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ިއނާްސނުންނީަކ ޙަޔާތް ކިާމޔާބުކުރުމަށް ދެވަނަ ީމހަކަށް ބޭނުންވާ 

މަޚުލޫޤެކެވެ. ނަފުުސގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށިާއ އިެކ އިެކ މުހުތާދުތަކަށް 

އެހެންކަމުން  ނަފެުސކެވެ.  ބޭނުންވާނޭ  ކަންކަން  އެއްޗެއާްސިއ 

އުޅޭ  ގިުޅގެން  ދްަސކުރަންޖެހެއެވެ.  ިދިރއުޅެން  އެކުވިެރކަމާއެކު 

ބަލިާއރިުމ  ކަންކަމަށް  ިމ  އެނގެންޖެހެއެވެ.  ިދރުވަން  ޖަމާޢަތެއް 

ހެޔޮ އަޚުލާޤު ދްަސވުމަށް މަގުފިަހކުރާ ތަރިުބއްޔަތެއް ިލިބދޭ އެއް 

މަގު  އުނގެނުމަށް  ޙަރަކާތެވެ.  ލިާނން  ކޮޕަރިޭޓވް  އެކިްޓިވީޓއީަކ 

އެއްބާރުލުން  ގިުޅގެއްން  ނުވަތަ  ޙަރަކާތެވެ.  ގުޅުންތިެރ  ފިަހކުރާ 

ހޯދިައ ވާހަކަދައްކިައ ިލިބގަތުމުގެ މަަސއްކަތްކުރެވޭ އުނގެނުމެވެ. 

ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނން އޭ ބުނެވީެނ ރޭވުމެއްގެތެރިެއން ިއނިްތޒާމްކުރިެވގެން 

ިމފަދަ  ޙަރަކާތެކެވެ.  ތަރިުބއްޔީަތ  ގެންދެވޭ  ކުލްާސތެރޭގިައ 

ތަޖިުރބާކުރުމުގަިއ  މަަސއްކަތްކުރީާނ  ކިުދން  ޙަރަކާތެއްގަިއ 

ިމ  ގެންދާ  ކުލާހުގަިއ  އެހެންކަމުން  ގުރޫޕެއްގެތެރޭގައެވެ. 

ޙަރަކާތް  ކުރެވޭގޮތަށް  ގުރުޕުގިައ  ޙަރަކާތެއްގިައިވއްޔާ  ބާވަތުގެ 

އަނެއްކަމެއް  ގިުޅގެން  ކަމަކާ  އެއް  ިއނިްތޒާމްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ކުރެވޭނޭ ިއނިްތޒާމެއްގެތެރިެއން ރިޭވފިައވާ ޙަރަކާތްތަކެވެ. 

ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނންއަށް މަގުފިަހކުރާ ޙަރަކާތެއްނަމަ ރާވިައފިައވާންވީާނ 

އަމާޒަށް  ތަޢީުލީމ  ިނންމަމުން  ކަންކަން  ހަރުފަތްތަކަކުން 

އެކަންކޮށް  ވިަކން  އެއްގޮތަކަށްވްެސ  ވިާޞލުވެވޭނޭގޮތަކަށެވެ. 

ިނންމިައލެވޭނޭ މަަސއްކަތެއްކަމުގިައވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ިއނާްސނާގެ ޙަޔާތީަކ އެކެއް އަނެކެއްގެ ގާތުން ކަންކަމުގިައ އިެދ 

އީެހތިެރވެ ދިުނޔީަވ ކަންކަން ިނންމަން ިލބޭ ފުރަުސތުތަކެއް އޮތް 

ޙަޔާތެކެވެ. ިއނާްސނާ ތަރިުބއްޔަތުވާންޖެހީޭނ ިމ ކަންކަންކުރުމުގެ 

ތެރިެއން ގިުޅފިައވަ ޖަމާޢަތެއްގެގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން ިމ ބާވަތުގެ 

ޙަރަކާތް ނުވަތަ ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނން އެކިްޓިވީޓއެއްގިައ އީެހތިެރވުމިާއ 

ފުރަުސތު  ފޯރުކޮށިްދނުމަށް  ިލިބގަތުމިާއ  އެދުމިާއ  އީެހއަށް 

މަޢުލޫމާތު  ކަންކަމެވެ.  ިމ  ދްަސކުރީާނ  ހުޅިުވފިައވާންވާނެއެވެ. 

އަނެކެއް  އެކަކު  ވަޒަންކުރުމާއެކު  ީމހުން  ދޭދޭ  ިހއާްސކުރުމިާއ 

ބަލިައ، ބަލަހައްޓިައގެން އުނގެނޭ އުފާވިެރ އެކިްޓިވީޓއެއްކަމުގިައ 

ނީޫނ ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނން ނުވެއެވެ. 

ލިާނންއާ  ކޯޕަރިޭޓވް  ނެރެފިައވާ   )1995( ްސިމތް  އިާއ  ރްޯސ 

ލިާނނިްއން  ކޯޕަރޭިޓވް  ބަޔާންކުރާގޮތުގިައ  ިލޔުމެއްގިައ  ބެހޭ 

އުފެއްދުންތިެރކަމަށް ބާރުއަޅައެވެ. ފިުރހަމަ ިވްސނުމުގެ ފުރަުސތު 

ފުރަުސތު  ިނންމުންތަކަށް  ިގނީްތގެ  މީަތ  އިަދ  ހޯދިައދެއެވެ. 

ގިާއމުކޮށިްދނުމާއެކު  ގުޅުން  މެދުގިައ  ކިުދންގެ  ހުޅިުވދެއެވެ. 

މާޙައުލު  އުނގެނުމުގެ  އެހެންކަމުން  ިމންކުރިެވގެންދެއެވެ. 

ފަރުމާކުރަންވީާނ ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނން އަށް މަގު އިަލވާގޮތަކަށެވެ. 

ިކތަންމެ  ފާހަގަކުރެވޭ  ކުލާހެއްގިައ  އޮންނަ  ލިާނން  ކޯޕަރިޭޓވް 

ފިައދާއެއް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރިެއން ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭގޮތުގިައ:

� ޭ ހެޔޮ ިމިނވަންކަމަކަށް ިފކުރުކުރެވ

� ޭ ވިަކވިަކން ކަންކަންކުރުމިާއ ގުރޫޕުގެ ގުޅުމުގެ ފިައދާ ދެނެގަނެވ

� ޭ ީސދާ ީސދާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤިާބލްކަމަށް ދޮރުހުޅުވ

� ޭ ކިުދންގެ އެދުމިާއ ބޭނުންވުމުގެ ތެރިެއން އުނގެނެވ

� ޭ ކިުދ ގުރޫޕުގެ ތެރޭގިައ ިލިބގަތުމުގެ ބޭނުން ިވްސނުވ

ގުރޫޕު މުޢާމަލާތިާއ ދޭ ދޭފަރާތުގެ ގުޅުމަށް މަގުފިަހކުރުވޭ.  �

ކޯޕަރިޭޓވް ލާިންނ
އާދަމް ޒިާހރު )ކުރިޮޅ/ 2017( 

ު މަޢުލޫމާތ



މޭ 112017 ު ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

ފިައދާތަކެއް  އީަކ ިގނަ  ލިާނން  ނޫންަސ ކޯޕަރިޭޓވް  ިމ ކަންކަން 

ިހމިެނ ިއޖިުތމީާޢ ވެއްޓެއްގެ ތަޖިުރބާ އުނގެނުމުގެ އުކުޅެކެވެ. 

 )2001 ،1965( ޑިޭވޑް ޖޯނަްސން އިާއ ރޮޖަރ ީޓ ޖޯނަްސން 

ނުލިައ  އޯގާތިެރކަމާ  އަޅިައލުމިާއ  އެއްބާރުލުމިާއ  ހާމަކުރާގޮތުގިައ 

ހަމަނުޖެހުން  އުފެދޭ  ޖަމާޢަތުގިައ  ހަމަނުޖެހޭނެއެވެ.  ޖަމާޢަތެއް 

ހެޔޮ ކޮޅެއްގިައ ނުޖެއޭްސނެއެވެ. ވިަކވިަކން ިދިރއުޅީުމ ފިައދާއެއް 

ހިުރ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިަދ ވިަކވެގަނެގެން އުޅެން ދްަސކުރީުމ އިުނ 

ތަރިުބއްޔަތުގިައ  ލިާނން،  ކޯޕަރިޭޓވް  އެހެންކަމުން  އަޚްލާޤެކެވެ. 

ވަރަށް މިުހންމެވެ. 

ް ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނންގެ ވައްތަރުތައ

ިމިފކުރުގިައ  ހުރެއެވެ.  ވައްތަރުތަކެއް  ވްެސ  ކޯޕަރިޭޓވްލިާނންގެ 

ތަޢީުލީމ ފަންނުވިެރން ފާހަގަކުރާ ވައްތަރުތަކީަކ؛

ފޯމަލް ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނން )ރްަސީމ އޫުސލެއްގެ ދަށުން ރޭވޭ  �

ކޯޕަރިޭޓވް  އުނގެނުން(

ިއންފޯމަލް ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނން )ރްަސީމ ނޫން އޫުސލުތަކުގެ  �

ިއމުގިައ ރޭވޭ ކޯޕަރިޭޓވް އުނގެނުން(

ކޯޕަރިޭޓވް ބްޭސ ގުރޫޕް )އެއްބާރުލުމުގެ އޫުސީލ ބިައތައް( �

ިއންޓަރގްރޭޓެޑް ޔްޫސ އޮފް އޯލް ތީްރ ޓިައޕްްސ އޮފް ލިާނން  �

)ިއްސވެ ިދޔަ ިތން ބާވަތް އެކުލެވޭ އުނގެނުން(

ފޯމަލް ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނންގ

ޖޯނަްސން، ހޮލޫބެކް )2008( ހާމަކުރާގޮތުގިައ ފޯމަލް ކޯޕަރިޭޓވް 

ހަފުތިާއން  ހަފުތިާއން  މަަސއްކަތްކުރީާނ  ދިަރވަރުން  ލިާނންގިައ 

ގިުޅފިައވާ  އަމާޒެއްގެތެރިެއން  ރޭވޭ  ވިާސލުވުމަށް  އަމާޒަކަށް 

ޓްާސކްތަކެއް ފިުރހަމަކޮށް ިނންމިައލެވޭ އަެސިއންމެއްޓެއް ިނންމުމަށް 

އެ އެންމެން އެކުގައެވެ. މުދައިްރްސގެ ިޒންމާއީަކ ކަންކުރަނީްވ ގޮތް 

ިއތުރަށް  ކީުރގިައ ބުނިެދނުމަށްފަހު ވާނުވާ ބެލުމެވެ. ކަންކުރުމަށް 

އީެހވެ ލަފީާދ ބިައވިެރވެ ނުހަދާނެއެވެ. ޢަމީަލ ިޒންމާ ކުޑަވާނެއެވެ. 

ބިައވިެރވުން  މުދައިްރްސގެ  ލިާނންގިައ  ކޯޕަރޭިޓވް  ިއންފޯމަލް 

ބޮޑުވާނެއެވެ. ިޒންމާ ފުޅާވާނެއެވެ. މިުޅ ގްރޫޕުގިައ މަަސއްކަތްކުރީާނ 

މުދައިްރްސގެ  އީެހއާއެކު  މުދައިްރްސގެ  ޓްާސކެއްވްެސ  ކޮންމެ 

ިފކުރަށް ިނންމުމަށެވެ. ދިަރވަރުންގެ ހުޅިުވފިައވާ ިފކުރު ވީާނ މިުޅން 

ދުރުގައެވެ. މުދައިްރްސގެ ިފކުރިާއ އަގު ީމގިައ ިވކުން ބޮޑުވާނެއެވެ. 

ކުލާހުން  ިހމެނީޭނ އެއް  ލިާނންގިައ ބޮޑަށް  ކޯޕަރިޭޓވް  ިއންފޯމަލް 

މަަސއްކަތް  ކިުދންގެ  ރޭވުންތިެރކަމެކެވެ.  ބާވަތުގެ  ިނންމިައލެވޭ 

ނަމަވްެސ  ިނންމާގޮތަކަށެވެ.  ބިައވިެރވެ  އެކުގިައ  އީެކ  ހުންނީާނ 

ހޮލޫބެކް  ޖޯނަްސން،  ިނންމުމެއްކަމުގައެވެ.  ވަގީުތ  މަޤަުޞދުވީާނ 

)2008( ހާމަކުރާގޮތުގިައ ިމީއ މަދު ިމިނޓްކޮޅަކުން މުދައިްރްސގެ 

އުނގެނުމެކެވެ.  ިނންމިައލެވޭ  ިހމަނަިއގެން  ބޮޑަށް  ބިައވިެރވުން 

ިފކުރެއް  އުނގެނޭ  އީަލގިައ  އޭގެ  ދައްކިައ  ިފލްމެއް  ކުލާހުގިައ 

އަަސރު  އޭގެ  ނަމަވްެސ  ފުދެއެވެ.  ވަގުތު  ކުލާހުގެ  ވަށާޖެހުމަށް 

ދެން ޖެހޭ ެސަޝނަކަށް ދިެމގެންދާނެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ިއތުރަށް 

ނުވާނެއެވެ.  ރޭވުމެއް  ފޯމަލް  ނެތުމާއެކު  ކަމެއް  ދެނެގަތުމުގެ 

ގީަޑގިައ  ފުރަތަމަ  ޚުލާަސކޮށް  ީވ ކަމެއް  އެއްޗެއް  ިފލްމުގިައބުނާ 

އަމާޒު  ިއތުރަށް  ދެން  ިނިމފިައވުމުން  ިހާސބުން  އެ  ކަމެއް  ކިުރ 

ިހފަންޖެހޭ ޙިާސލުކުރުމެއް ނުވާނެއެވެ. ީވމާ އުނގެނުން ކުރުވެފިައ 

ތަރުބަވުން ނިެތދާނެއެވެ. 

ިއންފޯމަލް ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނން ކުލާހެއްނަމަ: 

މުދައިްރްސ  � ތަޢާރަފުކުރުން:  މަަސއްކަތް  އަމާޒުކުރެވޭ 

ިމ  އޮޅުނިްފލުވިައިދނުން.  ގުރޫޕުތަކަކަށް  ކިުދންގެ  ކަނޑައަޅާ 

ކަންކުރުމުގިައ 

Å  ްޖަވާބުދޭނ ިމިނޓުން  ދިެތން  ކިުރމިަތކުރުވިައ  ުސވާލެއް 

ބުނާނެ. 

ު މަޢުލޫމާތ
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Å  .ިތލަކުރީާނ ނަގިައ  ިފކުރެއް  ހެޔޮ  ުސވާލުގެ  ޖަވާބުން 

ކިުދންނަށް  ުސރީުޚިއން  ިމއަދުގެ  މަޤަްޞދީަކ  ުސވާލުގެ  ިމ 

ިމންވަރެއްތޯ  ިކހިައ  ހީުރ  ވެފިައ  ދޭހަ  ިއފިައ،  ިވްސނަ

ިފކުރު  ކިުދންގެ  އަމާޒަށް، މަޤަްޞދަށް  ބަލިައ މުދައިްރްސގެ 

އަނބުރިައލުން. 

އަމާޒަކަށް މްަޝވާރާ އަނބުރިައލިައ ކިުދންގެ  � ގާތް  ކުރު 

މެދުގިައ ހުޅުވިައލުން. ިމ ކަންކުރުމަށް؛

Å  ް10 ިމިނޓް ވަރުގެ ބިައތަކަކަށ މުދައިްރްސގެ ވާހަކަކޮޅު 

ބިައބިައކޮށްލާނެ. 

Å  އިަދ އުފެއްދުން.  ަޝއުޤު  އަޑުއެހުމަށް  ބޭނުމީަކ  ީމގެ 

ބިައވިެރކޮށް  ކިުދން  ހުއްޓިައފިައ  ިމގޮތަށް  ަސމާލުކުރުވުން. 

އުފެދޭ ުސވާލުތަކިާއ މްަޝވާރާއަށްފަހު ކިުރއަށް ދީާނ. އޭރުން 

އުފެދޭނެ. ިމ ދަނިޑވަޅުގިައ ކުރާ  ކޯޕަރަޭޝން  ފޯމަލް  ނޮން 

ުސވާލުތައް ކިުދންގެ މެދުގިައ ބަދަލުކުރަމުން ގްޮސ، ޖަވާބުތައް 

އީޮތ  ޖަވާބެއްތޯ  އެހެން  ކޮން  ގޮތެއްތޯ؟  ކޮން  އެހެން  ދެން 

އަހަމުން ކިުރއަށް ިދޔީައމާ ކިުދންގެ ބިައވިެރވުން ިއތުރުވާނެ. 

އެހެންަސ މުދައިްރްސގެ ރޯލު ިއތުރުވާނެ. ިމގޮތަށް ހެދުމުން. 

ކިުދން އެ ކިުދންގެ އިަމއްލަ ޖަވާބެއް، ިޚޔާލެއް ނެރޭނެ.  #

ީއޖާދުކުރާނެ. 

ކިުދންގެ ޖަވާބު، އެ ކިުދންގެ ގާތުތިައ ިއން ބިައވިެރޔާއަށް  #

ބަދަލުކުރާނެ، ޖަވާބާމެދު މްަޝވާރާކުރާނެ. 

ކިުދން ަސމާލުވެ އޭނާގެ ބިައވިެރޔާގެ ޖަވާބު އަޑުއަހާނެ.  #

ބިައވިެރޔާ ިއތުރުޖަވާބެއް އުފައްދިައފާނެ. ިމ ދެޖަވާބުން އެ  #

ދެކިުދންވެގެން އާ ޖަވާބެއް ިތލަކުރާނެ. 

ގެންގްޮސިފނަމަ،  � މިަތން  ރޭވުމެއްގެ  ރަނގަޅު  ިމގޮތަށް 

ކިުދންނާ ކިުރމިަތކުރާ ުސވާލާމެދު ިވްސނިައ:

ގުޅުންހިުރ  # ިވްސނުމަކާއެކު  ިވްސނުނު  ިހނދަށް  އެ 

ވާހަކަތަކިާއ ާސމާނު ޚުލާާސކޮށް ނެރޭނެ.

އެ ުސވާލާ ގިުޅގެން މައަްސލަ ާސފުކޮށް ޖަވާބަކަށް ދާނޭ  #

ިތއީަރއެއް އުފައްދާނެ، ިފކުރެއް އުފައްދާނެ. އިަދ ހުށަހަލަން 

ފިޯރ ހުންނާނެ. 

ާސިބތުކުރަން  # ިފކުރު  އުފެދޭ  ިވްސނުމަކަށް  ދެވަނަ 

މަަސއްކަތްކޮށް ހުށަހަޅާނެ. 

ުސވާލުން އުފެދުނު މައަްސލައަށް ހައްލެއް ނެރޭނެ.  #  

ގުޅުންހިުރ ހިުރހާކަމެއް އެއްކޮށް ިފކީުރ ކުރެހުމެއް ނެރޭނެ.  #

ިޚޔާލަށް ިދރުން ގެންނާނެ. 

ގެންެސ  # ޙައްލެއް  މުދައިްރްސ ކިުރމިަތކިުރ މައަްސލައަށް 

އުނގިެނ ދްަސކުރާނެ. 

ދުވަހުގެ ިދރީާސ އެކިްޓިވީޓއަށް ހުށަހެޅުނު މްަޝވާރާއަށް  �

ނުވަތަ ފޯކްަސކިުރ ނުކުތާއަށް، ުސވާލަށް ފިައނަލް މްަޝވާރާއެއްކުރާނެ. 

ިމިހާސބުން

ކުރަމުން ިދޔަ މްަޝވާރާއަށް، ނުވަތަ ުސވާލަށް ޖަމާކުރެވުނު  �

ިޚޔާލުތަކަށް ިނމުމެއް ގެނައުމަށް  4 ވަރަކަށް ިމިނޓް ދީޭނ. އިަދ 

ިނންމުމުގިައ ކަންކުރަނީްވގޮތް ކިުދންގާތު ބުނީާނ. 

ތަޖިުރބާއެއް  � ކުރެވުނު  އެއްޗެއް،  ދްަސިވ  މަަސއްކަތުން 

ކިުދން ބުނިެދނުމަށް ބުނީާނ. 

ިއތުރަށް ިވްސނަން ހިުރ ވާހަކަތަށްވްެސ ބުނެ މަަސއްކަތެއް  �

ޙަވާލުކުރިެވދާނެ. 

ުނެ  � ބ  ު ާތ ންގ ުިދ ކ  ް ާޒެއ މ އަ ުގެ  ތ ްކަ އ ަސ މަ ގެ  ގޭ

މަގުދައްކިައދޭންވާނެ. 

ު މަޢުލޫމާތ
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ބުނީެދ  � ނުކުތާތައް  ިފކީުރ  އުފެދުނު  މަަސއްކަތުން  މިުޅ 

ކިުދންގެ ިޚޔާލުން ނުކުތް ނީަތޖާވްެސ ބުނެދޭންވާނެ. 

ކޯޕަރިޭޓވް ބްޭސ ގްރޫޕު:

ބްޭސ  )2008( ހާމަކުރާގޮތުގިައ ކޯޕަރިޭޓވް  ޖޯނަްސން، ހޮލޫބެކް 

ިމހާރު  ިދގުލިައިދއުމަށެވެ.  ިވްސނީާނ  އުނގެނުމެއްގިައ  ގުރޫޕް 

ވަގުތުން  ިދގު  އުނގެނުމަށް  ފިުރހަމައަށް  އެއްޗެއް  އުނގެނޭ 

ދްަސވާ ިޢލްމިާއ ހުނަރުގެ ތަޖިުރބާކުރުން މިުހންމެވެ. ިމ ބާވަތުގެ 

ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނންގިައ ކުލްާސތެރޭގިައ ދިަރވަރުންގެ މެމްބަރިޝޕެއް 

އުފެދޭނެއެވެ. އެ ބިައީމހުންގެ މެދުގިައ އަބަދުހެން މްަޝވާރާކުރުމަށް 

މްަޝވާރިާއންނެވެ. ިމ  ލިާނންގެ  ހުޅުވީޭނ ިމ ބާވަތުގެ  ފުރަުސތު 

ިއމުގިައ ޙަވާލުކުރެވޭ ިދރީާސ މަަސއްކަތެއްނަމަ:

ރަނގަޅު ިޢލީްމ، އެކަޑިަމކް ކިުރއެރުމެއް ހޯދާނެ )ިމާސލަކަށް  �

ކަމެއްގިައ ހިުރ އިުނ ކަންކަމިާއ ރަނގަޅޫ ކަންކަން ފާހަގަކުރުން(

ކޮންމެ ދިަރވަރަކުވްެސ ިލިބގަތުމަށް ދެނެގަތުމަށް ިޚޔާލުކުރާނެ.  �

)ިމާސލަކަށް ިތމާއަށް ިމވިެނކަނެއް ކިުރއަކުން ނޭނގެ، އިަދ ިމީއއޭ 

ހެޔޮ ގޮތީަކ ފަދަ ިނންމުންތައް(

ދުވަހުގެ  � ހޯދިައ،  އީެހ  އީެހވެ  ދިަރވަރަކުވްެސ  ކޮންމެ 

މަަސއްކަތް ިނންމުމަށް، ފިުރހަމަކުރުމަށް ިއްސކަން ދޭނެ )ިމާސލަކަށް 

ކަން ިނންމުމަށް ގޮވާނެ، އަޅިައލާނެ، ނުވާ ކަންކަން ބަލާނެ(

މުދައިްރްސގެ ރޯލީަކ: �

Å ް ިމ ިނޒާމު ިހންގުނ

Å  ްދުވަހުގެ އުނގެނުން އެންމެ ހެޔޮކޮށް ދެނެގަނެވޭނޭ ިނޒާމަކުނ

ކިުދން 3، 4 ކިުދންގެ ގުރޫޕަށް ބެހުން. 

Å  ްކަންކަން ިނންމަނީްވ ވަގުތުތައް ިނންމުން، ިމވިެނ ޓްާސކެއ

އިާއ ިނންމަނީްވ  ގިަޑ. ފަށަނީްވ ހަފުތާ  ގިަޑއިާއ ިނންމާ  ފަށާ 

ހަފުތާ ކަނޑައެޅުން. 

Å  ްިލޔުމުނ ކަންކަންކުރަނީްވގޮތް  އެނގޭނޭހެން  ާސފުކޮށް 

ކަނޑައަޅިައ ިލޔުމުން ދެއްކުން. 

Å  5 ިއލެމެންޓްްސ ކުލާހުގިައ ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނން  ިއފެކިްޓވް 

ިހންގުން، ާސފުކޮށްވްެސ ިދނުން. 

Å  ބަލިައ ނަގިައގަތްތޯ  ކަންކަން  ގޮތުގިައ  އޭގެ  ގުރޫޕުން 

އެނގުނުވަރު ބަލިައ ިއތުރަށް ބުނީެދ މަގުދެއްކުން. 

ކޯޕަރިޭޓވް ލިާނންގެ 3 ބިައ އެއްކޮށްގެން އުނގަންނިައިދނުން:

ރަނގަޅު  ިހމެނޭނެއެވެ.  ކުލާހުގިައ  ބާވަތް   3 ިދޔަ  ިއްސވެ 

 3 ިމ  ކުލާހެއްގިައ  ގެންދާ  ލިާނން  ކޯޕަރިޭޓވް  ރޭވުމެއްގެމިަތން 

ވަނަ   4 ލިާނންގެ  ކޯޕަރިޭޓވް  އެހެންކަމުން  ިހމެނޭނެއެވެ.  ބާވަތް 

ިކޔަވިައދޭ  ިހމެނޭގޮތުން  ބާވަތް   3 ިމ  ބެލީެނ  ިމ  ބާވަތްކަމުގިައ 

އޫުސލެވެ. ބަލަންޖެހީޭނ ދިަރވަރުންގެ މެދުގިައ އިަމއްލަ އުނގެނުމެއް 

ހޯދިައ  ިލިބ  އެއްބާރުލުން  ކިުދންގެ  ދޭދޭ  އިަދ  ޤިާއމްކުރުމަށެވެ. 

ފޯރުކޮށިްދނުމުގެ ތެރިެއން އުނގަންނިައިދނުމަށެވެ. ކިުދން އިަމއްލައަށް 

އެ  ިހމެނުމުން  ޙަރަކާތް  ބާވަތްތަކުގެ  ިމ  ކަމެއްގެތެރިެއން  ކުރާ 

ިނމީުނއެވެ. 

ު މަޢުލޫމާތ


