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ިމައތަްމީތފޮތަީކ، ަމްނަމއިާއ ކަުޑަދިރފުޅުގެ ިޞއަްޙތަށަްޓކާ، ފަިއާދހިުރ ކާާނ މިުހްނމު ަވީނ ީކއްވެގްެނަކްނ ިތާމައށާ، ިތާމގެ 

ޢިާއލަާއށް އޮޅްުނިފލުވާ ިދުނަމށަްޓކާ، ފަުރާމކޮށްފަިއވާ ފޮތެކެވެ.

ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ކެއްުނ ަބހައަްޓްނީވގޮތިާއ، ކިާމާޔބަުކާމއެކު ގާތްުނ ިކުރދެޭނގޮތިާއ، ކަުޑަދިރފުޅަށް އޮށަްޓުރ ހިުރ 

ކާާނ ކްާނދްޭނ ފަށެާނ ގޮތުގެ ަމޢުލާޫމތު ިމފޮތްުނ ިލިބދެޭނއެވެ. ީމގިެއތުުރްނ، ކިުދްނަނށް ބުޭންނވާ ކާާނ ތައާްޔުރ ކާުރެނ 

ފަޭސހަގޮތްތަކިާއ ަގާޔވާ ގޮތެއަްގިއ ކަުޑކިުދްނަނށް ކްާނދެޭނ ގޮތްތައް އޮޅްުނިފލެާނއެވެ.

ދުޅަހެޔޮ ިޞއަްޙތެއަްގިއ ަދިރފުޅުގެ ަޙާޔތް ފިެށގްެނ ައއަުމީކ އަެދިރފުޅަށް ިލބޭ އްެނމެ ައގުހިުރ ހިަދާޔއެވެ. ފަިއާދ ހިުރ 

ކާާނ ބުޭންނކުުރާމިއ ދުޅަހެޔޮ ިޞއީްޙ އަާދތައް ޢިާއލާގެ ތެރަޭގިއ ައށަގްެނުނިވއްޖަެނަމ އަެކމުގެ ަސަބބްުނ ކަުޑަދިރފުޅުގެ 

ހިެދ ބޮޑުވަުމށިާއ ިކޔެވަުމށް އީެހތިެރވެދެޭނއެވެ. ައިދ ަދިރފުޅުގެ މިުޅ ޢުމަުރށް ިމފަަދ ަރނަގޅު އަާދތައް ިހފެހެއްޓަުމށް 

ބަާރަކށް ވެާނއެވެ.

ިމފޮތް ައާމޒުކޮށްފަިއ ވީާނ ަދިރފުޅުގެ އުމުުރގެ ފަުރތަަމ 5 ައހާަރިއ ހަަމައށެވެ. އެހްެނަކމްުނ ަދިރފުޅުގެ ހެލްތް ރެކޯޑިާއއެކު 

ިމފޮތް ަރއްކާތިެރަކާމިއ އެކު ަބަލހައާްޓށެވެ. ިމފޮތިާއ ބެހޭގޮތްުނ އެއްވްެސ  ުސވާލެއް އޮތަްނަމ ިޞއީްޙއީެހތިެރާޔއާ ވާހަަކ 

ަދއްކާށެވެ. އުޭރްނ ފޮތަުގިއވާ ހިުރހާ ަމޢުލާޫމތެއް ަރނަގޅަށް އޮޅްުނ ިފލެާނއެވެ. 

 

ިމފޮތަީކ ަވަރށް ިގަނ ަބއެއްގެ ަމަސއަްކތުގެ ަނީތާޖއެވެ. ިމފޮތް އެކަުލވާލިެވފަިއ ިމަވީނ ހެލްތު ޕްރޮޓެކަްޝްނ އޭޖްެނީސ 

އިާއ ޔިުނެސފް ގިުޅގްެނެނވެ. ައިދ ިމފޮތް ތައާްޔުރކުުރމަުގިއ ޮސަސިއީޓ ފޮރ ހެލްތު އިެޑޔުުކަޭޝްނ، އެޑްވޮކިޭޓްނ ަދ 

ަރިއްޓްސ އޮފް ިޗލްޑްރްެނ )އާކް( ައިދ އީޭޑކޭ އިާއ ައިއ.ީޖ.އްެމ.އްެޗ.ގެ ިރފޮރަޮޑކިްޓވު ހެލްތު ެސްނަޓުރްނ ިލިބފަިއވާ 

އީެހތިެރަކާމިއ އެއްބުާރލްުނ ފާހަަގކޮށް އެފަާރތްތަަކށް ުޝކުުރ ައާދކަުރމެވެ. 

މަންމައިާއ ކުޑަދިަރފުޅުގެ ކާނާ
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ަބިލވެ ިއުނަމށަްޓަކިއ ތަޢަާރފް
ހިަށަގނޑު ީވހާވްެސ 
ައަވހަށް ިޞއީްޙގޮތްުނ 

ަތއާްޔުރ ކުުރްނ

 ތުއްތު ަދިރފުޅުގެ 
ފަުރތަަމ ހަަމްސދަުވހުގެ 

ކާާނ

3631

ަދިރފުޅަށް ބިުއަމށް 
ިދުންނ އްެނމެ ަރަގީޅ 

ކްޮނބަާވތެއް

ިސއަްޙތަށް ފަިއާދ ހިުރ 
ލިުއކާާނ

ަބިލވެ އުޅިޭއާރިއ ަބިލ 
ަރަގޅަުވމްުނ ައްނަނިއުރ 
ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުންނ

647183

ިފހިުރްސތު
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ާސފުތިާހުރަކްނ

ހަަމްސފުުރމްުނ ތުއްތު 
ަދިރފުޅަށް ިއތުުރ ކާާނ 

ތަޢަާރފު ކުުރްނ

49

ަދިރފުޅުގެ ޢުމުުރްނ 
ހަަމްސފުުރމްުނ ކްާނދެޭނ 
ިމްނަގނޑިާއ ިމްނަވުރ

56

ތުއްތު ަދިރފުޅަށް 
ކްާނިދުނމަުގިއ 
ަސާމލަުކްނދްޭނީވ 

ަކްނަކްނ

43

85
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ަބިލވިެއނުމަށްޓަކިައ ހިަށގަނޑު ީވހާވްެސ އަވަހަށް ިޞއީްޙގޮތުން ަތއްޔާރުކުރާށެވެ.

ަދިރަމިއވާ ޢުމުުރަގިއ )15ައހާަރިއ 49 ައހާަރިއ ދެމެދު( 

ކްޮނމެ ައްނހަެނކުވްެސ އީެމހެއްގެ ައިމއަްލ ހިަށަގނޑުގެ 

ދުޅަހެޔަޮކަމށް ަސާމލަުކްނިދުނމުގެ ގޮތްުނ ކަުރްނޖެހޭ 

ަކްނތައްތަކެއްވެއެވެ. ިމގޮތްުނ ަބިލވެ ިއުނމުގެ ކިުރްނ 

ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ކާާނ ކެއާުމިއ ފިޯލކް އިެސޑް 

ބުޭންނކަުރްނ ފެށަުމީކ ަބނޑަުގިއވާ ކަުޑަދިރފުޅު ދުޅަހެޔޮ 

ިޞއަްޙތަކިާއއެކު ހިެދބޮޑުވަުމށް ަވަރށް މިުހއްމު ަކމެކެވެ. 

ކްޮނމެ ދަުވހެއްގެ ކެއުމަުގިއވްެސ ތާޒާ މޭވާ، ތަުރކީާރ ައިދ 

ގޮވާާމިއ ގޮވާމުގެ ބަާވތްތައް، ަސުރީބ ަމދްުނ ިހމިެނފަިއވާ 

ިކާރިއ ިކުރގެ ބަާވތްތަކިާއ ަކނޑަުމހިާއ ައިދ ފަުރަމްސ 

ިހަމާނށެވެ. ތެލިުލ ހިެދކާ، ތައާްޔީރ ކާާނ އިާއ ިގަނ 

ަޢަދަދަކށް ހަކުުރ ިހމިެނފަިއވާ ބިުއްނތަކިާއ ކެފިެއްނ ިހމޭެނ 

ބިުއްނ )ިމާސލު: ކީޮފ، ަކޅު ަސިއ، އާެނރީޖ ޑިްރްނކްްސ، 

ިފީޒ ޑިްރްނކްްސ( ތަަކށް ނެޫނކޭ ބާުނށެވެ.

ީވ ަވަރކްުނ ާރއްޖިެއްނ ިލބްެނ ހްުނަނ ތަކިެތ އޭގެ ތާޒާ 

ަކްނަމީތ ހުއާްޓ ކެއަުމށް އަާދކާުރށެވެ. ގޮވާާމިއ ގޮވާމުގެ 

ބަާވތްތައް ކެއުމަުގިއ ިހމުެނމަުގިއ ބަޮޑށް ަރނަގީޅ 

ޕްރެޮސްސކޮށްފަިއުނވާ ގޮވާމުގެ ބަާވތްތައް އާާޓފުށް، ހުަރ 

ހަނޑޫ ފަަދ ތަކެއްޗެވެ. ަރހީަމުރކުުރަމށަްޓަކިއ ަބއެއް ފަހުަރ 

ކާާނ ތައާްޔުރކުރެވޭ ގޮތަކްުނ ފަިއާދހިުރ އެތައް 

ިޞއްޙަަތއް ފިައދާހިުރ ކާނާ
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ާމއާްދތަކެއް ގެއިްލގްެނ ދެއެވެ. ިމާސަލަކށް ހަނޑުލިާއ 

ގޮވާމުގެ ބަާވތްތައް ޕްރެޮސްސކުުރމުގެ ތެރަޭގިއ އަޭގިއވާ 

އެތައް ަބިއަވުރ ިވަޓިމްންސ  އިާއ ިމަނަރލްްސ ައިދ 

ފަިއަބރ ގެއިްލގްެނ ދެއެވެ. ޕްރެޮސްސކަުރީނ ކަުލ ައިދ 

ަރހަަޔށް ަބަދލު ގަެނއަުމށަްޓަކއެވެ. ިމގޮތްުނ، ަރތް ހަނޑޫ، 

އާާޓ ފުށްފަަދ ގޮވާާމިއ ގޮވާމުގެ ބަާވތްތައް ިޞއަްޙތަށް 

ަރނަގޅަުކަމށް ބެުނވީެނ ިމބަާވތްތައް އެހާ ބަޮޑށް 

ޕްރެޮސްސކޮށްފަިއ ުނވީާތ އެވެ.

ަބިލވިެއުނމުގެ ކިުރްނ، އަެކީށގްެނވާ ަރނަގޅު ަބުރަދެނއަްގިއ 

ހުުރަމީކ ަވަރށް މިުހއްމަުކމެކެވެ. އެހްެނ ަނަމވްެސ 

ާރއްޖަޭގިއ ަދިރަމިއވާ ޢުމުުރގެ ައްނހުެންނގެ ތެރަޭގިއ އަާދާޔ 

ިޚލާފަށް ފަަލވާ ީމހްުނގެ ަޢަދދު ައްނަނީނ ިއތުުރަވމްުނެނވެ. 

ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރަގިއ އަާދާޔ ިޚލާފަށް ފަަލވަުމީކ ިއތުުރ 

އުނަދގޫތަކެއް ކިުރަމިތ ކުުރވެާނަކމެކެވެ. ހަަމ އެހްެނމެ، 

ހިަށަގނޑުގެ ަބުރަދްނ ާމބަޮޑށް ލިުއވަުމީކވްެސ ަބނޑަުގިއވާ 

ަދިރފުޅަށް ުނަރއްކާތަކެއް ކިުރަމިތވާެދެނަކމެކެވެ. އްެނމެ 

ަރނަގޅުގޮތަީކ ހިަށަގނޑުގެ ބީޮޑ ާމްސ ިއްނޑެކްްސ   

)ީބ.އްެމ.ައިއ( 18.5 އިާއ 24.9 އިާއ ދެމެދުގެ 

ަޢަދދެއަްގިއ ހުުރމެވެ. ހްުނަންނވާ ިމްނަގނަޑށް ފެތަޭނަމ 

އީެއ ަރނަގޅު ފެށުމެކެވެ. ީބ.އްެމ.ައިއ ައީކ ަބުރަދްނ 

ހްުނަންނވާ އްެނމެ އަެކީށގްެނވާ ިމްނަވުރަގިއ ހިުރތޯ 

ބެލަުމށް ބުޭންނ ކާުރ ިމްނަގނޑެކެވެ. 

ަނަމވްެސ، ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ަބުރަދްނ ަބަދލަުވމްުނ 

ާދީނ އިެކ ީމހްުނ އިެކ ިމްނަވަރށެވެ. އީެއ، އީެމހަކު 

ަބިލވިެއްނ ިއުރ ހިުރ ަބުރަދުނގެ ަމއަްޗށް ިބާނކޮށެވެ. 

ަބުރަދާނިއ ބެހޭގޮތްުނ އެއްވްެސ ުސވާލެއްވަާނަމ ުނަވތަ 

ހްުނަންނޖެހޭ ަބުރަދްނ އްެނމެ ަރނަގޅަށް ދެެނަގތަުމށަްޓަކިއ، 

ަބިލވިެއުނމުގެ ކިުރްނާނިއ ފަހްުނވްެސ ިޞއީްޙއީެހތިެރައކާ 

ވާހަަކ ަދއްކާށެވެ.

ް ަބިލވިެއނުމުގެ ކިުރން އެކީަށގެންވާ ަރނގަޅު ަބރުދަނެއްގިައ ހުރުމީަކ ވަަރށް މިުހއްމުކަމެއ
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ބޮީޑ މްާސ ިއންޑެކްްސ )ީބ.އެމް.އިައ( ހޯދާނެގޮތް

2

ިމާސަލަކށް:
ައިއާޝ ގެ ަބުރަދަނީކ 45 ިކލޯގާްރްމ އެވެ. ިއްސކޮޅީަކ 150 ެސްނިޓ ީމަޓރެވެ.

ައިއާޝ ގެ ީބ.އްެމ.ައިއ ައީކ ކޮބާ؟

ަނީތޖާ

ިއްސކޮޅާ ަބުރަދަނށް ަބލިާއުރ ލިުއަކަމށް ަބލާށެވެ.

ިއްސކޮޅާ ަބުރަދަނށް ަބލިާއުރ އަެކީށގްެނވާ ަބުރަދެނއް ހިުރަކަމށް ަބލާށެވެ.

ިއްސކޮޅާ ަބުރަދަނށް ަބލިާއުރ އަެކީށގްެނވާ ަވަރށްވުރެ ަބުރަކަމށް ަބލާށެވެ.

ިއްސކޮޅާ ަބުރަދަނށް ަބލިާއުރ ާމބަޮޑށް ަބުރވެއްޖެ ަކަމށް ަބލާށެވެ.

* ަރަގޅު ިމްނަގނޑެއަްގިއ ީބ.އްެމ.ައިއ ހިުރަނަމވްެސ ހަަމއަެކިނ ީބ.އްެމ.ައިއައށް ބަުރވުމުގެ ަބަދލަުގިއ 

ަބުރަދާނިއ ބެހޭގޮތްުނ ޑޮކަްޓާރިއ ވާހަަކ ަދއްކާށެވެ.  

150/100=1.5 ީމަޓރ

ީބއްެމ.ައިއ=45/)1.5( = 20

ެސްނިޓީމަޓުރްނ ީމަޓަރށް ަބަދލުކާުރެނ ގޮތް

ައިއާޝ ގެ ަބުރަދްނ ހީުރ ިއްސކޮޅާ ަބލާފަ ހްުނަންނީވ ިމްނަގނޑަުގއެވެ.

 2
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ަބިލވިެއުނަމށް ތައާްޔުރވުމުގެގޮތްުނ ދާުރލާ ފިޯލކް އިެސޑް 

ަސޕިްލަމްނޓެއް )500 ަމިއކްރޯގާްރްމ/0.5 ިމިލގާްރްމ( 

ކްޮނމެ ދަުވހަކު ބުޭންނ ކަުރްނ ފަށާށެވެ. ފިޯލކް އިެސަޑީކ 

ާމަބނޑުވުމުގެ ފަުރތަަމ ިތްނަމްސދަުވހުގެ ކިުރްނާނިއ 

ަބިލވިެއުނމުގެ ފަުރތަަމ ިތްނަމްސދަުވހަުގިއ ބުޭންނކުުރްނ 

ަވަރށް މިުހއްމު ާމއާްދއެކެވެ. ައިދ ފިޯލކް އިެސޑް ިގަނ 

ައަދަދަކށް ިހމިެނފަިއވާ ފިެހ ތަުރކީާރއިާއ ގޮވްާނފަަދ 

ކާބޯތަކިެތ ިގަނިއްނ ކެއުމަުގިއ ިހަމާނށެވެ. ފިޯލކް އިެސޑް 

ހިަށަގނޑަުގިއ ަމދުވުމުގެ ަސަބބުން ަބިއގެނިްދއުމިާއ 

ދުވްަސނުފުރާ ިވހެއުމުގެ ިއތުރުން 'ިނއަުރލް ިޓއުބް ިޑފެކްޓްްސ' 

ނުވަަތ  ަބނޑުގިައވާ ދިަރފުޅުގެ ިސކުނިޑއިާއ މިައަބދަ 

އުފެދެން ވާގޮތް ނޫންގޮތްގަޮތށް އުފެދެއެވެ. ިމގޮތުން ހޯދުނަްތކުން 

ދައްކާގޮތުގިައ ަބިލވިެއނުމުގެ ކިުރން ފިޯލކް އިެސޑް ގަވިާއދުން 

ބޭނުން ކުރުމުން 'ިނއަުރލް ިޓއުބް ިޑފެކްޓްްސ'ގެ 70 

ިއނަްސއަްތ މައަްސަލަތކުން ަރއްކާތިެރކޮށްދެއެވެ.

ިނއަުރލް ިޓއަުބީކ ގަރަުބގަތުމަށްފަހު ފަުރަތމަ ދޮޅުމަހެއްހާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ ބިެދގެންދާ 'ހިޮޅ' އެކެވެ. ިމމުއްދަތުގެތެރޭގިައ 

ިމ 'ހިޮޅ' ބެދުމަށްފަހު ތުއްތު ދިަރފުޅުގެ ިސކުނިޑއިާއ މިައަބދަ 

އުފެދެން ފަަށއެވެ. 'ިނއަުރލް ިޓއުބް' ބެދިޭއރު، އެއްވްެސ 

ިހާސބެއްގިައ ީހަނރުކަމެއް އަތުވެއްޖަެނމަ، ިމމައަްސަލ ހިުރ 

ިހާސބެއްގެ ގޮތުން، ިސކުނިޑން ނުވަަތ  މިައަބދިައން ަބއެއް 

ިނކުމެފިައ ހުރުމުގެ ިއތުރުން އެހިެނހެން ަތފާތަުތއް ހުރުން 

އެކީަށގެންވެއެވެ. ަނީތޖާއެއްގެ ގޮތުން ިލބޭ ދިަރފުޅީަކ ނުކުޅެދޭ 

ކުއްޖަކަށް ވުމުގެ ފުރަުޞތު ިއތުރުވެގެންދެއެވެ.

ފިޯލކް އިެސޑް
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ކުޑަދިަރފުޅު އިައބަުތކިާއ އެކު ދިުނޔެއަށް އުފަންވުމުގެ 

ފުރަުސތު ކުޑަކުރުމަށް  އިަދ ަބނޑުގިައވާ 

ދިަރފުޅުގެ ިސކުނިޑއިާއ މިައަބދަ ފިުރހަމަ ގޮތުގިައ 

ހިެދބޮޑުވުމަށްޓަކާ ަބިލވެ ިއނުމަށް ގްަސތު ކިުރނުްސރެ 

ފިޯލކް އިެސޑް ބޭނުން ކަުރއްވަން ފައްޓަވާ!

ފިޯލކް އިެސޑް ހިަށަގަޑށް އްެނމެ މިުހްނމު ަވީނ 

ަބިލވިެއުނމުގެ ކިުރްނާނިއ ަބިލވިެއުނމުގެ ފަުރތަަމ 

ިތްނަމްސދަުވހުގެ ތެރަޭގއެވެ.

ަބއެއް ފަހަަރށް ަބިލވިެއްނަކްނ އެނގީެނ ަބިލވިެއްނަނތާ ދެ 

ަމްސ ުނަވތަ ިތްނ ަމްސ ފަހްުނެނވެ. 

އެހްެނަކމްުނ ަބިލވެ ިއުނަމށް ތައާްޔުރީވްނުސރެ ފިޯލކް 

އިެސޑް ބުޭންނ ކުުރަމީކ އްެނމެ ބުއިްދވިެރގޮތެވެ. ައިދ 

ަބިލވެ ިއްނިއުރ ފިޯލކް އިެސޑް ބުޭންނކަުރްނ ފަށާފަިއ 

ުނވަާނަމ ަބިލވެ ިއްނަކްނ އެނގޭ ަވގުތްުނ ފިެށގްެނ 

ީވއްެނމެ ައަވހަަކށް ފިޯލކް އިެސޑް ބުޭންނ ކަުރްނ 

ހަނާދްނކަުރްނވެާނއެވެ.

މަާބނޑު ދުވްަސވަރު ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތަްތކަށް ަބދަލު ގެނަްނނީްވ ީކއްވެ؟ 

ަބިލވިެއުނމްުނ ަމިއީމހާގެ ހިަށަގނަޑށް ަބަދލުތަކެއް 

އާދެއެވެ. އެހްެނަކމްުނ އެދަުވްސަވުރ  ކިެއްނ ބިުއމުގެ 

އަާދތަަކށް ަބަދލުގަެނއަުމީކ މިުހއްމު ަކމެކެވެ. ަބަދލަުވމްުނާދ 

ހިަށަގނަޑށިާއ ަބނޑަުގިއވާ ަދިރފުޅުގެ ހިެދބޮޑުވަުމށް ދެވެޭނ 

އްެނމެ ބޮޑު އީެހައީކ ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ތަފާތު 

ބަާވތްތަކުގެކާާނ ބުޭންނކުުރމެވެ. 

ކަުޑަދިރފުޅަށިާއ ަމިއީމހާގެ ފާުރަނައށް ިދާމވާެދެނ އިެކ އިެކ 

ަމއަްސަލތަކިާއ ިދގު މުއަްދތަަކށް ދިެމގްެނ ިހނގާާދެނ ފަަދ 

ިޞއީްޙ ަމއަްސަލތަކްުނ އެއިްކބާވަުމށް ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ 

ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ކާާނކެއަުމށް އަާދކާުރށެވެ. 

ލަޭމދުވާުމިއ ގްެސޓަޭޝަނލް ަޑަޔީބީޓްސ )ާމަބނޑު 

ދަުވްސަވުރ ހަކުުރ ަމއަްޗށް ިދއްުނ( ައީކ ިދވިެހާރއްޖަޭގިއ 

ާމަބނޑު ީމހްުނގެ ފަާރތްުނ ަވަރށް ިގަނިއްނ ފްެނަނ 

ަކމެކެވެ. 

ބުޭންނވާ މިުހއްމު ާމއާްދތައް ހިަށަގނަޑށް ުނިލބާުމިއ 

ހަކުުރިގަނިއްނ އެކުލެވޭ ކާާނ ބުޭންނކުުރަމީކ ިމަކމުގެ 

ފިޯލކް އިެސޑް ަނގަންފަަށނީްވ ކޮނިްއަރކު؟
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ަބނޑަުގިއވާ ކަުޑަދިރފުޅުގެ ިސކުނިޑއިާއ ަމިއަބަދ ައިދ ާނުރތައް ތަަރއީްޤވުމަުގިއ އީެހތިެރވީެދ ލަޭމދުވުމްުނ ަމިއީމހާ 

ަރއްކާތިެރކޮށްދެޭނއެވެ. ހިަށަގނޑަުގިއ އަެކީށގްެނވާ ިމްނަވަރަކށް ފިޯލކް އިެސޑް ެނިތއްޖަެނަމ، ަބިއގްެނިދއާުމިއ ދަުވްސ 

ުނފާުރ ިވހެއާުމިއ، ިވހިާއުރ ަދިރފުޅުގެ ަބުރަދްނ ލިުއވާުމިއ، ަދިރފުޅުގެ ހިެދބޮޑުވްުނ ަލްސވްުނ ައިދ ާޚއަްސ ގޮތެއް ަގިއ 

'ިނއަުރލް ިޓއުބް ިޑފެކްްޓްސ' ުނަވތަ ިސކުނިޑއިާއ ަމިއަބަދ އުފެދުމުގެ ަމއަްސަލތައް ިދާމވުމުގެ ފުުރަސތު ބޮޑެވެ.

ފިޯލކް އިެސޑް

މަާބނޑު ދުވްަސވަރިާއ ގާތުން ިކރުދޭ ދުވްަސވަރުގިައ 
ކިައބޮއެ އުޅޭ ަތކީެތގެ އަަސރު މިައީމހާއަށިާއ 

ކުޑަދިަރފުޅަށް ފޯރާނެ!

ައަސުރ ަމިއީމހާގެ ިޞއަްޙތަށިާއ ަބނޑަުގިއވާ ަދިރފުޅުގެ 

ހިެދބޮޑުވަުމށް ފުޯރްނ އަެކީށގްެނވަާކމެކެވެ. ިމަކމުގެ 

ަނީތާޖއެއްގެ ގޮތްުނ، ދަުވްސ ުނފާުރ ިވހެއާުމިއ ިވހިާއުރ 

ކަުޑ ަދިރފުޅުގެ ަބުރަދްނ ލިުއވާުމިއ ުނަވތަ ާމ ަބުރވާުމިއ، 

ކަުޑ ަދިރފުޅުގެލަޭގިއ ހަކުުރ ހްުނަނ ިމްނަވުރ ަދށްވާުމިއ 

)ހިައޕޯގަްލިއީސިމއާ(، އުފަްނވިާއުރ ައިއބުހުުރާމިއ، 

ފަހަރެއަްގިއ ިވހިާއުރ ަދިރފުޅުގެ ފާުރަނެނތްުނ ފަަދ 

ަކްނަކްނ ކިުރަމިތވާެދެނއެވެ. ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ 

ަމިއީމހާގެ ހަކުުރ ާމބަޮޑށް ަމިތވުމުގެ ަސަބބްުނ ކުއާްޖގެ 

ަބުރަދްނ ިއތުުރވެ، ިވހެއުމަުގިއ ަދިތތަކާ ކިުރަމިތ ލްާނ 

ޖެހެއެވެ. ައިދ ކުއާްޖ ބޮޑުވަުމށްފަހު ހަކުުރ ަބީލގެ  

)ަޓިއޕް 2( ކުއަްޖަކށްވުމުގެ ފުުރަސތު ބޮޑުވެއެވެ. ަކިއބިޮއ 

އުޅުމުގެ ުނަރނަގޅު އަާދތަކުގެ ަސަބބްުނ ިމފަަދ ަކްނ  

ަކަމށް ަމގުފަިހވުމުގެ ފުުރަސތު ބޮޑުވެއެވެ. އެހްެނަކމްުނ 

ަބިލވިެއުނަމށްފަހު ިވހެއާުމިއ ހަަމައށް ަރނަގޅު ކާާނ 

ކެއަުމށް ީވހާވްެސ ބަޮޑަކށް ަމަސއަްކތް ކަުރްނވެާނއެވެ. 

މިައކްރިޯނއުޓިްރއެންޓްްސ އެކުލެވޭ ކާނާ ކެއުމުގިައ ިހމެނުމަށް ޚާއަްސ ަސމާލުކަމެއްދޭށެވެ.
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އީެހތިެރވެދީެނ ހިަށަގނޑުގެ ިދފީާޢ ިނޒްާމ ަވުރަގަދކުުރަމށިާއ ލަޭގިއ ިހމޭެނ ަރތްކަުލިއގެ ާމއާްދ ަކަމށްވާ ީހމޯގްލިޯބްނ 

އުފެއްދަުމށެވެ. ާމަބނޑުވުމްުނ ހިަށަގނޑަުގިއ ިހމޭެނ ލޭގެ ިމްނަވުރ 50 ިއްނަސއްތަ ައށް ިއތުުރވެ ިހތަށިާއ ލަޭދއުުރ 

ކުުރަމށް ަބަދލުތަކެއް ައިއްސ ހިަށަގނޑުގެ ގަުނަވްނތަކިާއ ަބނޑަުގިއ ބޮޑަުވމްުނ ައްނަނ ަދިރފުޅަށް ލޭފުޯރކޮށްދެވޭ ިމްނަވުރ 

ިއތުުރވެގްެނދެއެވެ. 

ައަޔްނ ިގަނިއްނ އެކުލެވޭ ކާާނގެ ތެރަޭގިއ ފިެހަކްނަގަދ ފަތް )ިމާސަލަކށް މަުރނަގފަތް، ަމއާްސގުފަތް، ކީޮޕފަތް، 

ަކްނކްުނފަތް(، ގިެރަމްސ، ކުކުޅަުމްސ، ަކނޑު ަމްސ، ަކދުުރ، ަކާރ ައިދ ީބްޓރްޫޓ ިހމެެނއެވެ.

ފިޯލކް އިެސޑް ިގަނ ަޢަދަދަކށް ިހމޭެނ ކާބޯތަކީެތގެ ތެރަޭގިއ: ފިެހަކްނަގަދ ފަތް، ހުތް މޭވާ، މުގިާއ، ަންޓްސ ައިދ 

ީބްންސ ފަަދ ތީޮޅގެ ބަާވތްތައް ިހމެެނއެވެ.

އަަޔން )ދަގަނޑުގެ ަބިއ(
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ކެލިްސައްމ ިގަނ ަޢަދަދަކށް ިހމިެނފަިއވާ ކާބޯތަކީެތގެ ތެރަޭގިއ ަސުރީބ ަމދްުނ ިހމިެނފަިއވާ ިކުރ، ހަކާުރިއ 

ަސުރީބ ަމދު ޔަޯގރްޓ، ީޗޒް، ަމއާްސގުފަތް، ަކްނކްުނފަތް ައިދ ރިެހ ިހމެެނވެ.

އީެހތިެރވެދީެނ ަބނޑަުގިއވާ ަދިރފުޅުގެ ަކިށތައް ަވުރަގަދ ކުުރަމށިާއ ަމިއީމހާގެ ަކިށތަކިާއ ަދތިްޕަލ ަވުރަގަދ ކުުރަމށެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރްނ ކެލިްސައްމައީކ ާނުރތަކިާއ، ަމްސތަަކށިާއ ލަޭދއުުރވުމުގެ ިނޒަާމށްވްެސ ަވަރށް މިުހއްމު އެއްޗެކެވެ. ަމިއީމހާގެ 

ކެއުމަުގިއ އަެކީށގްެނވާ ިމްނަވަރށް ކެލިްސައްމ ުނިހމޭެނަނަމ ަބނޑަުގިއވާ ކަުޑަދިރފުޅަށް ކެލިްސައްމ ިލއަްބިއދީޭނ ަމްނަމ 

ގެ ަކިށތަކަުގިއވާ ކެލިްސައްމ ިއްނެނވެ. ިމަކމުގެ ަސަބބްުނ  އްޮސިޓއޮޕޯރިޮސްސ )ަކީށަގިއ ހިޮއހެދްުނ( ފަަދ ޭނދެވޭ 

ައަސުރތައް ަމިއީމހާގެ ިޞއަްޙތަށް ފަހްުނ ފުޯރަމީކ އަެކީށގްެނވާ ަކމެކެވެ. 

ް ކެލިްސއަމ
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ކާވަގުތަުތކުގަޔިާއ ކެއުމުގެ ފަހުން އިަދ ކެއުމުގެ ކިުރންވްެސ ަސިއ، ކީޮފ، އަެނރީޖ ޑިްރންކްްސ އިަދ 

ކޯކް ފަދަ ަތކިެތ ބޭނުން ނުކުރާށެވެ.

ިމފަދަ ބިުއން ަތކުގިައ ިހމެނޭ ޓިެނންްސ އިަދ ކީެފން ފަދަ މާއްދާ ަތއް ދަގަނޑުގެ ަބިއ ހިަށގަނޑަށް 

ަނގިައިދނުމަށް ހަުރްސއަޅަ އެވެ.

ކާނާގިައވާ ދަގަނޑުގަެބިއ ހިަށގަނޑަށް ަނގިައިދނުން

ކާނާގިައ ިހމެނޭ ދަގަނޑުގަެބިއ ހިަށގަނޑަށް ަނގިައދޭ ިމންވަރު ިއތުރުކުރުމަށްޓަކާ ިވޓިަމން ީސ ިހމެނޭ 

ކާބަޯތކިެތ ިމާސަލކަށް އޮރެންޖް، އަނބު، ނުވަަތ ިލނބޯ ޖްޫސ ކާވަގުތަުތކުގިައ ިހމަނާށެވެ.  
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މަާބނޑު ދުވްަސވަރު ަބރުދަން ިއތުރު ކަުރނީްވ ިކހިާމންވަަރކަށް ހެއްޔެވެ؟

ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ އަެކީށގްެނވާ ިމްނަވަރަކށް ހިަށަގނޑުގެ ަބުރަދްނ ިއތުުރ ކުުރަމީކ ަވަރށް މިުހއްމަުކމެކެވެ. ަބުރަދްނ 

ާމބަޮޑށް ިއތުުރވަުމީކވްެސ ާމބަޮޑށް ލިުއވަުމީކވްެސ އަެކމުގެ ައަސުރތައް ަމިއީމހަާއށިާއ ކަުޑަދިރފުޅުގެ ިޞއަްޙތަށް 

ފާޯރފެާނަކމެކެވެ. ަބިލވިެއްނިއުރ ަމިއީމހާގެ ަބުރަދްނ ިޞއީްޙގޮތްުނ އަެކީށގްެނވާ ިމްނަގނޑެއަްގިއ ހުރެއްޖަެނަމ ަބިލވިެއުނމުގެ 

މުއަްދތުގެ ތެރަޭގިއ ަބުރަދްނ 10-12 ިކލޯއިާއ ދެމަެދށް ިއތުުރ ކުުރަމީކ އެދިެވގްެނވާގޮތެވެ. ަނަމވްެސ އިެކ ީމހްުނ ގެ 

މެދަުގިއ ިމ ައަދދު ތަފާތު ވާެދެނއެވެ. ައިދ ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ަބުރަދްނ ަބަދލަުވމްުނ ާދީނ އިެކ ީމހްުނަނށް އިެކ 

ިމްނަވަރށެވެ. އީެއ، ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ަބުރަދްނ ިއތުުރ ކަުރްނީވ ިމްނަވުރ ަބލީާނ އީެމހަކު ަބިލވިެއްނިއުރ ހިުރ 

ަބުރަދުނގެ ަމއަްޗށް ިބާނކޮށެވެ. އެހްެނަކމްުނ ަމިއީމހާގެ ަބުރަދްނ ިއތުުރަވމްުނ ާދގޮތް ިސއީްޙއީެހތިެރާޔގެ ަލފާގެ ަމިތްނ 

ޤަވިާޢދްުނ ަބަލމްުނ ގްެނާދށެވެ.

ަބިލވިެއްނިއުރ ަމިއީމހާގެ ަބުރަދްނ ިޞއީްޙގޮތްުނ އަެކީށގްެނވާ 

ިމްނަގނޑެއަްގިއ ހުރެއްޖަެނަމ ަބިލވިެއުނމުގެ މުއަްދތުގެތެރަޭގިއ ަބުރަދްނ 

10-12 ިކލޯއިާއ ދެމަެދށް ިއތުުރ ކުުރަމީކ އެދިެވގްެނވާގޮތެވެ. 

ޭ މަާބނޑު ދުވްަސވަރު ދަގަނޑުގަެބިއ ބޭނުންވ

ދަގަނޑުގަެބިއ ިހމެނޭ ަސޕިްލމަންޓެއް ބޭނުން ކަުރމުން ގެންދިާއރު 

ަބނޑުހަރުވުން ނުވަަތ ަބނޑަށް އުނދަގޫވުން ފަދަ އުނދަގުލެއް 

ިއޙާްސްސ ކުރެވަޭނމަ އެ ަސޕިްލމަންޓެއް ހުއްޓާނުލާ ިސއީްޙ 

އީެހތިެރއެއްގެ ަލފައިާއ ިއރާުޝދު ހޯދާށެވެ.
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ަމިއީމހާ އިާއ ކަުޑ ަދިރފުޅު ދުޅަހެޔޮ ިޞއަްޙތެއަްގިއ ހުުރަމށަްޓކާ ބުޭންނވާ އްެނމެހާ ަބިއތައް ިލިބިދުނަމށަްޓކާ ކްޮނމެ 

ދަުވހެއްގެ ކެއުމަުގިއވްެސ ތަފާތަުވއްތަުރގެ ފަިއާދ ހިުރކާާނ ިހަމަންނވެާނއެވެ. ކްޮނމެ ދަުވހެއްގެ ކެއުމަުގިއވްެސ ކްޮނމެހްެނ 

ިހަމަންނޖެހޭ ބަާވތްތަކުގެތެރަޭގިއ:

މަާބނޑު ދުވްަސވަރު ކެއުން ގެންގުޅެނީްވ ކޮންއެއްޗެއް ިކހާވަަރކަށް ހެއްޔެވެ؟ 

ގޮވާން

ަތރުކީާރ, މޭވާ

ޕޮްރީޓން

ިކރު



ް 1 ަސރިވންގްއީަކ ކަޮބިއ؟ކާނާގެ ބާވަތަްތއްކާބަޯތކީެތގެ ގްރޫޕ

16

އާފަލު، އޮރްެންޖ، ދްޮނކެޔޮ، ަކާރ، މޭވާގެ 3 ަސރިވްނގް 
ފަޅޯ، ފުޭރ، ޕަެޝްނ ފުުރްޓ، ައނބު 
ައިދ އެހިެނހްެނ މޭވާގެ ބަާވތްތައް

ކެރްެޓ، ކެބްެޖ، ަބަރބޯ، ކީޮޕފަތް، 
މަުރނަގފަތް، ތާޮރ، ބިާމާޔ   

)ލީޭޑޒް ިފްނަގރ(، ަބިށ، ބޮޑުކެކިުރ 
)ިކއަުކްމބާ(، ިޗަޗްނޑާ، ފަާގ، 

ިދގުތިޮޅ، އޮޅަުއަލ، ތީޮޅގެ ބަާވތްތައް، 
ޓާޮމޓޯ ައިދ ިމންޫނވްެސ ިމބަާވތުގެ 

ތަުރކީާރ.

• 1/2 ޖޯޑު ކޮށާފަިއވާ މޭވާ 
• އަާދިއގެ ދްޮނކެޔަޮވކެއް، އޮރްެންޖ، 

އާފަލް
• ތާޒާ މޭވާ ޖްޫސ 
)150 ިމިލީލަޓުރ(

• 1 ޖޯޑު ރޯ ތަުރކީާރ
• 1/2 ޖޯޑު ފުެނކެއިްކ ތަުރކީާރ

ތަުރކީާރގެ 4 ުނަވތަ 5 ަސރިވްނގް
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ް 1 ަސރިވންގްއީަކ ކަޮބިއ؟ކާނާގެ ބާވަތަްތއްކާބަޯތކީެތގެ ގްރޫޕ

• ހަނޑޫ، ފުށް، ިބްނިބ، ޒުވިާރ، ގޮވާމުގެ 8 ުނަވތަ 10 ާސރިވްނގް
އާާޓފުށްުނ ތައާްޔުރކޮށްފަިއވާ ޕްާނ 

)ބަްރއްުނ ބްރެޑް( ައިދ ިމންޫނވްެސ 
ިމބަާވތުގެ ގޮވާމުގެ ބަާވތްތައް

• ގޮވާމުގެ ބަާވތްތަކްުނ ހާަދފަިއވާ 
ކްޯނ ފްލޭކްްސ ފަަދ ީސިރައލް 

• ިބްސކޯދު.

• 1/2 ޖޯޑު ަކއްކާފަިއވާ ަބތް
• 2 ރިޮށ 

• 1 ފިޮތ ޕްާނ

• ިކުރގެ ބަާވތްތައް )ަސުރީބ 
ަމދްުނ ހްުނަނ ިކުރ/ލޯފްެޓ ިމލްކް، 
ހަކުުރ ައޅާފަިއ ުނހްުނަނ ިހިކ 

ިކާރިއ ިދާޔިކުރ(
• ީޗޒްގެ ބަާވތްތައް

• ޔަޯގްޓ )ހަކުުރައޅާފަިއ ުނހްުނަނ 
އަާދިއގެ ޔަޯގްޓ(

• 1 ޖޯޑު )200 ިމިލީލަޓުރ( ިކުރ
• ކަުޑ 1 ޖޯޑު )175 ިމިލީލަޓުރ( 

ޔަޯގްޓ
• 40 ުނަވތަ 50 ގާްރްމ ީޗޒް

ިކާރިއ ިކުރގެ ބަާވތްތަކުގެ 
2 ުނަވތަ 1/2 2 ަސރިވްނގް
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ް 1 ަސރިވންގްއީަކ ކަޮބިއ؟ކާނާގެ ބާވަތަްތއްކާބަޯތކީެތގެ ގްރޫޕ

ރާއްޖޭގިައ ހައްދާ ަތރުކީާރ އިާއ މޭވާ އީަކ ކެއުމުގިައ ިހމެނުމަށް އެންމެ ަރނގަޅަުތކެއްޗެވެ.  އިަމއަްލ ގޭގިައ 

އަގަކާނުލާ ިމހާރުވްެސ ހައްދަމުން ިތަޔ ގެންދީަނ އެންމެ ިގަނިއން ިވޓިަމންްސ އިާއ ިމަނަރލްްސ ިހމެނޭ މޭވާ އިާއ 

ަތރުކީާރގެ ބާވަތަްތކަށްވެދާނެއެވެ. ިމފަދަ ަތކިެތ ކެއުމުގިައ ިއޚިްތޔާރު ކުރާށެވެ. 

• ަކނޑަުމްސ، ފަުރަމްސ، ގިެރ/
ަބަކިރ/ކުކުޅު ަމްސ، ކުކުޅު ިބްސ،
• ަބަދްނފަަދ ަންޓްސގެ ބަާވތްތައް
• މުގިާއ ތިޮޅ ައިދ ިމންޫނވްެސ 

ިމ ބަާވތުގެ ކާާނ

• 80 ގާްރްމ ަކއްކާފަިއވާ ކުކުޅު 
ަމްސ

• 100 ގާްރްމ ަކއްކާފަިއވާ 
ަކނޑަުމްސ ުނަވތަ ފަުރަމްސ
• އަާދިއގެ 1 ކުކުޅު ިބްސ

• 30 ގާްރްމ ަބަދްނ، 
އެލަްމްނޑްްސ ފަަދ ަންޓްސ.
• 1 ޖޯޑް 150 ގާްރްމ 

ަކއްކާފިައވާ މުގިާއ ތީޮޅގެ ބަާވތަްތއް 
)ަސާނމުގު، ފިެހ/ަރތް/ީރނދޫ މުގު، 

ބޭކެޑް ީބްންސ(

ޕްރީޮޓްނ ިގަނިއްނ ިހމޭެނ ކާާނގެ 
ބަާވތްތަކުގެ 3 ަސރިވްނގް

• ކާާނގެ ހިުރހާ ބަާވތެއް )ގޮވާމުގެ ބަާވތްތައް، ތަުރކީާރ، މޭވާ، ިކުރ، ަމްސ( ކްޮނމެ ދަުވހަކުވްެސ ކެއުމަުގިއ 
ިހމޭެނތޯ ަބލާށެވެ.

• ތެލިާއ ތެލިުލ ބަާވތްތަކުގެ ކާާނ ބުޭންނ ކާުރަވުރ ަމދުކާުރށެވެ.ައިދ ިޞއަްޙތައް ފަިއާދ ހިުރ ތެލިާއ 
ަސުރީބގެ ބަާވތްތައް ިޚާޔުރ ކާުރށެވެ. އޭގެތެރަޭގިއ ަޒިއތިޫނ ތެޔޮ ަކނޑަުމހިާއ ަބަދްނ ިހމެެނއެވެ. 



ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ޢްާނމުކޮށް ކާ ަވަރށްވުރެ ިއތުުރްނ އެއްފަހުަރ ލިުއ ކެއުމެއް ކްާނވެާނއެވެ. ނީޫނ 

ދެފަހަރެއްގެ ަމިތްނ ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ލިުއ އެއްޗެއް ކަާލްނވެާނއެވެ. ަބިލވިެއުނމްުނ ހިަށަގނަޑށް ިއތުުރ 

ހަަކތަ ބުޭންނވެާނއެވެ. ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ލިުއކާާނގެ ތެރަޭގިއ ިހމެެނީނ:

އެއް ޖޯޑު ކޮށާފަިއވާ މޭވާއިާއ 

އެކު އެއްވްެސއެއަްޗކިާއ 

އެއްކޮށްފަިއުނވާ 3 މޭޒަުމީތ 

ަސމާުސގެ ޔަޯގރްޓ 

އެއް ޖޯޑު ފުެނަކއްކާފަިއވާ 

ާމޅްޮސ ކެޔޮ، ަކއަްޓަލ، ުނަވތަ 

ަދނިޑައލިުވ.

އެއް ޖޯޑް ިކުރ. 

)ލޯ ފްެޓ ުނަވތަ ހަކުުރ ާނޅާ(

އެއް ޖޯޑު ަތުރކީާރ ެސލެޑް 

ުނަވތަ ޫސޕް

ލުޮނ، ހަކުުރ ައޅާފަިއުނވާ  

އޮށް )ިމާސަލަކށް ަބަރބޯ އޮށް( 

ައިދ ކެށަޫންޓްސ، އަާމްނޑްްސ 

ފަަދ ަންޓްސ 
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އަާދިއ ގެ 3 ިބްސކޯދު 

)ކީްރްމ ުނަޖހާ(

ތަުރކީާރ ޭސްނޑިްވްޗ )ޓާޮމޓޯ، ކެރްެޓ، 

ިކއަުކްނބާ ފަަދ ތަުރކީާރ ިހަމަނިއގްެނ(

މީަތގިައ އެވާ ހިުރހާ ިމާސލަުތކުގިައ ތެލިުލ އެއިްޗީހގެ ަބދަލުގިައ ިހމަނާފިައވީާނ ފެނުކެއިްކ 

އެއިްޗިހކަން ފާހަގަ ކުރެއްވޭނެއެވެ.

ހެނދުނު ންާސތާ ކުރާށެވެ.
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ހެނދުުނގެ ާންސތާ ައީކ ކަުޑ ަދިރފުޅަށް ަވަރށް މިުހއްމު 

އެއްޗެކެވެ. ހަަމއެފަަދިއްނ، ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރަގިއ 

ަމިއީމހާވްެސ ހެނދުުނގެ ާންސތާ ކުުރްނ ަލްސުނކާުރށެވެ. 

ަބނޑަުގިއ ވާ ަދިރފުޅު ބޮޑަުވމްުނާދ ދަުވްސަވުރަގިއވްެސ 

ކާާނގެ ފަިއާދ މެދުކެނޑުމެއެްނިތ ަދިރފުޅަށް ިލބެމްުނ 

ިދޔަުމށް ބުޭންނވެާނއެވެ. ހެނދުުނ ާންސތާ ީވހާ ވްެސ 

ައަވހަަކށް )ހޭލާތާ އެއަްގިޑ ިއުރ ތެރަޭގިއ( ކުުރަމީކ 

ހިަށަގނޑުގެ ހަަކތަިއގެ ިމްނަވުރ ަމިތކޮށް ދެމެހެއްޓަުމށިާއ 

ައިދ ފަހްުނ ަބނޑުހިައިވަޔ ުނިދުނަމށް ަވަރށް 

މިުހއްމަުކމެކެވެ. ހެނދުުނގެ ާންސތާ ކުުރަމީކ ހެނދުުނ 

މުޭނަބިއކޮށް ހޮޑުލެވްުނ ދުުރކޮށްދެޭނ ަކމެކެވެ. ހެނދުުނގެ 

ާންސތަާގިއ ަސުރީބ ަމދު ިކުރތައަްޓކިާއ، މޭވާ )ދްޮނކެޔޮ 

ަވކެއް( ުނަވތަ ތަުރކީާރ ިހަމާނށެވެ. ތަފާތު ހިެދކާ، ައިދ 

ހްުސރޮއާްޓިއ ިރހާކަުރށްވުރެ ަބނޑަުގިއވާ ކަުޑ ަދިރފުޅަށިާއ 

ިތާމގެ ިޞއަްޙތަށް ިމތަކިެތ ާމ ަރނަގޅުވެާނއެވެ. ހެނދުުނ 

ކިާހތުްނވަާނަމ އްެނމެ ކަުޑިމުންނ މޭވާކޮޅެއް، ކަުޑ ޖޯޑެއްގެ 

ޔަޯގރްޓ ުނަވތަ އަާދިއގެ ިބްސކްޯދ، ޭސްނޑިްވްޗ ޓްޯސްޓ 

ފަަދ އެއްޗެއް ަނަމވްެސ ކެވޭތޯ ަމަސއަްކތް ކާުރށެވެ.



21

ކެފިެއްނގެ ަސަބބްުނ ކާބޯތަކީެތަގިއވާ ަދަގނޑުގަެބިއ ހިަށަގނަޑށް ިލިބދޭ ިމްނަވުރ ަމދުކޮށީްދ ލޭގެ ޕްރަެޝރަމިތކޮށް ިހތްުނ 

ލޭ ަޕްމޕްކާުރ ރްޭޓ ައަވްސކޮށްދެއެވެ. ަމްނަމގެ ަބނޑަުގިއ ބޮޑަުވމްުނާދ ަދިރފުޅަށް ކެފިެއްނައީކ ފަޭސހިައްނ ހަަޖްމ ކުރެވޭ 

އެއްޗެއްނެޫނވެ. އެހްެނަކމްުނ ދުވަާލކު ކަުޑ ދެޖަޯޑށްވުރެ ިގަނިއްނ ކީޮފ ުނބޯށެވެ. ައިދ ަސާޔިއ، ކޮކާކޯލާ ައިދ ޗޮކްލްެޓ 

ފަަދ ތަކިެތ ކާ ިމްނަވުރ ަމދުކާުރށެވެ.

ިތީރގިައވާ ކާނާ ބޭނުން ނުކުރާށެވެ.

ކެފިެއން އެކުލެވޭ ކާނާ 
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ތަފާތު ތައާްޔީރ ޖޫހިާއ ައިދ ިމންޫނވްެސ ިގަނިއްނ ހަކުުރ ައޅާފަިއވާ ިމފަަދ ބިުއްނތައް ބުޭންނ ކާުރަނަމ ލަޭގިއ އެކުލެވޭ 

ހަކުުރގެ ިމްނަވުރ ަވަރށް ައަވހަށް ަމއަްޗށްދެއެވެ. ައިދ ިމަކމުގެ ަސަބބްުނ ހަކުުރ ަބއަްޔށް ަމގުފަިހވްުނ އަެކީށގްެނވެއެވެ. 

ަނީތާޖއެއްގެ ގޮތްުނ ަބނޑަުގިއވާ ަދިރފުޅުގެ ަސިއޒް ާމބޮޑުވެ، ަދިރފުޅަށް ޭނވާލަުމށް ަދިތވާގޮތް ިދާމވެއެވެ. ައިދދަުވްސ 

ުނފާުރ ިވހެއާުމިއ ިސޒިޭރައްނ ހަަދްނ ޖެހޭގޮތް ިދާމވެއެވެ.

ިގަނިއން ހަކުރު އެކުލެވޭ ބިުއނަްތއް

8.25

5.7513
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ިމ ބަާވތުގެ ކާާނަގިއ ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނވާ ފަިއާދ ހިުރ ާމއާްދތައް އެކުލެވޭ ިމްނަވުރ ަވަރށް ަމދެވެ. ިގަނިއްނ އެކުލިެވފަިއ 

ހްުނާނީނ ކެލީޮރ ުނަވތަ ހަަކތަ އެވެ. ހްުނަންނވާ ިމްނަވަރށްވުރެ ަބުރަދްނ ިއތުުރވެފަިއވަާނަމ ުނަވތަ ލަޭގިއ ހަކުުރގެ ާމއާްދ 

ަމިތވެފަިއވަާނަމ ނީޫނ ޢިާއލަާގިއ އެއްވްެސ ީމހަަކށް ހަކުުރ ަބިލ ޖިެހފަިއވަާނަމ، ހަކުުރ ިގަނިއްނ އެކުލެވޭ ތައާްޔީރ ޖްޫސ، 

ކޭކް، ކީްރްމޖިެހ ަބަންސފަަދ ބަާވތްތަކުގެ ކާާނ ކެއްުނ ީވހާވްެސ ަމދު ކާުރށެވެ. 

ތެލުލާފަިއވާ ހިެދކާ ފަަދ ތަކިެތ ކެއުމަުގިއ ބުޭންނކާުރ ިމްނަވުރ ަމދު ކާުރށެވެ. ައިދ އެއްފަހުަރ ތެލުލަުމށް ބުޭންނ 

ކޮށްފަިއވާ ތެޔޮ ތަކާުރުރކޮށް ިގަނ ިގަނިއްނ ބުޭންނ ުނކާުރށެވެ. 

ފިޮނކަާތކެއްޗިާއ ކާބޯހިައޑްރޭޓްްސ ިގަނިއން އެކުލިެވފިައވާ ކާނާ ިގަނިއން ބޭނުން ކުރުން

ތެލުލާފިައވާ ކާނާ
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ޮސެސޖް، ަސލީާމ، ކޯނީްބފް، ލޮނު ިލނބޯ، އާަސަރ، މްަސިމރްުސ، ިރހާކުރު ފަދަ ިގަނ އަދަދަކަށް ލޮނު އެކުލިެވގެން 

ވާ ކާނާ މަދުކުރާށެވެ.
ައިދ ޯސިޑައްމ ިގަނ ަޢަދަދަކށް ިހމިެނފަިއވާ މޯޮނޯސިޑައްމ ގްލަޫޓމްޭޓ )އްެމ.އްެސ.ީޖ( ުނަވތަ ައިޖަނމޮޓޯ ިހމޭެނތަކިެތވްެސ 

ބުޭންނކާުރ ިމްނަވުރ ަމދު ކާުރށެވެ.ޯސިޑައްމ ިގަނވުމްުނ ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ލަޭމއަްޗށްގްޮސ ހިަށަގނޑަުގިއ ފްެނ ހުަރލްުނ 

އަެކީށގްެނވެއެވެ. އްެމ.އްެސ.ީޖ ިހމޭެނ ކާާނގެ ތެރަޭގިއ ައިޖަނމޮޓޯ، ަމްސިމުރްސ، ޯސާޔ ޯސްސ ައިދ ނޫޑްލްްސ ޕެކްެޓތަކުގެ 

ތެރަޭގިއ ހްުނަނ ޫސޕް ޕެކްެޓ ިހމެެނއެވެ.

ލޮނު ިގަނިއން ިހމެނޭ ކާނާ
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ހިަށަގނޑްުނ ފްެނ ަމދުވެގްެނިދަޔ ުނިދުނަމށިާއ 

ައކިުނަވަޔށް ދެމާުމިއ ފޮއިްސވާުމިއ ައިދ ބޯއެނބުުރމްުނ 

ަރއްކާތިެރކުުރަމށަްޓކާ ކްޮނމެ ދަުވހަކުވްެސ 2-3 ީލަޓުރގެ 

ފްެނ ބިުއަމީކ މިުހއްމަުކމެކެވެ. ދަުވްސުނފާުރ ިވހެއާުމިއ 

ކާބޯތަކިެތ ހަަޖމް ކުުރމުގެ ަމއަްސަލއިާއ މޭއްެނދާުމިއ 

ަބނޑިުހކާުމިއ ކަުޑަކމިުދއުމުގެ ިނޒަާމށް ކިުރަމިތވާ 

ަމއަްސަލތަަކށް އަެކީށގްެނވާ ިމްނަވަރށް ފްެނބިުއމްުނ 

ަރއްކާތިެރަކްނ ިލިބދެއެވެ. ފީުޅަގިއ ަބްނދުކޮށްފަިއވާ 

ފްެނންޫނ އެހްެނ ފެެނއް ބުޭންނ ކާުރަނަމ އެފްެނ 

ަކއްކާ ަރއްކާތިެރ އެއަްޗަކށް ހަަދްނވެާނއެވެ. ވާރޭފްެނ 

ފެން!

ބުޭންނ ކާުރަނަމ، ފާުރޅު ަރަގޅަށް ާސފުކޮށްފަިއވަާކްނ 

ަޔީޤްނ ކަުރްނވެާނއެވެ. ައިދ ފްެނ ަރއްކާކާުރ ތްާނީގފަަދ 

ތަކެއަްޗީކ ަޖާރީސމު ައށަުނަގްނާނެނ ގޮތަށް ަރަގޅަށް ަމިތ 

ަބްނދުކޮށް ަގވިާއދްުނ ާސފުކުރެވޭ ތަކިެތަކްނ ަކށަަވުރ 

ކަުރްނވެާނއެވެ. ފާުރޅްުނ ބުޅަލުގެ ަނިޖްސ ާސފުކުުރަމށް 

ާޚއަްސ ަސާމލަުކމެއް ދްޭނވެާނއެވެ. ޓޮކޯްސޕަްލްސމިޯސްސ 

ައީކ ބުޅަލުގެ ަނިޖހްުނ ޖެހޭ ަބއްޔެކެވެ. ިމީއ، 

ާމަބނޑީުމހްުނަނށިާއ ަބނޑަުގިއވާ ަދިރފުޅަށް ުނަރއްކާތިެރ 

ަބއްޔެކެވެ.
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ކްަސަރތު

ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ައާރމު ކުުރަމީކ މިުހއްމު 

ަކަމަކށްވިާއުރ ަކްސަރތު ކުުރަމީކވްެސ ހަަމއެހާމެ 

މިުހއްމު ަކމެކެވެ! ކަުޑ ިމްނަވރެއްގެ ަކްސަރތަކްުނވްެސ 

ަމިއީމހަާއށިާއ ަދިރފުޅަށް ުނހުަނ ފަިއާދ ކާުރެނއެވެ.  

ަކްސަރތު ކުުރމްުނ، ލޭގެ ޕްރަެޝރ ަދށްވާުމިއ 

ލަޭދއުުރވާ ިމްނަވުރ ިއތުުރވާުމ ގިުޅގްެނ ިވހެއަުމށް 

ފަޭސހަވެގްެނާދެނއެވެ. ައިދ ީމގިެއތުުރްނ އަާދވެ ަކްސަރތު 

ކުުރމްުނ ަކްނބޮޑުވްުނ ިއޙާްސްސކުރެވޭ ިމްނަވުރ ކަުޑވެ، 

ިސކުނިޑތާޒާވެ ައިދ ިވހެއަުމށްފަހު ާމަބނޑުވުމުގެ 

ކިުރްނ ހިަށަގނޑުހިުރ ޙަާލތަށް ައނބާުރ ަބަދލުވްާނ 

ާމފަޭސހަވެާނއެވެ. ިޞއީްޙ ިޚދަުމތްތިެރއެއްގެ ިއުރާޝާދިއއެކު 

ހަފްތަާއކު 3 ދަުވހު ަކްސަރތު ކުރެވޭތޯ ަބލާށެވެ.

އީެމހަކު ަގާޔވާ ކްޮނމެ ަކްސަރތެއްވްެސ ަރނަގޅުވެާނއެވެ. 

އޭގެތެރަޭގިއ ފެތްުނ، ޔޯގާ ައިދ ހެދުުނ ިހނގަާލްނިދޔްުނ 

ިހމެެނއެވެ. އަުނަގނޑުގެ ަކްސަރތިާއ ްސކުއްޮޓ ހެދުމްުނ 

ިވހެއަުމށް ފަޭސހަވެާނއެވެ. ގޭތެރަޭގިއ އަާދިއގެ ަމިތްނ ކާުރ 

ަމަސއަްކތްތައް ކަުރމްުނ ގްެނިދޔުމްުނވްެސ ހިަށަގނަޑށް 

މެދިުމްނަވރެއްގެ ަކްސަރތެއް ިލބެޭނއެވެ. 
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ަދިރފުޅަށް ދުޅަހެޔޮ ިސއަްޙތަކިާއ އުފާވިެރ ަޙާޔތެއްހާޯދ ިދުނަމށަްޓކާ ާމަބނޑުދަުވްސަވާރިއ ގާތްުނ 

ިކުރދޭ ދަުވްސަވުރ ައނިބީމހަާއށް އެއްބުާރލްުނ ދޭށެވެ.

ާމަބނޑުދަުވްސަވުރ ައނިބީމހާއިާއ އެކު ޑޮކަްޓަރށް ަދއަްކްނާދށެވެ.

ގޭތެރޭގެ ަމަސއަްކތްތަކަުގއިާއ ބަޮޑށިްތިބ ކިުދްނ ބެލެހެއްޓުމަުގިއ އީެހތިެރވެދޭށެވެ. ައނިބީމހާ 

އެއްވްެސ ބަުރ ަމަސއަްކތެއް ކިުރަޔ ުނދޭށެވެ. ައިދ އާޭނައށް ައާރމު ކުުރމުގެ ފުުރަސތުދޭށެވެ. 

ިފިރީމހާ: ަރގަޅު ަބއްޕައަކަށް ވާށެވެ!
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ގާތްުނ ިކުރިދުނަމށް ައނިބީމހަާއށް ބުާރ ައޅާށެވެ. )ކްޮނމެ 24 ަގިޑިއރެއްގެ ތެރަޭގިއ 8 

ފަހުަރ ުނަވތަ އަެއށްވުރެ ިގަނިއްނ ގާތްުނ ިދުންނ ަރނަގޅުވެާނއެވެ(. ައިދ ގާތްުނ ިކުރިދުނަމށް 

ފަޭސހަވެާނ ފަަދ ތަެނއް ައނިބީމހާ ައށް ތައާްޔުރކޮށްދޭށެވެ.

ިމފަަދ ަކްނަކމްުނ ަދިރފުޅުގެ ިޞއަްޙތަށް ހެޔޮ ައަސުރ ކާުރެނއެވެ!

ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދ ހިުރ ލިުއކާާނއިާއ ކާބޯތަކިެތ ކެއަުމށިާއ ިގަނިއްނ ފްެނ ބިުއަމށް ބުާރައޅާށެވެ.

ކަުޑަދިރފުޅުގެ އުމުުރގެ ފަުރތަަމ 6 ަމްސދަުވހުގެ ތެރަޭގިއ  ގާތްުނ ދިޭކުރންޫނ އެއްވްެސ 

އެއްޗެއް ުނދޭށެވެ. 
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ައހަރްެނ ިއްނަޓރެންޓ ބުޭންނކޮށްގްެނ ައނިބީމހަާއށިާއ ކަުޑަދިރފުޅަށް ަރނަގޅުވެާނ ކާާނއިާއ ބެހޭ 

ަމޢުލާޫމތު ހާޯދ އުޅީުނމެވެ. ިކތަްނމެ ބަުރކޮށް އުޅުުނ ަކމަުގިއިވަޔްސ ައނިބީމހާ ަޑކަްޓަރށް 

ަދއަްކްނ ާދަނަމ އަެކމަުގިއ ައހަރްެނަނށް ީވަވަރކްުނ ަބިއވިެރަވމެވެ. ައިދ ީމގެ ިއތުުރްނ ގޭތެރޭގެ 

ަމަސއަްކތްތަކަުގިއވްެސ ކިުރައށްވުރެ ބަޮޑށް ައނިބީމހަާއށް އީެހތިެރވިެދީނމެވެ.

ހަމަދް އަބްދުލް ޙީަމދުއިާއ ަބއްދަލުކޮށްލާ

ައހަރްެނގެ ައނިބީމހާ ަބިލވިެއުނމްުނ، ކިުރައށްވުރެ ިޒްނާމާދުރ ައިދ އެއްބުާރލްުނ ދްޭނޖެހޭ ރޯލެއް 

ައހަރްެނ ައާދކަުރްނޖެހެޭނަކްނ ިވްސުނެނވެ.ފަިއާދހިުރ ިގަނ ބަާވތްތަކުގެ ކާާނ ައނިބީމހަާއށް ައހަރްެނ 

ހާޯދދެމެވެ. ކްޮނމެ ދަުވހަކުވްެސ ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ލިުއކާާނ ައނިބީމހަާއށް ކްާނދެމެވެ. 

ައިދ އޭގެ ިއތުުރްނ، ިވަޓިމްންސ ބުޭންނ ކުުރަމށިާއ ިކުރ ބުޭންނކުުރަމށް ކްޮނމެ ދަުވހަކުވްެސ 

ައނިބީމހަާއށް ައހަރްެނ ހާަދްނކޮށްދެމެވެ. ތަުރކީާރއިާއ މޭވާާޔ ައިދ އިެކބަާވތްތަކުގެ ަބަދްނ ކްޮނމެ 

ދަުވހެއްގެ ކެއުމަުގިއވްެސ ިހަމާނދެމެވެ. އަނިބީމހާގެ ކަންބޮޑުވުމިާއ ހްާސކަން ިފލުވުމަށް އަހަރެން 

އަަބދުވްެސ މަަސއްކަތްކަުރމެވެ. ާމަބނޑުދަުވްސަވަރީކ ިޖްސާމީނ ގޮތްުނާނިއ ަނފާުސީނގޮތްުނ އަުދނގޫ 

ދަުވްސަވރެއް ަކަމށްވީާތ  ބޭކުާރ ަކްނަކާމިއ ިވްސުނަމށް ައނިބީމހަާއަކށް ުނަޖއަްސމެވެ. ައހަރްެނދެކޭ 

ގޮތަުގިއ ަކްސަރތަީކ ަވަރށް ފަިއާދހިުރަކމެވެ. އެހްެނަކމްުނ ަކްސަރތުކުުރަމށް އަާދކުުރމުގެ ގޮތްުނ 

ައނިބީމހާއިާއ އެކު ައހަރްެނ ިހނގަާލްނ ަދމެވެ.

އަޙްމަދު އިާމރުއިާއ ަބއްދަލު ކޮށްލާ

ިމފަދަ ިފިރންނިާއ ަބއްޕިައންގެ ފަރާތުން ިޢބަްރތް ޙިާސލް ކަުރމާތޯ!
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ކުޑަ ދިަރފުޅު އުފަންވުމަށްފަހު ޢުމުރުން 6 މްަސ ވަންދެން އެދިަރފުޅަށް 

ދޭން އެންމެ ަރނގަޅު ކާނާއީަކ މަންމަގެ ގާތުން ިލބިޭކރެވެ!

ހަމައެކިަނ ގާތުން ިކރު ިދނުމޭ ބުނުމުގެ މަާނއީަކ ކުޑަދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 

ހަމްަސވަންދެން ގާތުން ދޭ ިކރުގެ ިއތުރުން އެހެން އެއްވްެސ ކާއެއްޗެއް 

ނުވަަތ ބޯއެއްޗެއް ދިަރފުޅަށް ނިުދނުމެވެ. ީމގިެއތުރުން ފެންވްެސ 

ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. )ގާތުންދޭ ިކރުގެ ިއތުރުން ދިަރފުޅަށް ދެވޭނެ 

ހަމައެކިަނ އެއަްޗީކ އެދިަރފުޅަށް ޑަކްޓަރު ދެއްވާ ބޭހެވެ.(

ތުއްތު ދިަރފުޅުގެ ފަުރަތމަ ހަމްަސދުވަހު ހަމައެކިަނ ބޭނުންވާ ކާނާ

ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރިދުންނ

• ފަުރަތމަ އަނަްނ ީރނދޫ ކަުލިއގަ ހުނަްނ ިކރު )ކަޮލްސޓަްރމް( ދިަރފުޅުގެ ިދފީާއ ިނޒާމް ވަރުގަދަކޮށް ަބިލަތކުން    

ަރއްކައުތިެރކޮށްދެއެވެ.

• ގާތްުނ ދޭ ިކުރަގިއ ކަުޑ ަދިރފުޅުގެ ިޞއަްޙތަށް ބުޭންނވާ ކާާނގެ ހިުރހާ ާމއާްދތަކެއް އެކުލިެވގްެނވެއެވެ.

ދިަރފުޅަށް ިލބޭ ފިައދާ

• ަދިރފުޅަށް ފަޭސހިައްނ ހަަޖްމ ހަަޖމްކުރެވޭ ކާާނއެކެވެ.

• ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރިދުނމްުނ، އެލިާޖކްވުމްުނ ަދިރފުޅު ަރއްކާތިެރކޮށްދެއެވެ.

• ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމްުނ ަމްނަމއިާއ ަދިރފުޅުގެ މެދަުގިއވާ ގުޅާުމިއ ކުލުުނ ިއތުުރ ވެގްެނދެއެވެ.

• ގާތްުނ ިކުރިދުނމްުނ ކަުޑަދިރފުޅަށް ަނފާްސީނ ގޮތްުނ ަރއްކާތިެރަކްނ ިއޙާްސްސކުރެވެއެވެ. ައިދ ުރިއްނވްެސ 

ަމދުވެގްެނދެއެވެ.

ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރިދުނމްުނ ަމްނަމއިާއ ަދިރފުޅަށް ފަިއާދ 
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• ަދިރފުޅުގެ ިސކުނިޑ ތަަރއީްޤވެ ތުޫނިފިލަކަމށް ަމގުފަިހވެއެވެ.

• ތުއްތަުދިރފުޅުގެ ފަުރަތަމ 6 ަމްސދަުވހު ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރީދފަިއވަާނަމ އެ ކިުދްނ ބޮޑުވަުމށްފަހު ާމބަޮޑށް 

ފަަލވެ ަބުރަދްނ ިއތުުރވުމުގެ ފުުރަސތު ކަުޑއެވެ.

• ިދާރާސތަކްުނ ަދއްކާގޮތްުނ ހަކުުރަބިލ )ަޓިއޕް 2( ޖެހުމުގެ ފުުރަސތު ކަުޑވެއެވެ.

• ގާތްުނދޭ ިކަރީކ ިހލޭ ިލބޭ އެއްޗެކެވެ. ައިދ ަދިރފުޅަށް އަެކީށގްެނވާ ިފިނހުޫނިމުނަގިއ ަވގުތްުނ ިލބޭއެއްޗެކެވެ.

• ިވހެއާުމިއ ިވިދގްެނ ައްނަނ ަރިހމުގެ ލޭ ާސފުކޮށް ހުއްޓުވަުމށް އީެހތިެރވެދެއެވެ.

• ަމިއީމހާގެ ަބުރަދްނ ލިުއކޮށްދެއެވެ.

• ަރިހމު ައިދ އަުރަމީތގެ ކްެނަސުރ ޖެހުމުގެ ފުުރަސތު ކަުޑކޮށްދެއެވެ.

މަންމަ އަށް ިލބޭ ފިައދާ

ަދިރފުޅަށް ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރ ިދުނާމިއ ބެހޭ ގޮތްުނ އެއްވްެސ ުސވާލެއް އުފެދަޭނަމ ިޞއީްޙ 

ިޚދަުމތްތިެރަޔކިާއ ަމްޝަވާރ ކާުރށެވެ.
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ީވހާވްެސ ައަވހަަކށް ގާތްުނ ިކުރދްޭނ ފައާްޓށެވެ!

ަދިރފުޅު އުފަްނވާތާ ަގިޑިއރެއްގެ ތެރަޭގިއ ތުއްތަުދިރފުޅަށް ގާތްުނ 

ިކުރދޭށެވެ. އިެއުރްނ ިވހެއަުމށްފަހު ަމިއީމހާގެ ގާތްުނ ފަުރތަަމ 

ައްނަނ ީރނދޫކަުލިއގެ އަޮލކޮށް ހްުނަނިކުރ ުނަވތަ ކަޮލްސްޓަރްމ 

އަެދިރފުޅަށް ިލބަުމށް އީެހވެދެޭނއެވެ. ކަޮލްސްޓަރްމައީކ ަދިރފުޅުގެ 

ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ އެތައް ާމއާްދތަަކކްުނ މުއަްސނިދވެފަިއވާ 

އެއްޗެކެވެ. ކަޮލްސްޓަރްމގެ ަސަބބްުނ ަބިލތަކްުނ ިދފާޢުވުމުގެ ބުާރ 

ަދިރފުޅުގެ ހިަށަގނޑަުގިއ ފަުރތަަމ ފަހަަރށް އުފައަްދިއދެއެވެ.

ތުއްތަުދިރފުޅުގެ ަބނޑު)ަމިއާދ( ފަުރތަަމ ަވަރށް ކަުޑވެާނއެވެ. 

އެހްެނަކމްުނ ކަޮލްސްޓަރްމގެ ކަުޑިމްނަވރެއް ިލބަުންސ ތުއްތު 

ަދިރފުޅަށް އޭގެ ފަިއާދ ކާުރެނއެވެ. ިވހެއަުމށްފަހު ައަވހަށް ގާތްުނ ިކުރިދުނމްުނ ަމިއީމހާގެ ަރިހމުގެ ަސިއޒު ކިުރްނހިުރ 

ަސިއަޒށް ަބަދލުވަުމށް އީެހތިެރވީެދ ލަޭއއްުނ ަމދުކޮށީްދ، ިއްނފެކަްޝްނތައް އުފެދުމުގެ ުނަރއްކާތިެރަކްނ ކަުޑކޮށްދެއެވެ. 

ިވހެއާުމިއއެކު ަވގުތްުނ ަދިރފުޅު ަކިއީރަގިއ ބޭއްވުމްުނ އަުރަމީތަގިއ ިކުރ އުފެދްެނ ފެށަުމށް އީެހވީެދ ކިާމާޔބު ަކާމއެކު 

ގާތްުނ ިކުރިދުނަމށް ަމގުފަިހވެގްެނދެއެވެ. ައިދ ީމގެ ިއތުުރްނ، ަމިއީމހާއިާއ ކަުޑަދިރފުޅިާއ ދެމެދު އްޮނަންނވާ ގުޅްުނވްެސ 

އުފެދްެނފަށައެވެ. ތުއްތު ކިުދްނަނށް ިދުނަމށަްޓކާ ތައާްޔުރކޮށްފަިއ ހްުނަނ ަދޅިުކުރ، ފްެނ، ާމމިުއ، ަކދުުރ ުނަވތަ 

ައްނާނުރިދަޔ ފަަދ ތަކިެތ ިދުނމްުނ ތުއްތު ަދިރފުޅަށް ގާތްުނދިޭކުރގެ ފިުރހަަމ ފަިއާދ ިލބޭލެއް ަމދުވެ ގާތްުނ ިކުރިދުނަމށް  

ހަުރްސައޅައެވެ. އެހްެނީވާމ އެފަަދ ތަކިެތ ަދިރފުޅަށް ިކތަްނމެ ކަުޑިމްނަވަރަކށް ަނަމވްެސ ީދިފަނަމ ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ 

ިކުރިދްނ ަކމަުގއެއް ުނބެލެވެޭނއެވެ. 

ިވހާތާ ފަުރަތމަ ގިަޑިއރުގެ ތެރޭގިައ ދިަރފުޅަށް ގާތުން ިކރުދޭން ފެށުމަށް ބާރު އަޅާށެވެ. އިަދ މިުޅ ދުވަހު 

މަންމަގެގާތުގިައ ދިަރފުޅު ބާއްވިައިދނުމަށިާއ، އެދިަރފުޅަށް ތުއްތު ކިުދނަްނށް ިދނުމަށްޓަކާ ަތއްޔާރުކޮށްފިައ ހުނަްނ 

ދަޅިުކރު ނިުދނުމަށް ިޞއީްޙމަރުކަޒު/ހްޮސިޕޓަލުގެ މުއައްޒަފުންގެ ގާތުގިައ ބުނުމުގެ ޙައްޤު މިައީމހާއަށިާއ ޢިާއލާއަށް 

ިލިބގެންވެއެވެ. )އީެއ ގާތުން ިކރު ިދނުމަށް އެއްވްެސ ިޞއީްޙ ޢުޒުރެއް ނުވަާނމައެވެ.(
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ގާތުން ިކރުދެވީެނ ަރނގަޅަށްތޯ ދެނެގަންނާނެ ގޮތަްތއް:

ަދިރފުޅު ަރަގޅަށް ބޭއިްވފަިއވަާނަމ:

ގާތްުނ ިކުރދިޭއުރ ަދިރފުޅު ބާއްވާ ގޮތިާއ އަުރަމީތަގިއ ަދިރފުޅު ައނަގަޖހާގޮތަީކ ގާތްުނ ިކުރިދުންނ ކިާމާޔބު ކުުރަމށް 

މިުހއްމު ދެ ަކްނތަކެވެ. ައިދ ގާތްުނ ިކުރދިޭއުރ ަމްނަމއާ ީވހާ ަކިއިރކޮށް ަދިރފުޅު ބޭއްވާުމިއ ިކުރދޭ ަވގުތު ަމިއީމހާގެ 

އަުރަމއާްޗިއ ަދިރފުޅު ަރަގޅަށް ލާމިެހފަިއވަާނަމ ގާތްުނ ިކުރިދުނމަުގިއ ިދާމވާ ަމއަްސަލތައް ަޙއްލު ކުުރަމށް އީެހވެދެޭނއެވެ.

ގާތްުނ ިކުރިދުނމަުގިއ ަދިރފުޅު 

ބޭއިްވާދެނ ތަފާތު ގޮތްތަށް، 

ިމފޮޓަޯތކްުނ ފްެނާނެނއެވެ. 

ަނމަވްެސ ގާތުން ިކރު ދިޭއރު ކޮންމެ 

މަަޔކަށްވްެސ އީެމހަކަށް ފޭަސހަގަޮތކަށް 

ިއީށނދިެއނުން ނުވަަތ އޮށޯވެއޮތުން 

މިުހއްމެވެ.

• ަދިރފުޅުގެ ހިަށަގނޑު ަމިއީމހާގެ ހިަށަގނޑާ ިދާމވެާނއެވެ. 

)ަމްނަމގެ ަބނޑިާއ ަދިރފުޅުގެ ަބނޑު ިދާމވެާނއެވެ.(

• ަދިރފުޅު އްޮނާނީނ ަމިއީމހާގެ ހިަށަގނޑިާއ ގާތަުގއެވެ.

ަދިރފުޅުގެ ޢުމުުރްނ 6 ަމްސ ަވްނދްެނ އަެދިރފުޅަށްދެވޭ ހަަމއަެކިނ ކާާނައީކ ގާތްުނ ިކުރިދުންނ ަކަމށްވީާތ ިމީއ ަދިރފުޅުގެ 

މްުސތަޤަްބަލށަްޓަކިއ ައޅިައދެވެޭނ އްެނމެ ަރނަގޅު ިބްނަގލެވެ! އެހްެނަކމްުނ، ިމަކމަުގިއ ިފިރީމހާއިާއ ޢިާއލާގެ މްެމަބުރްނާނިއ 

ައިދ ަރޙަްމތްތިެރްނގެ އީެހތިެރަކްނ ިލބަުމީކ ަވަރށްވްެސ މިުހއްމަުކމެކެވެ. ަރއްޓިެހ ަރޙަުމތްތީެރްނގެ ގޮތަުގިއ އެކަުގިއ އުޅޭ 

ީމހްުނގެ އެއްބުާރލްުނ ުނިލބޭ ިގަނ ަމިއްނ ގާތްުނ ިކުރިދުންނ ައަވހަށް ހުއާްޓަލްނ ބުޭންނވެއެވެ. 

• ަދިރފުޅު އްޮނާނީނ އުނަދގޫ ަކމެއެްނިތ ހަަމޖިެހގްެނެނވެ.

• ަދިރފުޅުގެ މިުޅ ހިަށަގނޑު އްޮނާނީނ އެއްހަަމއެއަްގިއ 

ަރަގޅަށް ިހފެހެއިްޓފައެވެ.
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އަުރަމީތަގިއ ަދިރފުޅުގެ ައނަގޖިެހފަިއަވީނ ަރަގޅަށަްނަމ: 

އަުރަމއާްޗިއ ަދިރފުޅު ަރނަގޅަށް ލާމިެހފަިއވަާނަމ ފްެނާނެނގޮތް

• ަދިރފުޅު ބަާރށް ިދގުކޮށް ަދަމމްުނ ބުއްބޯލަުމށްފަހު، ދޭތެރެ ދޭތެރިެއްނ ަމޑަުޖއާްސލެާނއެވެ.

• ކަުޑ ަދިރފުޅުގެ ައނަގ އްޮނާނީނ ަވަރށް ބަޮޑށް ހުޅިުވފައެވެ.

• ކަުޑ ަދިރފުޅުގެ ަދތްދިޮޅ  ިއްނާނީނ ަމިއީމހާގެ އަުރަމީތަގިއ ަރނަގޅަށް ޖިެހފައެވެ.

• އަުރަމީތގެ ަވއަްގނޑުގެ ބޮޑަުބއެއް ހްުނާނީނ ައނަގތެރަޭގއެވެ.

• އަުރަމީތަގިއ ަދިރފުޅު ައނަގަޖހާފަިއވިާއުރ އަުރަމީތގެ ަވއަްގޑުގެ ަވށަިއގްެނ ަކޅުކުލަާގިއވާ ިހާސބު ބަޮޑށް ފްެނާނީނ 

ަދިރފުޅުގެ ިތީރ ތްުނފަތަށްވުރެ ަމީތ ތްުނފަތުގަެމިތްނެނވެ. 

• އެއްގޮތަަކށްވްެސ އަުރަމީތަގިއ ުނިރއާްސެނއެވެ.

ދިަރފުޅުގެ އަނގަބޮޑަށް ހުޅުވުމަށްޓަކާ ވައްގަޑު ދިަރފުޅުގެ މީަތ ތުންފަތުގިައ ހާކާލާށެވެ. ދިަރފުޅު ބޮޑަށް އަނގަ 

ހުޅުވާލުމުން ވައްގަޑު ދިަރފުޅުގެ އަނގިައގެ ތެރެއަށް ަލއްވާލާށެވެ. ދިަރފުޅު ބާއްވިާއރު ދިަރފުޅުގެ ނޭފަތް އަމާޒު ކުރީާނ 

ވައްގަޑާ ިދމާވާގަޮތށެވެ. އަނގަ ޖަހިާއރު ފަުރަތމަ ިތީރތުންފަތް ޖެހޭ ގަޮތށް ބުއްޖައާްސށެވެ. އިަދ ދިަރފުޅުގެ ިތީރ 

ތުންފަތް ހުޅިުވފިައ ހުނަްނންވީާނ ބަޭރށްވާގަޮތށެވެ. 

ަރގަޅު ނޫން ގޮތްަރގަޅު ގޮތް
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ގާތްުނ ިކުރިދުނަމށް އަުރަމިތ ިހފެހެއްޓުމަުގިއ ަސާމލަުކްނދްޭނީވ ަކްނތައް:

ޚާއަްސ ނޯޓު: ތުއްތު ކިުދންގެ ދޫ ހުދުވުމީަކ އާންމު ކަމެކެވެ. ިމީއ އަނގާގިައ ކިުނ އެޅުމެއް ނޫނެވެ. އިަދ އެފަދަ 

އެހެން ނަުރއްކާތިެރ ކަމެއްވްެސ ނޫނެވެ. އީެއ ހަމައެކިަނ ދުލުގިައ ހަރުލާފިައވާ ިކރެވެ. އިަދ ިމީއ ގާތުން ިކރުދޭ 

ކިުދނަްނށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެ ހުދު ފަަށަލ  ާސފުކުރުމަށް ކުޑަ ދިަރފުޅަށް ިއތުރު އެއްވްެސއެއްޗެއް ނުދޭށެވެ.

ަނމަވްެސ  ހަމަ އެކިަނ ދޫހުދުވެ ބޯވެފިައ ހުރުމުގެ ިއތުރުން، ކޮލިާއ ަތިލ ފަދަ އަނގިައގެ އެހެން ިހާސބުވްެސ 

ހުދުވެފިައ ހިުރކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވަޭނމަ ިޞއީްހއީެހތިެރއެއްގެ ަލފާ ހޯދާށެވެ.

އަުރަމީތގެ ަދށްުނ މޭ ަކިށަގނޑަުގިއ ައތުގެ ހަތަުރ ިއިގިލ ަޖއާްސށެވެ. ައިދ ބޮޑުވިާއިގިލ އަުރަމީތގެ ަމީތަގިއ ަޖއަްސިއގްެނ 

އަުރަމީތ ިހފަހައާްޓށެވެ. ިމގޮތަށް ިހފެހެއްޓުމްުނ ަމިއީމހާގެ ައތިްތަލ ފްެނާނީނ »C« ައކުރެއްގެ ިސފަިއަގއެވެ. އަުރަމީތަގިއ 

ިހފަހައާްޓިއުރ ަވއަްގޑިާއ ާމަކިއީރަގިއ ުނިހފަހައާްޓށެވެ. އިެއުރްނ ަދިރފުޅަށް ައނަގަޖހްަނ އުނަދގޫވާެދެނއެވެ. ދިެއނިގީލގެ 

ދެމަެދށް ަވއަްގޑަުލިއ »ަކތުުރ« ގެ ަބއަްޓްނ ައތްުނ ިސފަވެާނ ފަަދގޮތަަކށް ުނިހފަހައާްޓށެވެ. އެހްެނ ހެދުމްުނ އަުރަމީތަގިއ 

ިކުރ ަދއުުރވަުމށް ހަުރްސ އިެޅާދެނއެވެ.

ދިެއނިގިލން ވައްގަނޑު ކިައީރގިައ ިހފެހެއްޓުން ަރނގަޅެއް ނޫން

ގާތުން ިކރިުދމުނުގިައ އަުރމީަތގިައ ިހފެހެއިްޓފިައ ހުނަްނ ގަޮތކުންވްެސ  ދިަރފުޅަށް ފިުރހަމަ އަށް ގާތުން ިކރު ިލބުމަށް 

ދިަތވެދާނެއެވެ.
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ަދިރފުޅު ަބނޑުހިައވެގްެނ އުޅޭ ކްޮނމެ ަވގުތެއަްގިއވްެސ ގާތްުނ ިކުރދޭށެވެ. އަުރަމީތގެ ކްޮނމެ ފަާރތަކްުނވްެސ ަދިރފުޅު 

ބުއްބްޯނ ބުޭންނވާ ިމްނަވަރަކށް ބްޯނދޭށެވެ. ިމަކަމށް އާއްމުގޮތެއަްގިއ 15 ިމެނާޓިއ 30 ިމެނާޓިއ ދެމެދުގެ ަވގުތެއް 

ހަޭދވާެދެނއެވެ. އިެއުރްނ ިކުރަގިއ ިހމޭެނ އްެނމެ މުއަްސނިދަބިއ އަެދިރފުޅަށް ިލިބގްެނާދެނއެވެ. ަނަމވްެސ ކްޮނމެ 

ަމްނަމައކިާއ ަދިރފުޅީަކވްެސ ތަފާތު ަބއެއް ަކަމށް ވާުމިއއެކު ަވގުތުގެ ތަފާތުތަކެއް ހުރާެދެނއެވެ. 

ކްޮނމެ 24 ަގިޑިއރެއްގެ ތެރަޭގިއ އްެނމެ ަމދުވެގްެނ 8 ފަހުަރ ަދިރފުޅަށް ގާތްުނ ިކުރދްޭނވެާނއެވެ. ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވާ 

ަވަރށް ިކުރ ިލބެމްުނ ާދަކްނ ަޔީޤްނ ކުުރަމށް އާޭނގެ ެނީޕ ޗެކް ކާުރށެވެ.  ަމދުވެގްެނ ދުވަާލކު 6 ފަހުަރ އެ ަދިރފުޅު 

ކަުޑަކމުގްޮސފަިއ ހްުނަންނވެާނއެވެ. ައިދ ީމގިެއތުުރްނ، ަދިރފުޅު އުފަްނވާތާ ފަުރތަަމ ދިެތްނހަފްތާގެ ތެރަޭގިއ ަދިރފުޅަށް 

ގާތްުނ ިކުރ ުނީދ 3 ަގިޑިއަރށްވުރެ ިގަނަވގުތު ހަޭދިވަޔ ީދގްެނ ުނވެާނއެވެ. ގާތްުނ އްެނމެ ފަހްުނ ިކުރބިުއތާ ިތްނ 

ަގިޑިއުރ ީވިއުރވްެސ، ަދިރފުޅު ިނާދފަިއއޮތް ަކަމށްވަާނަމ، ަމޑަުމޑްުނ ހަޭލއްވާލާފަިއ ބުއަްޖއާްސށެވެ. 

ަވއަްގނޑު އެތެރަެއށް ަވދެފަ ހުުރްނ، ަވއަްގނޑުގެކޮޅު ަކނަޑިއގްެނިދއްުނ، އަުރަމީތަގިއ ިރއުްސްނ، އަުރަމީތަގިއ ަގނޑުލްުނ، 

ިކުރަދތުުރކާުރ ހިޮޅބެދްުނ، ައިދ ަބއެއްފަހުަރ ަމްސިޓިއިޓްސ ުނަވތަ ަވއަްގޑު ފުާރވާުމިއ އަުރަމިތ ދުޅަވާުމިއ ގިުޅގްެނ 

ަޖާރީސމު ައށަަގތްުނފަަދ ަކްނތައްތަަކީކ ިކުރދޭ ަމިއްނ ތަްޖިރބާކާުރ ަބއެއް ަކްނަކމެވެ.

ަވއަްގޑުގެކޮޅު ފަޅިައގްެނގްޮސ ކެނިޑފަިއވަާނަމ، އަުރަމިތްނ ިނކްުނަނ ިކުރަގިއ ލޭގެ ައަސުރ ހުރާެދެނއެވެ. ަނަމވްެސ ގާތްުނ 

ިކުރިދުންނ މެދަުކނޑުާނލާ އަެކާމިއ ބެހޭ ިޞއީްޙ ިއުރާޝދު ހާޯދށެވެ.

ގާތުން ިކރިުދނުމުގިައ ިދމާވާ އާންމު މައަްސަލ

ގާތްުނ ދީޭނ ިކހަާވަރަކށް ހެއްޔެވެ؟

ިމކަހަަލ މައަްސަލއެއް ިދމިާވަޔްސ ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ. އިަދ ގާތުން ިކރިުދނުން ހުއްޓާ ނުލާ 

ިސއީްޙިޚދުމަތްތިެރއެއްގެ ަލފާ ހޯދާށެވެ. 
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ޙައްލުިމހެނިްދމާވެދާނެ ަސަބބުމައަްސަލ

އަުރމީަތގެ 
ަތންކޮޅެއް ދުޅަވެ، 
އިަދ ތޫނު ަތދެއް 

ިއހާްސްސވުން

އަުރމީަތގިައ 
ގަނޑުލުން

ަދިރފުޅު ަރަގޅަށް 
އަުރަމއާްޗިއ ލާމިެހފަިއ 

ުނވްުނ

ަވއަްގނަޑށް ިކުރ 
ަދތުުރކާުރ ހިޮޅ ބެދްުނ

* ަދިރފުޅަށް ބުއްދްޭނވާ 
ިމްނަވަރށް ުނދެވްުނ
* ބުއްދޭ ަވގުތު 

ކުުރކޮށްލްުނ
* އަުރަމީތ ަގިއ 

ހްުނަނިކުރ ހްުސުނވްުނ/ 
ބުޭރުނވްުނ

* ަމޑު ަމޑްުނ ަދިރފުޅު ަނގާލާފަ ައލްުނ 
ބުއަްޖއާްސށެވެ.

* ަރަގޅަށް ހިުރ އަުރަމިތްނ ބުއްދްޭނ ފަށާށެވެ.
* ބުއިްދުނަމށްފަހު ައްނަނ އަޮލ ިކުރްނ 

ިކުރ ފޮދެއް، ަވއަްގނޑު ކޮޅަުގިއ އުނގުޅާލާ 
ިހކްެނދްެނ ަބހައާްޓށެވެ.

* ަވއަްގޑުކޮޅާ ިދާމވާގޮތަށް ދުޅަވެފަހިުރ ިހާސބްުނ 
ަމާސްޖކާުރށެވެ. ިމަކަމށް ތާފަާނ ފުެންނ ތެތާްމފަިއވާ 

ތުވާއްޔެއް ބުޭންނ ކުރިެވާދެނއެވެ.
* ިކުރދޭ ަވގުތަުގިއ ބާްރ އެއްކޮށް ަނއާްޓަލިއގްެނ 

ިއްނާނށެވެ.
* ަދިރފުޅު ިގަނިއްނ ައނަގަޖހާ ބިޮއހާަދ ަގިޑ އެއަްގިއ 

ިމ ަމއަްސަލ ިދާމވެފަިއވާ އަުރަމިތްނ ަދިރފުޅަށް 
ބުއްދޭށެވެ.

* ަދިރފުޅު ބާއްވާފަިއވާ ގޮތް ަބަދލުކޮށްގްެނ ަރނަގޅުވޭތޯ 
ަބލާށެވެ.

* ަމއަްސަލ ިދާމވެފަިއވާ އަުރަމިތްނ ައތްުނ ިކުރ 
ަނަގިއގްެނ ިކުރ ހްުސކުރެވޭތޯ ަބލާށެވެ.

* ބުއިްދުނމުގެ ކިުރްނ ތާފަާނ ފުެންނ ަމާސްޖ ކޮށްލާށެވެ.
* ަދިރފުޅަށް ައނަގ ަޖހްަނ އުނަދގޫ ވަާނަމ ބުއިްދުނމުގެ 

ކިުރްނ ައިމއަްލ ައށް ިކުރ ކޮޅެއް ަނގާލާށެވެ.
* ބުއްދޭ ަގނީޑަގިއ ަމޑަުމޑްުނ އަުރަމިތ ަމާސްޖ 
ކަުރމްުނ ގްެނާދށެވެ. ައިދ ބުއީްދ ިނމަުމށްފަހުވްެސ 

އަުރަމިތ ހުަރކޮށް ހްުނަނ ަކަމށްވަާނަމ ައިމއަްލަޔށް ިކުރ 
ަނގާށެވެ.

* ބުއިްދުނަމށްފަހު ައިއްސޕެކް އެއް ައޅާލާށެވެ.

ވައްގަނޑު ކޮޅު 
ފަޅިައގެން ިދއުން

ގާތުން ިކރިުދނުމުގިައ ިދމާވާ އާންމު މައަްސަލތިާއ ޙައްލު ކުރިެވދާނެ ގޮތަްތއް
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ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވާ ަވަރށް ިކުރ އުފެދުމުގެ ޤިާބލަްކްނ ގާތަްގނަޑަކށް ހިުރހާ ަމިއްނަނށްވްެސ، ިލިބފަިއވެއެވެ. ހިަށަގނޑްުނ 

އުފައާްދ ިކުރގެ ިމްނަވާރިއމެދު ަކްނބޮޑުވްުނ ަބއެއްފަހުަރ ިއޙާްސްސ ކުރެވުުނ ަކމަުގިއީވަނަމވްެސ ިތީރަގިއވާ ަކްނަކްނ 

ހަނާދްނ ަބހައާްޓށެވެ.

• އަުރމީަތގިައ ދިަރފުޅު ިގަނިއން އަނގަޖަހިައ ބޮިއހަދަާނމަ ިގަނިއން ިކރު އަންނާނެއެވެ.

• ބުޭންނވާ ަވަރށް ިކުރ ުނހްުނަނަކަމށް ޤަބޫލުކުރެވަޭނަމ ައަވްސ ައަވހަށް ބުއަްޖއާްސށެވެ. ައިދ ތަްނކޮޅެއް ިގަނިއުރ 

ަވްނދްެނ ބުއްބިުއމުގެ ފުުރަޞތު ަދިރފުޅަށް ދޭށެވެ.

• ތުއްތު ކިުދްނގެ ހިަށަގނޑު ިމދަުވްސަވުރ ތަްނކޮޅެއް ައަވހަށް ބޮޑުވެ ތަަރއީްޤވާގޮތް ިދާމވެއެވެ. ިމދަުވްސަވުރ 

ައަވްސައަވހަށް ރިޮއ ިގަނިގަނިއްނ ގާތްުނ ިކުރ ބިުއަމށް ބުޭންނވާެދެނއެވެ. ިމީއ ަވގީުތ ަކމެކެވެ. ހަނާދްނ ަބހައަްޓްނީވ 

ަކަމީކ، ިގަނިގަނިއްނ ގާތްުނ ިކުރިދުނމްުނ އުފެދޭ ިކުރ ިއތުުރވެާނަކމެވެ. 

ިކރު އުފެދީެނ ިކހާވަަރކަށްތޯ ނިުވްސނާށެވެ. އޭގަެބދަލުގިައ ދިަރފުޅަށް ިކރުދެވޭ ިމންވަަރކާމެދު ިވްސނާށެވެ.

ޙައްލުިމހެނިްދމާވެދާނެ ަސަބބުމައަްސަލ

ިމީއ ބެކީްޓިރައލް ިއްނފެކަްޝްނއެއްގެ 
ަސަބބްުނ ވާގޮތެކެވެ. ޢްާނމުގޮތެއަްގިއ 
ިމހްެނ ިދާމަވީނ އެއް އަުރަމއަްޗށެވެ. 

ިމހްެނ ިދާމވެއްޖަެނަމ އަުރަމިތ ހްުނާނީނ 
ަރތްވެ ދުޅަފައެވެ. ުނަވތަ ަގަދައށް 
ިރއާްސ ަގނޑުލާފަިއ ހުރާެދެނއެވެ.

* ިޞއީްޙ ިޚދަުމތްތިެރއެއްގެ ަލފާހާޯދށެވެ.  މްަސޓިައިޓްސ 
ނުވަަތ ވައްގަނޑު 

ފާރުވުމިާއ 
ދުޅަވުމިާއ ގިުޅގެން 

ޖަރީާސމު 
އަަށގަތުން

ފުދަޭވަރށް ިކުރުނހްުނަނަކަމށް ީހވްުނ

ގާތުން ިކރިުދނުމުގިައ ިދމާވާ އާންމު މައަްސަލަތކިާއ ޙައްލު ކުރިެވދާނެ ގޮތަްތއް
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• ގާތްުނ ިކުރދޭ ތުއްތު ކިުދްނަނށް ތްުނ ައިދ ބުއްފިުޅުނދޭށެވެ. ަސަބަބީކ އެކިުދްނ އެތަކީެތަގިއ ތްުނަޖހިައ ަދާމހާަދީނ 

ަމިއީމހާގެ ގާތްުނ ބުއްބޯގޮތިާއ ތަފާތު ގޮތަަކށް ަކަމށް ވީާތއެވެ. ބުއްފިުޅއިާއ ތްުނ ބްޯނިދުނމްުނ ަމިއީމހާގެ އަުރަމީތަގިއ 

އުފެދޭ  ިކުރ ަމދުވެާނއެވެ. ައިދ ަދިރފުޅު ގާތްުނ ިކުރބޯލެއް ަމދުވްުނ ުނަވތަ ިކުރބިުއްނ އެއްކޮށް ހުއާްޓލްުނވްެސ 

އަެކީށގްެނވެއެވެ. ިސިރންޖް ބޭނުން ކޮށްގެން ިކރުނުދޭށެވެ. އީެއ އަެކމްުނ ބުއްބިުއމުގެ ަޙަރކާތްތަަކށް ބުރަޫއާރެނީތއެވެ. 

ކަުޑަދިރފުޅު ުރިއަމީކ ކްޮނމެހްެނ ަމިއީމހާގެ ިކުރގެ ިއތުުރްނ އެހްެނ ކާާނއެއް ބުޭންނވަާކމުގެ ިނާޝެނއްނެޫނވެ. 

އުނަދގޫވުމްުނ )ާމބަޮޑށް ހުޫނ ުނަވތަ ިފިނ ވުމްުނ(، ެނީޕ ތެމުމްުނ، ަވުރަބިލވުމްުނ، ަބިލވުމްުނ ުނަވތަ ތަެނއަްގިއ 

ިރއުްސމްުނ )ިމާސަލަކށް ަބނޑަުގިއ ަވިއހެދްުނ(، ނީޫނ ަމިއީމހާ ބުޭންނކާުރ ބޭހެއްގެ ަސަބބްުނވްެސ ތުއްތު ަދިރފުޅު 

ުރިއަމީކ އަެކީށގްެނވަާކމެކެވެ.

ަމިއީމހާގެ ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ކާާނ ބުޭންނކޮށް، ިހތްހަަމ 

ުނޖެހަޭކްނަކމްުނ ދުުރވަުމީކ ގާތްުނިކުރދޭ ަމިއްނަނށް 

ަވަރށް މިުހްނމަުކމެކެވެ. ގާތްުނ ިކުރިދުނަމީކ ަމިއީމހާގެ 

ހިަށަގނަޑށް ަވަރށް ިގަނ ހަަކތަ ބުޭންނވާ ަކމެކެވެ. 

ިމގޮތްުނ ދުވާލެއްގެތެރަޭގިއ 500 ކަެލީރ ހަޭދވާެދެނއެވެ. 

ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވާ ކްޮނމެ ަވގުތެއަްގިއ )ާޚއަްސކޮށް 

ރަޭގނޑު( ގާތްުނ ިކުރ ދަޭނަމ އުފެދޭ ިކުރގެ ިމްނަވުރ 

ިއތުުރވެ ކަުޑަދިރފުޅަށް ބުޭންނވާ ިމްނަވަރށް ިކުރ 

ިލބެޭނަކްނ ަޔީޤެނވެ.

ދިަރފުޅަށް ބޭނުންވާ ވަަރށް ގާތުން ިކރު ިލބަޭނމަ ކޮންމެ މަހަކުވްެސ ގާތްގަނޑަކަށް 500 ގުރާމް ަބރުދަން 

ިއތުރުވާނެއެވެ. އިަދ 24 ގިަޑިއރުގެތެރޭގިައ މަދުވެގެން 6 ފަހަރު ކުޑަކަމު ދާނެއެވެ. ަނމަވްެސ އިެކ ކިުދން 

ހިެދބޮޑުވަމުން އަންނީާނ އިެކ ިމންވަަރށެވެ. އެހެންކަމުން ތުއްތު ދިަރފުޅަށް ފުދޭވަަރށް ިކރު ނެތްކަމަށް ިއޙާްސްސ 

ކުރެވަުންސ ގާތުން ިކރިުދނުން ހުއްޓާނުލާ ކިުރއަށް ގެންދަންވާނެވެ. އިަދ ިމފަދަ ހަާލތެއްގިައ ދަޅިުކރު ދޭން ފެށުމުގެ 

ަބދަލުގިައ ިސއީްހއީެހތިެރއެއްގެ ަލފާ ހޯދާށެވެ.

ގާތްުނ ިކުރދޭ ަމިއްނވްެސ ަރަގޅަށް ކްާނވެާނއެވެ!

ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވާ ަވަރށް ގާތްުނ ިކުރ ިލބަޭކްނ ދެެނަގްނާނެނ ގޮތްތައް
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ގާތްުނ ިކުރަނގާ ަރއްކާކުުރްނ

ގާތްުނ ިކުރަނަގިއ ަރއްކާކުުރމުގެ ާމަނައީކ ަދިރފުޅަށް 

ގާތްުނ ިކުރިދުނމުގެ ަބަދލަުގިއ އަުރަމިތްނ ިކުރަނަގިއގްެނ 

ކަުޑަދިރފުޅަށް ިދުނމެވެ. ައތްުނވްެސ ައިދ ަޕްމަޕކްުނވްެސ 

ިމަކްނ ކުރިެވާދެނއެވެ. ބުޭންނަވީނ ަމަސއަްކތަށް 

ިދަޔަކމަުގިއިވަޔްސ ިކުރިދުންނ ހުއާްޓުނލާ ކިުރައށް 

ގްެނިދއުމެވެ. ތުއްތު ަދިރފުޅިާއ ދުުރަގިއ 3 ަގިޑިއަރށްވުރެ 

ިގަނިއުރ ހަޭދ ކާުރަނަމ، ިމގޮތަށް ގާތްުނ ަނގާފަިއވާ 

ިކުރދޭށެވެ. ިވހެއާުމިއ ގިުޅގްެނ މާުސަރއިާއ އެކު ދޭ 

ޗުއީްޓގެ ގޮތަުގިއ ިމހުާރިލބީެނ ަބްނދު ދަުވްސ ުނިހަމާނ 

60 ދަުވހެވެ. އެހްެނަކމްުނ ދާުރލާ ޗުއީްޓތައް ރޭވަުމީކ 

މިުހްނމަުކމެކެވެ. ައިދ ަވީޒފަާއށް ާދަނަމ ަދިރފުޅިާއއެކު 

ހަޭދކާުރ ަވގުތުތަކަުގިއ ީވހާވްެސ ިގަނިއްނ ގާތްުނ 

ިކުރދޭށެވެ. ިމަކމުގެ ަސަބބްުނ ިކުރ އުފެދޭ ިމްނަވުރ 

ިއތުުރވެާނއެވެ.

އީޮފްސތަކަުގިއ ަވީޒފާ ައާދކާުރ ަމިއްނަނށް ކަުޑ ަދިރފުޅަށް 

އެއް ައހުަރ ަވްނދްެނ  ގާތްުނ ިކުރ ިދުންނ ކިުރައށް 

ވީަޒފާދޭ ފަރާތަްތކުން ިވހެއުމާގިުޅގެން ދޭ ޗުއީްޓ ހަމަޖައާްސިދނުމަށިާއ މަަސއްކަތްކުރާ ވަގުތުގިައވްެސ ގާތުން ިކރުދެވޭނެ 
ފަދަ މާޙައުލެއް ިލިބިދނުމަށް ޢިާއލަާތކާ ޖަމާޢަތަްތކުން ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ މަަޔކަށްވްެސ ގާތުން ިކރުނެގުމުގިައ ފޭަސހަގޮތެއް ިޚޔާރު ކުރިެވދާނެއެވެ. ިމގޮތުން ބްރްެސޓް ޕަންޕް ބޭނުން 
ކޮށްގެން ނުވަަތ އަތުންވްެސ ގާތުން ިކރު ނިެގދާނެއެވެ.

އަުރމިަތން ިކރު ަނގާނެގޮތިާއ ބެހޭގޮތުން ުސވާލެއް އުފެދަޭނމަ ިޞއީްޙިޚދުމަތްތިެރއެއްގެ ިއރާުޝދު ހޯދާށެވެ.

ގްެނިދޔަުމށް ފުުރަސތު ހަަމޖިެހފަިއ އޮވެއެވެ. ހެނދުުނ 

ަމަސއަްކަތށް ިދޔުމުގެ ކިުރްނ ިކުރ ަނގާފިައ ަރއްކާކާުރށެވެ. 

ިމގޮތްުނ ަނގާ ިކުރ  އާާދގެ ރްޫމޓްެމަޕރަޭޗރ އެއަްގިއ 4 

ަގިޑިއުރަވްނދްެނ ބެހެއްޓެޭނއެވެ. ައިދ ައިއްސައަލާމީރަގިއ 

72 ަގިޑިއުރ )3 ދަުވްސ( ަވްނދްެނ ބެހެއްޓެޭނއެވެ. 

ިމގޮތަށް ަނގިާކުރ ަބހައަްޓްނ ވީާނ ަވިކ ަވިކްނ ކިުދ 

ކްޮނޓިެއާނ ތަކަުގއެވެ. ައިދ ބުޭންނކުުރަމށް ަނގާ 

ިކުރތަިށ ބީާކ ހިުރަކމަުގިއ ިވަޔްސ ދަެވަނ ފަހަަރށް 

ބުޭންނުނކާުރށެވެ.
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ަގނޑު ކޮށްފަިއވާ ިކުރ ކަުޑ ަދިރފުޅަށް ދީޭނ ިކިހެނއް؟

ިކުރ ިދުނަމށް ބުއްފިުޅއެއްގެ ަބަދލަުގިއ ޖޯޑެއް ބުޭންނކުުރްނ ަރަގީޅ ީކއްވެ؟

ަގނޑުކޮށްފަިއވާ ިކުރ ަގނޑު ިފލުވަުމށް ައިއްސައަލާމީރގެ ިތީރަބިއގާ ަބިއްނާދށެވެ. ުނަވތަ ިކުރފިުޅ ަގނޑަުކްނ ަދްނދްެނ 
ތާފަާނ ފްެނތައަްޓަކށް ލާށެވެ.

ަގނޑިުފލުވަުމށްފަހު އެއް ަގިޑިއުރގެ ތެރަޭގިއ ަދިރފުޅަށް ދޭށެވެ.

ގަނޑިުފލުވުމަށް ިކރު ކައްކާ ނުވަަތ މިައކްރޯވޭވިްއން ހޫނުކޮށް ަނހަދާށެވެ.

• ބުއްފިުޅައށްވުރެ ޖޯޑު ާސފުކަުރްނ ފަޭސހަވެފަިއ އަޭގިއ 

ބެކީްޓިރާޔ ފަަދ ަޖާރީސމު ައށަަގތުމުގެ ފުުރަސތު ކަުޑވްުނ

• ބަޭރށިްހްނގްުނ، ަކްނފަތަުގިއ ަޖާރީސމު އުފެދާުމިއ ައިދ 

ަދތްފަިނ ކެއުމުގެ ުނަރއްކާ ކަުޑވްުނ

• ޖޯޑެއް ބޭނުން ކުރުމުން ގާތުން ިކރު ިދނުމަށްނަުރނގަޅު 
އަަސރެއް ނުކުރޭ. ަނމަވްެސ ބުއްފިުޅ ބޭނުންކުރުމުން ބުއްފީުޅގެ 

ތުމިާއ ވައްގަނޑިާއ އޮޅޭގޮތްވެ ދިަރފުޅު މިައީމހާގެ ގާތުން 

ބުއްބިުއމިާއ ދުރުހިެލވޭ   

• ިކުރިދުނމުގެ ކިުރްނ ކްޮނމެ ފަހަަރކު ޖޯޑު ހުޫނފުެންނ ދޮވެލާ ަޖާރީސމު ަނއްތަާލްނވެާނއެވެ.
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ޖޯޑު ބުޭންނ ކޮށްގްެނ ަދިރފުޅަށް ިކުރދީޭނ ިކިހެނއް؟

ާސފުކޮށްފަިއވާ ކަުޑ ޖަޯޑަކށް ގާތްުނ ަނގާފަިއވާ )ގާތަްގަޑަކށް 

60 ިމިލީލަޓުރ( ިކުރ ައޅާށެވެ. ކަުޑ ަދިރފުޅު އުނގަުގިއ 

ަބިއްނާދފަިއ ަދިރފުޅުގެ ތްުނފަތަުގިއ ޖެހޭގޮތަށް ިކުރޖޯޑު 

ކަުޑކޮށް ައިރކޮށްލާށެވެ. ިކުރދީޭނ ަދިރފުޅުގެ ައނަގިއގެ 

ތެރަެއށް އޮއާްސލާގޮތަަކށް ނެޫނވެ. ޖޯޑަުގިއވާ ިކުރގެ ަރހަ 

ިއޙާްސްސ ކުރިެވ  ަދިރފުޅަށް އަެކަމށް ހޭލްުނތިެރވެ އެ 

ިކުރކޮޅު ބޯލެާނއެވެ. ިމގޮތަށްދިޭއުރ ކްޮނމެވްެސަވަރަކށް ބަޭރށް 

އިެޅާދެނއެވެ. އަެކާމައޅުާނލާށެވެ. ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވަާވަރށް 

ިކުރ ިލބުމްުނ ައނަގ ަލއަްޕިއ ިއތަުރށް ބިުއަމށް ިއްނކުާރ ކާުރެނއެވެ. ަމްނަމ ަދިރފުޅުގެ ގާތަުގިއ ުނހްުނަނ ަވގުތުތަކަުގިއ 

ަދިރފުޅު ބެލަުމށް ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ީމހަަކށްވްެސ ަދިރފުޅަށް ޖޯޑްުނ ިކުރ ދެޭނގޮތް ަދްސކޮށްދޭށެވެ. 

ތުއްތުކީުދްނގެ ފިޯމއުލާގެ ަނމަުގިއ ތައާްޔުރކޮށްފަިއ ހްުނަނ ަމްސނީޫޢ ިކުރގެ ބަާވތްތަތަީކ ަބއެއް ޙަާލތްތަކަުގިއ ގާތްުނ 

ިކުރިދުނމުގެ ަބަދލަުގިއ ކަުޑ ަދިރފުޅަށް ބުޭންނ ކުރިެވާދެނ ތަކެއްޗެވެ. ިމންޫނ އެހްެނ ބަާވތެއްގެ ކާތަކެއަްޗީކ ުނަވތަ 

ބޯތަކެއަްޗީކ 6 ަމްސ ފިުރފަިއުނވާ ކަުޑކިުދްނަނށް ިދުންނ އަެކީށގްެނވާ ކާާނއެއްނެޫނވެ. ގާތްުނ ދޭ ިކުރގެ ަބަދލަުގިއ 

ބުޭންނކާުރ ިކުރ ތައާްޔުރ ކުުރމަުގިއ  އަޭގިއވާ ިއުރާޝދުތަަކށް ުނަބލާ ތައާްޔުރ ކާުރަނަމ ުނަވތަ ބުޭންނ ކާުރފްެނ 

ތަަޣއަްޔުރ ވެފަިއވަާނަމ އަެކމުގެ ަސަބބްުނ ކަުޑަދިރފުޅު ހިެދބޮޑުވަުމށް ހަުރްސއިެޅ ަބިލވްުނ އަެކީށގްެނވެއެވެ. ިމފަދަ ދަޅިުކރު 

ބޭނުންކުރަާނމަ، އޭގިައވާ ިއރާުޝދަުތކިާއ އެއްގަޮތށް ފިުރހަމައަށް ޢަމަލުކުރުން ވަަރށް މިުހންމުވާނެއެވެ. 

ަސމާލުކަންދޭނީްވ ކަނަްތއަްތއް!

ގާތުން ދޭ ިކރުގެ ަބދަލުގިައ ކުޑަކިުދނަްނށް ދިެވދާނެ ބާވަތަްތއް
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ިކރިުދނުމިާއއެކު ަތފާތު އެހިެނހެން ކާނާ ިދނުން

ިކުރިދުނާމިއއެކު ތަފާތު އެހިެނހްެނ ކާާނ ިދުނމޭބެުނފަިއ އަެވީނ 6 ަމްސ ފިުރފަިއުނވާ ކަުޑ ަދިރފުޅަށް ގާތްުނ 

ިކުރިދުނާމއެކު އެހްެނ ކާތަކެއާްޗިއ ބޯތަކިެތ ިދުނމެވެ. ީމގެތެރަޭގިއ ތުއްތުކިުދްނަނށް ިދުނަމށް ތައާްޔުރކޮށްފަިއވާ 

ިކާރިއ ފާެނިއ ގޮވާމުގެ ބަާވތްތަކްުނ ތައާްޔުރކާުރ ކާާނއިާއ ައިދ ިމންޫނވްެސ ިމފަަދ ބިުއްނތައް ިހމެެނއެވެ. ިމީއ 

ަރއްކާތިެރަކމެއްނެޫނވެ. ަސަބަބީކ ިމފަަދ ކާާނ ިދުނމްުނ ކަުޑ ަދިރފުޅުގެ ހަަޖްމކުުރމުގެ ިނޒްާމައށް ައަސުރ ފަޯރއެވެ.ައިދ 

އަެދިރފުޅަށް ބަޭރށް ިހްނގާުމިއ ަބނޑަުގިއ ިރއުްސާމިއ ަގިއަގިއ ިބިހެނގާުމިއ ައިދ ިމންޫނވްެސ ިމފަަދ އެހްެނ ަކްނތައް 

ކިުރަމިތވާެދެނީތއެވެ. ައިދ ިމގޮތަށް ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުނމްުނ، ަދިރފުޅު ބުއްބޯ ިމްނަވުރ ަމދުވާުމިއ ގިުޅގްެނ ަމިއީމހާގެ ިކުރ 

އުފެއްދްުނވްެސ ަމދުވެާނއެވެ. 
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ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރ ދޭ ކިުދްނަނށްވުރެ، ަދޅިުކުރ 

ބުޭންނކާުރ ކީުދްނ ޅަފަތަުގިއ ަމުރވާުމިއ، ަބިލ ޖެހުމުގެ 

ުނަރއްކާތިެރަކްނ ބޮޑަުކަމށް ިދާރާސތަކްުނ ަދއަްކއެވެ.

ތުއްތު ަދިރފުޅަށް ބުއްފިުޅިދުނމުގެ ަސަބބްުނ ުނަރއްކާތިެރ 

ަބިލތަަކށް ަމގުފަިހވެއެވެ. ައިދ ބުއްފީުޅަގިއ ަޖާރީސމު 

ައށަަގެނ ިމފަަދ ކިުދްނގެ ަކްނފަތަުގިއ ަޖާރީސމު އުފެދޭގޮތް 

ިދާމވެއެވެ. ކަުޑ ަދިރފުޅު ގާތްުނ ިކުރ ބިުއާމިއއެކު 

• ބުއްފީުޅގެ ތްުނ ަރަގޅަށް ާސފު ކަުރްނވެާނއެވެ.

• ތަިށ ދްޮނަންނ ބުޭންނކާުރ ަސިއބިޯނފަަދ އެއްޗެއް ބުޭންނކޮށްގްެނ ބުއްފިުޅ ާސފުކާުރ ބުުރހެއްގެ އީެހަގިއ ހުޫނފުެންނ 

ބުއްފީުޅގެ އެތެރެ ަރަގޅަށް ދްޮނާނށެވެ.

• ކްޮނމެ ދަުވހަކުވްެސ ަމދުވެގްެނ އެއްފަހުަރ، ބުއްފިުޅއިާއ ތްުނ ކިެކކިެކ ހިުރ ފްެނއެއްޗެއްގެ ތެރަޭގިއ 10 ިމެނޓަުވްނދްެނ 

ަބހައަްޓިއ އެތަކިެތ ަޖާރީސމްުނ ަރއްކާތިެރ ކާުރށެވެ.

ބުއްފިުޅ ބޭނުން ކަުރންޖިެހއްޖެ ހަާލތެއްގިައ، ަސމާލުކަން ދޭނީްވ ކަނަްތއަްތއް!

ބުއްފިުޅިދނުމުގެ ަސަބބުން ނަުރއްކާތިެރ ަބިލަތކަށް މަގުފިަހވޭ

ބުއްފިުޅބަޯނަމ ގާތްުނ ިކުރބިުއަމށް ހަުރްސއެޅްުނވްެސ އަެކީށގްެނވެއެވެ. އެއްވްެސ ިޞއީްޙ ަމއަްސަލައކިާއ ގިުޅގްެނ ގާތްުނ 

ަދިރފުޅަށް ިކުރ ދެވްެނެނތަްނަމ، ާސފުކޮށްފަިއވާ އަާދިއގެ ޖަޯޑކްުނ، ތުއްތު ކިުދްނަނށްދްޭނ ާޚއަްސކޮށް އުފައާްދފަިއ ހްުނަނ 

ިކުރ ދިެވާދެނއެވެ. 

ދިަރފުޅަށް ބުއްފިުޅ ިދނުމީަކ ަރނގަޅުކަމެއް ނޫންކަން އަަބދުވްެސ ހަނދާން ަބހައްޓާށެވެ. 
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ގާތުން ިކރިުދނުމުގިައ ޢިާއލާގެ ކޮންމެ މެމަްބަރކުވްެސ އަދާކަުރންޖެހޭ ރޯލެއް ވެއެވެ.

ކާާނގެ ގޮތަުގިއ ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމްުނ ަދިރފުޅުގެ ިސއަްޙތަށް ިލބެޭނ ފަިއާދއިާއ ގާތްުނ ިކުރިދުނާމއެކު 

ބުއްފިުޅ ިދުނމްުނ ިޞއަްޙތަށް ިލިބާދެނ ގެއްލްުނ ޢިާއލާގެ ީމހްުނަނށިާއ ގަޭގިއ އީެހތިެރވެދްޭނ އުޅޭ ފަާރތްތަަކށް އޮޅްުނ 

ިފލަުވިއދޭށެވެ. ިމާސަލކަށް: ގޭތެރޭގެ ަކްނތަކަުގިއ ޢިާއލިާއްނ އީެހތިެރވިެދުނާމިއ ގާތްުނ ިކުރިދުނަމށް ިހތަްވުރިދުންނ

ދިަރފުޅުގެ ޢުމުރުން 6 މްަސ ވަންދެން އެދިަރފުޅަށްދެވޭ ހަމައެކިަނ ކާނާއީަކ ގާތުން ިކރިުދނުން ކަމަށްވީާތ ިމީއ 

ދިަރފުޅުގެ މްުސަތޤަްބަލށްޓަކިައ އަޅިައދެވޭނެ އެންމެ ަރނގަޅު ިބންގަލެވެ! އެހެންކަމުން، ިމކަމުގިައ ިފިރީމހާއިާއ ޢިާއލާގެ 

މެމަްބރުންނިާއ އިަދ ަރޙްމަތްތިެރންގެ އީެހތިެރކަނިްލބުމީަކ ވަަރށްވްެސ މިުހއްމުކަމެކެވެ. ަރއްޓިެހ ަރޙުމަތްތީެރންގެ ގޮތުގިައ 

އެކުގިައއުޅޭ ީމހުންގެ އެއްބާރުލުން ނިުލބޭ ިގަނ މިައން ގާތުން ިކރިުދނުން އަވަހަށް ހުއްޓަާލން ބޭނުންވެއެވެ.
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ކަުޑަދިރފުޅަށް ފަުރތަަމ 6 ަމްސދަުވހު ގާތްުނ 

ިކުރިދުންނ ިފަޔވާ އެހްެނ ކާާނއެއް ުނަވތަ ފްެނވްެސ 

ބުޭނމެއުްނވެއެވެ. އެހްެނަކމްުނ ިމަކަމށް ާމަމމްެނގެ 

އެއްބުާރލްުނ ިއތުުރ ކުުރަމީކ ަވަރށް މިުހއްމަުކމެކެވެ.

ިމީއ ކިުރްނ ަކްނތައްކޮށް އުޅުުނގޮތިާއ ތަފާތު ގޮތަަކށް 

ވާެދެނއެވެ. ަނަމވްެސ ކީުރއުްސރެ ަކްނކާުރގޮތަީކ 

ިޞއަްޙތަށް އްެނމެ ަރނަގޅުގޮތް ަކމަުގިއ ުނވާެދެނއެވެ. 

ާމަމމްެނގެ ފަާރތްުނ ިލބޭ އެއްބުާރލަުމީކ އްެނމްެނވްެސ 

އަެކމުގެ ައގަުވަޒްނ ކާުރ ަކމެކެވެ! ާމަމ ަދިރފުޅުވްެސ 

ިމަކަމށް ފަހްުނ ުޝކުުރ ވިެރވެާނއެވެ! 

މާމަމެނަްނށް ޚާއަްސ މެެސޖެއް:

ގާތްުނ ިކުރ ިދުނަމީކ ަވަރށް މިުހއްމު ަކމެކެވެ. އަެކމުގެ ަސަބބްުނ ހިަށަގނަޑށް 

ބުޭންނވާ ާމއާްދތައް ިލިބދެއެވެ. އޭގެ ިއތުުރްނ، ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމްުނ ަމިއީމހާއިާއ 

ަދިރފުޅިާއ ދެމެދު އްޮނަނ ގުޅްުނ ިއތަުރށް ަބަދިހވެ ކުލުުނިއތުުރވެއެވެ. ިމހުާރ 

ީމހްުނ ބަޮޑށް ބަުރަވީނ ަދިރފުޅުގެ އުމުުރްނ 6 ަމްސދަުވްސ ަވްނދްެނ ކާާނގެ 

ގޮތަުގިއ ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރިދުނަމށެވެ. ަކްނތައް ކަުރްނަވީނ ަދިރފުޅަށް 

ަރނަގޅުވެާނ ަކަމށް ަޑކަްޓުރްނ ބާުނ ގޮތަށެވެ.

ތާމްގެ މާމަ، ހީަލމާ ިއބްރީާހމްއިާއ ަބއްދަލު ކޮށްލާށެވެ: 
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ގާތްުނ ިކުރދިޭއުރ އެދިެވގްެނވާ ަރަގޅު ައިދ ފަޭސހަ 
ގޮތަަކށް ަދިރފުޅު ބޭއްވްުނ

ަދިރފުޅު ބުއްބިޯއުރ އަުރަމީތަގިއ ައނަގަޖހާފަިއަވީނ 
ަރަގޅަށަްކްނ ަޔީޤްނ ކުުރްނ

ައތުގެ ަބއަްޓްނ )C( ައކުރެއްހްެނ ފްެނަނ ގޮތަށް 
އަުރަމިތ ިހފެހެއްޓްުނ

ފުދަޭވަރށް ިކުރ ެނތަްކަމށް ިއޙާްސްސ ކުރެވަުންސ 
ގާތްުނ ިކުރ ިދުންނ ހުއާްޓުނލާ ކިުރައށް ގްެނިދޔްުނ

ައިދ  ިމފަަދ ހަާލތެއަްގިއ ތައާްޔީރ ިކުރފެށުމުގެ ިކުރްނ 
ިޞއީްޙއީެހތިެރއެއްގެ ަލފާހޯދްުނ

3 ަގިޑިއުރ ުނަވތަ އަެއށްވުރެ ިގަނިއުރ ަދިރފުޅިާއ 
ދުުރަގިއ އުޅްެނޖެހަޭނަމ އަުރަމިތްނ ިކުރ ަނގާ ަދިރފުޅަށް 

ދެވޭގޮތަށް ބެހެއްޓްުނ.
ގާތްުނ ަނގިާކުރ ޖޯޑެއް ބުޭންނކޮށްގްެނ ިދުންނ 
ަދިރފުޅަށް ިކުރިދުނަމށް ބުޭންނކާުރ ޖޯޑު ުނަވތަ 

ފީުޅތްުނ ަރަގޅަށް ާސފުކޮށް ދޮވްުނ.

'ަކތުރެއް' ިސފަވާގޮތަށް ައތުގެ 
ަބއަްޓްނ ފިެނގްެނާދ ގޮތަށް 

އަުރަމީތަގިއ ިހފެހެއްޓްުނ
ފުދަޭވަރށް ިކުރެނތް ަކަމށް 
ިއޙާްސްސކުރެވުމްުނ ގާތްުނ 

ިކުރިދުންނ ހުއާްޓލްުނ

ތުއްތު ކީުދްނަނށް ިދުނަމށް 
ތައާްޔުރކޮށްފަިއވާ ަދޅު ިކުރިދުންނ 

)ިސއީްޙ ަމއަްސަލ އެއް 
ިދާމވަުމކުާނލާ(

ބުއްފިުޅ ބުޭންނ ކުުރްނ

ފްެނ
ޖްޫސ

ގިްރޕް ވާޯޓރ
ތުއްތު ކިުދްނަނށް ިދުނަމށަްޓކާ 

ތައާްޔުރކޮށްފަިއވާ ަދޅިުކުރ
އަާދިއގެ ަދޅިުކުރ

ހަކުުރ
ާމމިުއ

މަޭވއިާއ ތަުރކީާރ
ިމންޫނވްެސ އެހްެނ ބަާވތްތަކުގެ ކާާނ

ޢުމުުރްނ ހަަމްސ ަވްނދްެނ ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރ 
ިދުންނ

ޑޮކަްޓރެއްގެ ަލފާގެ ަމިތްނ ކްޮނމެހްެނ ބްޭސދްޭނ 
ޖިެހއްޖެ ހަާލތެއަްގިއ ބްޭސިދުންނ

ކުރުން ަރގަޅުކަނަްތއްކުރުން ަރގަޅުނޫންކަނަްތއް

އުމުރުން 6 މްަސވަންދެން ކުޑަކިުދނަްނށް ކާނިްދނުމުގިައ ަސމާލުވާންޖެހޭނެ ކަނަްތއަްތއް
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ހަމްަސ ފުރުމުން ތުއްތު ދިަރފުޅަށް ިއތުރު ކާނާ ަތޢަާރފު ކުރުން

ިއތުރު ކާނާ ިދނުމީަކ ގާތުން ިކރު ިދނުމިާއއެކު ކާނާގެ އެހެން 

ބާވަތަްތއްވްެސ ދިަރފުޅަށް ކާނިްދނުމެވެ. ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 

6 މްަސފިުރހަމަވުމުން ގާތުން ިކރިުދނުމިާއއެކު ިއތުރު ކާނާ 

ދޭންފެށުމީަކ ދިަރފުޅު ހިެދބޮޑުވުމަށް އީެހވީެދ ިސކުނިޑ ަތަރއީްޤ 

ކޮށްދޭނެކަމެވެ.

ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 6 މަހިާއ 18 މަހިާއ ދެމެދީަކ ވަަރށް 

މިުހއްމު ދުވްަސކޮޅެކެވެ. ަސަބަބީކ ދިަރފުޅުގެ ހިެދބޮޑުވުމަށް 

ިދމާވާ މައަްސަލަތށް )ިމާސަލކަށް ޢުމަުރށް ަބލާފިައ ބޮޑު 

ނުވުން، ދިަރފުޅުގެ އުމުރިާއ އެއްވަަރށް ިއްސކޮޅުން ިދގުނުވުން، 

އިަދ ިއްސކޮޅިާއ އެއްވަަރށް ރޫފަ ނިުލބުން(  ފަދަ 

މައަްސަލަތށް ިމޢުމުރުގިައ ިދމާވުމަށް ފުރަުސތު ބޮޑީުވމައެވެ. 

ައިދ ހިަށަގަޑށް ބުޭންނވާ މިުހްނމު ކާާނ ަދިރފުޅަށް 

ުނިލބުމުގެ ަސަބބްުނ އަެދިރފުޅު ހިެދބޮޑުވަުމށިާއ ހިަށަގނަޑށް 

ައްނަންނޖެހޭ މިުހްނމު ަބަދލުތައް ައްނަނަކްނ ފާހަަގ 

ުނކުރިެވ ަދިރފުޅުގެ އުމުުރްނ 2 ައހުަރ ފިާއތުވެއްޖަެނަމ 

އަެކްނަކްނ ަރނަގޅުކުުރްނވީާނ ަދިތަކަމަކށެވެ. ާޚއަްސކޮށް 

އުމާުރިއ އެއަްވަރށް ިއްސކޮޅު ުނިލބުމުގެ ފުުރަސތުބީޮޑ 

ިމދްެނެނވުުނ އުމުުރފާުރގެއެވެ.

ަދިރފުޅަށް 2 ައހުަރ ފުރްެނދްެނ ުނަވތަ އަެއށްވުރެވްެސ 

ިގަނދަުވްސ ަވްނދްެނ ގާތްުނ ިކުރދެމްުނ ގްެނިދޔަުމީކ 

އަެދިރފުޅުގެ ހިެދ ބޮޑުވަުމށިާއ ހިަށަގނޑުގެ ބުާރ ިއތުުރ 

ކޮށިްދުނަމށް އީެހވީެދ ދުޅަހެޔޮ ިޞއަްޙތެއް ިލިބދެޭނަކމެކެވެ. 

ަސަބަބީކ، ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވާ ހަަކތައިާއ އެހިެނހްެނ 

ާމއާްދތައް ފުޯރ ކޮށްދޭ އްެނމެ މިުހްނމު ަވީސަލތަީކ 

ަމިއީމހާގެ ގާތްުނ ިލބޭ ިކުރަކމަުގިއ ވުމެވެ.

ތުއްތު ަދިރފުޅަށް 6 ަމްސ ފުުރމްުނ ގާތްުނ 

ިކުރިދުނާމިއއެކު ިއތުުރ ކާާނ ދްޭނ ފަށަްނީވއެވެ. 

ިއތުުރކާާނ ިދުނަމީކ ގާތްުނ ދިޭކުރގެ ަބަދލަުގިއ ދޭ 

ކާާނއެއް ނެޫނވެ.
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ދިަރފުޅު އުފަނީްވއުްސރެ ފްަސ އަހަރު ވަންދެން ކޮންމެ 
މަހަކު އެއްފަހަރު ިއްސކޮޅިާއ ަބރުދަން ބެލުމީަކ މިުޅ 

އިާއލާގެ ިޒންމާ އެއްކަމުގިައ ހަދަމާ! ޢުމުރިާއ އެއްވަަރށް 
ިއްސކޮޅިާއ ަބރުދަން ިއތުރު ނުވަާނމަ ިޞއީްޙ އީެހތިެރއެއްގެ 

ަލފައިާއ ިއރާުޝދު ހޯދަމާ!

ހިެދބޮޑުވުމިާއ ހިަށގަނޑުގެ ަތަރއީްޤއަށް ހަުރްސ އެޅަުނ ނިުދނުމަށްޓަކިައ ފިައދާހިުރ ކާނާ ބޭނުން ކުރާށެވެ!  

ހަަމްސފުުރމްުނ ގާތްުނ ިކުރިދުނާމިއއެކު ިއތުުރ ކާާނ 

ަދިރފުޅަށް ދްޭނ ފެށަުމީކ ަވަރށް މިުހއްމު ަކމެކެވެ. 

ަދިރފުޅުގެ އުމުުރްނ 6 ަމްސ ފިުރހަަމވިާއުރ އެ ަދިރފުޅުގެ 

ހަަޖްމކުުރމުގެ ިނޒްާމ ހްުނާނީނ ިއތުުރކާާނ ހަަޖްމކުރެވޭ 

ިމްނަވަރށް ތަަރއީްޤވެފައެވެ. ައިދ އުޭރ ހްުނާނީނ ިއތުުރ 

ހަަކަތައށް ބުޭންނވެފައެވެ. ާމައަވހަށް ިއތުުރ ކާާނ ަދިރފުޅަށް 

ދްޭނ ފެށަުމީކ އަެކމުގެ ުނަރނަގޅު ައަސުރ ަދިރފުޅުގެ 

ިދފީާޢ ިނޒަާމށް ކާުރެނަކމެކެވެ. ައިދ 6 ަމްސ ފުުރމްުނ 

ިއތުުރ ކާާނިދުންނ ފަްސކޮށިްފަނަމ ަދިރފުޅު ހިެދ ބޮޑުވްުނ 

ަލްސވެާނއެވެ.

ދުޅަހެޔޮ ިޞއަްޙތެއަްގިއ ަދިރފުޅު ހިެދބޮޑުވަުމށް އެދަޭނަމ 

ހަަމްސ ފުުރމްުނ ފަިއާދހިުރ ކާާނ ަދިރފުޅަށް ދްޭނ ފަށާށެވެ.

ދިަރފުޅަށް އޮއްޓަރު ހިުރ ކާނާ ދޭންފަަށނީްވ ކޮނިްއަރކު؟

ިއތުރު ކާނާއަށް ދިަރފުޅު ބޭނުންވުމުން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން 

ފެންނާނެ ަބއެއް ިނާޝނަްތއް:

• ކާއެއްޗީެތަގިއ ައތަްލްނ ަމަސއަްކތް ކުުރާމިއ އެހްެނ 

ީމހްުނ ކިާއުރއަެކަމށް ަޝޢުޤުވިެރވަާކމުގެ ިނާޝްނތައް 

ފުެންނ

• ތަކިެތ ައނަގަޔށް ލްުނ

• ކާތަކިެތ ހެފުމުގެ ަޙަރކާތް މުޫނަމއަްޗށް ގްެނަންނ ފެށްުނ

ދުޅަހެޔޮ ިސއްހަތެއަްގިއ ބޮޑުވާ ކުއަްޖަކށް 6 ަމްސ 

ފުުރމުގެ ކިުރްނ ިމދްެނެނވުުނ ިނާޝްނތައް ފިެނާދެނއެވެ.

އެހްެނަނަމވްެސ ިއތުުރކާާނ ދްޭނފެށްުނ އްެނމެ ަރަގީޅ 

އުމުުރްނ 6 ަމްސފުުރމްުނެނވެ.
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ދުޅަހެޔޮ ިސއްހަތެއަްގިއ ަދިރފުޅު ބޮޑުވަުމށް ގާތްުނ 

ިކުރިދުނާމިއއެކު ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ކާާނގެ ހިުރހާ 

ަބިއތަކެއް ިހމޭެނ ގޮތައް ަދިރފުޅަށް ކްާނދެމްުނ ގްެނާދށެވެ. 

ފަުރތަަމ ކޮޅަުގިއވްެސ ަދަގނޑުގަެބިއ ިގަނިއްނ ިހމޭެނ 

ކާާނ ިހމުެންނ މިުހއްމެވެ. ތުއްތު ަދިރފުޅެކޭ އެއްގޮތަށް 

ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 6 މްަސ ފުރުމުން ިއތުރުކާނާ ިދނުމަށް އަވަހަށް ފައްޓާށެވެ! އޮއްޓަރު ހިުރކާނާ ދިަރފުޅަށްދޭން 
ފަށިާއރުވްެސ ކާނާގެ ިގަނ ވައަްތރަުތއް ިހމެނޭގަޮތށް ކާނާ ަތއްޔާރުކުރާށެވެ.

ަމިއީމހަާއށްވްެސ ކްޮނމެ ދަުވހަކު ފަިއާދހިުރ ކާާނ 

ބުޭންނވެާނއެވެ. ައިދ އެގޮތަށް ިތާމގެ މިުޅޢިާއލާ ައށް 

ވްެސ ިމަކްނ އްޮނަންނވީާނ ިމގޮތަށެވެ! ިތީރަގިއ ަބާޔްނ 

ކުރިެވފަިއވާ ގްރޫޕްތަކަުގިއ ިހމޭެނ ކާާނގެ ބަާވތްތައް 

ކެއުމަުގިއ ިހަމާނށެވެ.

ިމީއ ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނވާ ހަަކަތ ިލބޭ ަމިއަގނޑު ަވީސަލތެވެ. ައިދ ަދިރފުޅު ހިެދބޮޑަުވމްުނ ާދިއުރ ހަަރކާތްތިެރވެ އުޅާުމިއ 

ިވްސުނަމށް ަވަރށް މިުހއްމު ާމއާްދއެކެވެ. ިމާމއާްދ ިގަނިއްނ އެކުލިެވފަިއ ހްުނަނީނ ކެއީްކާމ ތަތްކޮށް ހްުނަނ ތަުރކީާރގެ 

ބަާވތްތަކިާއ ހަނޑުލިާއ ގަޮދްނފުށް ފަަދ ގޮވާމުގެ ބަާވތްތަކަުގއެވެ. ިމާސަލަކށް: ހުަރ ހަނޑޫ ުނަވތަ ަރތް ހަނޑޫ، ގަޮދްނ، 

ިބްނިބ، ައިދ ފަަލަމީޑގެ ބަާވތްތައް ަކމަުގިއވާ ައލިުވ، ަދނިޑައލިުވ، ައަލ ަކއަްޓަލ ފަަދ ބަާވތްތަކެވެ.

ކާބޯހިައޑްރޭޓްްސ 
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ކަުޑަދިރފުޅު ހިެދބޮޑުވަުމށިާއ ހިަށަގނޑުގެ ިޓޫޝތައް ަމާރާމތުކުުރަމށް ޕްރީޮޓްންސ އީެހތިެރވެދެޭނއެވެ. ޕްރީޮޓްނ 

އެކުލިެވގްެނަވީނ ަކނޑަުމހިާއ އެއަްގމަުމްސ، ިބްސ، ިކުރ، ޔަޯގރްޓ، ީޗޒް، ަމދު ައިދ ތިޮޅއިާއ މުގު ފަަދ ކާާނގެ 

ބަާވތަްތކަުގއެވެ. ިފިނކޮށްގެން ނުވަަތ ދަޅުގިައ ަބންދު ކޮށްފިައވާ ަތއްޔީާރކާނާގެ ބާވަތަްތކީަކ ހިަށގަނޑަށް ފިައދާކޮށްދޭ ަތކެއްޗެއް 

ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ިމފަދަ ަތއްޔީާރކާނާގެ ބާވަތަްތއް ދިަރފުޅަށްދޭ ިމންވަރު މަދުކުރާށެވެ. ަސަބަބީކ އަެތކެއަްޗީކ ިގަނ ޢަދަދެއްގެ 

ަސރީުބއިާއ ލޮނު ިހމިެނފިައވާ ަތކިެތ ކަމުގިައ ވީާތއެވެ. ީމގެ ތެރޭގިައ ިހމެނީެނ ޮސެސޖް، ަސލީާމ، ަލނަްޗން ީމޓް، ކޯންޑީްބފް 

ފަދަ ބާވަތް ަތކެވެ.

ޕޮްރީޓންްސ 



52

ދުޅަހެޔޮ ިސއްހަތެއަްގިއ ހިެދބޮޑުވަުމށް ިވަޓިމްންސއިާއ ިމެނަރލްްސ ބުޭންނވެއެވެ. ިމީއ ަބިލތަކްުނ ަރއްކާތިެރވަުމށިާއ 

ހިަށަގނޑު ހިެދބޮޑުވެ ތަަރއީްޤވަުމށް ަވަރށް މިުހއްމު ާމއާްދތަކެކެވެ. ިމާމއާްދތައް ިގަނިއްނ ިހމެެނީނ ތަުރކީާރ އިާއ 

މޭވަާގއެވެ. ިމާސަލަކށް މަުރނަގތިޮޅ، މަުރނަގފަތް، ަބަރބޯ، ފަާގ، ތާޮރ، ިޗަޗްނޑާ، ަމއާްސގު، ކީޮޕފަތް، ިރހަތިޮޅ، ބިާމާޔތިޮޅ 

)ލީޭޑޒް ިފްނަގރ(، ަބިށ، ބޮޑުކެކިުރ، ފަޅޯ، ައނބު، ފުޭރ، ދްޮނކެޔޮ ައިދ ަސބުދިެލފަަދ ތަކީެތަގއެވެ. ީމގިެއތުުރްނ ގާތްުނ ދޭ 

ިކާރިއ އެހިެނހްެނ ިކުރގެ ބަާވތްތަކިާއ ކުކުޅު ިބހަުގިއވްެސ ިމާމއާްދތައް އެކުލިެވގްެނވެއެވެ.

ިވޓިަމންްސ އިާއ ިމަނަރލްްސ
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ަދިރފުޅު ަރނަގޅަށް ހިެދ ބޮޑުވެ، ހަަކތަ އުފެއްދަުމށަްޓަކިއ ަސުރީބ ިހމޭެނ ކާާނ ަދިރފުޅަށް ިދުންނ މިުހްނމު ވެާނއެވެ. 

އަެކމުގެ ަސަބބްުނ ހަަކތަ ަރއްކާކޮށީްދ ހިަށަގނޑުގެ ހިުރހާ ިހާސަބަކށް، ިވަޓިމްންސ ފުޯރކޮށިްދުނާމއެކު ިސކުނިޑއިާއ 

ާނުރތަކުގެ ިނޒްާމ  ަރނަގޅުގޮތަުގިއ ތަަރއީްޤވަުމށް އީެހތިެރވެދެޭނއެވެ. ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ަސުރީބ އެކުލިެވގްެނވާ 

ކާާނތަކުގެ ތެރަޭގިއ ަކނޑަުމްސ، މިުށަމްސ، ާސިޑްންސ އިެކ ަވއްތަުރގެ ަމދު )ަކަނަމާދިއ ަބަދްނ( ައިދ ތަުރކީާރ ތެލުގެ 

ތެރަޭގިއ ިހމޭެނ ަޒިއތިޫނ ތެޔޮ ިހމެެނއެވެ. 

ަސރީުބއިާއ ތެޔޮ

ކުޑަ ދިަރފުޅަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޭ ކާނާގިައ ިވޓިަމން »އޭ« އިާއ ދަގަނޑުގެ ަބިއ އެކުލެވޭ ކާނާ ިހމެނުމީަކ ވަަރށް މިުހއްމު 

ކަމެކެވެ. ލޮލުގެ ފެނުމަށިާއ، ކިަށަތއް ހިެދބޮޑުވުމަށިާއ އިަދ ަބިލަތކުން ިދފާއުވުމަށް ިވޓިަމން »އޭ« އީެހތިެރވެދެއެވެ. ިވަޓިމްނ 

»އޭ« ިލބޭ ކާާނގެ ބަާވތްތަކުގެތެރަޭގިއ އޮރްެންޖ ުނަވތަ ީރނދޫކަުލިއގެ މޭވާއިާއ ތަުރކީާރ )ފަޅޯ، ަބަރބޯ، އޮރްެނޖު، ކެރްެޓ 

ފަަދ ބަާވތްތައް( ިހމެެނއެވެ. ީމގިެއތުުރްނ ަގަދފިެހ ކަުލިއަގިއ ހްުނަނ ފަތުގެބަާވތްތައް ަކމަުގިއވާ މަުރނަގފަތް، ްސިޕެންޗ 

)ބޯވިެލފަތް(، ކީޮޕފަތް، ަމއާްސގު ފަަދ ފަތިްޕލާވީެލގެ ބަާވތްތައް ިހމެެނއެވެ. ަދަގނޑުގެ ަބަޔީކ ލަޭގިއ ިހމޭެނ ަރތްކަުލިއގެ 

ާމއާްދަކމަުގިއވާ ީހމޯގްލިޯބްނ އުފެއްދަުމށް ބުޭންނވާ އްެނމެ މިުހއްމު އެއާްމއާްދއެވެ. ީހމޯގްލިޯބްނގެ އްެނމެ މިުހއްމު 

ަމަސއަްކތަީކ ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނވާ އޮކިްސަޖްނ ފުއްޕާމިެއްނ ަނަގިއގްެނ ހިަށަގނޑުގެ އިެކިހާސބުތަަކށް ފުޯރކޮށިްދުނމެވެ. 

ިވޓިަމން އޭ އިާއ އަަޔން )ދަގަނޑުގަެބިއ( 
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ދަގަނޑުގެ ަބިއަތއް ިލިބދޭ ކާނާގެ ބާވަތަްތކުގެތެރޭގިައ ފިެހކަންގަދަ ފަތް )ިމާސަލކަށް މަުރނގަފަތް، މައާްސގުފަތް، ކީޮޕފަތް އިަދ 

ކަންކުން ފަތް(، މުގު، އެއްގަމުމްަސ، ކަނޑުމްަސ، ކަދުރު، ކަރާ އިަދ ީބޓްރޫޓިާއ ދަގަނޑުގަެބިއ ިހމަަނިއގެން ހަދާފިައ ހުނަްނ 

ކޯންފްލޭކްްސ )އަަޔން ފިޮޓފިައޑް ކޯންފްލޭކްްސ ( ފަދަ ކާނާވްެސ ިހމެނެއެވެ.

ދިަރފުޅަށް ބޭނުންވާ ކާނާ ިވްސނުންތިެރކަމިާއއެކު ަތއްޔާރު ކުރާށެވެ.

އޮއަްޓުރހިުރ ކާާނ ކަުޑަދިރފުޅަށް ދްޭނ ފެށަުމީކ ޖިެހލްުނވާފަަދ ުނަވތަ އޮޅްުނ ައާރފަަދ ަކމެއްގެ ގޮތަުގިއ ީހކުރިެވފަިއ 

އޮވާެދެނއެވެ. ަނަމވްެސ އެފަަދ ކާާނ ިދުނަމީކ ފަޭސހިައްނ ކުރެވޭ ައިދ އުފާވިެރަކަމަކށްވްެސ ހާަދލިެވާދެނަކމެކެވެ. ތުއްތު 

ަދިރފުޅުގެ އުމުުރްނ 6 ަމހިާއ 2 ައހާަރިއ ދެމެދުގާތްުނ ިކުރިދުނމާއެކު ދުވަާލކު 5 ފަހުަރ )3 ަމިއަގނޑު ކެއާުމިއ 

ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ 2 ލިުއކެއްުނ( ކްާނދްޭނވެާނއެވެ. ަކްނިމހްެނ ހިުރަނަމވްެސ އިެކކިުދްނ ކްާނ ބުޭންނވާ ިމްނަވުރ 

ތަފާތުވެާނއެވެ. ަދިރފުޅަށް ކްާނދްޭނ ފަށިާއުރ އަެދިރފުޅުގެ ަބނޑުގެ ަސިއޒް ަވަރށް ކަުޑ ވެާނއެވެ. ައިދ ަދިރފުޅަށް ާމިގަނ 

ކާާނއެއް ބުޭނމެއްވްެސ ުނވެާނއެވެ. ިތީރަގިއ ިމފާހަަގކޮށަްލީނ ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުނމަުގިއ ަބލެާނ ިމްނަގޑެކެވެ.
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ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 6 މަހުގިައ: 

ދުވަާލކު 2-3 ފަހުަރ ކްާނިދުނާމިއއެކު ައަވްސ ައަވހަށްގާތްުނ ިކުރދްޭނވެާނއެވެ.

ފަށަިއަގްނަނިއުރ ކްާނދޭ ކްޮނމެ ަވގުތެއަްގިއ ދީޭނ 2 ުނަވތަ 3 މޭޒަުމީތ ަސމާުސގެ 

ކާާނއެވެ. ައިދ އަެއށްފަހު ަމޑަުމޑްުނ ައަދދު ިއތުުރ ކަުރމްުނ ގްެނާދށެވެ.

ަވަރށް ިހމްުނކޮށް މުގާުރފަިއ، އަޮލކޮށް ުނަވތަ ިޗްސކޮށް ތައާްޔުރކޮށްފަިއވާ ކާާނ. 

ަނަމވްެސ ަސމާުސަގިއ ހުަރލާފަިއ ހްުނާނެނފަަދ ިމްނަވަރަކށް ކާާނގެ އަޮލިމްނ 

ިހފަހައަްޓްނވެާނއެވެ.

ދުވަާލކު 2-3 ފަހުަރ ކްާނިދުނާމިއއެކު ައަވްސ ައަވހަށްގާތްުނ ިކުރދްޭނވެާނއެވެ.

އަޮލ ަބތްޕާެނިއ ަމޑުކާާނ ކެއަުމީކ ކަުޑަދިރފުޅު ަދްސކަުރްނޖެހަޭކމެކެވެ. ައިދ އެ އަާރހަތަަކށިާއ ކާާނ ހްުނަނ ގޮތްތަަކށް 

ހުޭނަމށަްޓަކިއ ަވަރށް ިގަނ ަވގުތު ަދިރފުޅު ބުޭންނވެާނއެވެ. ަސމާުސަގިއ ހުަރލާފަިއ ހްުނާނެނފަަދ ިމްނަވަރަކށް ކާާނގެ 

އަޮލިމްނ ިހފަހައާްޓށެވެ. ަސަބަބީކ ބޮޑަުވމްުނާދ ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވާ ިމްނަވުރގެ ހަަކތަ ިދާޔ ތަކީެތަގިއ ުނހުުރމެވެ. ކާާނގެ 

އަޮލިމާނމެދު ުސވާލު އުފެދަޭނަމ، ިޞއީްޙ ިޚދަުމތްތިެރއެއްގެ ަލފާ ހޯއްދެވްުނ މިުހްނމެވެ. ަދިރފުޅުގެ އުމުުރްނ ފަުރތަަމ 

ައހުަރގެ ތެރަޭގިއ ާމމިުއ، ލުޮނ ައިދ ހަކުުރ ބުޭންނ ުނކާުރށެވެ.

ކްާނދީޭނ ިކތައްފަހުަރ؟

ކްާނދީޭނިކހާ ިމްނަވަރަކށް؟

ކާާނ ހްުނަންނީވ ިކިހެނއް؟

ދީޭނ ކްޮނ ަކހަަލ ކާާނ އެއް؟
ފުެނަގިއ ަކއްކާފަިއވާ ހަނޑޫ، ޒުވިާރ، ިބްނިބ ުނަވތަ ަދަގނޑުގެ ަބިއ ިހަމާނ 

އެއްކޮށްފަިއ ހްުނަނ ީސިރައލް )ައަޔްނ ފިޮޓފަިއޑް ީސިރައލް( ަދިރފުޅަށް ިދުނމުގެ 

ކިުރްނ ިމތަކެއަްޗށް ގާތްުނ ަނގާފަިއވާ ިކުރފޮދެއް އެއްކޮށްލާފަިއ ަދިރފުޅަށް ދީޭނއެވެ. 

ިމގޮތަށް ކާާނ ތައާްޔުރކޮށްގްެނ ަދިރފުޅަށް ދިޭއުރ ިގަނބަާވތްތައް އެއްފަހާަރ ިދުނމުގެ 

ަބަދލަުގިއ ދީޭނ ފަހަަރކު ބަާވތެކެވެ. 

އާބަާވތެއްގެ ކާާނއެއް ތަޢަާރފްކުުރމުގެ ކިުރްނ  2 ުނަވތަ 3 ދަުވްސ ަމޑު 
ކޮށަްލްނވެާނއެވެ. ިމގޮތަށް ހެދުމްުނ ަދިރފުޅިާއ ުނގުޅޭ ައިދ އަެލރިޖކްވާ ކާާނ 

ދެެނަގތަުމށް ފަޭސހަވެާނއެވެ.
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ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 6 މަހިާއ 9 މަހާ ދެމެދު:

ދުވަާލކު 2 ުނަވތަ 3 ފަހުަރ ކްާނ ިދުނާމއެކު ައަވްސ ައަވހަށް ގާތްުނ ިކުރިދުންނ.

ކަުޑަދިރފުޅު ަބނޑުހިައވަާކަމށް ފްެނަނަނަމ، ިއތަުރށް 1 ުނަވތަ 2 ފަހުަރ ލިުއ 

ކާާނއެއްދޭށެވެ.

2 ުނަވތަ 3 މޭޒަުމީތ ަސމާުސ ދްޭނ ފެށަުމށްފަހު ަމޑު ަމޑްުނ 250 ިމިލީލަޓުރ 

ުނަވތަ ޖޯޑެއްގެ 1/2 )ދަެބިއކުޅަ އެއަްބިއ(ގެ ިމްނަވަރށް ިއތުުރކާުރށެވެ. 

ަބތްޕްެނހްެނ އަޮލކޮށް ުނަވތަ ިޗްސކޮށްފަިއ ުނަވތަ ިދާޔކޮށް ތައާްޔުރ ކޮށްފަިއވާ ކާާނ.

ދުވަާލކު 2 ުނަވތަ 3 ފަހުަރ ކްާނިދުނާމިއއެކު ައަވްސ ައަވހަށް ގާތްުނ ިކުރ 

ދްޭނވެާނއެވެ.

ގަޮދުނގެ އެހިެނހްެނ ބަާވތްތަކުގެ ކާާނ ަމޑަުމޑްުނ އެއްކާުރށެވެ. )ިމާސލު: އްޯޓްސ(  

ާޚއަްސކޮށް ަދަގނޑުގެ ަބިއ މުއަްސނިދ ކާާނއެވެ. 

ތައާްޔުރކޮށް ަދޅަުގިއ ަބްނދުކޮށްފަިއވާ ކާާނގެ ަބަދލަުގިއ ޤުދަުރީތ ކާާނ ަދިރފުޅަށް 

ފަިއާދ ބޮޑުވެާނއެވެ. އޭގެތެރަޭގިއ ަކއްކާ ިޗްސކޮށްފަިއވާ ތަުރކީާރއިާއ މޭވާ ަދިރފުޅަށް 

ދޭށެވެ. ިމާސަލަކށް ަބަރބޯ، ަދނިޑައލިުވ، ަކއަްޓަލ، ކެރެޓު، މަުރނަގފަތް، ދްޮނކެޔޮ، 

އަެވކާޑޯ ައިދ ައނބު ިހމެެނއެވެ. މުގު، ަކނޑަުމްސ، ކުކުޅަުމްސފަަދ ކާާނވްެސ ކާާނގެ 

ތެރަެއށް އެއްކުރިެވާދެނއެވެ. 

ކްާނދީޭނ ިކތައްފަހުަރ؟

ކްާނދީޭނިކހާ ިމްނަވަރަކށް؟

ކާާނ ހްުނަންނީވ ިކިހެނއް؟

ދީޭނ ކްޮނ ަކހަަލ ކާާނ އެއް؟
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ތާޒާ ޤްުދަރީތ  ކާާނގެ ަރހަތަކިާއ ކާާނ ހްުނަނ ގޮތްތަަކށް ަދިރފުޅު ހޭޭނ ގޮތްވުމްުނ އެއަްގމު ަމްސ، ަކނޑަުމްސ،  

ފަުރަމްސ ައިދ މުގިާއ ތިޮޅ ފަަދ ތަކިެތ ކްާނދްޭނ ފެއިްޓާދެނއެވެ. ހަަމއެއިާއއެކު  ކުކުޅު ިބްސވްެސ ަރނަގޅަށް 

ރިޯފލުވަުމށްފަހަުގިއ ކްާނ ދިެވާދެނއެވެ. 

ގާތަްގނަޑަކށް އުމުުރްނ 8 ަމހަުގިއ ަދިރފުޅު ައިމއަްލައށް ކްާނ ބުޭންނވެގްެނ އުޅްެނ ފަށާފެާނއެވެ. އެހްެނަކމްުނ އެ 

އުމަުރށް ާދިއުރ ދިެއނިގިލްނ ިހފަިއގްެނކެވޭ ބަާވތުގެ ކާާނވްެސދޭށެވެ. ކަުޑަދިރފުޅު ައިމއަްލައތްުނ ކްާނ ދޫކޮށްލަުމީކ 

ަދިރފުޅުގެ ިއނިގިލތަކުގެ ައިދ ައތުގެ ކިުދކިުދ ަޙަރކާތްތައް ކުުރމުގެ ހަުނާރިއ ހިަށަގނޑުގެ އިެކއިެކ ަބިއތައް އެކުއީެކަގިއ 

ަމަސއަްކތް ކުުރވުމުގެ ހަުނުރ ތަަރއީްޤ ކުުރަމށް ަވަރށް މިުހއްމަުކމެކެވެ. ައިދ ިމަކމްުނ ކަާގިޑތަަކށް ަދިރފުޅުގެ 

ަޝއުގުވިެރަކްނ ިއތުުރ ވެގްެނާދެނއެވެ. ރިޮށ، މޭވާއިާއ ތަުރކީާރ ަކއްކާ ަމޑުކޮށްފަ ުނަވތަ ކެވަޭވަރށް ކިުދކޮށްކޮށާފަިއ 

ކްާނދޭށެވެ. ަނަމވްެސ ަކުރަގިއ ތިާށވާެދެނފަަދ ކާާނ ުނިދުނަމށް ަސާމލު ވްާނވެާނއެވެ. 

ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 8 މްަސ ނުވަަތ 9 މަހުގިައ ގާތުން ިކރު ިދނުމުގެކިުރން އޮއްޓަރުހިުރ ކާނާ ދޭންފިެށދާނެއެވެ.
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ދިަރފުޅުގެއުމުރުން 9-12 މަހިާއދެމެދު:

ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމުގެ ިއތުުރްނ ދުވަާލކު 3 ުނަވތަ 4 ފަހުަރ.

ކަުޑަދިރފުޅު ަބނޑުހިައވަާކަމށް ފްެނަނަނަމ، ިއތަުރށް 1 ުނަވތަ 2 ފަހުަރ ލިުއ 

ކާާނއެއް ދޭށެވެ.

ގާތަްގނަޑަކށް 250 ިމިލީލަޓުރގެ ުނަވތަ ަބިއޖޯޑު ކާާނ

ކިުދކޮށްކޮށާފަިއ ުނަވތަ ިޗްސކޮށްފަިއވާ ކާާނ.

ތުއްތު ކިުދްނަނށް ިއނިގިލްނަނަގިއ ައިދ ައތްުނ ިހފެހެއްޓެޭނފަަދ ކާާނ. 

ަދިރފުޅަށް އެއް ައހުަރފުރްެނދްެނ ކާާނ ތައާްޔުރކާުރިއުރ ާމމިުއ، ލުޮނ، ހަކުުރ ބުޭންނ ުނކާުރށެވެ.

ިޗްސކޮށްފަިއވާ މޭވާއިާއ ތަުރކީާރ، ކުކުޅު ިބްސ، ަކނޑަުމްސ، ކުކުޅަުމްސ

ހޯލް ިމލްކް ޔަޯގރްޓ، ީޗޒް، ތީޮޅގެއޮށް، ަބތް، މުގު ުނަވތަ ޒުވިާރ.

ައތްުނ ކެވެޭނ ފަަދ ތަކިެތ: ރިޮށ، ިބްސަގނޑު، ތިުނކޮށް ކޮށާފަިއވާ މޭވާ ިބްސކޯދު، 

ފާރިޮށ

ޢިާއލާގެ އެހްެނީމހްުނ ަކިއބޮއެ އުޅޭ ކާާނ ތައާްޔުރކާުރިއުރ، ލުޮނ، ިމުރްސ ައިދ 

ހަވާދު އެޅުމުގެ ކިުރްނ ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވަާވަރށް ަނގާފަިއ، ަވިކްނ ަކއްކާލަުމށްފަހު 

ިޗްސކޮށްފަިއ ަދިރފުޅަށް ކްާނދިެވާދެނއެވެ.

ކްާނދީޭނ ިކތައްފަހުަރ؟

ކްާނދީޭނިކހާ ިމްނަވަރަކށް؟

ކާާނ ހްުނަންނީވ ިކިހެނއް؟

ދީޭނ ކްޮނ ަކހަަލ ކާާނ އެއް؟



59

• ތުއްތު ކިުދްނަނށް ާޚއަްސ ކޮށްފަިއވާ ތައާްޔީރކާާނ ކަުޑަދިރފުޅަށް ިދުނަމީކ ަވަރށް ފަޭސހަަކމެކެވެ. ަނަމވްެސ، ތަފާތު 

ބަާވތްތައް ބުޭންނކޮށްގްެނ ގަޭގިއ ތައާްޔުރކާުރ ކާާނަގިއ ކަުޑަދިރފުޅުގެ ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނވާ މިުހްނމު ަބިއތައް ާމިގަނިއްނ 

އެކުލިެވފަިއ ހްުނާނެނއެވެ. ައިދ ިމހްެނ ހެދުމްުނ ކަުޑ ަދިރފުޅަށް ތަފާތު ބަާވތްތަކުގެ ކާާނވްެސ ދްޭނ ފަޭސހަ ވެާނއެވެ.

ތުއްތު ކިުދްނަނށް ިދުނަމށް ތައާްޔުރކޮށްފަިއ ހްުނަނ ތަފާތު ބަާވތްތަކުގެ ކާާނަގިއ ިގަނފަހަަރށް އެތަކިެތ ތައާްޔުރ ކަުރްނީވ 

ގޮތުގެ ިއުރާޝދުތަކެއް ިހަމާނފައެއް ުނހުރެއެވެ. ައިދ ިއުރާޝދުތައް ހްުނަނީނ ިދވިެހ ަބހަކްުނވްެސ ނެޫނވެ. ަދިރފުޅަށް 

ތައާްޔީރ ކާާނ ކްޮނމެހްެނވްެސ ދްޭނ ޖިެހއްޖަެނަމ ަރނަގޅަށް ލަޭބލްކުރިެވ ައިދ ފިުރހަަމ ައށް ިއުރާޝދު ިހމިެނފަިއވާ ތަކިެތ 

ހާޯދ ިއުރާޝާދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމިތްނ ތައާްޔުރކާުރށެވެ.

ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 1 އަހަރިާއ 2 އަހަރިާއ ދެމެދު:

ގާތްުނ ިކުރިދުނމުގެ ިއތުުރްނ 3-4 ފަހުަރ.

ކަުޑަދިރފުޅު ަބނޑުހިައވަާކަމށް ފްެނަނަނަމ، ިއތަުރށް 1-2 ފަހުަރ ލިުއ ކާާނއެއް ދޭށެވެ.

ކްާނދީޭނ ިކތައްފަހުަރ؟

ގާތަްގނަޑަކށް 250 ިމިލީލަޓުރގެ ޖޯޑެއް ުނަވތަ އޭގެ 3/4 ަބިއ. ކްާނދީޭނިކހާ ިމްނަވަރަކށް؟

ޢިާއލާގެ މްެމަބުރްނ ކްާނ ބުޭންނ ކާުރ ާމބަޮޑށް ކިުޅންޫނ ހަވާދަުމދުކާާނ ައިދ ކިުދ 

ކޮށްކޮށާފަިއ ުނަވތަ ިޗްސކޮށްފަިއހްުނަނ ކާާނ  ަދިރފުޅަށް ކްާނދިެވާދެނއެވެ. 

ޢިާއލާގެ މްެމަބުރްނ ކެއަުމށިާއ ބިުއަމށް ބުޭންނ ކޮށްއުޅޭ ތަފާތު ބަާވތްތަކުގެ ތެރިެއްނ 

ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދ ހިުރ ކާާނ ކަުޑަދިރފުޅުގެ ކެއަުމށް ބުޭންނކާުރށެވެ.

ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދ ހިުރ ކާާނގެ ހިުރހާ ަބިއތަކެއް ިހމޭެނގޮތަށް ިގަނބަާވތްތަކުގެ ކާާނ 

ބުޭންނކޮށްގްެނ ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުންނ މިުހއްމެވެ.

ކާާނ ހްުނަންނީވ ިކިހެނއް؟

ދީޭނ ކްޮނ ަކހަަލ ކާާނ އެއް؟

ޚާއަްސ ނޯޓު:
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ތުއްތު ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުނމަުގިއ ަސާމލަުކްނ ދްޭނީވ ަކްނަކްނ:

• ކަާގިޑތަކަުގިއ ޢިާއލާއިާއއެކު ކެއުމުގެ ފުުރަސތު ތުއްތު ަދިރފުޅަށްދޭށެވެ. ކަާގީޑަގިއ ަދިރފުޅު އަެކިނކޮށް ުނލާށެވެ.

• ކަާވގުތުތަކަުގިއ ަދިރފުޅާ ވާހަަކ ަދއްކާ ހާަދ ގުޅްުނ ަދަމހައާްޓށެވެ.

• ކްާނދޭ ަވގުތުކޮޅު ކެތްތިެރަކާމިއއެކު ހަޭދކާުރށެވެ. ައަވހަށް ުނަވތަ ިގަނިއްނ ކެއަުމށް ަދިރފުޅަށް ަމޖުބުޫރ ކުުރމްުނ 

އަެކމުގެ ަނީތާޖ ާމަރނަގޅު ުނވްުނ އަެކީށގްެނވެއެވެ. އިެއުރްނ ަދިރފުޅަށް ކަާގީޑގެ ަޝއުގުވިެރަކްނ ގެއިްލ ިޞއީްޙގޮތްުނ 

ފަިއާދހިުރ ތަކިެތ ކެއާުމިއ ދުުރވާގޮތް ވާެދެނއެވެ.

• ކްާނީވ ކްޮނއެއްޗެއަްކްނ ަކނަޑައޅީާނ ަމްނަމއެވެ. ކީާނ ިކހާ ިމްނަވަރަކށަްކްނ ަކނަޑައޅީާނ ަދިރފުޅެވެ.

ކާންދޭ ގިަޑއީަކ ދިަރފުޅަށް އުފާވިެރ ވަގުތުކޮޅަކަށް ހަދަމާ!

• ތުއްތު ަދިރފުޅަށް ކްާނދްޭނީވ ަޢަދާދިއ ކާާނ ހްުނަންނީވ ގޮތްތަަކީކ އޮޅްުނ ައާރފަަދ ުނަވތަ އުނަދގޫ ަކމެއަްކަމށް 

ީހވެއްޖަެނަމ ިސއީްޙ ިޚދަުމތްތިެރއެއްގެ ަލފާ ހާޯދށެވެ.

• ތުއްތު ަދިރފުޅަށް 1 ައހުަރ ފުުރމްުނ އިާއލާގެ އެހްެނ މްެމަބުރްނވްެސ ަކިއއުޅޭ ކާާނގެ ތެރިެއްނ ިޞއީްޙ ފަިއާދހިުރ 

ކާާނ ދްޭނފިެށާދެނއެވެ.

އަަޔިޑން އަޅާފިައ ހުނަްނ ލަޮނީކ ދިަރފުޅުގެ ތޫނިުފިލކަން ިއތުރުކޮށީްދ ިޖްސމީާނ ގޮތުން ަތަރއީްޤވުން އަވްަސ ކޮށްދޭ 

އެއްޗެކެވެ. އަަޔިޑން އަޅާފިައ ހުނަްނ ލޮނު ަބހައްޓަންވީާނ އިަލ ނުވަނަްނހެން އިަދ ހޫނުވްެސ ނުވަާތނެއްގައެވެ.
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• ަބއެއް ކަުޑކިުދްނ އެހްެނ ކިުދްނަނށްވުރެ ކާލެއް ައަވްސ ުނަވތަ ަލްސވްެސ ވާެދެނއެވެ. ަނަމވްެސ ކެއުމުގެ 

ަކްނތައްތައް ާމ ިދގު ދްެނމުމުގެ ބުޭނމެއް ެނތެވެ. ިގަނވެގްެނ 30 ިމެނޓު ފިާއތުވިާއުރ ަދިރފުޅު ކްާނނޫޅަޭނަމ ދްެނ ކާތަިށ 

ައނބާުރގްެނާދށެވެ. ތަްނކޮޅެއް ފަހްުނ ައެނއްކާވްެސ ކްާނދެވޭތޯ ަމަސއަްކތްކުރިެވާދެނއެވެ.

• ަދިރފުޅު ބޮޑަުވމްުނ ައްނަނަވަރކްުނ ަމިއީމހާގެ އީެހއިާއއެކު ަދިރފުޅު ައިމއަްލައށް ކެއުމުގެ ފުުރަސތު ދްޭނވެާނއެވެ.

• ާމިގަނިއްނ ޖްޫސ ުނަވތަ ިކުރގެ ބަާވތްތައް ިދުނމްުނ ަދިރފުޅު ައަވހަށް ަބނޑު ފިުރ ކަާވގުތަުގިއ ކިާހތް ުނވާ 

ގޮތްވެއެވެ. ޕެކްެޓކޮށްފަިއ ހްުނަނ ޖޫހިާއ، ަކޅަުސިއ، ކީޮފ ައިދ ިފީޒ ބިުއްނތައް ފަަދ ފަިއާދ އެއް ެނތް ބިުއްނތައް 

ަދިރފުޅަށް ުނދޭށެވެ.

• ތުއްތު ަދިރފުޅު ކަާވގުތަުގިއ ަދިރފުޅު އަެކިނ ިވަޔުނދޭށެވެ. ަދިރފުޅު ހާަދ ުނހާަދ ގޮތް ައަބދުވްެސ ަބަލމްުނ ގްެނާދށެވެ. 

ައިދ ަދިރފުޅު ަކީނ ކްޮނއެއްޗެއަްކްނ ަވަރށް ގާތްުނ  ަބަލްނވެާނއެވެ.

• ކާތަކިެތ ަކުރަގިއ ޖެހްުނ ުނަވތަ ައޅިައަގތުމުގެ ުނަރއްކާތިެރަކމްުނ ަދިރފުޅު ަސލަާމތްކުުރމުގެގޮތްުނ ިތީރަގިއ 

ަބާޔްނކޮށްފިައވާ ަކްނަކްނ ަބަލްނވެާނއެވެ. 

• ދިަރފުޅަށް ދޭ ކާނާގެ ތެރޭގިައ ަސިއޒް ބޮޑިެތކޮށް ހުނަްނ ަތކިެތ ކިުދކިުދކޮށް ކޮށާލާށެވެ. 

ނުވަަތ ފުޑުފުޑު ކޮށްލާށެވެ.

• ކިުދ އިަދ ހަރު ކަާތކިެތ، ިމާސަލކަށް މެޓާ، މަދު )ަނޓްްސ( ަތފާތު ވައަްތރުގެ އޮށް )ފިެހއޮށް( އިަދ ޕޮޕްކޯން. 

މަޑު އިަދ ަތތްލާފަދަ ކާނާ ިމާސަލކަށް ޗިުއން ގަމް، ަބބުލްގަމް އިަދ ީޕަނޓް ަބޓަރު.

ފޯއް ުސޕީާރ ފަދަ ަތކިެތ ކުޑަކިުދނަްނށް އެއްގަޮތކަށްވްެސ ނުދޭށެވެ.

ަރއްކާތިެރަކްނ ދެމެހެއްޓްުނ
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• ތަފާތު ބަާވތްތަކުގެ ކާާނގެ ައޖަުމބެލުމުގެ ފުުރަޞތު ައަބދުވްެސ ަދިރފުޅަށްދޭށެވެ. 

• ަދިރފުޅަށް ކްާނދޭ ަގިޑައީކ އުފާވިެރ ައިދ ޢިާއލާގެ މްެމަބުރްނ އީެކަގިއ ކަާގިޑައަކށް ހާަދށެވެ.

• ަދިރފުޅު ބުޭންނ ަވަރަކށް ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ކާާނ ކެއުމުގެ ފުުރަސތު ދޭށެވެ. ައިދ ތައާްޔުރ ކުރިެވފަިއވާ 

ކާާނތަކުގެ ތެރިެއްނ ކީާނ ކްޮނއެއްޗެއަްކްނ ިޚާޔުރކުުރމުގެ ފުުރަޞތު ަދިރފުޅަށް ދޭށެވެ. 

• ތުއްތު ަދިރފުޅަށް ކާާނ ދިޭއުރ އަެދިރފުޅަށް ާޚއަްސ ަވިކ ބޯތަށްޓެއަްގިއ އެކާާނ ދޭށެވެ. އިެއުރްނ ަދިރފުޅު ކީެއ 

ިކހަާވރެއަްކްނ ފަޭސހިައްނ ަބލާލެވެޭނއެވެ.

• ަދިރފުޅު ބެލުމަުގިއ، ގަޭގިއ ަމަސއަްކތްކާުރ ީމހްުނ ުނަވތަ ޢިާއލާގެ މްެމަބުރްނ ަޙަރކާތްތިެރވެ އުޅަޭނަމ، ިމ ައތަްމީތފޮތް 

އީެމހްުނާނއެކު ިޙއާްސކޮށްލާށެވެ. ނީޫނ ަދިރފުޅަށް ކްާނދްޭނ ބުޭންނވާ ތަކީެތގެ ިލްސޓެއް ތައާްޔުރ ކާުރށެވެ. ައިދ ަދިރފުޅު 

ގްެނގުޅޭ ފަާރތްތަަކށް، ކްާނދޭ ަގިޑތަކަުގިއ ަދިރފުޅިާއ މުޢަާމލާތުކޮށް ހާަދެނ ގޮތްތައް ިކަޔިއދޭށެވެ.

• ަދިރފުޅު ކްާނ ނޫޅަޭނަމ ތައާްޔުރކޮށްފަިއވާ ކާާނ ގެ ތެރިެއްނ ކަުޑ ިމްނަވރެއް އެކިުދްނަނށް ދޭށެވެ. 

• ަބއެއްފަހުަރ ައަލށްދޭ ކާތަކެއާްޗމެދު އެކިުދްނ ަގާޔުނވެ އަެއށް ހުޭނަމށް ިގަނަވގުތު ަނގާފެާނއެވެ. ިމފަަދ  ބަާވތްތަަކށް 

ަގާޔވްާނ ގާތަްގނަޑަކށް 10 ަވަރަކށް ފަހުަރ ުނަވތަ އަެއށްވުރެވްެސ ިގަނފަހުަރ ދްޭނޖިެހާދެނއެވެ.

• ކަާގިޑ ަކިއިރވެފަިއަވިނކޮށް ލިުއ ކާާނ )ިމާސަލަކށް: ިކުރޕެކްެޓ ުނަވތަ ބުއްތަިށ، ޖޫހިާއ ކޭކިާއ ޗޮކުލްެޓފަަދ 

ފިޮނކާތަކިެތ( ުނދޭށެވެ. އެހްެނ ހެދުމްުނ ަދިރފުޅަށް ަބނޑުހިައވުމުގެ ފުުރަސތު ުނިލިބ ކާާނގެ ައޖަުމ ަބަލްނ ބުޭންނވާ 

ިމްނަވުރ ަމދުވެާނއެވެ. 

ކާާނގެ ިގަނބަާވތްތައް ެނތަުމީކ ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ިގަނ ާމއާްދތައް ެނތުމެވެ!

ހާަދްނ ަބހައަްޓްނީވ ަކްނތައްތައް 

ކްާނިދުނމަުގިއ ަސާމލުވްާނީވ ަކްނތައްތައް
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މިައީމހާގެ ގާތުންދޭ ިކަރީކ ކުޑަދިަރފުޅަށް ދެވޭނެ އްެނމެ 

ަރނަގޅު ކާާނއެވެ. ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރ ދެމްުނާދ 

ކިުދްނަނށް އުމުުރގެ ފަުރތަަމ 6 ަމްސދަުވހަުގިއ ބުޭންނވެާނ 

ހިުރހާ ފަިއާދހިުރާމއާްދތައް ަމިއީމހާގެ ގާތްުނ ިލބެޭނއެވެ. 

ފަުރތަަމ 6 ަމްސދަުވހަުގިއ 

ކަުޑ ަދިރފުޅަށް ފްެނ ބުޭންނވީާނ 6 ަމްސ ފުުރަމށް 

ފަހަުގއެވެ. ކްާނދިޭއުރ ަދިރފުޅު ފްެނބޮވާފަިއވަާނަމ ކަުޑ 

ފްެނފޮދެއް ޖޯޑެއަްގިއ ަދިރފުޅަށްދޭށެވެ. ައިދ ކްާނިދުނމުގެ 

ކީުރކޮޅަުގިއ ފްެނތަިށ ހްުސކޮށްލުމުގެ ަބަދލަުގިއ ފުެނގެ 

ބޮޑަުބިއ ކަާގީޑގެ ފަހުކޮޅަށް ަބހައާްޓށެވެ. އީެއ ކަާގީޑަގިއ 

ާމިގަނިއްނ ފްެނ ބިޮވއްޖަެނަމ ކާތަކީެތގެ ަބަދލަުގިއ ފުެންނ 

ަބނޑުފުރޭގޮތް ވާެދެނީތވެއެވެ.

ފްެނ:

6 ަމްސ ފުުރަމށްފަހު

ަމިއީމހާގެ ގާތްުނ ިކުރ ިފަޔވާ އެހްެނ ިކރެއް ކަުޑަދިރފުޅަށް 

ދްޭނ ފައާްޓީނ އާޭނގެ އުމުުރްނ އެއް ައހުަރ ފުުރމްުނެނވެ. 

އޭގެ ކިުރްނ ފާެނިއ ގާތްުނ ިލބޭ ިކުރްނ ފުދެޭނއެވެ. 1 

ައހާަރިއ 2 ައހާަރިއ ދެމެދަުގިއ އްެނމެ ަރނަގީޅ އަާދިއގެ 

ިކުރ ިދުނމެވެ. 2 ައހުަރ ައިދ އަެއށްވުރެ ބޮޑުވުމްުނ ަރަގީޅ 

ލޯފްެޓ ުނަވތަ ަސުރީބ ަމދްުނ ިހމިެނފަިއވާ ިކުރ ިދުނމެވެ.  

ިކުރ )ިދާޔ ުނަވތަ ިހިކ ިކުރ(
1-2 ައހާަރިއ ދެމެދު

ިދޔަާތކިެތ 
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ތާޒާމޭވިާއްނ ޖްޫސ ތައާްޔުރކިުރ ަނަމވްެސ ުނަވތަ ތައާްޔީރ 

ޖްޫސަކމަުގިއިވަޔްސ ކަުޑަދިރފުޅަށް ޖްޫސ ީވަވަރކްުނ 

ުނީދވޭތޯ ަބލާށެވެ. ަސަބަބީކ އަޭގިއވްެސ ާމިގަނިއްނ 

ހަކުުރގެ ާމއާްދ ިހމިެނފަިއ ހްުނާނީތއެވެ. ހަކުުރ ިހމިެނފަިއވާ 

ބިުއްނތަކްުނ ަދިރފުޅު ކިާހތްވާލެއް ކަުޑވެ، ިއތަުރށް 

ފްެނބޮވާގޮތްވެއެވެ. 

ަދިރފުޅު ިނާދފަިއވަާނަމ ިނަދްނ ބާއްވާށެވެ. ބުއްފިުޅ، ިކުރޕެކްެޓ،  ޖްޫސ ައިދ ިމންޫނވްެސ ތަކިެތ ަދްނަވުރ ަދިރފުޅަށް 

ިދުނމްުނ އަާދާޔ ިޚލާފަށް ފަަލވަުމށް ަމގުފަިހވެ، ަދިރފުޅު ބޮޑުވިާއުރ ަކިއބޮއެ އުޅުމުގެ ުނަރނަގޅު އަާދތައް ަދިރފުޅުގެ 

ިކަބިއަގިއ ައށަަގތާުމއެކު، ަދތްފަިނކެއުމުގެ ފުުރަސތުވްެސ ބޮޑުވެއެވެ. ަދިރފުޅަށް ދެޭނ ިދާޔތަކެއާްޗިއބެހޭ ިއތުުރ ަމޢުލާޫމތު 

ހޯދަުމށް ަސފްޙާ ަންނަބުރ 74 ަގިއވާ »ބިުއމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތަްތކާމެދު ިވްސނާލުން މިުހއްމެވެ.« ިމަބިއ ިކާޔލާށެވެ.

2 ައހުަރ ައިދ އަެއށްވުރެ ބޮޑު

ޖްޫސ: 

ަދްނަވުރ ބުއްފިުޅ ިދުނަމީކ ބުއިްދވިެރ ަކމެއް ނެޫނވެ!

ޖްޫސ ީވަވަރކްުނ ުނީދވޭތޯ ަބލާށެވެ

ަސަބަބީކ އަޭގިއ ަމދްުނ ަސުރީބ ިހމިެނފަިއވިާއުރ ހޯލް 

ިމލްކްއިާއ ހަަމ އެއަްވަރަކށް ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދ ހިުރ 

ާމއާްދތައް ިހމިެނފަިއވާުމިއ ކެލިްސައްމ އެކުލެވޭ ިމްނަވުރ 

ިގަނވުމެވެ. ާމިގަނިއްނ ަދިރފުޅަށް ިކުރދަޭނަމ އަެދިރފުޅު 

ަކިއއުޅޭ ިމްނަވުރ ަމދުވާެދެނއެވެ. ިކުރ ދީޭނ ަކިއ 

ިނމުމްުނެނވެ. ައިދ ކިާއުރަގާޔިއ ދެކެއްުނ ދެމެދަުގިއ ފްެނ 

ބިުއަމށް ަދިރފުޅަށް ބުާރައޅްަނވެާނއެވެ. އެގޮތްުނ، ފްލަޭވރޑު 

ިމލްކް ުނަވތަ ފިޮނ ަކްނ ަގަދ،ތަފާތު ކަުލަޖއާްސފަިއ ހްުނަނ 

ިކުރ ޕެކްެޓ އެއްގޮތަަކށްވްެސ ުނީދވޭތޯ ަބލާށެވެ. ަސަބަބީކ އެފަަދ ތަކީެތަގިއ ިގަނ ައަދަދަކށް ހަކުުރގެ ާމއާްދ ިހމިެނފަިއ 

ހްުނާނެނީތވެއެވެ. ަދޅަުގިއ ަބްނދު ކޮށްފަިއ ވާ ިކުރ ތައާްޔުރ ކާުރަނަމ އަެކްނ ކަުރްނވީާނ ިއުރާޝދުތަކިާއ އެއްގޮތަށް 

ފަުރވާތިެރަކާމިއ އެކަުގއެވެ.
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ަދިރފުޅަށް ކްާނދްޭނ ފަށާ ފަުރތަަމ ދަުވހްުނ ފިެށގްެނވްެސ ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ކާާނގެ ބަާވތްތަކިާއ ލިުއކާާނ ގެ ގޮތަުގިއ 

ފަިއާދހިުރ ކާބޯތަކިެތ ދްޭނ ފެއްޓުމްުނ، ިސއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ކެއުމުގެ އަާދތައް ަދަމހައަްޓްނ ފަޭސހަ ވެގްެނާދެނއެވެ. ައިދ 

ިސއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ކާާނ ކެއުމަުގިއ ބުޭންނ ކަުރްނ ފެށުމްުނ އެބަާވތުގެ ކާތަކެއަްޗށް ހިޭނ އެތަކިެތ ީމުރވެ ޢިާއލާގެ 

މްެނަބުރްނ އެފަަދ ކެއްުނތަަކށް ަޝއުގުވިެރަކްނ އުފެދެއެވެ. 

ހިެދބޮޑުވަުމށް ބުޭންނވެާނ ހިުރހާ ާމއާްދތަކެއް ިލިބިދުނަމށަްޓަކިއ 

ކަުޑކިުދްނަނށް ތަފާތު ިގަނބަާވތްތަކުގެ ތަުރކީާރއިާއ މޭވާ ބުޭންނވެއެވެ. 

އިެކ ކަުލކަުލިއގެ މޭވާއިާއ ތަުރކީާރިއްނ ހިަށަގނަޑށް ިލއަްބިއދޭ 

ފަިއާދތައް ތަފާތެވެ. ތުއްތު ަދިރފުޅަށް ކްޮނމެ ދަުވހަކުވްެސ ތަފާތު 

ކަުލކަުލިއގެ މޭވާއިާއ ތަުރކީާރ ކްާނދޭށެވެ. ާރއްޖްޭނ ބުޭރްނ ގްެނަނ 

މޭވާާޔިއ ތަުރކީާރައީކ ާރއްޖަޭގިއ ހައާްދ މޭވާާޔ ތަުރކީާރައށްވުރެ ަވިކ 

ފްެނަވުރ ަރނަގޅު ތަކެއްޗެއް ނެޫނވެ. އެހްެނ ަކމްުނ ާރއްޖަޭގިއ 

ހައާްދފަިއ ހްުނަނ ތަުރކީާރ އިާއ މޭވާގެ ބަާވތްތައް ކެއުމަުގިއ ބުޭންނ 

ކުުރްނ ަވަރށް މިުހްނމެވެ.

މޭވާ އިާއ ތަުރކީާރގެ ބަާވތްތަަކީކ ހަަމއަެކިނ އޮރްެންޖ، އާފަލު، 

ކެރްެޓ ކެބްެޖ އަެކްނޏެއް ނެޫނވެ. ާރއްޖޭގެ ަރށަްރށަުގިއވްެސ ިގަނ 

ބަާވތްތަކެއްގެ ތަުރކީާރއިާއ މޭވާހައަްދއެވެ. އޭގެތެރަޭގިއ ިކއަުކްމަބރ، 

ަބިށ، ިޗަޗްނޑާ، މަުރނަގ ތިޮޅ، ަބަރބޯ، ލިެޓއްުސ، ކީޮޕ ފަތް، ފަޅޯ، 

ފުޭރ، ޖްުމހީޫރ މޭވާ ފަަދ ތަކިެތ ިހމެެނއެވެ. ިމފަަދ ބަާވތްތައް 

ައިމއަްލގަޭގިއ ހައާްދފަިއ ހްުނަނަކަމށް ވާެދެނއެވެ.  ިމގޮތްުނ ަރށަުގ 

އިާއ ގަޭގިއ ހައާްދ މޭވާއިާއ ތަުރކީާރ ބުޭންނ ކޮށްގްެނ ފަިއާދ ހިުރ 

ކެއުމެއް މިުޅ އިާއލަާއށް ތައާްޔުރ ކޮށްދިެވާދެނއެވެ.

ތަފާތު ކަުލކަުލިއގެ ކާާނ ބުޭންނކާުރށެވެ.

ާރއްޖަޭގިއ ހައާްދ ކާާނ
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މޭވާއިާއ ތަުރކީާރ 

ިރހާކުުރ

ާރއްޖަޭގިއ ހައާްދ ތަުރކީާރއިާއ މޭވާގެ ބަާވތްތަަކީކ ފަިއާދހިުރ ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނވާ ާމއާްދތަކްުނ މުއަްސނިދ، ތާޒާ ައިދ 

ީޖަބށް ލިުއ ކާާނގެ ބަާވތްތަކެވެ. ިމފަަދ ބަާވތްތައް ހޯދުމަުގިއ ައިދ ގަޭގިއ  ިމފަަދ ބަާވތްތައް ހެއްދުމަުގިއ ަދިރފުޅުވްެސ 

ަބިއވިެރކާުރށެވެ. ަރށްުނ ިލބްެނ ހްުނަނ ތަުރކީާރ އިާއ މޭވާގެ ތަފާތު ބަާވތްތައް ކްޮނމެ ދަުވހަކުވްެސ ކެއުމަުގިއ ބުޭންނ 

ކާުރށެވެ.

ިރހާކަުރީކ ަވަރށް ިގަނ ކިުދްނ ަގާޔވާ އެއްޗެކެވެ. ަނަމވްެސ  

ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނވާ ިމްނަވަރށްވުރެ ިގަނިއްނ އަޭގިއ ޯސިޑައްމ 

ިހމިެނފަިއވެއެވެ. ައިދ ިރހާކުުރަގިއ ިހމިެނފަިއ ހްުނަނ ަބއެއް ާމއާްދ 

ތަކްުނ ަދިރފުޅު އެލިާޖކް ވުމުގެ ފުުރަސތު ބޮޑުވެއެވެ. އެހްެނަކމްުނ 

ިރހާކުުރ ދޭ ިމްނަވުރ ަމދުކަުރްނ ަމަސއަްކތް ކާުރށެވެ. ަބތް ުނަވތަ 

ރިޮށ ފަަދ ތަކިެތ އަެކިނ ިދުނމުގެ ަބަދލަުގިއ ކީޮޕފަތް ުނަވތަ 

އެހްެނ ބަާވތެއްގެ ފަިއާދ ހިުރ ކާާނއެއް އެއްކޮށަްލިއގްެނ ަދިރފުޅަށް 

ކްާނދިެވާދެނއެވެ.
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ކްޮނމެ ކުއަްޖީކވްެސ ތަފާތު ކުއަްޖަކށް ވާުމިއއެކު އިެކކިުދްނގެ ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނވާ ކާާނގެ ިމްނަވުރ ތަފާތެވެ. 

އެހްެނ ަކމްުނ ިތީރަގިއ ަބާޔްނކުރިެވފަިއ އަެވީނ ިމ އުމުުރފަުރިއގެ ކުއަްޖަކށް ބުޭންނވެާނ ަކަމށް ައްނާދޒާ ކުރިެވފަިއވާ 

ިމްނަގނޑުތަކެކެވެ.

2-5 އަހަރިާއ ދެމެދުގެ ތުއްތު ދިަރފުޅަށް ކާނިްދނުން

ިމީއ 2 ައހާަރިއ 5 ައހާަރިއ ދެމެދުގެ ކިުދްނަނށް ަމިއަގނޑު ގޮތެއަްގިއ ބުޭންނވެާނ ިމްނަވރެވެ. ަނަމވްެސ  އިެކކިުދްނގެ 

ަބުރަދްނ ައިދ ހިެދބޮޑުވުމުގެ ިމްނަގނޑު ތަފާތުވެާނއެވެ.

ިމ އުމުުރފަުރިއގެ ކިުދްނަނށް ދުވަާލކު 3 ފަހުަރ ކްާނދްޭނވެާނއެވެ. ައިދ ދުވަާލކު 1 ުނަވތަ 2 ފަހުަރ ފަިއާދހިުރ 

ލިުއކާާނއެއް ދްޭނވެާނއެވެ.

ކްޮނމެ ކެއުމެއަްގިއ ީވހާވްެސ ިގަނިއްނ މޭވާ އިާއ ތަުރކީާރ ިހަމަންނ ވެާނއެވެ.

80-140 ގާްރްމގެ ގޮވްާނ )ިމާސލު: 
އެއްޖޯޑު ުނަވތަ އެއްޖޯޑަުބިއ ަބތް(

2 ޖޯޑު ިކުރ ުނަވތަ ިކުރގެ 
ބަާވތްތައް

އެއްޖޯޑު ުނަވތަ އެއްޖޯޑަުބިއ ތަުރކީާރ 

އެއްޖޯޑު ުނަވތަ އެއްޖޯޑަުބިއ މޭވާ  50-140 ގާްރްމ ަސުރީބ ަމދްުނ 
ހްުނަނ އެއަްގމަުމްސ ުނަވތަ 

ަކނޑަުމްސ، ފަުރ ަމްސ
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ކާބޯހިައޑްރޭޓް ިގަނޢަދަދަކަށް 
ިހމިެނފިައވާ ަތކިެތ

ތިޮޅއިާއ މުގުފަދަ ަތކިެތިކރިާއ ިކރުގެ ބާވަތަްތއްމަހުގެ ބާވަތަްތއް

ާަތރުކީާރ މޭވ

ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުނމަުގިއ ިހމުެންނ މިުހްނމު ަބިއތައް

ގޮވާން
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.ެެ ިބްސގަނޑު ހަދިާއރު ަތރުކީާރ އެއްކުރާށެވ

ިފާޔ، މަުރނަގފަތް، ކީޮޕފަތް، ަމއާްސގު، ޓާޮމޓޯ، ތިޮޅ ،ބޮޑިުމުރްސ، ައިދ ިމންޫނ 

ތަުރކީާރ ވްެސ ިބހިާއ އެއްކުރިެވާދެނއެވެ.

ަތފާތު ބާވަތަްތއް ބޭނުންކޮށްގެން ިރހަކައްކާށެވެ.

ަބަރބޯ، ތާޮރ، ިޗަޗްނޑާ، ަބިށ، މަުރނަގތިޮޅ، ފިެހތިޮޅ، ކެރެޓު، ޓާޮމޓޯ، ައލިުވ، 

ަކއަްޓަލ، ާމޅްޮސކެޔޮ، ަބނބުކެޔޮ، ކިޯލފަްލަވރ، ައިދ އެހިެނހްެނ ތަުރކީާރ، ިރހަ 

ަކއްކިާއުރ ބުޭންނކުރެވޭތޯ ަބލާށެވެ.

ެ ކެއުމުގިައ މުގިާއ ަތފާތު ވައަްތރުގެ ތިޮޅ )ީބންްސ( ިހމަނާށެވ

ީމގެތެރަޭގިއ ިހމެެނީނ ފިެހމުގިާއ ތަފާތު އެހްެނ ބަާވތްތަކުގެ މުގު، ިކޑީްނ 

ީބްންސއިާއ، ަސާނ މުގު، ބްލެކް ީބްންސ، ބްލެކް ައިއޑް ީބްންސ ައިދ ިމންޫނވްެސ 

ތީޮޅގެ ބަާވތްތައް ިހމެެނއެވެ.

ދަޅުގިައ ަބންދުކޮށްފިައ ހުނަްނ ތީޮޅގެ ބާވަތަްތކަށް )ބޭކެޑް ީބންްސ( ވުރެ ަރގީަޅ 

ަބންދު ނުކޮށް ގަނަްނން ިލބެން ހުނަްނ ބާވަތަްތކެވެ. 

ކޯން ފްލޭކްްސ ފަދަ ީސިރއަލް  ކިާއރު ކޮށާފިައވާ މޭވާ ކޮޅެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. 

އޭގެތެރަޭގިއ ދްޮނކެޔޮ، ފަޅޯ، ައނބު، އޮރްެނޖު، އާފަލު ައިދ ިމނަޫންސ ކްޮނމެ 

ބަާވތެއްގެ ތާޒާ މޭވާ އެއްކުރިެވާދެނއެވެ. 

މްަސހީުނގެ ތެރެއަށް ަތރުކީާރގެ ބާވަތަްތއް އެއްކުރާށެވެ.

ަބަރބޯ، ަބިށ، މަުރނަގތިޮޅ، ިޗަޗްނޑާ ައިދ ިމނަޫންސ ތަުރކީާރގެ ކްޮނމެވްެސ 

ބަާވތެއް ަމްސހްުނާޏ އެއްކުރެވޭތޯ ަބލާށެވެ. ައިމއަްލ ަރށްުނ ިލބޭ ތަފާތު ފަތުގެ 

ބަާވތްތައް، ިމާސަލަކށް ަމއާްސގު، ކީޮޕފަތް، ަކްނކްުނ ުނަވތަ އެންޫނވްެސ 

ބަާވތްތައް ިހމުެނމްުނ ިޞއަްޙތަށް ިލިބދޭ ފަިއާދ ިއތުުރ ކުރިެވާދެނއެވެ.

ކެއުމުގިައ ިޞއްޙަަތށް ފިައދާހިުރ ކާނާ ިހމަނާނެ ގޮތަްތއް

ހެނދުުނގެ ާންސތާ:

މްެނދުުރ ކެއާުމިއ ރަޭގނޑު ކެއްުނ
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ހަމައެކިަނ ަބތިާއ ގަރިުދަޔ ކާން ިދނުމުގެ ަބދަލުގިައ ަތރުކީާރ،

ފަތް އެއްކޮށްގެން ަބތް ކާންދޭށެވެ.

ަބތް ކޮޅު ިހދްެނކީާރީވަމ ތަުރކީާރ އެއްކާުރށެވެ. ނީޫނ ކަުޑ ަޒިއތިޫނތެޔޮ 

ނީޫނ ކިުކްނގް އިޮއލްފޮދެއަްގިއ ތަުރކީާރ ކޮޅު ރިޯފލުވާލަުމށްފަހު 

ަކއްކާފަިއވާ ަބތްކޮޅިާއ އެއްކޮށްލާށެވެ. ައިދ ތަުރކީާރކޮޅު އިާވްނ 

ަކއްކާލަުމށްފަހު ަބތްކޮޅިާއ އެއްކޮށަްލިއގްެނވްެސ ބުޭންނކުރިެވާދެނއެވެ.

ކޮންމެ ކެއުމަކިާއ އެކުގިައވްެސ ަސޓަންޏެއް ނުވަަތ ިއތުރު ބާވަތެއްގެ ގޮތުގިައ 

ަތރުކީާރގެ ކޮންމެވްެސއެއްޗެއް ަތއްޔާރުކުރާށެވެ. 

ކީޮޕފަތް، ަމއާްސގުފަތް، މަުރަގފަތް، ބޯވިެލފަތް ައިދ ިމންޫނވްެސ 

ފަތިްޕލާވިެލްނ ފަތުގެ ަސަޓްނޏެއް ތައާްޔުރ ކުރިެވާދެނއެވެ. ީމގެ 

ިއތުުރްނ ބޮނިޑކީޮޕ، ކެރެޓު، ޓާޮމޓޯ، ިކއަުކްމބާ ައިދ ބޮޑު ިމުރްސފަަދ 

ތަކެއަްޗީކވްެސ ަސަޓީނގެތެރަޭގިއ ިހަމަނިއގްެނ ބުޭންނ ކުރިެވާދެނ 

ބަާވތްތަކެވެ. ތަުރކީާރގެ ބަާވތްތައް ކަުޑ ތެޔޮފޮދެއަްގިއ ހާަދަލިއގްެނ، 

ިހިކިރހަ ހަަދިއގްެނ ުނަވތަ އިާވްނ ަކއަްކިއގްެނވްެސ ބުޭންނ 

ކުރިެވާދެނއެވެ. 

ާ ތާޒާ މޭވ

އާފަލު، ފަޅޯ، ދްޮނކެޔޮ، ަކާރ، ައނބު، ފުޭރ، ޖުމުހީުރމޭވާ، ައތަ، މްެނަޑިރްނ، 

މިޭބްސަކދުުރ، ކްުނާނުރ، ަޖނބުރޯލިާއ، ައްނާނުރ، ައިދ ިމންޫނވްެސ 

ިމފަަދ ބަާވތްތަކުގެ ތާޒާ މޭވާ ބުޭންނކާުރށެވެ. ތަފާތު މޭވާ އެއްކޮށްވްެސ 

ުނަވތަ ަވިކްނވްެސ ަދިރފުޅަށް ކްާނ ދިެވާދެނއެވެ. ީމގެ ިއތުުރްނ 

ދްޮނކޭލިާއ، ތަފާތު މޭވާގެތެރަެއށް ޔަޯގްޓ އެއްކޮށްފަިއ ިމކްްސަޗުރްނ 

ފުޑުކޮށްލާފަިއ ިފިނކުުރަމށް ފަހު ައިއްސކީުރްމއެއްގެ ގޮތަުގިއވްެސ ބުޭންނ 

ކުރިެވދިެވާދެނއެވެ. 

ލިުއކާާނ
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ޔޯގަރޓް

ޔަޯގްޓގެ ތެރިެއްނ އްެނމެ ަރަގީޅ އެއްވްެސ އެއްޗެއް އެއުްނކޮށްހްުނަނ/

ލޯފްެޓ )ަސުރީބ ަމދު( ޔަޯގްޓ އެވެ. ޔަޯގްޓ ގެ ަރހަ ތަްނކޮޅެއް 

ަރަގޅުކޮށަްލްނ ބުޭންނ ވަާނަމ ތާޒާ މޭވާކޮޅެއް ކޮށާލަުމށްފަހު އޭގެތެރަެއށް 

އެއްކުރިެވާދެނއެވެ. ޔަޯގްޓ ައީކ ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުނމަުގިއ ަމިއަގނޑު 

ކެއަުމަކށް ހެދުމުގެ ަބަދލަުގިއ ަމދު ަމދްުނ ލިުއކާާނއެއްގެ ގޮތަުގިއ ދެވޭ 

އެއަްޗަކށް ހާަދށެވެ.

ަތރުކީާރ

ފުެނކެއިްކ ައލިުވ، ައަލ ުނަވތަ ަދނިޑައލުތްވިާއ، އިާވްނ ަކއްކާފަިއވާ 

ތަުރކީާރ، ރޮލާ ބުޭންނކުރެވޭ ތަުރކީާރ ފަަދ ތަކިެތ ލިުއ ކާާނގެ ގޮތަުގިއ 

ތައާްޔުރ ކާުރށެވެ. ިމތަކިެތ ޯސްސައކިާއ ަޖހިައގްެނވްެސ ކިެވާދެނއެވެ. 

ކިުދ ކެރެޓު ުނަވތަ ކޮށާފަިއވާ ބޮޑުކެކިުރ ފަަދ ބަާވތްތަަކީކ ޯސްސައކިާއ 

އީެކ ކެއަުމށް ބުޭންނ ކުރިެވާދެނ ތަުރކީާރގެ ބަާވތެކެވެ.

ފިައދާހިުރ ކާނިާއން ަތއްޔާރު ކުރިެވފިައވާ ޭސންޑިްވޗް

ޭސްނޑިްވްޗ ފަަދ ބަާވތްތައް ތައާްޔުރކާުރިއުރ ަމހުގެ ިއތުުރްނ ަސުރީބ 

ަމދްުނ ހްުނަނ ީޗޒް ބުޭންނކާުރށެވެ. ައިދ ޕްާނ ފީޮތަގިއ ަބަޓާރިއ ާމިޖީރްނ 

ުނލާ ކީޮޕފަތް، ަމއާްސގުފަތް، ޓާޮމޓޯ، ިކއަުކްމަބރ ައިދ ިމންޫނވްެސ 

ތަުރކީާރގެ ބަާވތްތައް ބުޭންނކޮށްގްެނ ފަިއާދހިުރ ޭސްނޑިްވްޗފަަދ ބަާވތްތައް 

ަތއާްޔުރކުރިެވާދެނއެވެ. 

ު ިހއްކާފިައވާ މޭވާޔިާއ އޮށުގެ މަދ

ިހިކމިޭބްސަކދާުރިއ ިހއްކާފަިއވާ އެޕިްރކްޮޓ ފަަދ ތަކިެތ ބުޭންނކުުރމްުނ 

ހިަށަގނަޑށް ިގަނގަުނ ފަިއާދތަކެއް ިލއަްބިއީދ، ައިދ ައަވހަށް 

ަބނޑުފާުރަލދެއެވެ. ލުޮނުނލާ ަމދު ބުޭންނކާުރށެވެ. އޭގެތެރަޭގިއ ަބަދާނިއ، 

އާރަމްނޑްްސ ކޫެޝ ަންޓ ފަަދ ަބަދުނގެ ބަާވއްތައް ިހމެެނއެވެ.
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ީޗޒް

އަާދިއގެ ކީްރްމކްރަެކރ ިބްސކޯދުގެ ަމީތަގިއ ީޗޒްއިާއ ޓާޮމޓޯ 

ތިުނކޮށްކޮށާފަިއ ައތާުރށެވެ. ނީޫނ ިހިކމިޭބްސަކދުުރ، ނީޫނ 

ކްޮނމެވްެސ ބަާވތެއްގެ ަމދު ުނަވތަ ތަފާތު ބަާވތްތަކުގެ ަބަދާނއެކު 

ީޗޒް ކްާނދޭށެވެ.

ކުޑަކިުދން ަޝއުޤުވިެރވާނެ ފަދަ ގަޮތކަށް އެކިުދނަްނށް ކާނާ ަތއްޔާރު 

ކުރިެވދާނެއެވެ. 

ިމާސަލަކށް ޭސްނޑިްވްޗ ައިދ ިބްސަގނޑު ތައާްޔުރ ކާުރިއުރ 

މޭވާއިާއ ތަުރކީާރ ބުޭންނކޮށްގްެނ މެޫނއް ުނަވތަ ިހިނތްުނވުމެއް 

ިސފަވެާނފަަދ ގޮތަަކށް އެފަަދ ކާާނ ތައާްޔުރ ކުރިެވާދެނއެވެ. 

ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ކާާނގަެމޢުލާޫމތު ިހމޭެނ ވާހަަކތައް ިކަޔިއީދ 

އަެކާމިއ ގުޅްުނހިުރ ކިުޅަވުރތައް ކުޅުވާ ހެދުމްުނ ފަިއާދހިުރ 

ކާާނއިާއ ބެހޭގޮތްުނ ކިުދްނަނށް ިލބޭ ަމޢުލާޫމތު ިއތުުރވެއެވެ.

ިޞއްޙަަތށްފިައދާ ހިުރކާނާ ިދނުމީަކ ކުޑަކިުދން ގަޔާވާ ކަމަކަށް 

ހިެދދާނެކަމެކެވެ.

ފަިއާދހިުރ ކާާނ ަދިރފުޅަށް ކްާނދެވަޭކްނ ަކށަަވުރކުުރަމީކ 

ަމިއްނަބފަިއްނގެ ިޒްނާމއެކެވެ. ކަާވގުތަީކ ަދިރފުޅު ަގާޔވާ ައިދ 

ަޝއުގުވިެރވާ ަވގުތެއަްކމަުގިއ ހާަދށެވެ. ައިދ ފަިއާދހިުރކާާނ 

ކްޮނމެދަުވހެއްގެ ކެއުމަުގިއވްެސ ިހަމާނށެވެ. އިެއުރްނ ަދިރފުޅު އަެއށް 

ހިޭނ އެފަަދ ކާތަކެއަްޗށް ަޝއުގުވިެރވެާނއެވެ.  

ކަުޑަދިރފުޅަށް ކާާނ ތައާްޔުރކުުރމަުގިއ ަދިރފުޅު ަބިއވިެރކާުރށެވެ. ކެއަުމށް ބުޭންނކާުރ މޭވާ އިާއ ތަުރކީާރ 

ިއްޚިތާޔުރކުުރމުގެ ފުުރަސތު އެކިުދްނަނށްދޭށެވެ. އިެއުރްނ ފަިއާދހިުރކާާނ ކެއަުމށް ަދިރފުޅު ަޝއުގުވިެރވެ އެފަަދ ކާާނ 

ަދްސކުުރމުގެ ފުުރަސތުބޮޑެވެ.
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ކިުރްނވްެސ ބެުނފަިއވެާނ ފަަދިއްނ ކަުޑކިުދްނަނށް ބޯއެއްޗެއްގެ ގޮތަުގިއ  

ިދުނަމށް އްެނމެ ަރަގީޅ ފާެނިއ އެއްވްެސ އެއްޗެއް އެއްކޮށްފަިއުނވާ ިކރެވެ. 

ަދިރފުޅަށް 2 ައހުަރ ފުުރަމށްފަހު ދްޭނ އްެނމެ އެދިެވގްެނަވީނ ހޯލް ިމލްކްގެ 

ަބަދލަުގިއ ލޯފްެޓ )ަސުރީބ ަމދު( ިކރެވެ.

ިގަނިއްނ ހަކުުރ އެކުލިެވގްެނވާ ތައާްޔީރ ބިުއްނތައް ިމާސަލަކށް ޕެކްެޓ 

ޖޫހިާއ ިފީޒ ބިުއްނތައް ައިދ އިެކ ަރހައެކުލެވޭގޮތަށް ހާަދފަިއ  ހްުނަނ ޕެކްެޓ 

ިކުރ   ކަުޑކިުދްނަނށް ިދުނަމީކ ފަިއާދ ހިުރ ަކމެއްގެ ގޮތަުގިއ ބެލިެނވިެރްނ 

ދެކެއެވެ. ިމފަަދ ބިުއްނތަކުގެ ަސަބބްުނ ިދފީާޢ ބުާރ ަދށްކޮށީްދ، އީޮބިސީޓ 

)ާމބަޮޑށް ފަަލވެގްެނ ިދއްުނ( ައށް ަމގުފަިހކޮށީްދ ައިދ ަދިރފުޅު ަކްނަކަމށް 

ަސާމލަުކްނދޭ ިމްނަވުރކަުޑވެ، އުޅަުމށިާއ ަދްސކުުރމުގެ ޤިާބލަްކަމށް ުނަރނަގޅު 

ައަސުރ ކުުރަވއެވެ.އެހްެނަކމްުނ ަދިރފުޅީަކ ތުޫނ ިފިލ ދުޅަހެޔޮ ިޞއަްޙތެއްގެ 

ައހުލުވިެރ ކުއަްޖަކށް ހެދަުމށަްޓަކިއ ފަިއާދ ހިުރ ބިުއްނތައް ިއްޚިތާޔުރކުުރްނ 

މިުހއްމެވެ. ަދިރފުޅަށް ހަކުުރ ދެވީެނ ިކހާ ިމްނަވަރަކށް ަކްނ ަސފްޙާ 

ަންމަބުރ 76 ަގިއވާ ާޗޓުގެ އީެހަގިއ ަބލާލިެވާދެނއެވެ. ިމފަަދ ބިުއްނތައް 

ިދްނަކމަުގިއ ީވަނަމވްެސ ދްޭނވީާނ ީވހާވްެސ ަމދްުނެނވެ.

ަދިރފުޅަށް ޖްޫސ ދަޭނަމ، ތާޒާ މޭވާގެ ޖްޫސދޭށެވެ. ޕެކްެޓ ޖްޫސދަޭނަމ ހަކުުރ 

ާނޅާ ހްުނަނ %100 ޖްޫސ ިޚާޔުރކާުރށެވެ.ިމފަަދ ޖޫހެއް ންޫނަނަމ ިގަނިއްނ 

ފްެނައޅިައގްެނ ޕެކްެޓ ޖޫހަުގިއވާ ހަކުުރގެ ިމްނަވުރ ަމދުކާުރށެވެ. )ިމާސަލަކށް 

ޖޯޑުގެ ިތްނަބިއ ކުޅަ އެއަްބަޔށް ޖްޫސ ައޅާފަިއ ައެނއަްބަޔށް ފްެނ ައޅާށެވެ(

ހަކުުރ ިގަނިއްނ އެކުލެވޭ ބިުއްނތައް ަދިރފުޅަށް ދަޭނަމ އަެދިރފުޅުގެ ަދތްފަިނ 

ކެއްުނގާތެވެ.

ބިުއމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާމެދު ިވްސނާލުން މިުހންމެވެ.
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ަސިއ، ކީޮފ، ކޯލާ ުނަވތަ އެހިެނހްެނވްެސ ކެފިެއްނ ިހމޭެނ ބިުއްނތައް 

ކަުޑކިުދްނަނށް ިދުންނ ަރަގޅެއްނެޫނވެ. ިމފަަދ ބިުއްނތަކުގެ ަސަބބްުނ 

ކާާނަގިއ ިހމޭެނ ަދަގނޑުގެ ަބިއ ހިަށަގނަޑށް ަނަގިއދޭ ިމްނަވުރ 

ަމދުވެ، ލޭ ަމދުވަުމށް ަމގުފަިހވުމުގެ ިއތުުރްނ ކެލިްސްމގެ ިމްނަވުރ 

ަމދުވެގްެނދެއެވެ. ްސޕްޯޓްސ ޑިްރްނކްތަކިާއ ހަަކތަިލބޭ ފަަދ އަެނރީޖ 

ޑިްރްނކްތައް އޮޅުވުާނލާށެވެ. އަެނރީޖ ޑިްރްނކްތަކަުގިއ ަވަރށް ިގަނ 

ަޢަދަދަކށް ކެފިެއްނ ިހމިެނފަިއވެއެވެ. ކެފިެއްނައީކ ކަުޑކިުދްނގެ ިޞއަްޙތަށް 

ުނަރނަގޅު އެއަްޗަކށް ވުމުގެ ިއތުުރްނ، އެފަަދ ބިުއްނތަކްުނ ހިަށަގނޑުގެ 

ހަަކތަ ކުއިްލައަކށް ިއތުުރވެ އެހާމަެއަވހަށް ހިަށަގނޑްުނ ެނިތގްެނާދގޮތް 

މެދުވިެރވެއެވެ.

ިތާމގެއިާއލަާއށިާއ ަދިރފުޅަށް ދެވޭ ބިުއްނތަަކީކ ފަިއާދހިުރ ުނަވތަ 

ފަިއާދެނތް ބިުއްނތަކެއްތޯ ފަޭސހިައްނ ދެެނަގތަުމށަްޓކާ ަސފްޙާ ަންމަބުރ 

77 ަގިއކަުރހާފަިއވާ ްޓރިެފކް ަލިއަޓށް ަބަދލު ައްނަނމްުނާދ  އޫުސލު 

ހަނާދްނ ަބހައާްޓށެވެ.

ަޖްނކް ފުޑް ުނަވތަ ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނތިެރ ންޫނ ކާާނކެއަުމށް ަދިރފުޅު 

އެދަުންސ އަެކަމށް ިއާޖަބ ުނދޭށެވެ- ަދިރފުޅު ދުޅަހެޔޮ ިޞއަްޙތެއަްގިއ 

ބެހެއްޓަުމށް ފަިއާދހިުރ ކާާނ ކްާނިދުނަމށް ބުާރައޅާށެވެ!

ފިޮނަރހަދޭ ބިުއމެއް ދިަރފުޅަށް ދަޭނމަ އެ ބިުއމުގިައ ހަކުރު އެކުލިެވފިައވީަނ 

ިކހާ ިމންވަަރކަށްތޯ ިވްސނާލާށެވެ.
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ބިުއނަްތކުގިައ ހަކުރު އެކުލިެވގެންވާ ިމންވަރު

5.75 0

3.255.75

ފްެނ

8.256.87 13

ENERGY DRINK

180 ml

500 ml250 ml

200 ml180 ml

300 ml



76

ކެފިެއން އިަދ ިގަނ ޢަދަދަކަށް ހަކުރު އެކުލެވޭ ބިުއނަްތއް ކުޑަކިުދނަްނށް ިދނުން ހުއްޓާލާ!

ިގަނ ޢަދަދަކަށް ހަކުރު އެކުލެވޭ ބިުއނަްތއް ބޭނުން ކުރުުން ީވހާވްެސ މަދު ކަުރއްވާ!

ފިައދާ ހިުރ ބިުއނަްތއް ިގަނިއން ބޭނުން ކަުރއްވާ!

އަާދިއގެ ޖްޫސ ޕެކްެޓ

ފްެނ

ކީޮފ

އެއްވްެސ އެއްޗެއް އެއްކޮށްފަ ުނހްުނަނ ިކުރ

އިެކ ަރހަ ަލއްވާފަިއ ހްުނަނ ިކުރ

އަެނރީޖ ޑިްރްނކްކޮކާ ކޯލާ
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ޕެކެޓްކޮށްފިައވާ ތައްޔީާރ ކާނާ

ޕެކްެޓަގިއ ަބްނދުކޮށްފަިއވާ ތައާްޔީރ ިގަނ ކާާނއިާއ،ހިެދކާގެ ބަާވތްތައް ައިދ އެހިެނހްެނ ަޖްނކް ފުޑް )ިމާސަލަކށް ިބްސކޯދު، 

ިޕއްޒާ، ހްޮޓޑޯގް، ިޗަކްނިރްނގ، ުސަޕރިރްނގ، ޮސެސްޖ، ޑަޯންޓ ުނަވތަ ކީްރްމޖިެހ ަބަންސ( ައީކ ބުޭންނ ކަުރްނ ފަޭސހަ 

ބަާވތްތަަކށަްކށް ވާެދެނއެވެ. ަނަމވްެސ އެތަކެއަްޗީކ ިގަނަޢަދަދަކށް ަސުރީބ، ލުޮނ ައިދ ހަކުުރ ިހމިެނފަިއވާ ބަާވތްތަކެކެވެ. 

އެހްެނަކމްުނ ިމފަަދ ބަާވތްތަަކީކ ިޞއީްޙގޮތްުނ ފަިއާދހިުރކާާނގެ ބަާވތްތަކެއްނެޫނވެ. ލިުއކާާނގެ ގޮތަުގިއ ިޞއްހަތަށް 

ފަިއާދހިުރ ކާާނ ިދުނމްުނ ަދިރފުޅު ްސކޫލަްގިއ ަކްނަކަމށް ަސާމލަުކްނ ދިޭމްނަވުރ ިއތުުރވާުމިއ ކުލާހަުގިއ ަދިރފުޅަށްދެވޭ 

ަމޢުލާޫމތު ފޭަސހިައްނ ިވްސަނިއަގެނ އަެމޢުލާޫމތު ަދިރފުޅުގެ ހަނާދުނަގިއ ިހފެހެއްޓަުމށް ފޭަސހަވެ ަރނަގޅު ަނީތާޖ ހޯދަުމށް 

އީެހތިެރވެދެޭނއެވެ. ކްޮނމެ ދަުވހަކު ަދިރފުޅަށް ިޞއީްޙގޮތްުނ ފަިއާދހިުރކާާނ ިދުނަމށް ިހތަްވާރއެކު ަމަސއަްކތްކާުރށެވެ. 

ަޖްނކް ފުޑް ައީކ ދޭތެރެ ދޭތެރިެއްނ ަމދަުމދްުނ ދެވޭއެއަްޗަކށް ހެދުމްުނ، އަެކްނ ވެގްެނާދީނ ަދިރފުޅުގެ ިޞއަްޙތަށް 

ފަިއާދހިުރ ަކަމަކށް އަެކްނޏެއްނެޫނވެ. ިމަކމުގެ ަސަބބްުނ ަދިރފުޅު ބޮޑުވަުމށްފަހަުގިއ ވްެސ ަކިއބިޮއ އުޅުމުގެ ަރނަގޅު 

އަާދތަަކށް ަމގުފަިހވެގްެނ ިދއުމުގެ ފުުރަސތު ބޮޑެވެ.
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ލިުއ ކާާނއެއް ުނަވތަ ބިުއމެއް ަބްނދުކޮށްފަިއ ހްުނަނިއުރ 

އެއެއްޗެއް ިކތަްނމެ ަގާޔވާފަަދ ގޮތަަކށް ުނަވތަ ިޞއީްޙ 

ގޮތްުނ ަރނަގޅު އެއްޗެއްހްެނ ީހވާފަަދ ގޮތަަކށް ފުެނުނ 

ަކމަުގިއ ިވަޔްސ  އަެކްނ އޮޅުވުާނލާށެވެ. ފަހަރެއަްގިއ އީެއ 

ަޙީޤަގތަށް ުނވިެހނަގިއާދެނއެވެ. ތައާްޔީރކާާނ ަބްނދުކޮށް 

ފަުރާމކޮށްފަިއ ހްުނަނީނ އީެމހްުނގެ ަކްސަޓަމުރްނަނށް 

ިއްޝިތހުާރ ކުުރަމށެވެ. އެ ަކްސަޓަމުރްނަނީކ ިތަޔއިާއލާތަކެވެ. 

ަނަމވްެސ ހަނާދްނ ަބހައަްޓްނީވ ަކަމީކ ކްުނފިުނތަކްުނ 

ކަުޑކިުދްނ ަޝއުޤުވިެރވާގޮތަށް ިއްޝިތހުާރކުރިެވފަިއ ހްުނަނ ތައާްޔީރކާާނގެ ބަާވތްތައް

ަޙީޤަގތަުގިއ އާެމކްެޓކާުރ ތައާްޔީރކާާނގެ ބަާވތްތަަކީކ އެބަާވތްތަކުގެ ަސަބބްުނ ާމބަޮޑށް ފަަލވާުމިއ، ހަކުުރަބިލ، ިހތުގެ ަބިލ 

ފަަދ ަބިލތަކުގެ ިއތުުރްނ ހިަށަގނޑު ަކްނެނތަްކަމށް ަމގުފަިހކުުރަމށް އީެހވެދޭ އެއްޗެކެވެ.

ިމީއ ަވަރށް ފަޭސހިައްނ ކޮށްލިެވާދެނކެމެކެވެ. ހަަމއަެކިނ ބުޭންނވީާނ ފިޮތކޮށްފަިއވާ ަމދު މޭވާކޮޅެއް ުނަވތަ ތަުރކީާރ 

ންޫނަނަމ ަމދުކޮޅަކިާއ، ިހއްކާފަިއވާ މޭވާ، ީޗޒް ައިދ ޔަޯގރްޓ ފަަދ ބަާވތްތައް ބުޭންނކުރިެވާދެނއެވެ.ަދިރފުޅު ްސކޫލު 

ިއްނަޓަވލަްއށް ގްެނިދއަުމށް ިފހަާރތަކްުނ ިލބްެނހްުނަނ ލިުއކާާނގެ ބަާވތްތަކިާއ ައިދ ތަްނތަުންނ ައގުބޮޑުކޮށް ަގްނަންނ 

ިލބްެނހްުނަނ ަބްނދުކޮށްފަިއވާ ައިދ ިޞއަްޙތަށް ގެއްލްުނހިުރ ތައާްޔީރކާާނ ަގތަުމށްވުރެ ައިމއަްލައށް ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ 

ކާާނގެ ބަާވތެއް ތައާްޔުރކޮށްލަުމީކ އަުދގަޫކަމަކށަްވީނބަާވއެވެ. ަދިރފުޅު ްސކަޫލށް ިދޔުމުގެ ކިުރްނ ަދިރފުޅު ަބިއވިެރކޮށްގްެނ 

ފަިއާދހިުރ ލިުއކާާނ އެއް ަވަރށް ައަވހަށް ތައާްޔުރކުރިެވާދެނއެވެ. ިމގޮތްުނ ަރނަގޅު ކާާނ ައިމއަްލަޔށް ދެެނަގތުމުގެ 

ފުުރަޞތު ަދިރފުޅަށްދޭށެވެ. ިމގޮތަށް ހެދުމުގެ ަސަބބްުނ ފަިއާދހިުރކާާނ ކެއަުމށް ަދިރފުޅަށް ައިމއަްލައށް ިއްސެނގާުމިއއެކު 

ަޝއުޤުވިެރވެާނއެވެ.

ްސކޫލް ިއްނަޓަވލަްގިއ ކެއަުމށް ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ލިުއ ކާާނއެއް ތައާްޔުރކޮށްލަުމީކ ަމިއްނަބފަިއްނގެ 

ިޒްނާމއެއަްކަމށް ހަަދާމ!



79

ިޞއްޙަަތށް ފިައދާހިުރ ކާނާ ކިައބޮިއ އުޅުމުގެ އާދަ ދިަރންގެ ގިައގިައ އަަށގެންނެވީޭނ އެކިުދންގެ 

ވަަށިއގެންވާ އެންމެނަްނށްވްެސ ިމކަމުގެ މިުހންމުކަން އެނިގ ިވްސިނފިައއޮވެގެން

އިައރާގެ މަންމައާ ަބއްދަލުކޮށްލާށެވެ.

ައހަރްެނގެ ަދިރފުޅު ޕީްރ ްސކަޫލށާްދްނ ފެށުމްުނ ލިުއކާާނގެ 

ގޮތަުގިއ ިއްނަޓަވލަްއށް ފުޮނަވްނ ތައާްޔުރކީުރ ފިޮތކޮށްފަިއވާ 

ތާޒާ މޭވާ، ިހއްކާފަިއވާ މޭވާގެ އިެތކޮޅުކޮޅިާއ ތަފާތު 

ބަާވތްތަކުގެ ަމދެވެ. ަނަމވްެސ ަދިރފުޅުގެ ަރއްޓިެހ ކިުދްނަނށް 

ކޭކިާއ ޕެކްެޓަގިއ ަބްނދުކޮށްފަިއވާ ިޗަކްނ ިރްނގްްސ ފަަދ 

ލިުއކާާނ ކެއުމުގެ 'ފުުރަސތު ިލިބފަިއ އޮތުމްުނ' ިމަކްނީވ 

ަވަރށް އަުދގަޫކަމަކށެވެ. ައހަރްެނގެ ަދިރފުޅަށް ިޞއަްޙތަށް 

ފަިއާދހިުރ ކާާނގެ މިުހއްމަުކްނ ިކަޔިއީދ އެފަަދ ކާާނ ކެއަުމށް 

ބުާރ އީެޅމެވެ. ައިދ ިމފަަދ ކާާނިއްނނީޫނ ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދ 

ުނކާުރެނ ވާހަަކވްެސ ިކަޔިއ ިދީނމެވެ. ައހަރްެނ ޤަބޫލު 

ކާުރ ގޮތްުނ އުމުުރްނ އްެނމެ 4 ައހުަރގެ ކުއަްޖަކށްވްެސ 

ިމ ަރނަގޅު އަާދ ިވްސަނިއދިެވާދެނވެ. އްެނމެ މިުހއްމު 

ަކަމީކ ައހުަރމްެނ ބޮޑިެތ ީމހްުނ ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދއެއެްނތް 

ގެއްލްުނހިުރ ކާާނ ކަުޑކިުދްނަނށް ުނިދުނމެވެ.

ިމގޮތްުނ ަދިރފުޅަށް ޕެކްެޓކޮށް ަބްނދުކޮށްފަިއވާ ލިުއކާާނ 

ުނިދުނަމށް ޢިާއލާގެ މްެމަބުރްނަނށް ތަކާުރުރކޮށް ހަނާދްނ 

ކޮއްދެމެވެ. ައިދ އާޭނައށް އެއްޗެއް ދްޭނ ބުޭންނ ވެއްޖަެނަމ 

ފިޮތކޮށްފަިއވާ މޭވާކޮޅެއް ިދުނަމށް ައހަރްެނ ބީުނމެވެ. ިމަކްނ 

ކީުރކޮޅަުގިއ އުނަދގޫ ަކަމަކށް ީވަނަމވްެސ، ައހަރްެނގެ 

ޢިާއލިާއްނ ިމހުާރަވީނ ިމގޮތަށް ަޢަމލު ކަުރްނ ފަށާފައެވެ. 

މަެޓއިާއ ޕެކްެޓކޮށްފަިއވާ ލިުއކާާނ ިމހުާރ އާޭނައށް އީެމހްުނ 

ަގެނދީެނ ަވަރށްވްެސ ަމދްުނެނވެ. ިމހުާރ ައހަރްެނަނށް 

ފްެނަނީނ އީެމހްުނ ައހަރްެނގެ ަދިރފުޅަށް މިޭބްސަކދުުރ، 

ދްޮނކެޔޮ ުނަވތަ އާފަލު ދޭތަެނވެ. ައހަރްެނވްެސ ައހަރްެނގެ 

ަދިރފުޅަށް މަެޓާޔިއ ޕެކްެޓަގިއ ަބްނދުކޮށްފަިއވާ ލިުއކާާނ 

ަމދަުމދްުނ ދެމެވެ. އަެކަމކު އީެއ ަވަރށް ަމދްުނ ިލބެޭނ 

ތަކިެތަކްނ ަދިރފުޅަށްވްެސ އެނިގފަިއ އްޮނާނީތ އަެކާމިއ 

އެއްގަޮތަކށްވްެސ ބޮޑަާދއަްކއެއް ުނހަަދއެވެ. 
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ދުވާލެއްގެ އްެނމެ މިުހއްމު ކެއަުމީކ ހެނދުުނގެ ާންސތާއެވެ. އެހްެނަކމްުނ ހެދުުނގެ ާންސތާ ަލްސކުުރމުގެ ފުުރަސތު 

ަދިރފުޅަށް ުނދޭށެވެ. ަދިރފުޅު ާމަލހްުނ ހިޭލަކމަުގިއިވަޔްސ ނީޫނ ހެނދުުނ ާމބަޮޑށް ިނިދައިއްސފަިއ ހިުރަކމަުގިއިވަޔްސ 

ދްޮނކެޔަޮވކެއް ުނަވތަ ފުެނކެއިްކ ކުކުޅު ިބހެއްފަަދ ކްޮނމެވްެސ ކަުޑ އެއްޗެއް ަދިރފުޅަށް ކްާނދެވޭތޯ ަބލާށެވެ. ާޚއަްސކޮށް 

ަދިރފުޅު ހެނދުުނ ްސކަޫލށް ާދަނަމއެވެ. ހެދުުނގެ ާންސތާ ކުރެވޭހާ ަވގުތުއޮއްވާ ްސކަޫލށް ިދޔަުމށް ަދިރފުޅު ތައާްޔުރ 

ކުުރަމީކ ަވަރށް މިުހްނމަުކމެކެވެ.

ކުޅާުމިއ ަޙަރކާތްތިެރވެ އުޅަުމީކ ކަުޑކިުދްނގެ ހިެދބޮޑުވަުމށިާއ ހިަށަގނޑުގެ ތަަރއީްޤައށް ބުޭންނވާ ަކްނަކމެވެ. ައިދ އަެކމުގެ 

ަސަބބްުނ ަދިރފުޅުގެ ހިަށަގނަޑށް ިލިބދޭ ފަިއާދތަކުގެތެރަޭގިއ:

ހެނދުުނގެ ާންސތާ ެނގުމުގެ މިުހްނމަުކްނ ައެނއްކާވްެސ ހަނާދްނކޮށްދްެނ!

ހަަރކާތްތިެރވުން

• ަކށާްޓިއ ަމްސ އުފިެދ ަވުރަގަދ ވްުނ 

• ިހތުގެ ަމަސއަްކތް ަރަގޅުވެ ދުޅަހެޔޮވްުނ 

• ހިަށަގނޑަުގިއވާ ަސުރީބ ކްޮންޓރޯލްކޮށް ާމބަޮޑށް ފަަލވުމުގެ 

ުނަރއްކާތިެރަކްނ ކަުޑކޮށިްދުންނ

• ލޭގެ ޕްރަެޝރ އިާއ ކޮލްެސްޓރޯލް ަދށްކޮށިްދުންނ

• ިއްޖިތާމީޢ ހަުނުރތައް ަދްސވެ ިދިރއުޅާުމިއމެދު ދެކޭގޮތް 

ިއތަުރށް ަރަގޅުވްުނ
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ިސއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ަބއެއް ަޙަރކާތްތަކުގެ ތެރަޭގިއ ފެތާުމިއ ިހނގްުނ ފަަދ ތަފާތު ަކްނަކްނ ިހމިެނފަިއވެއެވެ. ކަުޑކިުދްނ 

ކްޮނމެ ދަުވހަކުވްެސ ަމދުވެގްެނ 60 ިމެންޓ ިއުރަވްނދްެނ މެދު ިމްނަވރެއް ުނަވތަ އަެއށްވުރެ ހަލިުވ ަޙަރކާތެއަްގިއ 

ަބިއވިެރކަުރްނ ވެާނއެވެ. 

     ިދިރއުޅީެނ ާމލަޭގިއ ަކަމށްވަާނަމ، ހަަރކާތްތިެރވެއުޅާުމިއ ބުޭރަގިއ ކުޅްެނ އުޅަުމށް 

ބުާރއެޅުމަުގިއ ިއތަުރށް ަސާމލުވްާނވެާނއެވެ. އީެއ ްސކޫލްތަކަުގިއ ކިުދްނ ަޙަރކާތްތިެރވެ 

އުޅޭ ިމްނަވުރ ަމދު ވާުމިއ ކްޮނމެ ދަުވހަކު ަޖްނކް ފުޑް ކެއުމުގެ ަސަބބްުނ އަާދާޔިއ 

ިޚލާފަށް ފަަލވާ ކިުދްނގެ ަޢަދދު ައްނަނީނ ިއތުުރަވމްުނެނވެ.   

ިއލެކްްޓރިޯނކް ާސާމުނ، ިމާސަލަކށް ީޓީވ، ކްޮމިޕޔަުޓރ ގްޭމ ައިދ ިއްނަޓރެންޓ ކަުޑކިުދްނ ބުޭންނކާުރ ިމްނަވުރ 

ަމދުކަުރްނވެާނއެވެ. ިމަކްނަކަމީކ އެފަަދ ަކްނތައްތަކުގެ ަސަބބްުނ ަބުރަދްނ ާމބަޮޑށް ިއތުުރވަުމށް ަމގުފަިހ ކޮށީްދ ިސއީްޙ 

ިއތުުރ ަމއަްސަލތަަކށް ަމގުފަިހވެގްެނ ިދޔުމުގެ ފުުރަސތު ބޮޑަުކްނތައްތަކެވެ. 

ޯންޓ:
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ަދިރފުޅު ަބިލވެ އުޅިޭއުރ ކްާނިދުނަމީކ އަުދނގޫ ަކަމަކށް ވާެދެނއެވެ. ިމދަުވްސަވުރ ކިާހތް ުނވާުމިއ ަބިލވުމްުނ ިދާމވާ 

އިެކއިެކ އުނަދގޫތަކުގެ ަސަބބްުނ ަދިރފުޅު ކެއަުމށް ދޭ ަސާމލަުކްނ ކަުޑވެ، އްާނމުކޮށް ކްާނދޭ ގޮތަށް އަެކްނ ކަުރްނ 

ަދިތވެއެވެ. ަނަމވްެސ، ިމަދނިޑަވޅީަކ ިސއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ކާާނއިާއ ިގަނިގަނިއްނ ިދާޔތަކިެތ ިދުންނ ަވަރށް މިުހއްމުވާ 

ަވގުތެކެވެ. ަބިލ ަރަގޅަުވމްުނ ައްނަނިއުރވްެސ ިމތަކިެތ ިމގޮތަށް ކްާނިދުންނ މިުހްނމުވެާނއެވެ. 

• ގާތްުނ ިކުރދޭ ކުއްޖެއަްނަމ ިގަނިގަނިއްނ ިކުރީދ ައިދ ކްޮނމެ ފަހަަރކު ިކުރދޭ ަވގުތު ިއތުުރކަުރމްުނ ގްެނާދށެވެ

• ަދިރފުޅަށް ިދާޔތަކިެތ ދެމްުނ ގްެނާދ ިމްނަވުރ ިއތުުރ ކާުރށެވެ.

• ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ިގަނ ބަާވތްތަކެއް ިހމޭެނ ގޮތަށް ކާާނ ތައާްޔުރކޮށް ައަވްސައަވހަށް ަމދު އިެތކޮޅުކޮޅްުނ ކްާނދޭށެވެ.

• ދެވްެނ އޮތަްނަމ ަދިރފުޅު އްެނމެ ަގާޔވާ ކާާނ ކްާނދޭށެވެ.

• ަދިރފުޅަށް ކާތަކިެތ ިދުރަވްނ އުނަދގޫވެގްެނ އުޅަޭނަމ ިޗްސކޮށްފަިއވާ ކާާނ ުނަވތަ ަމޑުކާާނ ދޭށެވެ )ކާއެއްޗެއާްސިއ ިކަރށް 

ފްެނައޅިައ އެތަކީެތގެ ައަސުރ ގެއްލޭގޮތަށް ިދާޔުނކާުރށެވެ(.

• ަގަދ ަކމްުނ ކްާނިދުނމުގެ ަބަދލަުގިއ ަލްސަލހްުނ ކެތްތިެރަކާމިއއެކު ަދިރފުޅަށް ކްާނދޭށެވެ. ައިދ ަދިރފުޅު ކެއަުމށް 

ިހތަްވުރދޭށެވެ. 

ަބިލވެ އުޅިޭއރިާއ ަބިލ ަރނގަޅުވަމުން އަނަްނިއރު ދިަރފުޅަށް ކާނިްދނުން

ަބިލވެ އުޅޭ ިއުރަގިއ:

ަބިލ ަރަގޅަުވމްުނ ައްނަނ ދަުވްސަވުރ، ަދިރފުޅަށް ފަިއާދ ހިުރ ކާާނ ިއތަުރށް ބުޭންނވެާނއެވެ. އީެއ ަބީލަގިއ ގެއިްލފަިއވާ 

ަބިއ ައނބާުރ ހަޯދިއ ހިެދބޮޑުވުމުގެ ަކްނަކްނ ކިުރއެކޭ އެއްގޮތަށް ިހނަގމްުނ ިދއަުމށެވެ. ަބުރަދްނ ލިުއވެފަިއވަާނަމ 

ކީުރަގިއހިުރ ަބުރަދަނށް ައނބާުރ ިއއަާދ ަވްނދްެނ، ައިދ ަރަގޅަށް ހިެދބޮޑުވްާނ ފަށަްނދްެނ ިއތުުރ ކާާނ އަެދިރފުޅަށް 

ބުޭންނވެާނއެވެ.
• ަމދު އިެތ ކޮޅްުނ ައަވްސ ައަވހަށް ކްާނދޭށެވެ.

• ކްޮނމެ ދަުވހަކު ޢްާނމުކޮށް ކްާނދޭ ަވަރށްވުރެ ިއތުުރްނ އެއްފަހުަރ ކްާނދޭށެވެ. ނީޫނ ލިުއކާާނ ދޭށެވެ.

• ަބިލ ަރަގޅަުވމްުނ ައްނަނ ދަުވްސަވުރ ަދިރފުޅު ަބނޑުހިައވްުނ ިއތުުރވެާނއެވެ. އެހްެނަކމްުނ ިއތުުރކާާނއެއް ިދުނަމށް 

ބުާރައޅާށެވެ.

ަބިލ ަރަގޅަުވމްުނ ައްނަނ ދަުވްސަވުރ 
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މިުހއްމު!

ީޑހިައޑްރަޭޝްނ )ހިަށަގޑްުނ ފްެނަމދުވްުނ(

ަޑކަްޓަރކު ިލޔެދޭ ބޭހެއް މުެނީވ ަދިރފުޅަށް ުނދޭށެވެ. އީެއ ފަީނބްޭސ ުނަވތަ 

ަމލިްޓިވަޓިމްނ ަކަމށް ީވަނަމވްެސއެވެ. ޢިާއލާގެ މްެމަބުރްނ ައިމއަްލައށް 

ިފހަާރައށް ގްޮސ ުނަވތަ ައަވށްޓިެރްނގެ ަލފާގެ ަމީތްނ ުނަވތަ އެފަަދ 

އީެމހްުނގެ ަދިރްނަނށް ދެމްުނގްެނާދ ބްޭސ ަގތަުމށް ބުޭންނވާެދެނއެވެ. 

ަނަމވްެސ ިޞއީްޙއީެހތިެރއެއްގެ ަލފާއިާއ ިއުރާޝާދ އެއްގޮތަށް ަޢަމލު 

ކުުރަމީކ ައަބދުވްެސ އްެނމެ ަރނަގޅު ގޮތެވެ. ަދިރފުޅަށް ބުޭންނުނވާ ބްޭސ 

ިދުނމްުނ އަެކމްުނވާ ފަިއާދައށްވުރެ ިލބޭ ގެއްލްުނ ބޮޑުވެ ިއތުުރ ަމއަްސަލތައް 

ކިުރަމިތވެ ާމިގަނިއްނ ބްޭސ ދެވުމުގެ ުނަރއްކާތިެރަކްނ ކިުރަމިތވާެދެނއެވެ. 

ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނވާ ހިުރހާ ބަާވތެއްގެ ފަިއާދހިުރ ކާާނ ކަުޑ ަދިރފުޅަށް 

ކްާނދެމްުނ ގްެނާދަނަމ، ިއތުުރ ބްޭސތަކެއް ިދުނމުގެ ބުޭނމެއް އާއްމުކޮށް 

ޯންނާނެނއެވެ.

ައިމއަްލައށް ބްޭސިދުންނ

ަދިރފުޅު ބަޭރށް ިހްނގާ ުނަވތަ ހޮޑުލަާނަމ ިޞއީްޙ އީެހތިެރއެއްގެ 

ަލފަާޔިއ ިއުރާޝދު ހާޯދށެވެ. ިމފަަދަކްނތައްތަަކީކ ަދިރފުޅުގެ ހިަށަގނޑްުނ 

ހަލިުވަކާމިއއެކު ފްެނަމދުވަާކްނަކމެވެ. ައިދ ީޑހިައޑްރަޭޝްނގެ ފަުރވަާއަކށް 

ްސޕްޯޓްސ ޑިްރްނކް ުނދޭށެވެ. އެތަކިެތ ަދިރފުޅިާއ ުނގިުޅާދެނއެވެ.

ނޯޓް: ބަޭރށިްހންގަާނމަ ލޮނުޕެކެޓް/އޯ.އާރު.އްެސ ދޭށެވެ. ލޮނުޕެކެޓް ަތއްޔާރު ކަުރންވީާނ ޕެކެޓްގިައވާ ިއރާުޝދިާއ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މިަތންނެވެ. އިަދ ޖޯޑަކުން ނުވަަތ ަސމަުސަލކުން ދިަރފުޅަށްދޭށެވެ.
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ަމިއީމހާއިާއ ކަުޑ ަދިރފުޅުގެ ައތްދޮވަުމީކ ަވަރށް މިުހއްމަުކމެކެވެ! ކަުޑކިުދްނ ިގަނިގަނިއްނ ައނަގައށް ައތްލާހަަދއެވެ. 

އެހްެނަކމްުނ، ަދިރފުޅުގެ ައތް ަރަގޅަށް ާސފުކޮށްފިައވަާކްނ ަޔީޤްނ ކާުރށެވެ. ާޚއަްސކޮށް ކެއުމުގެ ކިުރްނ ަސިއބިޯނ ަލިއގްެނ 

ަރަގޅަށް ައތްދްޮނާނށެވެ. ިމގޮތްުނ ައތް ދޮވަުމށް އްެނމެ މިުހއްމު 5 ަވގުތަީކ:

ައތްދޮވުމުގެ ަސަބބްުނ ަވަރށިްގަނ ަބިލަބިލްނ 

ަރއްކާތިެރަކްނިލބެއެވެ. އޭގެތެރަޭގިއ ބަޭރށް ިހްނގާުމިއ 

ައިރަދފްުސ ރޯގާއާ، ިއްނފްލުއްެނޒާ ަވިއަރްސތަކިާއ 

ަބނޑުގެ އިެކއިެކަބިލތައް ިހމެެނއެވެ. ބަޭރށް ިހްނގާުމިއ 

އަެކީށގްެނވާ ިމްނަވަރށް ކާާނ ުނިލބުމާިއ ިމީއ ަވަރށް 

ބޮޑު ގުޅްުނހިުރ ދަެކްނތަކެވެ. ބަޭރށް ިހްނގްުނޖެހުމްުނ، 

ކާާނަގިއ ިހމޭެނ ާމއާްދތައް  އަެދިރފުޅުގެ ހިަށަގނޑުގެ 

އިެކ ިހާސބުތަަކށް ިލިބދެވޭ ގޮތުްނވެ، ހިަށަގނޑު ިނަކމިެތވެ 

ފްެނަމދުވެގްެނދެއެވެ. ިމަކމުގެ ަސަބބްުނ ަބިލތައް ޖެހުމުގެ 

ފުުރަސތު ބޮޑުވެ، ިއތަުރށް ބަޭރށް ިހްނގާގޮތް މެދުވިެރވެއެވެ. 

އެހްެނަކމްުނ ބަޭރށް ިހްނގާ ކްޮނމެ ފަހަަރކު ހިަށަގނޑު 

ހިެދބޮޑުވަުމށް ބުޭންނވާ ާމއާްދތަކުގެ ިމްނަވުރާދީނ 

ަދއަްވމްުނެނވެ.

1. ކެއުމުގެ ކިުރްނ 

2. ކާތަކިެތ ތައާްޔުރކުުރމުގެ ކިުރްނ

3. ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުނމުގެ ކިުރްނ

)ުނަވތަ ަދިރފުޅު ައިމއަްލައށް ކެއުމުގެ ކިުރްނ(

ާސފުތިާހރުކަން

ައތްދްޮނާނށެވެ!

ައތްދޮވްުނ އެހާ މިުހއްމަުވީނ ީކއްވެގްެނހެއްޔެވެ؟ 

4. ފާާޚާނ ބުޭންނ ކުުރަމށްފަހު

5. ަދިރފުޅުގެ ެނީޕ ަބަދލުކުުރަމށްފަހު

ިމފަަދ ަކްނަކމްުނ ަރއްކާތިެރވުމުގެގޮތްުނ ައތްދޮވްުނ ފަަދ 

ިޞއީްޙ އަާދތައް ަރަގޅުކުުރްނ މިުހްނމެވެ. ިމގޮތްުނ ބަޭރށް 

ިހްނގުމްުނ ަރއްކާތިެރވާުމިއ އަެކަމށް ހޯދެޭނ ފަުރވާތަކިާއ 

ބެހޭ ިއތުުރ ަމޢުލާޫމތު ހޯދަުމށް ަދިރފުޅުގެ ަޗިއލްޑް ހެލްތް 

ިރކޯޑް ކާޑް ަބަލިއ ައިދ ިސއީްޙއީެހތިެރއެއްގެ ަލފަާޔިއ 

ިއުރާޝދު ހާޯދށެވެ. 
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.eveSAlAmqnetqtaw qnunef .1

 .eveSALugnuw qSuferetew egiwaliteqtawed .3

egukatiligniw qSuferetew egiwaliteqtawed .5

 .eveSALugnuw ukewAweretEd 

qtog enAnqnod alitqtaw qnegiwal inObiwas

 .eveSAl inObiwas qSarav Evel iwaguSufed egutaw .2

qwatiligniw egutawed .6

egIligniw egutawqwew  qnegiwaTqwahab iwafqSokiriwak 

.eveSALugnuw qniwalitqtaw egutawqwenaw qnurEb 

qwatiligniw egutawav .4

egiwalitqtaw egutawav qnutAnak qnegiwaTqwahab iwafivuLuh

.eveSArukufAs eretEd egukatiligniw iwASufurEb 

.eveSAruk urArukat qSatogim qsevqtaw qwenaw
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.eveSAvulif inObiwas qnunef .9

qtaw urAhim .12

.evewafev iretAkqwar iwalif qmIsAraj InAnqnuh

.eveSArukudqnab urukqsiw qnegqwokqnunEb UCiT .11

.eveSAkqwih qnef  qnukawUCiT .10

qnegiwaTqwahab qSokiriwak qSatiligniw utawav .8

.eveSALugnuw qnegiwASav iwagiwalitqtaw qnutAnak 

 .eveSAruk urArukat qSatogim qsevqtaw qwenaw 

iwavuDob egutawav .7

.eveSALugnuw qnutAnak qnegiwaSav iligniw 

.eveSAruk urArukat qSatogim qsevqtaw qwenaw
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ަމިއީމހާއާ، ަދިރފުޅާ  ައިދ މިުޅ ޢިާއލާ ދުޅަހެޔޮ ިސއަްޙތެއަްގިއ ދިެމިތބަުމށަްޓަކިއ ފަިއާދހިުރކާާނ ބުޭންނކާުރެނ 

ގޮތްތައް ިމހުާރ ވީާނ އޮޅްުނ ިފލާފައެވެ. ައިދ ފަިއާދހިުރ ކާާނ ބުޭންނކޮށްގްެނ ަރަގޅު ިސއީްޙ އަާދތަކެއް ަދިރފުޅަށް 

ފަށަިއދެވެޭނ ފަަދ ބެލިެނވިެރައަކށް ިމހުާރ ިތބާވެާނއެވެ. ިތބާ ުނަވތަ ިތބާގެ ަދިރފުޅުގެ ކެއުމާިއމެދު އެއްވްެސ 

ުސވާލެއް އުފިެދއްޖަެނަމ ައަބދުވްެސ ިމފޮތް ަބލާލާށެވެ. ައިދ ިއތުުރ ަމޢުލާޫމތެއް ހަޯދްނ ބުޭންނވަާނަމ ިސއީްޙ 

އީެހތިެރައކިާއ ަމްޝަވާރކާުރށެވެ.  

ދުޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތެއްގިައ ހުރުމަށްޓަކިައ ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތިާއ 
ކަންކުރާނެގޮތް ިމފޮތުގެ އީެހގިައވީާނ ިތަޔފަރަާތށް ިލިބފައެވެ. 

ަދިރފުޅު ހިެދބޮޑަުވމްުނާދ ގޮތް ބެލަުމށަްޓަކިއ ޤަަވިއދްުނ ިކަރްނ ގްެނާދށެވެ. ައިދ ހާަދްނ ަބހައާްޓށެވެ- ަދިރފުޅުގެ 

ަޗިއލްޑް ހެލްތް ިރކޯޑް ަގިއ ބާުނގޮތަށް

ަރގަޅު ކާނާއިާއ އަޅާލުން ިލިބގެން ބޮޑުވާ ދިަރފުޅު ކުޅަދަާނ ޤިާބލް ކުއްޖަކަށް ވުމުގެ ފުރަުޞތު 

މްުސަތޤަުބލްގިައ ބޮޑުވާނެއެވެ.




