


ަސފްޙާ ަނމަްބުރ ުސުރީޚ
1 ތަޢަާރފް

2 ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމުގެ ފަިއާދ

4 ގާތްުނދޭ ިކުރަގިއ އެކުލިެވގްެނވާ ބަާވތްތައް

6 ގާތްުނދޭ ިކުރ އުފެދޭގޮތިާއ ައިދ ކުއާްޖއާ ހަަމައށް ވިާޞލުވާގޮތް

6 ޕްރޮލެކިްޓްނ ިރފްލެކްްސ

7 އޮކިްސޓިޯސްނ - ިކުރ ފުޮނަވިއދޭ ހޯރމްޯނ

8 ގާތްުނ ިކުރދްޭނީވ މުއަްދތު

9 ގާތްުނ ިކުރިދުންނ - އެނގްުނ މިުހއްމު ަމއުލާޫމތު

10 ގާތްުނ ިކުރ ދްޭނ ބޭއްވްުނ

12 ކުއާްޖ އަުރަމީތަގިއ ަރނަގޅަށް ިހފެހެއްޓްުނ 

13 ގާތްުނދޭ ިކުރ ބޮވަޭކްނ ަޔީޤްނ ކުުރްނ

13 ގާތްުނދޭ ިކުރ ެނގްުނ

15 ަނަގިއފާވާ ިކުރ ަރއްކާކުުރްނ

16 ަނގާފަިއވާ ިކުރ ިދުންނ

17 ަވީޒފަާއށް ިދއްުނ

17 ގާތްުނ ިކުރ ދެމްުނާދިއުރ ިދާމވާެދެނ ަމއަްސަލތަކާ ަޙއްލު ކާުރެނގޮތް

22 6 ަމްސަވްނދްެނ ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރިދުންނ – އިާއލާ ރޭވުމުގެ ަވީޞަލތެއް

22 ގާތްުނ ިދުނމަުގިއ ޢިާއލާގެ ަދއުުރ

24 އަާދކަާދަތއް

ިފހިުރްސތު





1

ް ތަޢަާރފ
އެކުލިެވގެންވާ  ިމންވަރަށް  މާއްދާއެއް، ބޭނުންވާ  ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ހިުރހާ  ިކރީަކ އުފަންވާ  އެކުލިެވގެންވާ ގާތުންދޭ  ިމންވަރަށް  މާއްދާއެއް، ބޭނުންވާ  ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ހިުރހާ  ިކރީަކ އުފަންވާ  ގާތުންދޭ 

ގުދުރީަތގޮތުން ތައްޔާރު ކުރިެވފިައވާ ފިުރހަމަ ކާނާއެކެވެ. ކުއްޖާއަށް ގުދުރީަތގޮތުން ތައްޔާރު ކުރިެވފިައވާ ފިުރހަމަ ކާނާއެކެވެ. ކުއްޖާއަށް 66 މްަސވަންދެން އެހެން އެއްވްެސ  މްަސވަންދެން އެހެން އެއްވްެސ 

އެއްޗެއް ނީުދ ގާތުނިްކރިުދނުމާ އެއްޗެއް ނީުދ ގާތުނިްކރިުދނުމާ 66 މްަސފުރުމުން ފިައދާހިުރ ިއތުރު ކާނާ ިދނުމާއެކު  މްަސފުރުމުން ފިައދާހިުރ ިއތުރު ކާނާ ިދނުމާއެކު 22 އަހަރު ފުރެންދެން  އަހަރު ފުރެންދެން 

ކަށަވަރު  ވީަނ  ކަމެއްކަން  ކުރާ  ފިައދާ  ިގނަގުނަ  އަށް  މިައީމހާ  ދިަރފުޅަށިާއ  ިކރިުދނުމީަކ  ކަށަވަރު ގާތުން  ވީަނ  ކަމެއްކަން  ކުރާ  ފިައދާ  ިގނަގުނަ  އަށް  މިައީމހާ  ދިަރފުޅަށިާއ  ިކރިުދނުމީަކ  ގާތުން 

ކުރިެވފައެވެ. ިމ ލިުއ ފޮތުގެ މަޤަްޞދީަކ ރާއްޖޭގިައ ިވހާ އުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް، ޚާއަްޞކޮށް މާބަނޑު ކުރިެވފައެވެ. ިމ ލިުއ ފޮތުގެ މަޤަްޞދީަކ ރާއްޖޭގިައ ިވހާ އުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް، ޚާއަްޞކޮށް މާބަނޑު 

އަންހެނުންނަށް ގާތުން ިކރިުދނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާނޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ފޭަސހަކަމާއެކުގިައ އަންހެނުންނަށް ގާތުން ިކރިުދނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާނޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ފޭަސހަކަމާއެކުގިައ 

ފޯރުކޮށް ިދނުމެވެ.ފޯރުކޮށް ިދނުމެވެ.

ިޑމޮގްރިަފކް ހެލްތު ަސރވޭ ިޑމޮގްރިަފކް ހެލްތު ަސރވޭ 20162016--20172017 ިއން ދައްކާ ގޮތުގިައ % ިއން ދައްކާ ގޮތުގިައ %9797 ކިުދންނަށް އެކިުދންގެ އުމުރުގެ  ކިުދންނަށް އެކިުދންގެ އުމުރުގެ 

ކޮންމެވްެސ ިހާސބެއްގިައ ގާތުން ިކރިުލބެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ކޮންމެވްެސ ިހާސބެއްގިައ ގާތުން ިކރިުލބެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ 66 މްަސ ވަންދެން ހަމަ އެކިަނ ގާތުން  މްަސ ވަންދެން ހަމަ އެކިަނ ގާތުން 

ިކރުދީެނ %ިކރުދީެނ %6767 މިައންނެވެ.  މިައންނެވެ. 66 މްަސވަންދެން ހަމަ އެކިަނ ގާތުން ިކރިުދނުމީަކ ޅަފަތުގައިާއ އިަދ ދިާއީމ  މްަސވަންދެން ހަމަ އެކިަނ ގާތުން ިކރިުދނުމީަކ ޅަފަތުގައިާއ އިަދ ދިާއީމ 

ގޮތެއްގިައވްެސ ކުއްޖާއަށް ިލބޭ ފިައދާގެ ިއތުރުން މިައީމހާއަށްވްެސ ދުޅަހެޔޮކަން ިލިބދޭ ކަމެކެވެ. އެހެން ގޮތެއްގިައވްެސ ކުއްޖާއަށް ިލބޭ ފިައދާގެ ިއތުރުން މިައީމހާއަށްވްެސ ދުޅަހެޔޮކަން ިލިބދޭ ކަމެކެވެ. އެހެން 

ކަމުން ކަމުން 66 މްަސވަންދެން ކިާމޔާބު ކަމާއެކުގިައ ހަމަ އެކިަނ ގާތުންދޭ ިކރު ިލބޭ ކިުދންގެ ިންސބަތް ިއތުރު  މްަސވަންދެން ކިާމޔާބު ކަމާއެކުގިައ ހަމަ އެކިަނ ގާތުންދޭ ިކރު ިލބޭ ކިުދންގެ ިންސބަތް ިއތުރު 

ކުރުމީަކ ވަރަށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ. ކުރުމީަކ ވަރަށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ. 

ގާތުން  ދެނެގަތުމުން  މައުލޫމާތު  ފޮތުގިައވާ  ިމ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ިކރިުދނުމިާއ  ގާތުން  ކިުރން  ގާތުން ިވހެއުމުގެ  ދެނެގަތުމުން  މައުލޫމާތު  ފޮތުގިައވާ  ިމ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ިކރިުދނުމިާއ  ގާތުން  ކިުރން  ިވހެއުމުގެ 

ިކރިުދނުމަށް ފޭަސހަވެގެންދާނެއެވެ. އިަދ ގާތުން ިކރުދެމުންދާ ދުވްަސވަރުގިައވްެސ އެއްވްެސ މައަްސލައެއް ިކރިުދނުމަށް ފޭަސހަވެގެންދާނެއެވެ. އިަދ ގާތުން ިކރުދެމުންދާ ދުވްަސވަރުގިައވްެސ އެއްވްެސ މައަްސލައެއް 

ިދމާވާނަމަ ިޞއީްހ ިހދުމަތްދޭފަރާތަކާ މްަޝވަރާކުރާށެވެ.ިދމާވާނަމަ ިޞއީްހ ިހދުމަތްދޭފަރާތަކާ މްަޝވަރާކުރާށެވެ.
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ހަމަ އެކިަނ ގާތްުނ ިކުރިދުންނ

ކަުޑަދިރފުޅްަށ އްެނމެ ަރނގީަޅ މިައީމހާގެ ގާތްުނޭދ ިކުރ 

ކުއްޖާއަށް  ިވޔްަސ  ގާތުން  އެހެނީްމހެއްގެ  ނުވަތަ  ގާތުން  މިައީމހާގެ  ިކރިުދނުމީަކ  ގާތުން  ކުއްޖާއަށް ހަމައެކިަނ  ިވޔްަސ  ގާތުން  އެހެނީްމހެއްގެ  ނުވަތަ  ގާތުން  މިައީމހާގެ  ިކރިުދނުމީަކ  ގާތުން  ހަމައެކިަނ 

66 މްަސ ފުރެންދެން، ގާތުންދޭ ިކރު ިފޔަވިައ އެހެން އެއްވްެސ އެއްޗެއް ނިުދނުމެވެ. ގާތުންދޭ ިކރުގެ  މްަސ ފުރެންދެން، ގާތުންދޭ ިކރު ިފޔަވިައ އެހެން އެއްވްެސ އެއްޗެއް ނިުދނުމެވެ. ގާތުންދޭ ިކރުގެ 

ބެހޭ  ިޞއްޙަތާ  )ދިުނޔޭގެ  ބޭހެވެ.  ދެއްވާ  ޑޮކްޓަރު  އެއްޗީަކ  ދެވޭނެ  ދިަރފުޅަށް  ހަމައެކިަނ  ބެހޭ ިއތުރުން  ިޞއްޙަތާ  )ދިުނޔޭގެ  ބޭހެވެ.  ދެއްވާ  ޑޮކްޓަރު  އެއްޗީަކ  ދެވޭނެ  ދިަރފުޅަށް  ހަމައެކިަނ  ިއތުރުން 

ޖަމިްއއްޔާ(ޖަމިްއއްޔާ(

ކާނާގެ  އެހެން  ފިުރހަމަ  ދެވޭނެ  ބަދަލުގިައ  ިކރުގެ  ގާތުންދޭ  މިައީމހާގެ  ކުއްޖާއަށް  މްަސވަންދެން  ކާނާގެ ހަ  އެހެން  ފިުރހަމަ  ދެވޭނެ  ބަދަލުގިައ  ިކރުގެ  ގާތުންދޭ  މިައީމހާގެ  ކުއްޖާއަށް  މްަސވަންދެން  ހަ 

ބާވަތެއް ނެތެވެ. އިަދ މިައީމހާގެ ގާތުން އަންނިަކރު ގުދުރީަތ ގޮތުން ތައްޔާރުވެގެން އަންނީަނ ފިުރހަމައަށް ބާވަތެއް ނެތެވެ. އިަދ މިައީމހާގެ ގާތުން އަންނިަކރު ގުދުރީަތ ގޮތުން ތައްޔާރުވެގެން އަންނީަނ ފިުރހަމައަށް 

ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް އޭގިައ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ބައްޓަން ކުރިެވގެންނެވެ. މިައީމހާގެ ގާތުންދިޭކރުގިައ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް އޭގިައ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ބައްޓަން ކުރިެވގެންނެވެ. މިައީމހާގެ ގާތުންދިޭކރުގިައ 

ކުއްޖާގެ ިދފީާއ ިނޒާމް ރައްކާތިެރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެނިްޓބީޮޑްސއިާއ ކުއްޖާ ހިެދ ބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖާގެ ިދފީާއ ިނޒާމް ރައްކާތިެރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެނިްޓބީޮޑްސއިާއ ކުއްޖާ ހިެދ ބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ 

އެންޒިައމްްސ އިާއ ހޯމޯންްސތައް އެކުލިެވގެންވެއެވެ. އިަދ ިސކުނިޑ އުފެދުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މިުހއްމު އެންޒިައމްްސ އިާއ ހޯމޯންްސތައް އެކުލިެވގެންވެއެވެ. އިަދ ިސކުނިޑ އުފެދުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މިުހއްމު 

މާއްދާއެއްކަމަށްވާ އޮމެގާ -މާއްދާއެއްކަމަށްވާ އޮމެގާ -33 ފީެޓ އިެސޑިާއ އިަދ ިސކުނިޑ ތަރައީްޤވުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ  ފީެޓ އިެސޑިާއ އިަދ ިސކުނިޑ ތަރައީްޤވުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ 

ލެކްޓްޯސ ިހމެނެއެވެ. ކުއްޖާގެ ނާރުތަކުގެ ވަށިައގެންވާ ިޓޫޝތައް އުފެދުމަށް ބޭނުންވާ ކޮލްެސޓްރޯލްވްެސ ލެކްޓްޯސ ިހމެނެއެވެ. ކުއްޖާގެ ނާރުތަކުގެ ވަށިައގެންވާ ިޓޫޝތައް އުފެދުމަށް ބޭނުންވާ ކޮލްެސޓްރޯލްވްެސ 

ގާތުންދޭ ިކރުގިައ އެކުލިެވގެންވެއެވެ. ިދރާާސ ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގިައ ތައްޔީާރ ިކރު ިދނުމުން އުމުރުގެ ގާތުންދޭ ިކރުގިައ އެކުލިެވގެންވެއެވެ. ިދރާާސ ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގިައ ތައްޔީާރ ިކރު ިދނުމުން އުމުރުގެ 

ފަހުކޮޅުގިައ ބަރުދަން ހުންނަންވާ ިމންވަރަށްވުރެ ިއތުރުވުމިާއ އިަދ ދިާއީމ  ބިަލތައް ޖެހުމުގެ ފުރަުސތު ފަހުކޮޅުގިައ ބަރުދަން ހުންނަންވާ ިމންވަރަށްވުރެ ިއތުރުވުމިާއ އިަދ ދިާއީމ  ބިަލތައް ޖެހުމުގެ ފުރަުސތު 

ިއތުރު ވެއެވެ. ިމގޮތުން ގާތުންދޭ ިކރީަކ ކުއްޖާއަށް އެންމެ ފިުރހަމަަ ކާނާއެވެ. ިއތުރު ވެއެވެ. ިމގޮތުން ގާތުންދޭ ިކރީަކ ކުއްޖާއަށް އެންމެ ފިުރހަމަަ ކާނާއެވެ. 

ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމުގެ ފިައާދ
ކުއްޖަކުވްެސ   ކޮންމެ  ިމީއ  ކާނާއެވެ.  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދިަރފުޅުގެ  ތުއްތު  އުފަންވާ  ިކރީަކ'  ކުއްޖަކުވްެސ  'ގާތުންދޭ  ކޮންމެ  ިމީއ  ކާނާއެވެ.  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދިަރފުޅުގެ  ތުއްތު  އުފަންވާ  ިކރީަކ'  'ގާތުންދޭ 

ހިެދބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ހިުރހާ މާއްދާއެއް، ބޭނުންވާ ިމންވަރަށް އެކުލިެވގެންވާ ގުދުރީަތގޮތުން ތައްޔާރު ހިެދބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ހިުރހާ މާއްދާއެއް، ބޭނުންވާ ިމންވަރަށް އެކުލިެވގެންވާ ގުދުރީަތގޮތުން ތައްޔާރު 

އެއްވްެސ އެއްޗެއް  އެހެން  އެއްވްެސ އެއްޗެއް  މްަސވަންދެން  އެހެން  ކުއްޖަކަށްވްެސ 66 މްަސވަންދެން  ޚާއަްޞ ކާނާއެކެވެ. ކޮންމެ  ކުއްޖަކަށްވްެސ ކުރިެވފިައވާ  ޚާއަްޞ ކާނާއެކެވެ. ކޮންމެ  ކުރިެވފިައވާ 

)ކެއުމުގެ ބާވަތްތައް، ޖްޫސ، ފެން( ނީުދ ގާތުން ިކރިުދނުމިާއ އިަދ  ހަމްަސފުރުމުން ފިައދާހިުރ ިއތުރު )ކެއުމުގެ ބާވަތްތައް، ޖްޫސ، ފެން( ނީުދ ގާތުން ިކރިުދނުމިާއ އިަދ  ހަމްަސފުރުމުން ފިައދާހިުރ ިއތުރު 

ކާނާއާއެކު ކާނާއާއެކު 22 އަހަރު ފުރެންދެން ގާތުން ިކރިުދނުމީަކ އެ ކުއްޖާގެ މިުޅ އުމުރަށިާއ އިަދ މިައީމހާ އަށް  އަހަރު ފުރެންދެން ގާތުން ިކރިުދނުމީަކ އެ ކުއްޖާގެ މިުޅ އުމުރަށިާއ އިަދ މިައީމހާ އަށް 

ިގނަގުނަ ފިައދާ ކުރާ ކަމެއްކަން، ިދރާާސތަކުން ވީަނ ކަށަވަރު ކުރިެވފައެވެ.ިގނަގުނަ ފިައދާ ކުރާ ކަމެއްކަން، ިދރާާސތަކުން ވީަނ ކަށަވަރު ކުރިެވފައެވެ.
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ކުއްޖާ އްަށ

މިައީމހާއްަށ

ިއތުރުވެ   		 ިމންވަރު  އުފެދޭ  ިކރު  ގާތުން  ަސބަބުން  ިދނުމުގެ  ގާތުނިްކރު  އަވަހަށް  ިއތުރުވެ ިވހެއުމަށްފަހު  ިމންވަރު  އުފެދޭ  ިކރު  ގާތުން  ަސބަބުން  ިދނުމުގެ  ގާތުނިްކރު  އަވަހަށް  ިވހެއުމަށްފަހު 

ް ްފޭަސހަކަމާއެކު ކުއްޖާއަށް ިކރިުލބުނ ފޭަސހަކަމާއެކު ކުއްޖާއަށް ިކރިުލބުނ

ފުރަތަމަ އަންނަ އޮލަ ީރނދޫ ިކރު ކުއްޖާއަށް ިލބުމުގެ ަސބަބުން، އޭގިައ ިހމެނޭ އެނިްޓބީޮޑްސ އާ ފުރަތަމަ އަންނަ އޮލަ ީރނދޫ ިކރު ކުއްޖާއަށް ިލބުމުގެ ަސބަބުން، އޭގިައ ިހމެނޭ އެނިްޓބީޮޑްސ އާ   		

ް ްހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހިުރހާ މާއްދާތައް ކުއްޖާއަށް ފިުރހަމައަށް ިލބުނ ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހިުރހާ މާއްދާތައް ކުއްޖާއަށް ފިުރހަމައަށް ިލބުނ

ކުއްޖާ   		 ކަންކަމުން  ބޭރަށިްހންގުންފަދަ  ިދމާވެދާނެ  ިދނުމުން،  ތައްޔީާރިކރު  އިަދ  މާމިުއ،  ކުއްޖާ ފެން،  ކަންކަމުން  ބޭރަށިްހންގުންފަދަ  ިދމާވެދާނެ  ިދނުމުން،  ތައްޔީާރިކރު  އިަދ  މާމިުއ،  ފެން، 

ް ްރައްކާތިެރވުނ ރައްކާތިެރވުނ

ްމަންމައިާއ ކުއްޖާއިާއ ދެމެދު ލޯތްބިާއ ކުލުނު ިއތުރުވެ ޚާއަްޞ ގުޅުމެއް އުފެދުން  		 މަންމައިާއ ކުއްޖާއިާއ ދެމެދު ލޯތްބިާއ ކުލުނު ިއތުރުވެ ޚާއަްޞ ގުޅުމެއް އުފެދުނ

ްިނއުމިޯނއާ އިަދ ިމނޫންވްެސ ނޭވާލާ ިނޒާމުގެ ބިަލތަކުން ރައްކާތިެރކޮށިްދނުން  		 ިނއުމިޯނއާ އިަދ ިމނޫންވްެސ ނޭވާލާ ިނޒާމުގެ ބިަލތަކުން ރައްކާތިެރކޮށިްދނުނ

ްިސކުނިޑ ތަރައީްޤވުން  		 ިސކުނިޑ ތަރައީްޤވުނ

ކުއްޖާ ގާތުން ިކރުބޯން ފެށުމުން ރިަހމު، ކިުރން ހިުރވަރަށް ކުޑަވެެ، ިވހެއުމިާއ ގިުޅގެން ހިަށގަނޑުން ކުއްޖާ ގާތުން ިކރުބޯން ފެށުމުން ރިަހމު، ކިުރން ހިުރވަރަށް ކުޑަވެެ، ިވހެއުމިާއ ގިުޅގެން ހިަށގަނޑުން   		

ބޭރުވާލޭ ނުވަތަ ބީްލޑްވުން ކުޑަކޮށްދޭބޭރުވާލޭ ނުވަތަ ބީްލޑްވުން ކުޑަކޮށްދޭ

ގަނޑުލުމުން   		 އުރަމީަތގިައ  ފެށުމުން  ގާތުނިްކރުދޭން  އަވަހަކަށް  ީވހާވްެސ  ގަނޑުލުމުން ިވހެއުމަށްފަހުގިައ  އުރަމީަތގިައ  ފެށުމުން  ގާތުނިްކރުދޭން  އަވަހަކަށް  ީވހާވްެސ  ިވހެއުމަށްފަހުގިައ 

ް ްރައްކާތިެރކޮށިްދނުނ ރައްކާތިެރކޮށިްދނުނ

ްހަމައެކިަނގާތުން ިކރުދެމުންދާ ދުވްަސވަރުގިައ ބިަލވެ ިއނުމުގެ ފުރަުސތު ކުޑަވުން  		 ހަމައެކިަނގާތުން ިކރުދެމުންދާ ދުވްަސވަރުގިައ ބިަލވެ ިއނުމުގެ ފުރަުސތު ކުޑަވުނ

ްބަރުދަން ކީުރގިައ ހިުރިމންވަރަށް ިއޔާދަވުމުގިައ އަވްަސވުން  		 ބަރުދަން ކީުރގިައ ހިުރިމންވަރަށް ިއޔާދަވުމުގިައ އަވްަސވުނ

ްރިަހމިާއ އުރަމީަތގެ ކެނަްސރުން ރައްކާތިެރކޮށިްދނުން  		 ރިަހމިާއ އުރަމީަތގެ ކެނަްސރުން ރައްކާތިެރކޮށިްދނުނ

ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމުގެ ފިައާދ
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ް ގާތްުނޭދ ިކުރގިައ އެކުލިެވގްެނވާ ާބވަތްތައ

ކޮލްަސޓްރަމް އީަކ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ީރނދޫ ކުލިައގެ ިކރެވެ. އިަދ ީމގިައ ކުއްޖާ ހިެދ ބޮޑުވުމަށް ކޮލްަސޓްރަމް އީަކ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ީރނދޫ ކުލިައގެ ިކރެވެ. އިަދ ީމގިައ ކުއްޖާ ހިެދ ބޮޑުވުމަށް 

ބޭނުންވާ ވަރަށް ޚާއަްޞ ިގނަ މާއްދާތައް އެކުލިެވގެންވެއެވެ.ބޭނުންވާ ވަރަށް ޚާއަްޞ ިގނަ މާއްދާތައް އެކުލިެވގެންވެއެވެ.

ކަޮލްސޓަްރމް

ފިޯމލްކް

ހިައްނޑް ިމލްކް

		  ާ ާ“ކޮލްަސޓްރަމް” އުފެދީެނ މާބަނޑު ދުވްަސވަރުގިައ، އިަދ ިވހެއުމަށްފަހުގިައ ިމ ިކރު އަންނަންފަށ “ކޮލްަސޓްރަމް” އުފެދީެނ މާބަނޑު ދުވްަސވަރުގިައ، އިަދ ިވހެއުމަށްފަހުގިައ ިމ ިކރު އަންނަންފަށ

ކޮލްަސޓްރަމްގިައ ިވޓިަމން އޭ ގެ ިއތުރުން އެހިެނހެން ިވޓިަމންތަކިާއ އިަދ ކުއްޖާގެ ިދފީާއ ިނޒާމް ކޮލްަސޓްރަމްގިައ ިވޓިަމން އޭ ގެ ިއތުރުން އެހިެނހެން ިވޓިަމންތަކިާއ އިަދ ކުއްޖާގެ ިދފީާއ ިނޒާމް   		

ވަރުގަދަކޮށްދޭ މާއްދާތައް ިގނަ އަދަދަކަށް އެކުލިެވގެންވޭވަރުގަދަކޮށްދޭ މާއްދާތައް ިގނަ އަދަދަކަށް އެކުލިެވގެންވޭ

ނިަޖްސ   		 ނުވަތަ  ބޮޑުކަމިުދއުމަށް  އަލަށް  ާސފުކޮށީްދ  ބަނޑު  ކުއްޖާގެ  ަސބަބުން  ނިަޖްސ ކޮލްަސޓްރަމްގެ  ނުވަތަ  ބޮޑުކަމިުދއުމަށް  އަލަށް  ާސފުކޮށީްދ  ބަނޑު  ކުއްޖާގެ  ަސބަބުން  ކޮލްަސޓްރަމްގެ 

ބޭރުކުރުމަށް އީެހތިެރވެދޭބޭރުކުރުމަށް އީެހތިެރވެދޭ

ނުވާނެ. ގާތުންދިޭކރުން   		 ބޭނުމެއް  ތަކިެތ ިމއުމުރުގިައ ކުއްޖާއަށް  އަންނާރިުދޔަފަދަ  ނުވާނެ. ގާތުންދިޭކރުން މާމިުއ، ފެން  ބޭނުމެއް  ތަކިެތ ިމއުމުރުގިައ ކުއްޖާއަށް  އަންނާރިުދޔަފަދަ  މާމިުއ، ފެން 

ތުއްތު ދިަރފުޅުގެ ކަރިުހއްކުން ިފލުވީާދ ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ މާއްދާތައް ިލއްބިައދޭތުއްތު ދިަރފުޅުގެ ކަރިުހއްކުން ިފލުވީާދ ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ މާއްދާތައް ިލއްބިައދޭ

ގާތުންދޭންފަށާ ކޮންމެފަހަރަކު އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނިަކރުގާތުންދޭންފަށާ ކޮންމެފަހަރަކު އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނިަކރު  		

ދިަރފުޅުގެ ކަރިުހއްކުން ިފލުވީަދ ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ ފެނުގެބިައ ިލއްބިައދޭދިަރފުޅުގެ ކަރިުހއްކުން ިފލުވީަދ ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ ފެނުގެބިައ ިލއްބިައދޭ  		

ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ ޕްރީޮޓންްސ އިަދ ިވޓިަމންްސ ިލއްބިައދޭހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ ޕްރީޮޓންްސ އިަދ ިވޓިަމންްސ ިލއްބިައދޭ  		

ގާތުންދޭން ފަށާތާ ިއރުކޮޅެއް ފަހުން އަންނަ އޮލަ ިކރުގާތުންދޭން ފަށާތާ ިއރުކޮޅެއް ފަހުން އަންނަ އޮލަ ިކރު  		

ހިެދބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ިލއްބިައދޭހިެދބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ިލއްބިައދޭ  		

ދިަރފުޅު ބަނޑުހިައކަން ިފލުވަދޭދިަރފުޅު ބަނޑުހިައކަން ިފލުވަދޭ  		
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އިތުރު މައުލޫމަތުއިތުރު މައުލޫމަތު
    ކޮންމެ ކޮންމެ 100100

އެމް.އެލް އެއްގައިއެމް.އެލް އެއްގައި
މާއްދާމާއްދާ

  ގާތުން ކިރުދޭ އިރުގައި ފުރަތަމަ އަންނަ ކިރާއި ފަހުން އަންނަ ކިރުގާތުން ކިރުދޭ އިރުގައި ފުރަތަމަ އަންނަ ކިރާއި ފަހުން އަންނަ ކިރު
  ތަފާތެވެ. ކުއްޖާ ދަމަން ފަށާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަކިރު ހުންނާނީތަފާތެވެ. ކުއްޖާ ދަމަން ފަށާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަކިރު ހުންނާނީ

ފެންކޮށެވެ.ފެންކޮށެވެ.
ބޮމުންދާއިރު ކިރު  ގާތުން  ކުއްޖާ  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  އެކުލެވެނީ  ބޮމުންދާއިރުފެޓް  ކިރު  ގާތުން  ކުއްޖާ  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  އެކުލެވެނީ      ފެޓް 
ކުލައެއްގައި ކްރީމް  ހުންނާނީ  ކިރު  މި  ކިރުގައެވެ.  އަންނަ  ކުލައެއްގައިފަހުން  ކްރީމް  ހުންނާނީ  ކިރު  މި  ކިރުގައެވެ.  އަންނަ    ފަހުން 
އުރަމަތިން ލިބެނީ  އަށް  ކުއްޖާ  މިބައި  ކިރުގެ  އޮލަކޮށެވެ.  އުރަމަތިންތަންކޮޅެއް  ލިބެނީ  އަށް  ކުއްޖާ  މިބައި  ކިރުގެ  އޮލަކޮށެވެ.    ތަންކޮޅެއް 
  ކިރުހުސްވަންދެން ކުއްޖާ ދަމާނަމައެވެ. ކުއްޖާގެ ބަރުދަން އިތުރުވާނީވެސްކިރުހުސްވަންދެން ކުއްޖާ ދަމާނަމައެވެ. ކުއްޖާގެ ބަރުދަން އިތުރުވާނީވެސް

  މިބައި ލިބިގެންނެވެ.މިބައި ލިބިގެންނެވެ.

3.53.5 ގމ. ގމ. ފެޓްފެޓް

ހަކުރަކުން ބާވަތެއްގެ  ޚާއްޞަ  ހުންނަ  ކިރުގައި  ލިބެނީ  މާއްދާ  ހަކުރަކުންމި  ބާވަތެއްގެ  ޚާއްޞަ  ހުންނަ  ކިރުގައި  ލިބެނީ  މާއްދާ    މި 
ބާވަތްތަކުގެ އެކި  އެކުލެވޭ  ކިރުގައި  ގާތުންދޭ  އިންނެވެ.  ބާވަތްތަކުގެ)ލެކްޓޯސް(  އެކި  އެކުލެވޭ  ކިރުގައި  ގާތުންދޭ  އިންނެވެ.    )ލެކްޓޯސް( 
  ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް ލިބިދޭ މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ދިފާޢީ ނިޒާމުކާބޯހައިޑްރޭޓްސް ލިބިދޭ މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ދިފާޢީ ނިޒާމު

ވަރުގަދަކޮށްދީ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ލިއްބައިދެއެވެ.ވަރުގަދަކޮށްދީ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ލިއްބައިދެއެވެ.

7.57.5 ގމ. ގމ. ކާބޯހައިޑްރޭޓްސްކާބޯހައިޑްރޭޓްސް

  ތައްޔާރީ ކިރާ )އިންފެންޓް ފޯރމިއުލާ( އަޅާ ބަލާއިރު ގާތުންދެވޭ ކިރުގައިތައްޔާރީ ކިރާ )އިންފެންޓް ފޯރމިއުލާ( އަޅާ ބަލާއިރު ގާތުންދެވޭ ކިރުގައި
  އެކުލެވޭ ޕްރޮޓީންސްގެ މާއްދާތަކާއި ޕްރޮޓީން އެކުލެވޭ މިންވަރު ތަފާތެވެ.އެކުލެވޭ ޕްރޮޓީންސްގެ މާއްދާތަކާއި ޕްރޮޓީން އެކުލެވޭ މިންވަރު ތަފާތެވެ.
ގާތުންދެވޭ ހިލާފަށްް  ޕްރޮޓީންސްއާ  އެކުލެވޭ  ކިރުގައި  ތައްޔާރީ  ގާތުންދެވޭއަދި  ހިލާފަށްް  ޕްރޮޓީންސްއާ  އެކުލެވޭ  ކިރުގައި  ތައްޔާރީ    އަދި 
ކިޑްނީއަށް ކުއްޖާގެ  ކުރުމަށާއި  ހަޖަމް  އެކުލެވިގެންވަނީ  ކިޑްނީއަށްކިރުގައި  ކުއްޖާގެ  ކުރުމަށާއި  ހަޖަމް  އެކުލެވިގެންވަނީ    ކިރުގައި 

ބާރުނުކުރާފަދަ ޕްރޮޓީންސްގެ މާއްދާތަކެވެ.ބާރުނުކުރާފަދަ ޕްރޮޓީންސްގެ މާއްދާތަކެވެ.

0.90.9 ގމ. ގމ. ޕްރޮޓީންސްޕްރޮޓީންސް

  ވިޓަމިން ޑީ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވިޓަމިނާއި މިނެރަލްސްވިޓަމިން ޑީ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވިޓަމިނާއި މިނެރަލްސް
އަށް ކުއްޖާ  ޑީ  ވިޓަމިން  އެކުލެވިގެންވެއެވެ.  ކިރުގައި  ދޭ  އަށްގާތުން  ކުއްޖާ  ޑީ  ވިޓަމިން  އެކުލެވިގެންވެއެވެ.  ކިރުގައި  ދޭ    ގާތުން 
  ލިބިދިނުމަށްޓަކާ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އަވީގައި ޖައްސާލުމަކީ މުހިއްމުލިބިދިނުމަށްޓަކާ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އަވީގައި ޖައްސާލުމަކީ މުހިއްމު

ކަމެކެވެ.ކަމެކެވެ.
ހުންނަންޖެހޭ ދުވަސްވަރުގައި  ނޑު  މާބަ ނޑުގެބައި  ދަގަ ލޭގެ  ހުންނަންޖެހޭމައިމީހާގެ  ދުވަސްވަރުގައި  ނޑު  މާބަ ނޑުގެބައި  ދަގަ ލޭގެ    މައިމީހާގެ 
ކުއްޖާއަށް މަސްދުވަހުގައި  ކުއްޖާއަށް  މަސްދުވަހުގައި   66 ފުރަތަމަ  ހުރިނަމަ،  ފުރަތަމަ މިންވަރަށް  ހުރިނަމަ،    މިންވަރަށް 
ރައްކާ ނޑުގައި  ހަށިގަ ކުއްޖާގެ  ނޑުގެބައި  ދަގަ މިންވަރަށް  ރައްކާބޭނުންވާ  ނޑުގައި  ހަށިގަ ކުއްޖާގެ  ނޑުގެބައި  ދަގަ މިންވަރަށް    ބޭނުންވާ 

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

  ކުއްޖާ އަށްކުއްޖާ އަށް
  ބޭނުންވާބޭނުންވާ
  މާއްދާތައްމާއްދާތައް
  ބޭނުންވާބޭނުންވާ
މިންވަރަށްމިންވަރަށް

  ވިޓަމިންސް އަދިވިޓަމިންސް އަދި
މިނެރަލްސްމިނެރަލްސް

ވައިޓް އާއި  އިމިއުނޯގްލޮބިއުލިން  އެކުލެވިގެންވާ  ކިރުގައި  ވައިޓްގާތުންދޭ  އާއި  އިމިއުނޯގްލޮބިއުލިން  އެކުލެވިގެންވާ  ކިރުގައި    ގާތުންދޭ 
އެކިގުނަވަންތަކުގައި ނޑުގެ  ހަށިގަ ގޮހޮރާއި  މާއްދާތަކުން  އެކިގުނަވަންތަކުގައިސެލްސްފަދަ  ނޑުގެ  ހަށިގަ ގޮހޮރާއި  މާއްދާތަކުން    ސެލްސްފަދަ 
      ޖަރާސީމު އަށަގަތުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ ، ޖަރާސީމު ނައްތާލަދެއެވެ. ޖަރާސީމު އަށަގަތުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ ، ޖަރާސީމު ނައްތާލަދެއެވެ. 

  ގިނަ އަދަދަކަށްގިނަ އަދަދަކަށް
އެކުލެވިގެންވޭއެކުލެވިގެންވޭ

  ދިފާއީ ނިޒާމްދިފާއީ ނިޒާމް
  ވަރުގަދަ ކޮށްދޭވަރުގަދަ ކޮށްދޭ
މާއްދާތައްމާއްދާތައް

ް ހިެދބޮޑުވުމިާއ ހަކަތަ ިލިބޭދ މާއާްދތައ
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ގާތްުނޭދ ިކުރ އުފޭެދގާޮތިއ އިަދ ކުއްޖާއާ ހަމައްަށ ވިާޞލުވާގޮތް

ގާތްުނ ިކުރ އުފުެދމާ ޭބުރވްުނ

ޕޮްރލެކިްޓްނ ިރފްލެކްްސ

އުރަމިަތ އުފިެދފިައވީަނ ހިޮޅ އުރަމިަތ އުފިެދފިައވީަނ ހިޮޅ 

ތަކަކާއެކު ކިުދ ކޮތަޅުތަކެއް ތަކަކާއެކު ކިުދ ކޮތަޅުތަކެއް 

ގިުޅފިައވާ  ހިޮޅތަކުގިައ  ގިުޅފިައވާ ިމ  ހިޮޅތަކުގިައ  ިމ 

ިކރު  ގާތުންދޭ  ިކރު ގޮތަށެވެ.  ގާތުންދޭ  ގޮތަށެވެ. 

ކުރިެވފިައ  ރައްކާ  ކުރިެވފިައ އުފިެދ  ރައްކާ  އުފިެދ 

ކޮތަޅު  ކިުދ  ިމ  ކޮތަޅު ހުންނީަނ  ކިުދ  ިމ  ހުންނީަނ 

ތަކުގައެވެ. ތަކުގައެވެ. 

ގާތުންދޭ ިކރު އުފިެދ އިަދ ބޭރުވީަނވްެސ ޤުދުރީަތ ފިުރހަމަ ިނޒާމެއްގެ މިަތންނެވެ. ހޯމޯން ޕްރޯލެކިްޓނިާއ ގާތުންދޭ ިކރު އުފިެދ އިަދ ބޭރުވީަނވްެސ ޤުދުރީަތ ފިުރހަމަ ިނޒާމެއްގެ މިަތންނެވެ. ހޯމޯން ޕްރޯލެކިްޓނިާއ 

  22 ޚާއަްޞ  ވަރަށް  އީެހވެދޭ  ބޭރުކުރުމަށްވްެސ  އިަދ  އުފެއްދުމަށާ  ިކރު  ގާތުންދޭ  އީަކ  ޚާއަްޞ އޮކިްސޓިޯސން  ވަރަށް  އީެހވެދޭ  ބޭރުކުރުމަށްވްެސ  އިަދ  އުފެއްދުމަށާ  ިކރު  ގާތުންދޭ  އީަކ  އޮކިްސޓިޯސން 

ހޯމޯނެއެވެ. ކުއްޖާ ގާތުން ިކރު ބިުއމަށް ދަމަން ފެށުމުން ނުވަތަ މަންމަ ކުއްޖާ އާ ދޭތެރޭގިައ ިވްސނަން ހޯމޯނެއެވެ. ކުއްޖާ ގާތުން ިކރު ބިުއމަށް ދަމަން ފެށުމުން ނުވަތަ މަންމަ ކުއްޖާ އާ ދޭތެރޭގިައ ިވްސނަން 

ފެށުމުން ިސކިުޑއަށް މެެސޖެއްދެއެވެ. އިަދ ީމގެ ަސބަބުން އޮކިްސޓިޯސން ހޯމޯން ހަރަކާތްތިެރވާން ފަށާ، ފެށުމުން ިސކިުޑއަށް މެެސޖެއްދެއެވެ. އިަދ ީމގެ ަސބަބުން އޮކިްސޓިޯސން ހޯމޯން ހަރަކާތްތިެރވާން ފަށާ، 

އިަދ އުރަމީަތގެ ވަށިައގެންވާ މްަސތައް ިކރު ބޭރުކުރުމަށްޓަކާ މަަސއްކަތް ފަށައެވެ. އިަދ އުރަމީަތގެ ވަށިައގެންވާ މްަސތައް ިކރު ބޭރުކުރުމަށްޓަކާ މަަސއްކަތް ފަށައެވެ. 

ިކރު  ގާތުން  އިަދ  ދެމުންދިާއރުގައާ  ިކރު  ގާތުން  ފަށީަނ  ޙަރަކާތްތިެރވާން  ހޯމޯން  ިކރު ޕްރޮލެކިްޓން  ގާތުން  އިަދ  ދެމުންދިާއރުގައާ  ިކރު  ގާތުން  ފަށީަނ  ޙަރަކާތްތިެރވާން  ހޯމޯން  ޕްރޮލެކިްޓން 

ިމންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ބިުއމަށް  ިކރު  ގާތުން  ޚާއަްޞ ދައުރީަކ ކުއްޖާ  ިމ ހޯމޯންގެ  ިމންވަރަށް ިދނުމަށްފަހުގައެވެ.  ބޭނުންވާ  ބިުއމަށް  ިކރު  ގާތުން  ޚާއަްޞ ދައުރީަކ ކުއްޖާ  ިމ ހޯމޯންގެ  ިދނުމަށްފަހުގައެވެ. 

ގާތުންދޭ ިކރު އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ތައްޔާރު ކުރުމަށް އީެހވިެދނުމެވެ. އިަދ ރޭގަނޑުގިައ ކުއްޖާއަށް ގާތުން ގާތުންދޭ ިކރު އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ތައްޔާރު ކުރުމަށް އީެހވިެދނުމެވެ. އިަދ ރޭގަނޑުގިައ ކުއްޖާއަށް ގާތުން 

ިކރު ިދނުމުން ޚާއަްޞކޮށް ިމ ހޯމޯން ިއތުރަށް އުފިެދ ގާތުންދޭ ިކރު އުފެދޭ ިމންވަރު ިއތުރު ކޮށްދެއެވެ.ިކރު ިދނުމުން ޚާއަްޞކޮށް ިމ ހޯމޯން ިއތުރަށް އުފިެދ ގާތުންދޭ ިކރު އުފެދޭ ިމންވަރު ިއތުރު ކޮށްދެއެވެ.

ް ްޕްރޮލެކިްޓން ހަރަކާތްތިެރވީަނ ގާތުން ިކރުދެމުންދާ ވަގުތުގައިާއ އިަދ އޭގެ ފަހުނ ޕްރޮލެކިްޓން ހަރަކާތްތިެރވީަނ ގާތުން ިކރުދެމުންދާ ވަގުތުގައިާއ އިަދ އޭގެ ފަހުނ

ް. ކުއްޖާ، ގާތުން ިކރު ބޯން ފެށުން 11. ކުއްޖާ، ގާތުން ިކރު ބޯން ފެށުނ
22. ިސކުނިޑއަށް ޕްރޮލެކިްޓން . ިސކުނިޑއަށް ޕްރޮލެކިްޓން 

ހޯރމޯން ހަރަކާތްތިެރ ކުރުމަށް ހޯރމޯން ހަރަކާތްތިެރ ކުރުމަށް 

ް މެެސޖް ފޮނުވާ  ިދނުންމެެސޖް ފޮނުވާ  ިދނުނ

33. ޕްރޮލެކިްޓން ހޯމޯން ލޭގިައ . ޕްރޮލެކިްޓން ހޯމޯން ލޭގިައ 

ް ްދައުރުވާން ފެށުނ ދައުރުވާން ފެށުނ

44. ޕްރޮލެކިްޓންގެ ަސބަބުން ގާތުންދޭ ިކރު . ޕްރޮލެކިްޓންގެ ަސބަބުން ގާތުންދޭ ިކރު 

ް ްއުފައްދިައިދނުމަށް އީެހތިެރވުނ އުފައްދިައިދނުމަށް އީެހތިެރވުނ
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ގާތްުނ ިކުރ އުފޭެދ ިމްނވުަރ
ކުއްޖާ ގާތުން ިކރު ބޯ ިމންވަރަކަށް ގާތުންދޭ ިކރު އުފައްދައެވެ. ީވމާ ޚާއަްޞކޮށް ިވހިައގެން ފުރަތަމަ ކުއްޖާ ގާތުން ިކރު ބޯ ިމންވަރަކަށް ގާތުންދޭ ިކރު އުފައްދައެވެ. ީވމާ ޚާއަްޞކޮށް ިވހިައގެން ފުރަތަމަ 

ބޭނުންވާ  ކުއްޖާއަށް  ކަމެކެވެ.  އުފެދޭ  ިކރު  ިގނިައން  ިދނުމީަކ  ިކރު  ގާތުން  ިގނިައން  ބޭނުންވާ ދުވްަސކޮޅުގިައ  ކުއްޖާއަށް  ކަމެކެވެ.  އުފެދޭ  ިކރު  ިގނިައން  ިދނުމީަކ  ިކރު  ގާތުން  ިގނިައން  ދުވްަސކޮޅުގިައ 

ިމންވަރަށް ގާތުން ިކރުބޮވޭ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކުޑަކަމުދާ ިމންވަރު ޗެކް ކުރުމުން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. ިމންވަރަށް ގާތުން ިކރުބޮވޭ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކުޑަކަމުދާ ިމންވަރު ޗެކް ކުރުމުން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. 

ިމގޮތުން ފުރަތަމަ ިމގޮތުން ފުރަތަމަ 22 ދުވަހުގިައ  ދުވަހުގިައ 22- - 33 ފަހަރު އިަދ އޭގެފަހުން  ފަހަރު އިަދ އޭގެފަހުން 66 ފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ިގނިައން  ފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ިގނިައން 

ކުޑަކަމުދެވޭނަމަ ކުއްޖާއަށް އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް ގާތުން ދެވޭކަން ޔީަޤންކުރެވޭނެއެވެ. ކުޑަކަމުދެވޭނަމަ ކުއްޖާއަށް އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް ގާތުން ދެވޭކަން ޔީަޤންކުރެވޭނެއެވެ. 

ް ްއޮކިްސޓިޯސން ހޯމޯން ގެ މަަސއްކަތަށް އަަސރުކުރާ ކަންތައްތައ އޮކިްސޓިޯސން ހޯމޯން ގެ މަަސއްކަތަށް އަަސރުކުރާ ކަންތައްތައ

ދަށްވާ ކަންކަންދަށްވާ ކަންކަން އެހީވެދޭ ކަންކަންއެހީވެދޭ ކަންކަން

ދެރަވުންދެރަވުން ކުއްޖާ އާއި ދޭތެރޭގައި ލޯބިން ވިސްނުންކުއްޖާ އާއި ދޭތެރޭގައި ލޯބިން ވިސްނުން

ފިކުރު ބޮޑުވުންފިކުރު ބޮޑުވުން ކުއްޖާގެ އަޑު އިވުންކުއްޖާގެ އަޑު އިވުން

ތަދުވުންތަދުވުން ކުއްޖާ ފެނުންކުއްޖާ ފެނުން

އަމިއްލަ ނަފްސާ ދޭތެރޭގައި ޔަޤީންކަން ނެތުންއަމިއްލަ ނަފްސާ ދޭތެރޭގައި ޔަޤީންކަން ނެތުން ކުއްޖާގައިގާ ބީހިލުންކުއްޖާގައިގާ ބީހިލުން

ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނުންކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު އޮތުންއަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު އޮތުން

އޮކިްސޓިޯސްނ - ިކުރ ފުޮނވިައޭދ ހޯރމްޯނ
33. ކުއްޖާ، ގާތުން ިކރު ބޯން . ކުއްޖާ، ގާތުން ިކރު ބޯން 

ފެށުމުން އުރަމިަތން ިސކުނިޑއަށް ފެށުމުން އުރަމިަތން ިސކުނިޑއަށް 

ިސގްނަލް ފޮނުވިައދޭނެިސގްނަލް ފޮނުވިައދޭނެ

11. ކުއްޖާ، ގާތުން ިކރު ބޯން ފެށުމުން . ކުއްޖާ، ގާތުން ިކރު ބޯން ފެށުމުން 

އިަދ ކުއްޖާއާ މެދު ިވްސނަން ފެށުމުން އިަދ ކުއްޖާއާ މެދު ިވްސނަން ފެށުމުން 

ިސކުނިޑން އޮކިްސޓިޮސން ހޯރމޯން ދޫކުރާނެިސކުނިޑން އޮކިްސޓިޮސން ހޯރމޯން ދޫކުރާނެ

22. އޮކިްސޓިޮސން ހޯރމޯން، . އޮކިްސޓިޮސން ހޯރމޯން، 

ކުއްޖާއާ ހަމައަށް ިކރު ކުއްޖާއާ ހަމައަށް ިކރު 

ފޮނުވިައިދނުމަށް އީެހތިެރވޭފޮނުވިައިދނުމަށް އީެހތިެރވޭ
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ގާތްުނ ިކުރޭދްނީވ މުއަްދތު

ް ގިަޑ ިއރުތެރޭގިައ ކުއްޖާއަށް ގާތުން ިކރު ިދނުން  		 ިވހެއުމަށްފަހުގިައ ފުރަތަމަ ިވހެއުމަށްފަހުގިައ ފުރަތަމަ 11 ގިަޑ ިއރުތެރޭގިައ ކުއްޖާއަށް ގާތުން ިކރު ިދނުނ

ކުއްޖާއަށް ކުއްޖާއަށް 66 މްަސ ވަންދެން ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރު ިދނުން. މްަސ ވަންދެން ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރު ިދނުން.  		

ގާތުން   		 ިމންވަރަކަށް  ބޭނުންވާ  ވަގުތަކު  ކޮންމެ  ބޭނުންވާ  ކުއްޖާ  ރޭގަނޑުގިައވްެސ  ގާތުން ދުވާލިާއ  ިމންވަރަކަށް  ބޭނުންވާ  ވަގުތަކު  ކޮންމެ  ބޭނުންވާ  ކުއްޖާ  ރޭގަނޑުގިައވްެސ  ދުވާލިާއ 

ް ްިކރިުދނުނ ިކރިުދނުނ

ފިުޅ، ތުން ފަދަ ތަކިެތ ނުޖެއުްސން.ފިުޅ، ތުން ފަދަ ތަކިެތ ނުޖެއުްސން.  		

66 މްަސ ފުރުމުން ފިައދާ ހިުރ ކާނާ ތައާރަފް ކުރުމާއެކު ކުއްޖާއަށް  މްަސ ފުރުމުން ފިައދާ ހިުރ ކާނާ ތައާރަފް ކުރުމާއެކު ކުއްޖާއަށް 22 އަހަރު ވަންދެން ގާތުން  އަހަރު ވަންދެން ގާތުން   		

ިކރު ިދނުން.ިކރު ިދނުން.

ިކރިުދނުމީަކ ދުޅަހެޔޮ  ިކރިުދނުމީަކ ދުޅަހެޔޮ  އަހަރު ވަންދެން ގާތުން  ިކރިުދނުމާއެކު 22 އަހަރު ވަންދެން ގާތުން  ިކރިުދނުމާއެކު  މްަސވަންދެން ހަމައެކިަނ ގާތުން  66 މްަސވަންދެން ހަމައެކިަނ ގާތުން 

ިލިބގަތުމަށްޓަކިައ  ފިައދާ  ފިުރހަމަ  ިކރިުދނުމުގެ  ގާތުން  ިބންގަލެވެ.  ފަށިާދނުމުގެ  ކުއްޖަކަށް  ިލިބގަތުމަށްޓަކިައ ޙަޔާތެއް  ފިައދާ  ފިުރހަމަ  ިކރިުދނުމުގެ  ގާތުން  ިބންގަލެވެ.  ފަށިާދނުމުގެ  ކުއްޖަކަށް  ޙަޔާތެއް 

ދިުނޔޭގެ ިޞއްޙަތު ޖަމިްޢއްޔާ އިަދ ޔިުނެސފުން ލަފީާދފިައ ވީަނ:ދިުނޔޭގެ ިޞއްޙަތު ޖަމިްޢއްޔާ އިަދ ޔިުނެސފުން ލަފީާދފިައ ވީަނ:

ކުއްޖާގެ އުމުރުގެ ފުރަތަމަ ކުއްޖާގެ އުމުރުގެ ފުރަތަމަ 22 އަހަރު ދުވަހުގިައ )ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ  އަހަރު ދުވަހުގިައ )ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ 10001000 ދުވްަސ( ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރުގެ  ދުވްަސ( ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރުގެ 

އަވްަސ ިމނެއްގިައ ިސކުނިޑ ތަރައީްޤވެއެވެ. ޚާއަްޞކޮށް އަވްަސ ިމނެއްގިައ ިސކުނިޑ ތަރައީްޤވެއެވެ. ޚާއަްޞކޮށް 66 މްަސވަންދެން ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރިުދނުމީަކ   މްަސވަންދެން ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރިުދނުމީަކ  

ކުއްޖާގެ މިުޅއުމުރުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަގުފިަހ ކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. ީވމާ ިމކަން ޙިާޞލްކުރުމަށްޓަކާ މަންމަ ކުއްޖާގެ މިުޅއުމުރުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަގުފިަހ ކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. ީވމާ ިމކަން ޙިާޞލްކުރުމަށްޓަކާ މަންމަ 

އިާއ ބައްޕަ އިަދ އިާއލާ އީެކގިައ މަަސއްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. އިާއ ބައްޕަ އިަދ އިާއލާ އީެކގިައ މަަސއްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. 

ިވްސނުން  ކުއްޖާގެ  ިކރިުދނުމީަކ  ގާތުން  ހަމައެކިަނ  މްަސވަންދެން  ިވްސނުން   ކުއްޖާގެ  ިކރިުދނުމީަކ  ގާތުން  ހަމައެކިަނ  މްަސވަންދެން   66 ދައްކާގޮތުގިައ  ދައްކާގޮތުގިައ ިދރާާސތަކުން  ިދރާާސތަކުން 

ތޫނިުފިލވާ ކަމެކެވެ. ިމކަމުގެ ަސބަބުން ްސކޫލް ދައުރު ކިާމޔާބުކުރުމާ އިަދ ިގނަ އާމްދީަނ ހޯދާކަމަށް ތޫނިުފިލވާ ކަމެކެވެ. ިމކަމުގެ ަސބަބުން ްސކޫލް ދައުރު ކިާމޔާބުކުރުމާ އިަދ ިގނަ އާމްދީަނ ހޯދާކަމަށް 

ިދރާާސތަކުން ދައްކައެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ކުއްޖާގެ ިދފީާއ ިނޒާމް ވަރުދަގަކޮށް ިދނުމިާއ ލޭމައްޗަށް ިދއުން، ިދރާާސތަކުން ދައްކައެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ކުއްޖާގެ ިދފީާއ ިނޒާމް ވަރުދަގަކޮށް ިދނުމިާއ ލޭމައްޗަށް ިދއުން، 

ހަކުރުބިަލޖެހުންފަދަ ދިާއީމ ބިަލތަކުން ކުއްޖާ ރައްކާތިެރކޮށްދެއެވެ.ހަކުރުބިަލޖެހުންފަދަ ދިާއީމ ބިަލތަކުން ކުއްޖާ ރައްކާތިެރކޮށްދެއެވެ.
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ގާތުން ކިރުދިނުން - އެނގުން މުހިއްމު މައުލޫމާތު 

ހަފްތާހަފްތާ 6-4 6-4 ހަފްތާހަފްތާ 3-2 3-2
ފުރަތަމަ ހަފްތާފުރަތަމަ ހަފްތާ  ދަރިފުޅަށްވީ ކިހާ

 7 7ދުވަހެއް؟
ދުވަސްދުވަސް

6 6 
ދުވަސްދުވަސް

5 5 
ދުވަސްދުވަސް

4 4 
ދުވަސްދުވަސް

3 3 
ދުވަސްދުވަސް

2 2 
ދުވަސްދުވަސް

1 1 
ދުވަސްދުވަސް

ގާތުން ކިރުދިނުމުގައި ގަޑިން ގަޑިއަށް ނުބަލައި، ދަރިފުޅަށް ބެލުން
މީގެ މާނައަކީ ދަރިފުޅުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލައި، ގިނަ ގިނައިން ކިރުދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކުން މަދުވެގެން 8-12 ފަހަރު ގާތުން ކިރު ދޭންވާނެ
ނޫނީ އެއަށް ވުރެވެސް ގިނައިން ގާތުންދޭން ޖެހިދާނެ

 އަދި ދަރިފުޅު ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް ކިރުބޮއި، އަދި ދިރުވާކަން ޔަގީންކުރަންވާނެ

 ދަރިފުޅަށް ގާތުން
 ކިރު ދޭން ޖެހޭނީ
ކިތައް ފަހަރު؟

ނޑު ގާތުން ކިރުދިނުމަކީ ކިރުއުފެދޭ މިންވަރު އިތުރުވާ ކަމެއްް ނޑު ގާތުން ކިރުދިނުމަކީ ކިރުއުފެދޭ މިންވަރު އިތުރުވާ ކަމެއރޭގަ ރޭގަ
ގަވާއިދުން ދަރިފުޅަށް ކިރުދިނުމަކީ، ދަރިފުޅުގެ ފިނިހޫނުމިން އަދި ލޭގައި ހަކުރުގަވާއިދުން ދަރިފުޅަށް ކިރުދިނުމަކީ، ދަރިފުޅުގެ ފިނިހޫނުމިން އަދި ލޭގައި ހަކުރު
އެކުލެވިގެންވާ މިންވަރު ހެޔޮވަރެއްގައި ހިފަހައްޓައިދިނުމަށް އެހީތެރިވާ ކަމެއްއެކުލެވިގެންވާ މިންވަރު ހެޔޮވަރެއްގައި ހިފަހައްޓައިދިނުމަށް އެހީތެރިވާ ކަމެއް

 ލުނބޮލެއްގެ
ސައިޒު

)80-150 ml(

ކިވީއެއްގެ ސައިޒު
)45-60 ml(

 ސްޓްރޯބެރީއެއްގެ
ސައިޒު

)20-30 ml(

 ޗެރީއެއްގެ
ސައިޒު

)5-7 ml(

 ދަރިފުޅުގެ
ނޑުގެ  ބަ
 ސައިޒަކީ
ނޑުގެ ސައިޒު ތަފާތުވުންކިހާވަރެއް؟ ނޑުގެ ސައިޒެވެ. އެކި ކުދިންގެ ބަ ނޑުގެ ސައިޒު ތަފާތުވުންބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ އާއްމުކޮށް ކުދިންގެ ބަ ނޑުގެ ސައިޒެވެ. އެކި ކުދިންގެ ބަ   ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ އާއްމުކޮށް ކުދިންގެ ބަ

އެކަށީގެންވެއެވެ.އެކަށީގެންވެއެވެ.މ

ގ24 ގަޑިއިރުތެރޭ މަދުވެގެންެ 6 ފަހަރު

  ދަރިފުޅު ކުޑަކަމުދިއުން

 ދަރިފުޅު
 ކުޑަކަމުދަނީ
ކިހާވަރަކަށް؟

ރީނދޫ ކުލައިގެ )ކުދި ފުށްފުށަށް ހުންނަ(  ހިކި،
 ކަޅު
 ނުވަތަ
ގަދަފެހި

 ހިކި
 އަދި

ކަޅުކޮށް

 ދަރިފުޅު
 ބޮޑުކަމުދަނީ
ކިހާވަރަކަށް؟

 މުށި، ފެހި ނުވަތަ
ރީނދޫ
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ގާތްުނ ިކުރ ިދުންނ

ގާތްުނ ިކުރޭދްނ ޭބއްވްުނ

ބައެއް ކިުދން އިަމއްލައަށް ފޭަސހަ ކަމާއެކު ގާތުން ިކރުބޯން ދްަސކުރެއެވެ. އެކަމަކު އަނެއްބިައ ކިުދންނަށާ ބައެއް ކިުދން އިަމއްލައަށް ފޭަސހަ ކަމާއެކު ގާތުން ިކރުބޯން ދްަސކުރެއެވެ. އެކަމަކު އަނެއްބިައ ކިުދންނަށާ 

އިަދ މިައންނަށްވްެސ ިކރު ިދނުމަށް އުނދަގޫވެ ިވހެއުމަށްފަހުގިައ ދިަތތަކާ ކިުރމިަތލައެވެ. އެހެންކަމުން އިަދ މިައންނަށްވްެސ ިކރު ިދނުމަށް އުނދަގޫވެ ިވހެއުމަށްފަހުގިައ ދިަތތަކާ ކިުރމިަތލައެވެ. އެހެންކަމުން 

ގާތުން ިކރު ިދނުމުގެ މަަސއްކަތް ިހނގާ ގޮތިާއ، ގާތުން ިކރުދޭން ބާއްވާނެގޮތް އިެގފިައވާނަމަ  ކިާމޔާބު ގާތުން ިކރު ިދނުމުގެ މަަސއްކަތް ިހނގާ ގޮތިާއ، ގާތުން ިކރުދޭން ބާއްވާނެގޮތް އިެގފިައވާނަމަ  ކިާމޔާބު 

ކަމާއެކު ގާތުން ިކރިުދނުން ކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށް ވަރަށް ފޭަސހަ ވެގެންދާ ނެއެވެ.ކަމާއެކު ގާތުން ިކރިުދނުން ކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށް ވަރަށް ފޭަސހަ ވެގެންދާ ނެއެވެ.

މަންމަ ހަމަޖިެހގެން ހުރުމާއެކު އުރަމީަތގިައ ކުއްޖާ ރަނގަޅަށް ިހފެހެއިްޓފިައ ހުރުން ވަރަށް މިުހއްމެވެ.މަންމަ ހަމަޖިެހގެން ހުރުމާއެކު އުރަމީަތގިައ ކުއްޖާ ރަނގަޅަށް ިހފެހެއިްޓފިައ ހުރުން ވަރަށް މިުހއްމެވެ.

ް ްިއީށނދެގެނ ިއީށނދެގެނ

ް ްދެއަތުން ިހފަހައްޓިައގެނ ދެއަތުން ިހފަހައްޓިައގެނ

ގާތްުނ ިކުރިދުނމްަށ ފޭަސހަގޮތެއް ިޚާޔުރކެުރިވާދެނ

ް ްއޮށޯވެގެނ އޮށޯވެގެނ

ް ްއެއްއަތުން ިހފަހައްޓިައގެނ އެއްއަތުން ިހފަހައްޓިައގެނ
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ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމްަށ ކުއްޖާ ާބއްވެާނ ގާޮތިއ ިހފަހައާްޓެނ ގޮތް

ބުރަކީަށގިައ   		 އިަދ  އޮށޯވެގެން  ނުވަތަ  ިއީށނދެގެން،  ފޭަސހަގޮތަކަށް  ިކރިުދނުމަށްޓަކާ  ބުރަކީަށގިައ ގާތުން  އިަދ  އޮށޯވެގެން  ނުވަތަ  ިއީށނދެގެން،  ފޭަސހަގޮތަކަށް  ިކރިުދނުމަށްޓަކާ  ގާތުން 

ް ްބީާލހެއްފަދަ އެއްޗެއް ލައްވިައގެން ިއނުން ނުވަތަ އޮތުނ ބީާލހެއްފަދަ އެއްޗެއް ލައްވިައގެން ިއނުން ނުވަތަ އޮތުނ

ްދިަރފުޅު ގަޔާކިައީރގިައ ބޭއްވުން  		 ދިަރފުޅު ގަޔާކިައީރގިައ ބޭއްވުނ

ްމިުޅ ހިަށގަނޑު އެއްކޮށް ިހފެހެއްޓޭ ގޮތަށް )ބޯ، ކަނދުރާ، ކޮނޑު،ފިައ( ކުއްޖާގެ ގިައގާ ިހފެހެއްޓުން  		 މިުޅ ހިަށގަނޑު އެއްކޮށް ިހފެހެއްޓޭ ގޮތަށް )ބޯ، ކަނދުރާ، ކޮނޑު،ފިައ( ކުއްޖާގެ ގިައގާ ިހފެހެއްޓުނ

ްގަޔިާއ ިދމާލަށް ކުއްޖާ އިަރކޮށް ބާއްވިާއރު ބޮލިާއ ހިަށގަނޑު އެއިްދމާލަކަށް ބޭއްވުން  		 ގަޔިާއ ިދމާލަށް ކުއްޖާ އިަރކޮށް ބާއްވިާއރު ބޮލިާއ ހިަށގަނޑު އެއިްދމާލަކަށް ބޭއްވުނ

ކުއްޖާއަށް ގާތުން ިކރުދެމުންދިާއރުވްެސ ިޚޔާލުތަކިާއ ިފކުރުތައް ދޫކޮށް ހަމަޖިެހލިައގެން އަރާމުގިައ  ކުއްޖާއަށް ގާތުން ިކރުދެމުންދިާއރުވްެސ ިޚޔާލުތަކިާއ ިފކުރުތައް ދޫކޮށް ހަމަޖިެހލިައގެން އަރާމުގިައ    		

ހުރުން މިުހއްމު.ހުރުން މިުހއްމު.

ގާތުން ިދނުމީަކ މިައީމހާ އިާއ ދިަރފުޅު އެކުގިައ ދްަސކުރާ ހުނަރެކެވެ. އެހެންކަމުން ިމކަން އަލަށް ގާތުން ިދނުމީަކ މިައީމހާ އިާއ ދިަރފުޅު އެކުގިައ ދްަސކުރާ ހުނަރެކެވެ. އެހެންކަމުން ިމކަން އަލަށް   		

ތަޖިުރބާ ކުރާ މިައންނަށް އުނދަގޫތަކާ ިދމާ ވެދާނެއެވެ. ތަޖިުރބާ ކުރާ މިައންނަށް އުނދަގޫތަކާ ިދމާ ވެދާނެއެވެ. 

ަސމާލުކްަނޭދްނޖެހޭ ކްަނކްަނ
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ކުއްޖާ އަުރމީަތގިައ ަރނގަޅްަށ ިހފެހެއްޓްުނ
ަރނގަޅްަށ އަުރމީަތގިައ ިހފެހެއިްޓފިައ ހުުރމުގެ ިނާޝްނތައް

ަރނގަޅު ގްޯސ

ްމަންމައިާއ ީވހާވްެސ ގާތުގިައ، މަންމަގެ ބަނޑުގިައ ކުއްޖާ ޖެހޭގޮތަށް ބޭއްވުން  		 މަންމައިާއ ީވހާވްެސ ގާތުގިައ، މަންމަގެ ބަނޑުގިައ ކުއްޖާ ޖެހޭގޮތަށް ބޭއްވުނ

ނޭފަތް ވައްގަނޑުގެ ކޮޅާ ިދމާވާ ގޮތަށް ބޭއްވުންނޭފަތް ވައްގަނޑުގެ ކޮޅާ ިދމާވާ ގޮތަށް ބޭއްވުން  		

ްހިަށގަނޑު ީސދަލަށް ބޭއްވުން  		 ހިަށގަނޑު ީސދަލަށް ބޭއްވުނ

ްމިުޅ ހިަށގަނޑު ިހފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ބޭއްވުން  		 މިުޅ ހިަށގަނޑު ިހފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ބޭއްވުނ

ްއުރަމީަތގިައ ރަނގަޅަށް ިހފެހެއިްޓފިައ ހިުރކަން ޔީަގން ކުރުން  		 އުރަމީަތގިައ ރަނގަޅަށް ިހފެހެއިްޓފިައ ހިުރކަން ޔީަގން ކުރުނ

ދިެއިގިލން   		 ދިެވދާނެއެވެ.  ަސޕޯރޓް  ިހފެހެއްޓޭގޮތަށް  އުރަމިަތ  އަތްޖައާްސލިައގެން  ދިެއިގިލން މޭމީަތގިައ  ދިެވދާނެއެވެ.  ަސޕޯރޓް  ިހފެހެއްޓޭގޮތަށް  އުރަމިަތ  އަތްޖައާްސލިައގެން  މޭމީަތގިައ 

އަޅާނެފަދަ  ހުރްަސ  ބޭރުވުމަށް  ިކރު  ކަންކަމީަކ  ިފތުންފަދަ  ިހފެހެއްޓުމާ  ވައްގަނޑު  އަޅާނެފަދަ އުރަމީަތގެ  ހުރްަސ  ބޭރުވުމަށް  ިކރު  ކަންކަމީަކ  ިފތުންފަދަ  ިހފެހެއްޓުމާ  ވައްގަނޑު  އުރަމީަތގެ 

ކަންކަމެވެ.ކަންކަމެވެ.

ކުއްޖާގެ ނޭފަތް އުރަމީަތގިައ ޖެހުމުން އަނގަ ބޮޑަށް ހުޅުވާނެއެވެ. ިމފުރަުސތުގިައ ކުއްޖާ މަންމައާ ކުއްޖާގެ ނޭފަތް އުރަމީަތގިައ ޖެހުމުން އަނގަ ބޮޑަށް ހުޅުވާނެއެވެ. ިމފުރަުސތުގިައ ކުއްޖާ މަންމައާ   		

ގާތަށް ގެންެސ ވައްގަނޑު ކުއްޖާގެ އަނގަޔަށް ލައްވާށެވެ.ގާތަށް ގެންެސ ވައްގަނޑު ކުއްޖާގެ އަނގަޔަށް ލައްވާށެވެ.

މީަތގިައ ފާހަގަކޮށްފިައވާ ކަންކަމަށް ަސމާލުކަނީްދގެން އިާއލާގެ އެހެން މެންބަރުންނަށްވްެސ ގާތުން މީަތގިައ ފާހަގަކޮށްފިައވާ ކަންކަމަށް ަސމާލުކަނީްދގެން އިާއލާގެ އެހެން މެންބަރުންނަށްވްެސ ގާތުން   		

ިދނުމަށް އީެހތިެރވެވޭނެއެވެ.ިދނުމަށް އީެހތިެރވެވޭނެއެވެ.

ނޭފަތް އުރަމީަތގިައ ޖިެހފިައ ހުއްޓްަސ ކުއްޖާ ރަނގަޅަށް ނޭވާލަމުން ގެންދާނެއެވެ. އިަދ ގާތުން ިކރު ނޭފަތް އުރަމީަތގިައ ޖިެހފިައ ހުއްޓްަސ ކުއްޖާ ރަނގަޅަށް ނޭވާލަމުން ގެންދާނެއެވެ. އިަދ ގާތުން ިކރު 

ބިުއމަކަށް އެއްވްެސ އުދަނގުލެއް ނުވާނެއެވެ.ބިުއމަކަށް އެއްވްެސ އުދަނގުލެއް ނުވާނެއެވެ.

ް ގާތްުނ ިކުރިދުނމްަށ ކުއްޖާ ާބއްވިާއުރ ަސމާލުކްަނޭދްނީވ ކްަނތައ

1. އަުރމަތީގެ ކަޅަުބއިގެ ތިރިއްަށވެުރްނ 

މަތްިނ ޮބޑްަށ ފްެނަންނ ހުުރްނ

2. ކުއްޖާގެ އަނގަ ވަަރްށ 

ޮބޑްަށ ހުޅުވިފައި ހުުރްނ

3. ތީިރތްުނފަތް 

ފޮުރޅިފައި ހުުރްނ

4. ކުއްޖާގެ ދަތޮްދޅި އަުރމަތީގައި 

ޖެހިފައި ހުުރްނ

4

3

2

1
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ގާތްުނޭދ ިކުރ ބޭޮވކްަނ ަޔޤްީނ ކުުރްނ

ގާތްުނޭދ ިކުރ ެނގްުނ

ކުއްޖާއަށް އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް ގާތުން ިކރުބޮވޭކަން ޔީަޤން ކުރުމީަކވްެސ މިުހއްމު ކަމެކެވެ. ިމގޮތުން ކުއްޖާއަށް އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް ގާތުން ިކރުބޮވޭކަން ޔީަޤން ކުރުމީަކވްެސ މިުހއްމު ކަމެކެވެ. ިމގޮތުން 

ފުރަތަމަ ކަމީަކ ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން ފުރަތަމަ ކަމީަކ ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން 66 ފަހަރު ކުޑަކަމުދޭތޯ ބެލުމެވެ. އިަދ ދެވަނަ ކަމީަކ ކޮންމެ  ފަހަރު ކުޑަކަމުދޭތޯ ބެލުމެވެ. އިަދ ދެވަނަ ކަމީަކ ކޮންމެ 

މަހަކު މަހަކު 500500 ގ ބަރުދަން ިއތުރުވޭތޯ ބެލުމެވެ. ގ ބަރުދަން ިއތުރުވޭތޯ ބެލުމެވެ.

ގާތުންދޭ ިކރު ނަގާފަ ދޭން ޖިެހއްޖެ ޙާލަތެއްގިައ ިކރު ނަގާނެ ގޮތުގެ ރަނގަޅު ގޮތް ދެނެގަތުމީަކ ވަރަށް ގާތުންދޭ ިކރު ނަގާފަ ދޭން ޖިެހއްޖެ ޙާލަތެއްގިައ ިކރު ނަގާނެ ގޮތުގެ ރަނގަޅު ގޮތް ދެނެގަތުމީަކ ވަރަށް 

ނުވަތަ  ކުއްޖާ  ތެރޭގިައ  ހާލަތްތަކުގެ  ނަގާފިައ ދޭންޖެހޭ  ިކރު  ދޭ  ގާތުން  ިމގޮތުން  ކަމެކެވެ.  ނުވަތަ މިުހއްމު  ކުއްޖާ  ތެރޭގިައ  ހާލަތްތަކުގެ  ނަގާފިައ ދޭންޖެހޭ  ިކރު  ދޭ  ގާތުން  ިމގޮތުން  ކަމެކެވެ.  މިުހއްމު 

މަންމަ ބިަލވުމުގެ ަސބަބުން ގާތުން ނުދެވޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވިެރވުން އިަދ ވީަޒފާއަށް ިދއުންފަދަ ކަންކަން މަންމަ ބިަލވުމުގެ ަސބަބުން ގާތުން ނުދެވޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވިެރވުން އިަދ ވީަޒފާއަށް ިދއުންފަދަ ކަންކަން 

ިހމެނެއެވެ.ިހމެނެއެވެ.

ގާތުންދޭ ިކރު ނެގުމަށް ގާތުންދޭ ިކރު ނެގުމަށް 22 ގޮތެއް ިޚޔާރު ކުރިެވދާނެއެވެ. އީެއ ގާތުންދޭ ިކރު އަތުން ނެގުމިާއ ބްރްެސޓް  ގޮތެއް ިޚޔާރު ކުރިެވދާނެއެވެ. އީެއ ގާތުންދޭ ިކރު އަތުން ނެގުމިާއ ބްރްެސޓް 

ޕަމްޕެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ނެގުމެވެ. ިމ ދެގޮތުން ކުރެ ކޮންމެ ގޮތެއް ިޚޔާރުކިުރ ކަމުގިައ ީވނަމަވްެސ ޕަމްޕެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ނެގުމެވެ. ިމ ދެގޮތުން ކުރެ ކޮންމެ ގޮތެއް ިޚޔާރުކިުރ ކަމުގިައ ީވނަމަވްެސ 

ރަނގަޅު ގޮތް ނުވަތަ ހުނަރު އެގުމީަކ ވަރަށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ. ގާތުންދޭ ިކރު ނެގުމުގެ ކިުރން ިކރު ރަނގަޅު ގޮތް ނުވަތަ ހުނަރު އެގުމީަކ ވަރަށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ. ގާތުންދޭ ިކރު ނެގުމުގެ ކިުރން ިކރު 

ދައުރު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ިތީރގިައ ިމވާ ބައެއް ކަންކަން ކުރިެވދާނެއެވެ.ދައުރު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ިތީރގިައ ިމވާ ބައެއް ކަންކަން ކުރިެވދާނެއެވެ.

ިއތުރުކުރުމަށްފަހު 2424   ިކރިުދނުން  ގާތުން  ކުޑަކަމުނުދާނަމަ  ިއތުރުކުރުމަށްފަހު  ފަހަރު  ިކރިުދނުން  ގާތުން  ކުޑަކަމުނުދާނަމަ  މަދުވެގެން 66 ފަހަރު  ދުވަހަކު  މަދުވެގެން * ކޮންމެ  ދުވަހަކު  * ކޮންމެ 

ގިަޑިއރުތެރޭގިައ ކުޑަކަމުދާ ިމންވަރު ޗެކް ކުރާށެވެ. ގާތުން ިކރިުދނުން ިއތުރުކުރުމަށްފަހުވްެސ ދުވާލަކު ގިަޑިއރުތެރޭގިައ ކުޑަކަމުދާ ިމންވަރު ޗެކް ކުރާށެވެ. ގާތުން ިކރިުދނުން ިއތުރުކުރުމަށްފަހުވްެސ ދުވާލަކު 

މަދުވެގެން ހަ ފަހަރު ކުޑަކަމުނުދާނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާށެވެ.މަދުވެގެން ހަ ފަހަރު ކުޑަކަމުނުދާނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާށެވެ.

ްިހތް ހަމަޖައާްސލުމަށް ިއީށނދެ ކޮންމެވްެސ ހޫނު ބިުއމެއް ބޯލުން  		 ިހތް ހަމަޖައާްސލުމަށް ިއީށނދެ ކޮންމެވްެސ ހޫނު ބިުއމެއް ބޯލުނ

ްދިަރފުޅު ކިައީރގިައ ބާއްވާ، ދިަރފުޅާ ިދމާލަށް ބަލާ އިަދ ިފރުމާލުން  		 ދިަރފުޅު ކިައީރގިައ ބާއްވާ، ދިަރފުޅާ ިދމާލަށް ބަލާ އިަދ ިފރުމާލުނ

އުރަމިަތ މާަސޖް ކުރުން )ދެ ިއނިގިލ ކިައިރ ކޮށްލުމަށްފަހުގިައ ިއނިގީލގެ ކީުރކޮޅުން ވައްބުރަށް އުރަމިަތ މާަސޖް ކުރުން )ދެ ިއނިގިލ ކިައިރ ކޮށްލުމަށްފަހުގިައ ިއނިގީލގެ ކީުރކޮޅުން ވައްބުރަށް   		

ް ްވާގޮތަށް މިަތން ިތިރއަށް(، ިމގޮތުން ހިުރހާ ިދމާލެއް މާަސޖް ކުރުނ ވާގޮތަށް މިަތން ިތިރއަށް(، ިމގޮތުން ހިުރހާ ިދމާލެއް މާަސޖް ކުރުނ

ބުރަކިަށ މާަސޖް ކުރުން )ދެ އަތުގެ ބޮޑުވިާއނިގިލން، މިަތން ިތިރއަށް(، ިފިރީމހާ ނުވަތަ އިާއލާގެ ބުރަކިަށ މާަސޖް ކުރުން )ދެ އަތުގެ ބޮޑުވިާއނިގިލން، މިަތން ިތިރއަށް(، ިފިރީމހާ ނުވަތަ އިާއލާގެ   		

އެހެން ީމހެއްގެ އީެހތިެރކަން ހޯދާށެވެ.އެހެން ީމހެއްގެ އީެހތިެރކަން ހޯދާށެވެ.
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ިކރު އެއްވެފިައ ނުވަތަ ރައްކާ ިކރު އެއްވެފިައ ނުވަތަ ރައްކާ 

ކުރިެވފިައ ހުންނީަނ އުރަމީަތގެ ކުރިެވފިައ ހުންނީަނ އުރަމީަތގެ 

ވައްގަޑުގެ ވަށިައގެންވާ ވައްގަޑުގެ ވަށިައގެންވާ 

ކަޅިުހާސބުގައެވެ. އެހެންކަމުން ކަޅިުހާސބުގައެވެ. އެހެންކަމުން 

ިކރު ބޭރުވީާނ ިމިހާސބަށް ިކރު ބޭރުވީާނ ިމިހާސބަށް 

ިފއްތާގެންނެވެ.ިފއްތާގެންނެވެ.

  ބޮޑުވާ ިއނިގިލ އިަދ   ބޮޑުވާ ިއނިގިލ އިަދ 

ަޝހާދަތް ިއނިގިލން ީސ ަޝހާދަތް ިއނިގިލން ީސ 

))CC( ޭޝޕް   ހެދުމަށްފަހުގިައ ( ޭޝޕް   ހެދުމަށްފަހުގިައ 

ގާތުންދޭ ިކރު ހުންނަ ިހާސބުގިައ ގާތުންދޭ ިކރު ހުންނަ ިހާސބުގިައ 

ޖައާްސ މޭމައްޗިާއ ިދމާލަށް ޖައާްސ މޭމައްޗިާއ ިދމާލަށް 

އެތެރެއަށް އޮށްބާލާށެވެ.އެތެރެއަށް އޮށްބާލާށެވެ.

ދެ ިއިގިލން އުރަމިަތ ދެ ިއިގިލން އުރަމިަތ 

ިފއްތާލާށެވެ. އިަދ ިމގޮތުން ިފއްތާލާށެވެ. އިަދ ިމގޮތުން 

ިއނިގިލތައް އިެކ ިދމާލަށް ިއނިގިލތައް އިެކ ިދމާލަށް 

ގެންގްޮސ ިކރު ބޭރުވާނެ ހެން ގެންގްޮސ ިކރު ބޭރުވާނެ ހެން 

އެއިްދމާލަކަށް ގެންދާށެވެ.އެއިްދމާލަކަށް ގެންދާށެވެ.

ގާތުންދިޭކރު ނެގުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ، މިަތ ފުޅާ ިބއްލިޫރ ތައްޓެއް ރަނގަޅަށް ގާތުންދިޭކރު ނެގުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ، މިަތ ފުޅާ ިބއްލިޫރ ތައްޓެއް ރަނގަޅަށް 

ދޮވެ އިަދ ހޫނު ފެނުންވްެސ ދޮވެފިައ ިހކެންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހުގިައ ަސިއބިޯނލިައގެން ރަނގަޅަށް ދޮވެ އިަދ ހޫނު ފެނުންވްެސ ދޮވެފިައ ިހކެންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހުގިައ ަސިއބިޯނލިައގެން ރަނގަޅަށް 

އަތްދޮވުމަށްފަހުގިައ ިތީރގިައ ިމވާ ގޮތުގެ މިަތން ގާތުންދޭ ިކރު ނެގުމުގެ މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގެންދާށެވެ.އަތްދޮވުމަށްފަހުގިައ ިތީރގިައ ިމވާ ގޮތުގެ މިަތން ގާތުންދޭ ިކރު ނެގުމުގެ މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގެންދާށެވެ.

ގާތްުނޭދ ިކުރ އިަމއަްލއްަށ ެނގްުނ

123
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ަނގާފިައވާ ިކުރ ަރއްކާ ކުުރްނ 
ިކރު ރައްކާކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފިައވާ ޚާއަްސ ކޮތަޅު ނުވަތަ ާސފު ކަންވާރެއްގިައ )ފުޑް ގްރޭޑް( ިކރު ރައްކާކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފިައވާ ޚާއަްސ ކޮތަޅު ނުވަތަ ާސފު ކަންވާރެއްގިައ )ފުޑް ގްރޭޑް(   		

ިކރުރައްކާ ކުރާށެވެ. ިކރުރައްކާ ކުރާށެވެ. 

ިބްސފެނޯލް އޭ )ީބީޕއޭ( ފީްރ ޕްލްާސިޓކް ކަންވާރުގިައ ރައްކާކުރާށެވެ.ިބްސފެނޯލް އޭ )ީބީޕއޭ( ފީްރ ޕްލްާސިޓކް ކަންވާރުގިައ ރައްކާކުރާށެވެ.  		

ިކރުނަގާ ރައްކާ ކުރެވޭ ތީާރޚް ިކރު ރައްކާކުރާ ކަންވާރުގެ ބޭރުގިައ ފެންނަގޮތަށް ިލޔަންވާނެއެވެ.ިކރުނަގާ ރައްކާ ކުރެވޭ ތީާރޚް ިކރު ރައްކާކުރާ ކަންވާރުގެ ބޭރުގިައ ފެންނަގޮތަށް ިލޔަންވާނެއެވެ.  		

ފިްރޖުގިައ ިކރު ރައްކާ ކުރީާނ މެދުބިައގެެ ިބއްދޮށުގައެވެ.ފިްރޖުގިައ ިކރު ރައްކާ ކުރީާނ މެދުބިައގެެ ިބއްދޮށުގައެވެ.  		

ިއްސރާފު ކުޑަކުރުމަށް ިކރު ރައްކާ ކުރީާނ ވިަކ ވިަކ ކޮންޓިެއނާގިައ ިއްސރާފު ކުޑަކުރުމަށް ިކރު ރައްކާ ކުރީާނ ވިަކ ވިަކ ކޮންޓިެއނާގިައ 6060--120120 މލ އިާއ ދެމެދުގެ  މލ އިާއ ދެމެދުގެ   		

އިެތ އިެތ ކޮޅުންނެވެ.އިެތ އިެތ ކޮޅުންނެވެ.

ގަނޑުކުރުމުން ގާތުންދިޭކރު ިގނަވެއެވެ. އެހެންކަމުން ިކރު ގަނޑުކުރާ ކަންވާރު ގިައ ިއނިްޗއެއްހާތަން ގަނޑުކުރުމުން ގާތުންދިޭކރު ިގނަވެއެވެ. އެހެންކަމުން ިކރު ގަނޑުކުރާ ކަންވާރު ގިައ ިއނިްޗއެއްހާތަން   		

ބިައންދަން ވާނެއެވެ.ބިައންދަން ވާނެއެވެ.

ގަނޑުފެނާއެކު،   		 ކަންވާރެއްގިައ  ނުވަތަ  ކޮތަޅެއްގިައ  ހާއަްސ  ބާވަތުގެ  ިހފަހައްޓާ  ގަނޑުފެނާއެކު، ިފިނހޫނިުމން  ކަންވާރެއްގިައ  ނުވަތަ  ކޮތަޅެއްގިައ  ހާއަްސ  ބާވަތުގެ  ިހފަހައްޓާ  ިފިނހޫނިުމން 

ދަތުރުމީަތގިައ ިކރު ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުން ކުރިެވދާނެއެވެ.ދަތުރުމީަތގިައ ިކރު ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުން ކުރިެވދާނެއެވެ.

ނަގާފިައވާ ތާޒާ ިކރު ކިުރއަށް އޮތް ނަގާފިައވާ ތާޒާ ިކރު ކިުރއަށް އޮތް 44 ދުވްަސ ތެރޭ ބޭނުން ކުރަން ިނންމާފިައނުވާނަމަ ވަގުތުން  ދުވްަސ ތެރޭ ބޭނުން ކުރަން ިނންމާފިައނުވާނަމަ ވަގުތުން   		

ގަނޑުކުރާށެވެ.ގަނޑުކުރާށެވެ.

ކިރު ރައްކާ ކުރާނެ ތަނާއި ފިނި ހޫނު މިންކިރު ރައްކާ ކުރާނެ ތަނާއި ފިނި ހޫނު މިން

ނޑުކުރާ ބައި ގަ މޭޒު ނުވަތަ ކަބަޑު މަތީ އައިސް އަލަމާރީގައި

°°00ފ. )ފ. )°°18-18- ސ.( ނުވަތަ ސ.( ނުވަތަ   
އެއަށްވުރެ ފިނިކޮށްއެއަށްވުރެ ފިނިކޮށް °°4040ފ. )ފ. )°°44 ސ.( ސ.( °°7777ފ. )ފ. )°°2525 ސ.( ނުވަތަ ސ.( ނުވަތަ   

އެއަށްވުރެ ފިނިކޮށްއެއަށްވުރެ ފިނިކޮށް

  އެންމެ ރަނގަޅީ އެންމެ ރަނގަޅީ 66  މަސް  މަސް

    ވަންދެންވަންދެން

1212 މަހާ ހަމައަށް ވެސް މަހާ ހަމައަށް ވެސް   

  ބޭނުން ކުރެވިދާނެބޭނުން ކުރެވިދާނެ

44 ދުވަހާ ހަމައަށް ދުވަހާ ހަމައަށް 44 ގަޑިއިރާ ހަމައަށް ގަޑިއިރާ ހަމައަށް ތާޒާ ކިރުތާޒާ ކިރު

ނޑުވާފައިވާ ކިރު ނޑު ކަ ނޑުވާފައިވާ ކިރުގަ ނޑު ކަ   ގަ

ނޑު ނުކުރާތި ނޑު ނުކުރާތިއަލުން ގަ އަލުން ގަ

11 ދުވަހާ ހަމައަށް ) ދުވަހާ ހަމައަށް )2424   

 ) )ގަޑިއިރާ ހަމައަށް(ގަޑިއިރާ ހަމައަށް(
2-21-1 ގަޑިއިރާ ހަމައަށް ގަޑިއިރާ ހަމައަށް

ނޑު ނޑުގަ   ގަ
  ފިލުވާފައިވާ ކިރުފިލުވާފައިވާ ކިރު
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ަނގާފިައވާ ިކުރ ިދުންނ
ގަނޑު ިފލުވްުނ 

ގަނޑުކޮށްފިައވާ   		 ިފލުވުމަށް  ގަނޑު  ިކރެވެ.  ނަގާފިައވާ  ކިުރން  އެންމެ  ގަނޑިުފލުވީާނ  ގަނޑުކޮށްފިައވާ ފުރަތަމަ  ިފލުވުމަށް  ގަނޑު  ިކރެވެ.  ނަގާފިައވާ  ކިުރން  އެންމެ  ގަނޑިުފލުވީާނ  ފުރަތަމަ 

ިފިނކުރާބިައގިައ  ފިްރޖްގެ  ނުވަތަ  ބަހައްޓިައގެން  ތެރޭގިައ  ފެންފޮދެއްގެ  ތާފާނާ  ކޮންޓިެއނާ  ިފިނކުރާބިައގިައ ިކރު  ފިްރޖްގެ  ނުވަތަ  ބަހައްޓިައގެން  ތެރޭގިައ  ފެންފޮދެއްގެ  ތާފާނާ  ކޮންޓިެއނާ  ިކރު 

ބަހައްޓިައގެން ގަނޑިުފލިުވދާނެއެވެ.ބަހައްޓިައގެން ގަނޑިުފލިުވދާނެއެވެ.

ހުންނަ   		 ނަގާފަ  ގާތުން  ކުރުމުން  ނުކުރާށެވެ. މިައކްރޯވޭވް  ބޭނުން  މިައކްރޯވޭވް  ހުންނަ ގަނޑިުފލުވުމަށް  ނަގާފަ  ގާތުން  ކުރުމުން  ނުކުރާށެވެ. މިައކްރޯވޭވް  ބޭނުން  މިައކްރޯވޭވް  ގަނޑިުފލުވުމަށް 

ިކރުގިައ އެކުލެވޭ ފިައދާހިުރ މާއްދާތައް ނައްތާލައެވެ. އިަދ ިމގޮތަށް ހޫނު ކުރާ އެއިްޗިހން ދިަރފުޅުގެ ިކރުގިައ އެކުލެވޭ ފިައދާހިުރ މާއްދާތައް ނައްތާލައެވެ. އިަދ ިމގޮތަށް ހޫނު ކުރާ އެއިްޗިހން ދިަރފުޅުގެ 

އަނގަ ިފހުމަށް މެދުވިެރވެއެވެ.އަނގަ ިފހުމަށް މެދުވިެރވެއެވެ.

ގަނޑު ިފލުވާފިައވާ ިކރު އަލުން ގަނޑު ނުކުރާށެވެ.ގަނޑު ިފލުވާފިައވާ ިކރު އަލުން ގަނޑު ނުކުރާށެވެ.  		

ިކުރ ިދުންނ 
ގަނޑު ިފލުވާފިައވާ ިކރު އާދިައގެ ިފިނހޫނު ިމނުގިައ ނުވަތަ ތާފަނާކޮށްލާފިައ ދިެވދާނެއެވެ. ިކރު ގަނޑު ިފލުވާފިައވާ ިކރު އާދިައގެ ިފިނހޫނު ިމނުގިައ ނުވަތަ ތާފަނާކޮށްލާފިައ ދިެވދާނެއެވެ. ިކރު   		

ހޫނު ކުރާ ިއރުގިައ މިައކްރޯ ވޭވް ނުވަތަ ތީެލގިައ ހޫނު ކުރުމުގެ ބަދަލުގިައ ތާފަނާ ފެންފޮދެއްގިައ ހޫނު ކުރާ ިއރުގިައ މިައކްރޯ ވޭވް ނުވަތަ ތީެލގިައ ހޫނު ކުރުމުގެ ބަދަލުގިައ ތާފަނާ ފެންފޮދެއްގިައ 

ހޫނު ކުރާށެވެ.ހޫނު ކުރާށެވެ.

ކުއްޖާއަށް ިދނުމުގެ ކިުރން ިކރުގެ ިފިނ ހޫނު ިމން ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ.ކުއްޖާއަށް ިދނުމުގެ ކިުރން ިކރުގެ ިފިނ ހޫނު ިމން ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ.  		

ކުއްޖާ ިކރު ބިުއމަށްފަހު، ބީާކ ހިުރ ިކރު ކުއްޖާ ިކރު ބިުއމަށްފަހު، ބީާކ ހިުރ ިކރު 22 ގިަޑިއރު ތެރޭގިައ ބޭނުން ނުކުރެވޭނަމަ އުކާލާށެވެ. ގިަޑިއރު ތެރޭގިައ ބޭނުން ނުކުރެވޭނަމަ އުކާލާށެވެ.  		

ާސފާުތިހުރކްަނ 
ޖަރީާސމުން   		 ދޮންނަންވާނެއެވެ.  ާސފުކޮށް  ވިަކވިަކން  ބިައތައް  ޕަންޕްގެ  ކުރާނަމަ  ބޭނުން  ޖަރީާސމުން ޕަންޕް  ދޮންނަންވާނެއެވެ.  ާސފުކޮށް  ވިަކވިަކން  ބިައތައް  ޕަންޕްގެ  ކުރާނަމަ  ބޭނުން  ޕަންޕް 

އެއްޗަކަށްލިައގެން  ފެން  ާސފު  ބަދަލުގިައ ޕަންޕް  ތެރެއަށްލުމުގެ  ިސންކު  ީސދާ  އެއްޗަކަށްލިައގެން ރައްކާތިެރވުމަށް  ފެން  ާސފު  ބަދަލުގިައ ޕަންޕް  ތެރެއަށްލުމުގެ  ިސންކު  ީސދާ  ރައްކާތިެރވުމަށް 

ދޮންނާށެވެ.ދޮންނާށެވެ.

އަތާްސފުކޮށް ދޮވުމަށްފަހު،ިހިކފިައވާ ޕަންޕުގެ ބިައތައް ނުވަތަ ިކރިުދނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތިަށފަދަ އަތާްސފުކޮށް ދޮވުމަށްފަހު،ިހިކފިައވާ ޕަންޕުގެ ބިައތައް ނުވަތަ ިކރިުދނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތިަށފަދަ   		

ތަކިެތ ާސފުތަނެއްގިައ ރައްކާ ކުރާށެވެ.ތަކިެތ ާސފުތަނެއްގިައ ރައްކާ ކުރާށެވެ.
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ވީަޒފާއްަށ ިދއްުނ

ގާތްުނ ިކުރ ެދމްުނާދިއުރ ިދމާވާެދެނ މައަްސަލތަކާ ހައްލު ކާުރެނގޮތް

ވީަޒފާ އަދާކުރަމުންވްެސ، ހަމްަސ ވަންދެން ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރިުދނުމާ އިަދ ވީަޒފާ އަދާކުރަމުންވްެސ، ހަމްަސ ވަންދެން ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރިުދނުމާ އިަދ 22 އަހަރު ފުރެންދެން   އަހަރު ފުރެންދެން  

ގާތުންދޭ  ިމގޮތުން  ގެންދިެވދާނެއެވެ.  ކިުރއަށް  ގާތުނިްދނުން  ވަންދެން  ިގނަދުވްަސ  އެއަށްވުރެ  ގާތުންދޭ ނުވަތަ  ިމގޮތުން  ގެންދިެވދާނެއެވެ.  ކިުރއަށް  ގާތުނިްދނުން  ވަންދެން  ިގނަދުވްަސ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ 

މިުހއްމު  ދްަސކުރުމީަކ  ހުނަރު  މަޢުލޫމާތިާއ  ރަނގަޅު  ގޮތުގެ  ބަހައްޓާނެ  ނަގާފިައ  ިކރު  މިުހއްމު ިކރުނެގުމާ،  ދްަސކުރުމީަކ  ހުނަރު  މަޢުލޫމާތިާއ  ރަނގަޅު  ގޮތުގެ  ބަހައްޓާނެ  ނަގާފިައ  ިކރު  ިކރުނެގުމާ، 

ކަމަކެވެ.ކަމަކެވެ.

ޢާއްމުކޮށް ިމމައަްސލަ ިދމާވީަނ ިވހެއުމަށްފަހު ޢާއްމުކޮށް ިމމައަްސލަ ިދމާވީަނ ިވހެއުމަށްފަހު 33--55 ދުވަހާ ދޭތެރޭގައެވެ. ިމީއ ޢާއްމުކޮށް ކުއްޖާ ގާތުން  ދުވަހާ ދޭތެރޭގައެވެ. ިމީއ ޢާއްމުކޮށް ކުއްޖާ ގާތުން 

ިކރިުދނުމަށް ބާއްވިާއރުގިައ ރަނގަޅަށް ނުބޭއްވުމިާއ އިަދ ކުއްޖާއަށް އުރަމީަތގިައ ިހފަހެއްޓޭގޮތް ރަނގަޅު ިކރިުދނުމަށް ބާއްވިާއރުގިައ ރަނގަޅަށް ނުބޭއްވުމިާއ އިަދ ކުއްޖާއަށް އުރަމީަތގިައ ިހފަހެއްޓޭގޮތް ރަނގަޅު 

ފުރަތަމަ  ކަމެއްނޫނެވެ.  އުނދަގޫ  ކުރަން  ހައްލު  ިމީއ  ނަމަވްެސ  މައަްސލައެކެވެ.  ިދމާވާ  ފުރަތަމަ ނުވުމުން  ކަމެއްނޫނެވެ.  އުނދަގޫ  ކުރަން  ހައްލު  ިމީއ  ނަމަވްެސ  މައަްސލައެކެވެ.  ިދމާވާ  ނުވުމުން 

ގާތުންދޭން ފަށިާއރު ތަދު ިއހާުސްސ ކުރިެވދާނެއެވެ. ނަމަވްެސ މާބޮޑަށް ތަދުވުމީަކ ރަނގަޅު ިނާޝނެއް ގާތުންދޭން ފަށިާއރު ތަދު ިއހާުސްސ ކުރިެވދާނެއެވެ. ނަމަވްެސ މާބޮޑަށް ތަދުވުމީަކ ރަނގަޅު ިނާޝނެއް 

ނޫނެވެ. ތަދުވާނަމަ ކުއްޖާ އުރަމިަތން ނައްޓުވާލާ އަލުން ރަނގަޅަށް ޖައާްސށެވެ. އުރަމީަތގެ ވައްގަނޑު ނޫނެވެ. ތަދުވާނަމަ ކުއްޖާ އުރަމިަތން ނައްޓުވާލާ އަލުން ރަނގަޅަށް ޖައާްސށެވެ. އުރަމީަތގެ ވައްގަނޑު 

ފާރުވެފިައވާނަމަ ގާތުން ިކރު ިދނުމަށް ބާއްވިާއރުގިައ ކުއްޖާ ބޭއިްވފިައއީޮތ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކްކޮށް އިަދ ފާރުވެފިައވާނަމަ ގާތުން ިކރު ިދނުމަށް ބާއްވިާއރުގިައ ކުއްޖާ ބޭއިްވފިައއީޮތ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކްކޮށް އިަދ 

އުރަމީަތގިައ ކުއްޖާގެ އަނގިައން ިހފެހެއިްޓފިައހީުރ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާށެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ިތީރގިައ ިމވާ އުރަމީަތގިައ ކުއްޖާގެ އަނގިައން ިހފެހެއިްޓފިައހީުރ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާށެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ިތީރގިައ ިމވާ 

ކަންތައްތައް ކުރިެވދާނެއެވެ.ކަންތައްތައް ކުރިެވދާނެއެވެ.

ވައްގަނޑު ކަނަޑިއގްެނިދއުމިާއ ފުާރވްުނ 

ގާތުން ިކރިުދނުމަށްފަހުގިައ ކުޑަ ިކރުފޮދެއް ވައްގަނޑުގިައ އުގުޅާފިައ ބަހައްޓާށެވެ.ގާތުން ިކރިުދނުމަށްފަހުގިައ ކުޑަ ިކރުފޮދެއް ވައްގަނޑުގިައ އުގުޅާފިައ ބަހައްޓާށެވެ.  		

ބްރްެސޓް ޕެޑް ބޭނުންކުރާނަމަ ގާތުން ިކރިުދނުމަށްފަހުގިައ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބަދަލު ކުރާށެވެ. އިަދ ބްރްެސޓް ޕެޑް ބޭނުންކުރާނަމަ ގާތުން ިކރިުދނުމަށްފަހުގިައ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބަދަލު ކުރާށެވެ. އިަދ   		

ޕްލްާސިޓކް ނުހުންނަ ވައްތަރެއްގެ ޕެޑް ބޭނުން ކުރާށެވެ.ޕްލްާސިޓކް ނުހުންނަ ވައްތަރެއްގެ ޕެޑް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ފެންވަރިާއރު ަސިއބިޯނ ނުއުގުޅާށެވެ. ިމީއވްެސ ހަންގަނޑު ިހިކ ިއތުރަށް ގްޯސވެދާނެ ކަމެކެވެ.ފެންވަރިާއރު ަސިއބިޯނ ނުއުގުޅާށެވެ. ިމީއވްެސ ހަންގަނޑު ިހިކ ިއތުރަށް ގްޯސވެދާނެ ކަމެކެވެ.  		

ތަދުވާ   		 ނެގުމުން  ިކރު  އިަމއްލައަށް  ިކރުނަގާފިައދޭށެވެ.  ގާތުން  ބައެއްފަހަރު  ތަދުވާ ފާރުވެފިައވާނަމަ  ނެގުމުން  ިކރު  އިަމއްލައަށް  ިކރުނަގާފިައދޭށެވެ.  ގާތުން  ބައެއްފަހަރު  ފާރުވެފިައވާނަމަ 

ިމންވަރު ކުޑަވާނެއެވެ.ިމންވަރު ކުޑަވާނެއެވެ.

ގާތުން ިކރުދެމުންދިާއރު ބޭނުންކުރުމަށް ހުންނަ ޚާއަްޞ ބްރާ ބޭނުން ކުރާށެވެ.ގާތުން ިކރުދެމުންދިާއރު ބޭނުންކުރުމަށް ހުންނަ ޚާއަްޞ ބްރާ ބޭނުން ކުރާށެވެ.  		

ލަފާ   		 އީެހތިެރއެއްގެ  ިޞއީްޙ  ނުކުރެވޭނަމަ  ފާހަގަ  ކަމަށް  ރަނގަޅުވަމުންދާ  ގޮތުންވްެސ  ލަފާ ިމގޮތް  އީެހތިެރއެއްގެ  ިޞއީްޙ  ނުކުރެވޭނަމަ  ފާހަގަ  ކަމަށް  ރަނގަޅުވަމުންދާ  ގޮތުންވްެސ  ިމގޮތް 

ހޯދާށެވެ.ހޯދާށެވެ.
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އުރަމީަތގިައވްެސ  ކިުނއަޅާފިައވާނަމަ  އަނގިައގާ  ދުވްަސވަރެއްގިައ ކުއްޖާގެ  އުރަމީަތގިައވްެސ އުރަމިަތ ކިެޑ ފާރުވެފިައވާ  ކިުނއަޅާފިައވާނަމަ  އަނގިައގާ  ދުވްަސވަރެއްގިައ ކުއްޖާގެ  އުރަމިަތ ކިެޑ ފާރުވެފިައވާ 

އަޅާފިައވާނަމަ  ފާރު  އޮންނާނެއެވެ. ކުއްޖާގެ އަނގިައގާ  ފުރަުސތު  އުފެދުމުގެ  އަޅާފިައވާނަމަ ފަންގްަސ ިއންފެކަްޝން  ފާރު  އޮންނާނެއެވެ. ކުއްޖާގެ އަނގިައގާ  ފުރަުސތު  އުފެދުމުގެ  ފަންގްަސ ިއންފެކަްޝން 

ިޞއީްޙ އީެހތިެރއެއްގެ އީެހ ލްަސނުކޮށް ހޯދާށެވެ.ިޞއީްޙ އީެހތިެރއެއްގެ އީެހ ލްަސނުކޮށް ހޯދާށެވެ.

ިމީއ އުރަމީަތގިައ ިކރު ިގނަވެ ފުރުމުން ިދމާވާ މައަްސލައެކެވެ. ިމ މައަްސލަ ިދމާވުމުން އުރަމިަތ ހަރުވެ، ިމީއ އުރަމީަތގިައ ިކރު ިގނަވެ ފުރުމުން ިދމާވާ މައަްސލައެކެވެ. ިމ މައަްސލަ ިދމާވުމުން އުރަމިަތ ހަރުވެ، 

ގާތުނިްކރު  ކުއްޖާއަށް  ިމންވަރާ  އުފެދޭ  ިކރު  ޢާއްމުކޮށް  ިވހެއުމަށްފަހުގިައ  ވެއެވެ.  ތަދު  އިަދ  ގާތުނިްކރު ބާރުވެ  ކުއްޖާއަށް  ިމންވަރާ  އުފެދޭ  ިކރު  ޢާއްމުކޮށް  ިވހެއުމަށްފަހުގިައ  ވެއެވެ.  ތަދު  އިަދ  ބާރުވެ 

ބޭނުންވާ ިމންވަރު ހަމަ ހަމަވާން ކުޑަދުވްަސކޮޅެއް ނަގައެވެ. ބައެއްފަހަރު ިއތުރުކާނާ ފެށުމަށްފަހުގިައވްެސ ބޭނުންވާ ިމންވަރު ހަމަ ހަމަވާން ކުޑަދުވްަސކޮޅެއް ނަގައެވެ. ބައެއްފަހަރު ިއތުރުކާނާ ފެށުމަށްފަހުގިައވްެސ 

ގާތުން ިކރުބޯ ިމންވަރު މަދުވުމުން އުރަމިަތ ދުޅަވުމީަކ ިދމާވެދާނެ މައަްސލައެކެވެ.ގާތުން ިކރުބޯ ިމންވަރު މަދުވުމުން އުރަމިަތ ދުޅަވުމީަކ ިދމާވެދާނެ މައަްސލައެކެވެ.

މަދުވެގެން ކޮންމެ މަދުވެގެން ކޮންމެ 22--33 ގިަޑިއރަކުން ިމ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށްފަހުގިައ  ގިަޑިއރަކުން ިމ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށްފަހުގިައ 2424 ގިަޑިއރުގެ ތެރޭގިައ ލިުއ  ގިަޑިއރުގެ ތެރޭގިައ ލިުއ 

ނިުލބޭނަމަ  ިސއީްހ އީެހތިެރއެއްގެ ލަފާ ހޯދާށެވެ.ނިުލބޭނަމަ  ިސއީްހ އީެހތިެރއެއްގެ ލަފާ ހޯދާށެވެ.

ގާތުން ިކރުބިުއމަށް އުރަމީަތގިައ ރަނގަޅަށް ނިުހފެހެއްޓުން.ގާތުން ިކރުބިުއމަށް އުރަމީަތގިައ ރަނގަޅަށް ނިުހފެހެއްޓުން.  		

މިާގނިައން ިކރު އުފެދުމުގެ ަސބަބުން ކުއްޖާއަށް ހްުސވާ ިމންވަރަށް ނުބޮވުން.މިާގނިައން ިކރު އުފެދުމުގެ ަސބަބުން ކުއްޖާއަށް ހްުސވާ ިމންވަރަށް ނުބޮވުން.  		

ިކރު   		 ިމންވަރަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ކިުރން  ޖެއުްސމުގެ  ިކރު  ިކރިުދނުން،  ގާތުން  އަވަހަށް  ިކރު އަވްަސ  ިމންވަރަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ކިުރން  ޖެއުްސމުގެ  ިކރު  ިކރިުދނުން،  ގާތުން  އަވަހަށް  އަވްަސ 

ނެގުމުން ބާރު ކުޑަވެ ކުއްޖާއަށް ިކރުބިުއމަށް ފޭަސހަވެގެންދޭ.ނެގުމުން ބާރު ކުޑަވެ ކުއްޖާއަށް ިކރުބިުއމަށް ފޭަސހަވެގެންދޭ.

ިކރު ނެގުމުގެ ކިުރން ތާފަނާފެނުން ބޮނިޑތާންކުރުން.ިކރު ނެގުމުގެ ކިުރން ތާފަނާފެނުން ބޮނިޑތާންކުރުން.  		

ިކރު ނެގުމަށްފަހު ިފިނފެނުން ބޮނިޑތާން ކުރުން.ިކރު ނެގުމަށްފަހު ިފިނފެނުން ބޮނިޑތާން ކުރުން.  		

ކުއްޖާގެ އަނގިައގާ ކިުނ އެޅްުނ

ިކުރ ިގަނވުމުގެ ަސަބބްުނ އަުރމިަތފިުރ ާބުރވްުނ

އަުރމިަތ ފުުރމްުނ ިދމާވާ މައަްސަލތައް

ހައްލު ކުުރމްަށ ކެުރިވާދެނ ކްަނކްަނ
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ްލޯ އިެކފަރާތް ފަރާތަށް އަވްަސ އަވަހަށް ގެނިްދއުން  		 ލޯ އިެކފަރާތް ފަރާތަށް އަވްަސ އަވަހަށް ގެނިްދއުނ

ްިއނިގިލ އަނގަޔަށްލުން  		 ިއނިގިލ އަނގަޔަށްލުނ

ްކޮންމެވްެސ އެއްފަރާތަކަށް އެނބިުރ އަނގަ ހުޅުވާ ހެދުން  		 ކޮންމެވްެސ އެއްފަރާތަކަށް އެނބިުރ އަނގަ ހުޅުވާ ހެދުނ

ްިހމޭނުން ނުއޮތުން  		 ިހމޭނުން ނުއޮތުނ

ރިުއން )ިމީއ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފިެނގެންދާ ކަންތައް(ރިުއން )ިމީއ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފިެނގެންދާ ކަންތައް(  		

ް ކުއްޖާ ގާތްުނ ިކުރބިުއމްަށ ޭބުންނވެފިައވަާނމަ ފިެނާދެނ ަބއެއް ކްަނތައ

އަުރމީަތގިައ ގަނޑުލްުނ

އުރަމީަތގެ  ގަނޑުލައެވެ.  ިކރު  އުރަމީަތގިައ  ނިުލބޭނަމަ  ހައްލެއް  އަވްަސ  ބާރުވެ  ިކރުއަރާ  އުރަމީަތގެ އުރަމިަތ  ގަނޑުލައެވެ.  ިކރު  އުރަމީަތގިައ  ނިުލބޭނަމަ  ހައްލެއް  އަވްަސ  ބާރުވެ  ިކރުއަރާ  އުރަމިަތ 

ކޮންމެވްެސ ިހާސބެއްގިައ މަޑުތަދަކާއެކު ގަނޑުކޮޅެއް ލާފިައވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭނެއެވެ.ކޮންމެވްެސ ިހާސބެއްގިައ މަޑުތަދަކާއެކު ގަނޑުކޮޅެއް ލާފިައވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭނެއެވެ.
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ިމންވަރަކަށް   		 ކޮންމެވްެސ  އަތުން  އިަމއްލަ  ިއތުރުން  ގެނިްދއުމުގެ  ިކރުދެމުން  ކުއްޖާއަށް  ިމންވަރަކަށް ގާތުން  ކޮންމެވްެސ  އަތުން  އިަމއްލަ  ިއތުރުން  ގެނިްދއުމުގެ  ިކރުދެމުން  ކުއްޖާއަށް  ގާތުން 

ިކރު ނަގާށެވެ.ިކރު ނަގާށެވެ.

ކުރާށެވެ.   		 ބޮނިޑތާން  ފެނުން  ތާފަނާ  ކިުރން  ިދނުމުގެ  ިކރު  ގާތުން  ކުއްޖާއަށް  ފިައބާނަމަ  ކުރާށެވެ. ިކރު  ބޮނިޑތާން  ފެނުން  ތާފަނާ  ކިުރން  ިދނުމުގެ  ިކރު  ގާތުން  ކުއްޖާއަށް  ފިައބާނަމަ  ިކރު 

ތަދު  އިަދ  ދުޅަ  ިމގޮތުން  ކުރާށެވެ.  ބިޮޑތާން  ިފިނފެނުން  ިދނުމަށްފަހުގިައ  ިކރު  ގާތުން  ތަދު އިަދ  އިަދ  ދުޅަ  ިމގޮތުން  ކުރާށެވެ.  ބިޮޑތާން  ިފިނފެނުން  ިދނުމަށްފަހުގިައ  ިކރު  ގާތުން  އިަދ 

ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. 

މާބޮޑަށް ތަދުވާނަމަ ިސއީްހ އީެހތިެރއެއްގެ ލަފާ ހޯދާށެވެ.މާބޮޑަށް ތަދުވާނަމަ ިސއީްހ އީެހތިެރއެއްގެ ލަފާ ހޯދާށެވެ.  		

ިމގޮތަށް ިދމާވެއްޖެނަމަ ބާރުހެދުމިާއ މާބާރުކޮށް ހުންނަ ބްރާ ނާޅާށެވެ. ިމގޮތަށް ިދމާވެއްޖެނަމަ ބާރުހެދުމިާއ މާބާރުކޮށް ހުންނަ ބްރާ ނާޅާށެވެ.   		

މައަްސލަ ިދމީާވ ފަރާތުން ިގނިައން ިކރުދޭށެވެ.މައަްސލަ ިދމީާވ ފަރާތުން ިގނިައން ިކރުދޭށެވެ.  		

ތާފަނާ ފެނުން ފެންވެރުމުންވްެސ ިކރު އައުމަށް ފޭަސހަވެގެންދެއެވެ.ތާފަނާ ފެނުން ފެންވެރުމުންވްެސ ިކރު އައުމަށް ފޭަސހަވެގެންދެއެވެ.  		

ިދމާލަށް   		 ވައްގަނޑިާއ  އުރަމީަތގެ  ިތިރއަށް  ފިެށގެން  މިަތން  ިކރުދެމުންދިާއރު  ގާތުން  ިދމާލަށް ކުއްޖާއަށް  ވައްގަނޑިާއ  އުރަމީަތގެ  ިތިރއަށް  ފިެށގެން  މިަތން  ިކރުދެމުންދިާއރު  ގާތުން  ކުއްޖާއަށް 

މާަސޖް ކުރާށެވެ.މާަސޖް ކުރާށެވެ.

ިމގޮތަށް ގަނޑު އުފިެދ އަވަހަށް ހައްލެއް ނިުލބޭނަމަ އިެހާސބު ދުޅަވެ ހުން އިައްސ ގިައގާ ިރއާްސ ިމގޮތަށް ގަނޑު އުފިެދ އަވަހަށް ހައްލެއް ނިުލބޭނަމަ އިެހާސބު ދުޅަވެ ހުން އިައްސ ގިައގާ ިރއާްސ   		

ފަދަ އަލާމާތްތައް ހުރެދާނެއެވެ. އަވަހަށް ހައްލެއް ނުހިޯދއްޖެނަމަ ބިެދފިައވާ ިހާސބުގިައ ޖަރީާސމު ފަދަ އަލާމާތްތައް ހުރެދާނެއެވެ. އަވަހަށް ހައްލެއް ނުހިޯދއްޖެނަމަ ބިެދފިައވާ ިހާސބުގިައ ޖަރީާސމު 

އުފެދުމުގެ ފުރަުސތު ިއތުރުވެއެވެ.އުފެދުމުގެ ފުރަުސތު ިއތުރުވެއެވެ.

ް ކެުރިވާދެނ ކްަނތައްތައ

އުރަމީަތގެ ިކރު އުފެދޭ ބިައތައް ހުންނީަނ އޮރެންޖެއް ގޮތައް އިެކ ބިައތަކަށް ބިެހފައެވެ. ިކރުތައް އުރަމީަތގެ ިކރު އުފެދޭ ބިައތައް ހުންނީަނ އޮރެންޖެއް ގޮތައް އިެކ ބިައތަކަށް ބިެހފައެވެ. ިކރުތައް 

ީމގެ  ތެރިެއންނެވެ.  ބިައގެ  ހުންނަ  ހިޮޅއެއްގޮތަށް  ގެންެސދީެނ  ވައްގަނޑާހަމައަށް  ީމގެ އުރަމީަތގެ  ތެރިެއންނެވެ.  ބިައގެ  ހުންނަ  ހިޮޅއެއްގޮތަށް  ގެންެސދީެނ  ވައްގަނޑާހަމައަށް  އުރަމީަތގެ 

ތެރިެއން އެއްހިޮޅން ރަނގަޅަށް ިކރު ބޭރުވެ ނުފިައބާނަމަ އެހީޮޅގިައ ިކރު ހަރުލާ ބެދެއެވެ. ކުއްޖާ ތެރިެއން އެއްހިޮޅން ރަނގަޅަށް ިކރު ބޭރުވެ ނުފިައބާނަމަ އެހީޮޅގިައ ިކރު ހަރުލާ ބެދެއެވެ. ކުއްޖާ 

ގާތުން ިކރު ބިުއމަށް ރަނގަޅަށް ނިުހފެހެއްޓޭނަމަވްެސ ިމހެން ިދމާވެދާނެއެވެ. ގާތުން ިކރު ބިުއމަށް ރަނގަޅަށް ނިުހފެހެއްޓޭނަމަވްެސ ިމހެން ިދމާވެދާނެއެވެ. 
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ޖާަރީސމު އުފުެދްނ

ިނާޝްނތައް
ްއުރަމިަތ ހޫނުވެފިައ ތަދުވުން  		 އުރަމިަތ ހޫނުވެފިައ ތަދުވުނ

ްރަތްވެފިައ ހުންނަ ިހާސބުގިައ ިއތުރަށް ތަދުވުން  		 ރަތްވެފިައ ހުންނަ ިހާސބުގިައ ިއތުރަށް ތަދުވުނ

ްގިައގިައ ިރއުްސމިާއ ވަރުބިަލވުންފަދަ ކަންކަން ިދމާވުން  		 ގިައގިައ ިރއުްސމިާއ ވަރުބިަލވުންފަދަ ކަންކަން ިދމާވުނ

ްހުން އައުން  		 ހުން އައުނ

ްގާތުން ިކރިުދނުމަށް ރަނގަޅަށް ބޭއިްވފިައވޭތޯ ބެލުން  		 ގާތުން ިކރިުދނުމަށް ރަނގަޅަށް ބޭއިްވފިައވޭތޯ ބެލުނ

ތާފަނާ ފެނުން ބޮނިޑތާން ކުރުން ތާފަނާ ފެނުން ބޮނިޑތާން ކުރުން   		

ްމައަްސލަ ިދމާވެފިައވާ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ިކރު ިދނުން  		 މައަްސލަ ިދމާވެފިައވާ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ިކރު ިދނުނ

ްމައަްސލަ ިދމާވެފިައވާ ފަރާތުން ިކރު ނެގުން  		 މައަްސލަ ިދމާވެފިައވާ ފަރާތުން ިކރު ނެގުނ

ތާފަނާ ފެނުން ފެންވަރާލުމުން ިކރު ފޭަސހިައން އައުމަށް އީެހތިެރވެދޭތާފަނާ ފެނުން ފެންވަރާލުމުން ިކރު ފޭަސހިައން އައުމަށް އީެހތިެރވެދޭ  		

ްއަރާމުކުރުން  		 އަރާމުކުރުނ

ވަރަށް ކުއިްލގޮތަކަށްވްެސ ިމ ޢަލާމާތްތައް ފިެނދާނެއެވެ.ވަރަށް ކުއިްލގޮތަކަށްވްެސ ިމ ޢަލާމާތްތައް ފިެނދާނެއެވެ.

ިމކަން ޙައްލުކުރުމަށް ިތީރގިައ ިމވާ ގޮތުގެ މިަތން ޢަމަލު ކުރާށެވެ.ިމކަން ޙައްލުކުރުމަށް ިތީރގިައ ިމވާ ގޮތުގެ މިަތން ޢަމަލު ކުރާށެވެ.

2424 ގިަޑިއރުތެރޭގިައ ހައްލެއް ނިުލބޭނަމަ އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާށެވެ. އީެއ ިއތުރު ޚާއަްޞ ފަރުވާ  ގިަޑިއރުތެރޭގިައ ހައްލެއް ނިުލބޭނަމަ އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާށެވެ. އީެއ ިއތުރު ޚާއަްޞ ފަރުވާ 

މެދުވިެރވެދާނީެތއެވެ. ގާތުން  ކަމެއް  ދްޮސލުންފަދަ  ނުފަށިައިފނަމަ  ބޭހެއް  އެނިްޓބައިޮޓކްްސފަދަ  މެދުވިެރވެދާނީެތއެވެ. ގާތުން ނުވަތަ  ކަމެއް  ދްޮސލުންފަދަ  ނުފަށިައިފނަމަ  ބޭހެއް  އެނިްޓބައިޮޓކްްސފަދަ  ނުވަތަ 

ިކރިުދނުން ކިުރއަށް  މެދުކަނޑާލިައިފނަމަ ދްޮސލުމީަކ ވަރަށް އަވަހަށް ިދމާވެދާނެ ކަމެކެވެ.ިކރިުދނުން ކިުރއަށް  މެދުކަނޑާލިައިފނަމަ ދްޮސލުމީަކ ވަރަށް އަވަހަށް ިދމާވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ގަނޑާުލ ދްޮސ އުފުެދްނ

ފަރުވާހޯދަން  އޮޕަރަޭޝންކޮށްގެން  ނުހޯދިައިފނަމަ  ފަރުވާއެއް  އަވަހަށް  ިމކަމަށް  ފަރުވާހޯދަން އުރަމީަތގިައ ގަނޑުލާ  އޮޕަރަޭޝންކޮށްގެން  ނުހޯދިައިފނަމަ  ފަރުވާއެއް  އަވަހަށް  ިމކަމަށް  އުރަމީަތގިައ ގަނޑުލާ 

ޖިެހދާނެއެވެ. އޮޕަރަޭޝންކިުރ ފަރާތުން ިކރުދެވީޭނ ފާރުގަނޑު ފޭަސހަވުމަށް ފަހުއެވެ. ނަމަވްެސ އަނެއް ޖިެހދާނެއެވެ. އޮޕަރަޭޝންކިުރ ފަރާތުން ިކރުދެވީޭނ ފާރުގަނޑު ފޭަސހަވުމަށް ފަހުއެވެ. ނަމަވްެސ އަނެއް 

ފަރާތުން މެދުނުކެނިޑ ގާތުން ިދނުން ކިުރއަށް ގެންދަން ވާނެއެވެ.ފަރާތުން މެދުނުކެނިޑ ގާތުން ިދނުން ކިުރއަށް ގެންދަން ވާނެއެވެ.
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ް 6 މްަސވްަނެދްނ ހަމައެކިަނ ގާތްުނ ިކުރިދުންނ – އިާއާލ ޭރވުމުގެ ވީަޞަލތެއ

ގާތްުނ ިދުނމުގިައ ޢިާއާލގެ ަދއުުރ

ކަމެއްކަމުގިައ  ނުރައްކާވެދާނެ  ފުރާނައަށް  މާބަނޑުވުމީަކ  އަވަހަށް  މަހަށްވުރެ  ކަމެއްކަމުގިައ   ނުރައްކާވެދާނެ  ފުރާނައަށް  މާބަނޑުވުމީަކ  އަވަހަށް  މަހަށްވުރެ   66 ިވހެއުމަށްފަހުގިައ ިވހެއުމަށްފަހުގިައ 

ިކރުދެމުންދިާއރު  ގާތުން  އެއްޗެއްނީުދ  އެއްވްެސ  އެހެން  މްަސވަންދެން  ިކރުދެމުންދިާއރު   ގާތުން  އެއްޗެއްނީުދ  އެއްވްެސ  އެހެން  މްަސވަންދެން   66 ދައްކައެވެ.  ދައްކައެވެ. ިދރާާސތަކުން  ިދރާާސތަކުން 

މައަްސރުކަންތައް ޖެހުން ފްަސވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރުދެމުންދިާއރު މާބަނޑުވުމުގެ މައަްސރުކަންތައް ޖެހުން ފްަސވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރުދެމުންދިާއރު މާބަނޑުވުމުގެ 

މައަްސރުކަންތައް  ފެށުމަށްފަހު  ިއތުރުކާނާ  ހަމްަސވުމަށްފަހުގިައ  ކުއްޖާއަށް  ވަރަށްކުޑައެވެ.  މައަްސރުކަންތައް ފުރަުސތު  ފެށުމަށްފަހު  ިއތުރުކާނާ  ހަމްަސވުމަށްފަހުގިައ  ކުއްޖާއަށް  ވަރަށްކުޑައެވެ.  ފުރަުސތު 

ނުޖެހުންަސ ދޭތެރެދުރުކުރުމުގެ ިއތުރު ވީަސލަތެއް  ބޭނުންކުރުން މިުހއްމެވެ. ީވމާ ިމީއ ހަމައެކިަނ ގާތުން ނުޖެހުންަސ ދޭތެރެދުރުކުރުމުގެ ިއތުރު ވީަސލަތެއް  ބޭނުންކުރުން މިުހއްމެވެ. ީވމާ ިމީއ ހަމައެކިަނ ގާތުން 

ިކރިުދނުމުގެ ަސބަބުން ިލިބގެންދާ ދޭތެރެ ދުރުކުރުމުގެ ވީަސލަތެއް )ލެކްޓަޭޝނަލް އިެމނިޯރއާ މެތޮޑް( ިކރިުދނުމުގެ ަސބަބުން ިލިބގެންދާ ދޭތެރެ ދުރުކުރުމުގެ ވީަސލަތެއް )ލެކްޓަޭޝނަލް އިެމނިޯރއާ މެތޮޑް( 

ކަމުގިައ ވީަނ ކަނޑައަޅާފައެވެ.ކަމުގިައ ވީަނ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ގާތުން ިކރު ިދނުން ކިާމޔާބު ކުރުމަށްޓަކިައ އިާއލާގެ ދައުރުވްެސ ވަރަށް މިުހއްމެވެ. ިމގޮތުން ިފިރީމހާ ގާތުން ިކރު ިދނުން ކިާމޔާބު ކުރުމަށްޓަކިައ އިާއލާގެ ދައުރުވްެސ ވަރަށް މިުހއްމެވެ. ިމގޮތުން ިފިރީމހާ 

އިާއ އިާއލާ އަށްވްެސ ވަރަށް މިުހއްމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެވޭނެއެވެ. ޚާއަްޞކޮށް ިވހެއުމަށްފަހު ފުރަތަމަ އިާއ އިާއލާ އަށްވްެސ ވަރަށް މިުހއްމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެވޭނެއެވެ. ޚާއަްޞކޮށް ިވހެއުމަށްފަހު ފުރަތަމަ 

ދުވްަސކޮޅުގިައ ިމ ކަމުގިައ ިއތުރު އީެހތިެރކަން ބޭނުންވެއެވެ. ދުވްަސކޮޅުގިައ ިމ ކަމުގިައ ިއތުރު އީެހތިެރކަން ބޭނުންވެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އާދަކާދިައގެ މައްޗަށް ބަލިާއރު ިވހެއުމަށްފަހުގިައ ޚާއަްޞކޮށް ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގެ އާދަކާދިައގެ މައްޗަށް ބަލިާއރު ިވހެއުމަށްފަހުގިައ ޚާއަްޞކޮށް ފުރަތަމަ 22--33 ދުވްަސ ތެރޭގިައ  ދުވްަސ ތެރޭގިައ 

ިމީއ  ބައެއްފަހަރުގިައ  ކުރެއެވެ.  ިޒޔާރަތް  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ރަޙްމަތްތިެރން  މެންބަރުންނިާއ  ިމީއ އިާއލާގެ  ބައެއްފަހަރުގިައ  ކުރެއެވެ.  ިޒޔާރަތް  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ރަޙްމަތްތިެރން  މެންބަރުންނިާއ  އިާއލާގެ 

ގާތުން  ވަގުތުގިައ  ިޒޔާރަތްކުރާ  ީމހުން  ަސބަބީަކ  ވެއެވެ.  ހުރަހަކަށް  ިކރިުދނުމަށް  ގާތުން  ގާތުން ކުއްޖާއަށް  ވަގުތުގިައ  ިޒޔާރަތްކުރާ  ީމހުން  ަސބަބީަކ  ވެއެވެ.  ހުރަހަކަށް  ިކރިުދނުމަށް  ގާތުން  ކުއްޖާއަށް 

ިކރުދޭން ިއނުމީަކ މަންމައަށް އެހާފޭަސހަ ކަމަކަށް ނުވުމިާއ ކުއްޖާއަށް ގާތުނިްކރުދޭންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގިައ ިކރުދޭން ިއނުމީަކ މަންމައަށް އެހާފޭަސހަ ކަމަކަށް ނުވުމިާއ ކުއްޖާއަށް ގާތުނިްކރުދޭންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގިައ 

ހަމަޖިެހލިައގެން ހުރުމުގެ ފުރަުސތު ނިުލބުމެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ިމދުވްަސވަރީަކ ވަރަށް އަވްަސ އަވަހަށް ހަމަޖިެހލިައގެން ހުރުމުގެ ފުރަުސތު ނިުލބުމެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ިމދުވްަސވަރީަކ ވަރަށް އަވްަސ އަވަހަށް 

ކުއްޖާ މަންމަ ކިައީރގިައ އޮވެލާ އިަދ ގާތުނިްކރު ބޯން ބޭނުންވާ ދުވްަސވަރެކެވެ.ކުއްޖާ މަންމަ ކިައީރގިައ އޮވެލާ އިަދ ގާތުނިްކރު ބޯން ބޭނުންވާ ދުވްަސވަރެކެވެ.
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ކިާމޔާބު  ިކރިުދނުން  ގާތުން  ހަމައެކިަނ  ވަންދެން  ކިާމޔާބު  މްަސ  ިކރިުދނުން  ގާތުން  ހަމައެކިަނ  ވަންދެން  66 މްަސ  ފުރަތަމަ  ޚާއަްޞކޮށް  ފުރަތަމަ ިވހެއުމަށްފަހުގައިާއ  ޚާއަްޞކޮށް  ިވހެއުމަށްފަހުގައިާއ 

ކުރުމަށްޓަކިައ އިާއލާގެ މެންބަރުންނަށް މަަސއްކަތް ކޮށްދިެވދާނެއެވެ. ިމގޮތުން މަންމަ ވަރުބިަލިފލުވާލުމުގެ ކުރުމަށްޓަކިައ އިާއލާގެ މެންބަރުންނަށް މަަސއްކަތް ކޮށްދިެވދާނެއެވެ. ިމގޮތުން މަންމަ ވަރުބިަލިފލުވާލުމުގެ 

ގޮތުން ގާތުންދިޭކރު ނަގާފިައ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކުއްޖާއަށް ިދނުމިާއ ޚާއަްޞކޮށް ވީަޒފާއަށްދާ މިައންނަށް ގޮތުން ގާތުންދިޭކރު ނަގާފިައ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކުއްޖާއަށް ިދނުމިާއ ޚާއަްޞކޮށް ވީަޒފާއަށްދާ މިައންނަށް 

ިމފަދިައން އީެހތިެރވުމެވެ.ިމފަދިައން އީެހތިެރވުމެވެ.

އިަދ ިދމާވާ ދިަތތައް ޙައްލުކުުރުމަށް އީެހތިެރވުމިާއ ިހތްވަރު ިދނުމެވެ.އިަދ ިދމާވާ ދިަތތައް ޙައްލުކުުރުމަށް އީެހތިެރވުމިާއ ިހތްވަރު ިދނުމެވެ.

އިާއާލގެ އެހްެނ މްެނަބުރްނ

ބޭނުންވާ  އީެހތިެރކަން  އެންމެ  ފަހުގިައ  ިވހެއުމަށް  ބުއިްދވީެރ  އެންމެ  ނެގުން  ޗުއީްޓ  ބޭނުންވާ ިފިރީމހާވްެސ  އީެހތިެރކަން  އެންމެ  ފަހުގިައ  ިވހެއުމަށް  ބުއިްދވީެރ  އެންމެ  ނެގުން  ޗުއީްޓ  ިފިރީމހާވްެސ 

އިެހިނހެން  ބޭއްވުމިާއ  ކިައީރގިައ  މަންމަ  ކުއްޖާ  ިކރިުދނުމަށް  ގާތުން  ިމގޮތުން  އިެހިނހެން ދުވްަސވަރުގައެވެ.  ބޭއްވުމިާއ  ކިައީރގިައ  މަންމަ  ކުއްޖާ  ިކރިުދނުމަށް  ގާތުން  ިމގޮތުން  ދުވްަސވަރުގައެވެ. 

އީެހތިެރކަމެއް  ބޮޑު  ދަންވަރުގީަޑގިައ ވަރަށް  އީެހތިެރ ވިެވދާނެ. ޚާއަްޞކޮށް  އީެހތިެރކަމެއް ކަންކަމުގިައ ިފިރީމހާއަށް  ބޮޑު  ދަންވަރުގީަޑގިައ ވަރަށް  އީެހތިެރ ވިެވދާނެ. ޚާއަްޞކޮށް  ކަންކަމުގިައ ިފިރީމހާއަށް 

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ިފިރީމހާ
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ް އަާދކަާދތައ
ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގިައވްެސ އެ މުޖުތަމައަކަށް ޚާއަްޞ އާދަކާދަތަކެއްހުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގިައ ިޞއީްޙ އިަދ ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގިައވްެސ އެ މުޖުތަމައަކަށް ޚާއަްޞ އާދަކާދަތަކެއްހުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގިައ ިޞއީްޙ އިަދ 

ިއޖިްތމީާއ ގޮތުން ރައްކާތިެރ ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކިާއ ޤަބޫލު ކުރާ ކަންކަން ިހމެނޭ ިއރު އޭގެ ތެރިެއން ބައެއް ިއޖިްތމީާއ ގޮތުން ރައްކާތިެރ ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކިާއ ޤަބޫލު ކުރާ ކަންކަން ިހމެނޭ ިއރު އޭގެ ތެރިެއން ބައެއް 

ހޯދުންތަކުގެ  ިޢލީްމ  އެހެންކަމުން  ނޫނެވެ.  ކަންކަމެއް  ފިައދާހިުރ  ނުވަތަ  ނޫން  ރައްކާތިެރ  ހޯދުންތަކުގެ ކަންކަމީަކ  ިޢލީްމ  އެހެންކަމުން  ނޫނެވެ.  ކަންކަމެއް  ފިައދާހިުރ  ނުވަތަ  ނޫން  ރައްކާތިެރ  ކަންކަމީަކ 

އީަލގިައ ިދިރއުޅުން ބައްޓަން ކުރެވެމުންދާ ދިުނޔެއެއްގިައ ރަނގަޅު އާދަ ކާދަތައް ިހފަހައްޓާ އިަދ އޭގެ އީަލގިައ ިދިރއުޅުން ބައްޓަން ކުރެވެމުންދާ ދިުނޔެއެއްގިައ ރަނގަޅު އާދަ ކާދަތައް ިހފަހައްޓާ އިަދ އޭގެ 

ދޫކޮށްލުމީަކ  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ  ކަމެއްވާނަމަ  ިލބޭފަދަ  ގެއްލުން  ނެތް  ފިައދާއެއް  ޚާއަްޞކޮށް  ދޫކޮށްލުމީަކ ތެރޭގިައ  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ  ކަމެއްވާނަމަ  ިލބޭފަދަ  ގެއްލުން  ނެތް  ފިައދާއެއް  ޚާއަްޞކޮށް  ތެރޭގިައ 

ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

ނުވަތަ  ިލޔެފިައ  ކިަލމަތައް'  'ަޝހާދަތުގެ  ފޮދެއްގިައ  މާމިުއ  ކުއްޖާއަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނުވަތަ ިވހާތަނުން  ިލޔެފިައ  ކިަލމަތައް'  'ަޝހާދަތުގެ  ފޮދެއްގިައ  މާމިުއ  ކުއްޖާއަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ިވހާތަނުން 

ނިުލޔެވްެސ މާމިުއ ބޯނިްދނުމާ ކަދުރު ިދނުމީަކވްެސ އާދަކާދިައގެ ތެރިެއން އަންނަ ކަންތައްތަކެވެ. ނިުލޔެވްެސ މާމިުއ ބޯނިްދނުމާ ކަދުރު ިދނުމީަކވްެސ އާދަކާދިައގެ ތެރިެއން އަންނަ ކަންތައްތަކެވެ. ިމފަދަ ިމފަދަ 

ތަކީެތގެ ަސބަބުން ކުއްޖާ އަށް ހަކަތަ ިލިބ ގާތުން ިކރުބިުއމަށް ިއންކާރު ކުރެއެވެ. ިމހެންކަމުން ފުރަތަމަ ތަކީެތގެ ަސބަބުން ކުއްޖާ އަށް ހަކަތަ ިލިބ ގާތުން ިކރުބިުއމަށް ިއންކާރު ކުރެއެވެ. ިމހެންކަމުން ފުރަތަމަ 

ދުވްަސކޮޅުގިައ ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރިުދނުން ފަށިައގަތުމަށް ހުރްަސތަކާ ކިުރމިަތވެއެވެ.ދުވްަސކޮޅުގިައ ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރިުދނުން ފަށިައގަތުމަށް ހުރްަސތަކާ ކިުރމިަތވެއެވެ.

ީދީނ ިޢލްމުވިެރން ިވދާޅުވާ ގޮތުގިައ 'އަޖްވާކަދުރު' ފަޅާލާފިައ ިއިގިލން ޖައާްސލުމަށްފަހު ކުއްޖާގެ މީަތ ީދީނ ިޢލްމުވިެރން ިވދާޅުވާ ގޮތުގިައ 'އަޖްވާކަދުރު' ފަޅާލާފިައ ިއިގިލން ޖައާްސލުމަށްފަހު ކުއްޖާގެ މީަތ 

ތީަލގިައޖައާްސލުމީަކ ުސންނަތެކެވެ.ތީަލގިައޖައާްސލުމީަކ ުސންނަތެކެވެ.

ގާތުންދޭ ިކރު ިއތުރު ކުރުމަށްޓަކާވްެސ ވިަކބާވަތެއްގެ ކާތަކިެތ މަންމައަށް ިދނުމީަކވްެސ ޢާއްމުކަމެކެވެ. ގާތުންދޭ ިކރު ިއތުރު ކުރުމަށްޓަކާވްެސ ވިަކބާވަތެއްގެ ކާތަކިެތ މަންމައަށް ިދނުމީަކވްެސ ޢާއްމުކަމެކެވެ. 

ކިާށިކރުވްެސ  އިަދ  ގިެރިކރު  ތެރޭގިައ  އޭގެ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ހިުރި  ފިައދާ  އެއްވްެސ  ީއ  ިމި ކިާށިކރުވްެސ ނަމަވްެސ  އިަދ  ގިެރިކރު  ތެރޭގިައ  އޭގެ  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ހިުރި  ފިައދާ  އެއްވްެސ  ީއ  ިމި ނަމަވްެސ 

ިހމެނެއެވެ. ިމފަދަ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުމީަކ ގާތުންދޭ ިކރު އުފެދޭ ިމންވަރު ިއތުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ިހމެނެއެވެ. ިމފަދަ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުމީަކ ގާތުންދޭ ިކރު އުފެދޭ ިމންވަރު ިއތުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

ނުވަތަ  ިއތުރުވެ  ބަރުދަން  ކުރުމުން  ބޭނުން  ބާވަތްތައް  ިމފަދަ  އެކުލެވޭ  ތެޔޮ  ހަކުރާ  އަދަދަކަށް  ނުވަތަ ިގނަ  ިއތުރުވެ  ބަރުދަން  ކުރުމުން  ބޭނުން  ބާވަތްތައް  ިމފަދަ  އެކުލެވޭ  ތެޔޮ  ހަކުރާ  އަދަދަކަށް  ިގނަ 

ބަރުދަން ިވހެއުމުގެ ކިުރން ހިުރ ިމންވަރަށް ިއއާދަ ވުމަށް ހުރަހަކަށް ވެގެން ދެއެވެ.ބަރުދަން ިވހެއުމުގެ ކިުރން ހިުރ ިމންވަރަށް ިއއާދަ ވުމަށް ހުރަހަކަށް ވެގެން ދެއެވެ.

ކެއުމެއް  ިމންހަމަ  ބުމިާއ،  ިނިދިލި ދުރުވެ، ރަނގަޅަށް  ކެއުމެއް ކަންބޮޑުވުމިާއ ހްާސވާކަންކަމުން  ިމންހަމަ  ބުމިާއ،  ިނިދިލި ދުރުވެ، ރަނގަޅަށް  ކަންބޮޑުވުމިާއ ހްާސވާކަންކަމުން 

ދެމެހެއްޓުމާއެކު ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ ިމންވަރަށް ިދޔާތަކިެތ ހާއަްސކޮށް ފެން ިލބުމީަކ ދެމެހެއްޓުމާއެކު ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ ިމންވަރަށް ިދޔާތަކިެތ ހާއަްސކޮށް ފެން ިލބުމީަކ 

ގާތުން ިކރިުދނުމަށް ބާރު ިލިބގެންދާނޭ ކަންކަމެވެ.ގާތުން ިކރިުދނުމަށް ބާރު ިލިބގެންދާނޭ ކަންކަމެވެ.




