kWku?

7- vWrEfenc tWncgI hurI rwngwLwSc sWfu kurevifwaitw?

 tWncgI bwhwacTWfw huri hisWbu hurI sWfukoSc

 furWLWai diyw dovi hurI rwngwLwSc sWfukoSc

 tWncgIge mwti hurI sWfukoSc 

 gwsc nuvwtw gofigwnDeac furWLumwacCwac vWhenc aelifwaeac netc

 tWncgI hurI dirEtwkeacCwSc nuvwdevEnEhenc bwncdukurevifwai

 vWrE nuvehEgwDIgwai diywdovi aWai hoLi huncnwnI tWncgIaWai nuguLW

 h. aWaekE   S. nUnekE 

fenc vwLu

8- rwSugwai fWKWnW nizWmeac qWaimc kurevifwaivEtw?

 h. aWaekE   S. nUnekE    

9- fWKWnW kurumwSc bEnunckurwnI konctwneac

 h. fWKWnW   S. gifili   n. awtiri

01- nwjiscvwLugwnDu beheacTifwai huncnwnI fencvwLWai kihW durumineacgwaitw?

 h. duruminc )mITwrunc(   S. 51 mITwrwSc vure durugwai

11- gEgwai sepcTikc TEnckeac hurEtO?

 h. hurE   S. nuhurE
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21- nwjiscfenc nwactWlwnI kihinetc?

 h. sepcTikc TEncku meduverikoSc gOtitereawSc   S. hoLIlwainc meduverikoSc bErwSc   

31- nwjisc vwLugwnDu gwvwaidunc sWfukurwnctO?

 h. kurE   S. nukurE 

41- sWfukurWnwmw sWfukoScfwai nwgWtwketi nwactWlwnI kihinetc?

 h. gOtitereawSc  S. mUdwSc   n. kuniawLW swrwHwacdwSc

51- vwLufenc twGwacywruvWkwhwlw aeacvesc kwmeac fencnwnc huritO?

 vwLukwairihurI sWfukoSc

 vwLukwairinc aeacvesckwhwlw nubwaivwheac nuduvW

 vwLu hurI mwtijwhW aeacCeac nuvwdevEgotwSc

 vwLugwai rendulWfw netc

 twLuncgwnDugwai rendulWfw netc

 vwLW kwairi hisWbeacgwai kuni awLWtwneac netc

61- vwLufenugwai aeacvesc mwacswlwaeac auLEtO?   nuvwtw nUnctO? 

 auLEnwmw koncmwacswlwaeactO:

 h. vwsc duvunc  n. rwhw

 S. kulw   r. aehenihenc

AWncmu sWfutWhirukwnc

71- gEgwai swaibOni beheacTifwai hurI?

 h. bwdigEgw   S. fWKwnWgw   n. kWgEgw

81- gEge aeacvesc mIhwkwSc bErwSc hincgunc jehifw vEtO? awdi jehifw vWnwmw jehenc meduverivW swbwbu

 h. awdwdu   S. Aumuru

91- gEge sWfukwnc hurI?

 h. vwrwSc sWfukoSc   S. sWfukoSc   n. sWfeac nUnc

02- bOfenc nwgW gotWai gEterEgwai bEnunc kurWgotc rwngwLwSc belumwScfwhu twGwacywruvWfwdw aeacvesc mwacswlwaeac fWhwgwkurevEnwmw aekwmeac liyE?

12- AWailWge BiacHI aehIterinc geawScvwDwai gwncnwvWairu tirIgwai mivWkwnctwactwkW medu mwxcvwrW kurevEtO?

 swaibOni lwaigenc awtc dovumuge muhincmukwnc

 bOfenc rwackWterigotugw negunc

 kWbOtwketi gencguLumugwai sWfutWhirukwmuge muhincmukwnc

 kuDwkudinc bErwSc hincgumWai fwnivunc

22- vwLufenc bEnunc kurwnI nwmw kwackwaigenc bEnunc kurwnI kIacve?

BiacKI aehIterincge fwrWtunc mwAulUmWtu sWfukurunc.

- rwSuterEgwai bErwSc hincgunc nuvwtw TwaifoaiDc fwdw bwlitwac AWncmukoSc auLEtO

- vwrEvehE duvwscvwru bErwSc hincgunc nuvwtw TwaifoaiDc fwdw bwlitwac ginwvWkwnc fWhwgw kurevEtO

- vEtuvediyw hwmwsc duvwhu bErwSc hincgumWai TwaifoaiDc fwdw bwlitwac jehifwaivW mIhuncge AwdwdWai kwmWbehE mwAulUmWtu hOdunc
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: aufeacdIlivc aencDc lWrnc aencvwywrwncmwncTc aeDiyukExwnc aWai 
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