
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
 

 ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ހެލްތު ސާރވިސަސް
  2223333، 2233233ފޯން : 

   

ް ަރ ީގ ް  އ ެނ ްޑ ް  އ ެގ ްރ ި  ަލ ް  ަރ    2015މ ިނ ިސ ްޓ ްރ ީ  އ ަފ ް  ފ ި  

 ގެއްލުންދޭ ސޫތްޕެ ެވެ.

 ؛ އެސި ޯޑަސް ހިސްޕިނޭރިއަމް

 

މިއީ ހިސްޕިޑް ބީޓްލްސްގެ ބަޔޯ ަންޓްރޯލް އެޖެންޓެވެ. މިއެއް ެހި 
ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ލާވާއަށް ބިސްއަޅައި ލާވާ ފީ ަށްލައެވެ. މި 

 ވަނަ ސްޓޭޖަށެވެ.  4ހަމަލަދެނީ ލާވާގެ 

 ޓެޓްރަސްޓި ަސް ބަރަންޓިސްޕާ 

ޓެޓްރަސްޓި ަސް ބަރަންޓިސްޕާ އަ ީވެސް ހިސްޕައިން 
ބީޓްލްސްގެ ބަޔޯ ަންޓްރޯލް އެޖެންޓެވެ. މިއެއް ެހި ހަމަލަދެނީ 

 ޕިއުޕާ ސްޓޭޖަށެވެ. 

ބްރަންޓިސްޕާއަ ީ  ައިނާ  ޓެޓްރަސްޓި ަސް  އަދި  އެސި ޯޑަސް 
އެންމެ  ބީޓްލް  ަންޓްރޯލު ުރުމަށް  މި  ވިއެޓްނާމުގައި  އަދި 
މި  ވެސް  ރާއްޖޭގައި  އަދި  ބައޯ ަންޓްރޯލްއެވެ.  ގަޅު  ރަނ
ބީޓްލް  މި  ބޭނުން ަށްގެން  އޭޖެންޓު  ބައޯ ަންޓްރޯލް 

 ، ަންޓްރޯލު ުރުމަށް މަސައް ަތްތަ ެއް ދަނީ  ުރެވެމުންނެވެ

 

  ަރަންޓީން ުރުން 

މިމަޑިއެހެން ރަށްރަށަށް ފެތުރަ ނުދިނުމަށް ބަލިޖެހިފައިވާ ރު ާއި 
ވަރަށް  ނުގެންދިއުން  ރަށްރަށަށް  އެހެން  ބައިތައް  ރު ުގެ 
ދަތުރު ުރެވޭ  އަ ަށް  ވަރަށް  ުރުރާސްތާ  މިމަޑިއަ ީ  މުހިއްމެވެ. 
ދަތުރު  އަނެއްރަށައް  އެއްރަށުން  މިމަޑި  މިގަތުން  މަޑިއެ ެވެ. 
 ަށްހަދައި އުޅެނީ މިހުން ދަތުރު ފަތުރު ަށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. 

އއ ގެ އަތަޅުތައް އަދި ހދ. ،     ،ބ ، ރ ، މިހާތަނަށް ނ 
ވަނަ އަހަރު   3302ހަނިމާދޫ ވަނީ  ަރަންޓީން  ުރެވިފައެވެ.  

ޅ. މަޑިވަރު އަދި ތ. ގުރައިދޫއިން ވެސް ހިސްޕިޑް ބީޓްލްސް  
 އުޅޭ ަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓް ުރެވިފައެވެ.

އެނިމަލް  ަރަންޓީން  އެންޑް  ޕްލާންޓް  ވަނީ  މިހާރު  ރާއްޖޭގައި 
ރާއްޖޭން  ބޭނުމަ ީ  މީގެ  ގާއިމް  ުރެވިފައެވެ.  ވެސް  ޔުނިޓެއް 
ރަގަޅަށް  އެތެރެ ުރާއިރު  ބައިތައް  ގަހުގެ  ގަހާއި  ބޭރުން 

ވީހާވެސް ހަރުދަނާ ގަތެއްގައި މި ަންތައް ، އިންސްޕެ ްޓް  ަށް  
  ަންޓްރޯލް  ުރުމަށެވެ. 

 ހިސްޕިޑް ބީޓްލް 

Bontissipa longissima 

 

 

 

 

ބަރަންޓިސްޕާ ހިސްޕައިން ބިޓލްސްގެ ޕިއުޕާއަށް 

 

 

 

 

އެސި ޯޑަސް ހިސްޕިނޭރިއަމް ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ލާވާ 



 ހިސްޕިޑްބީޓްލް  
 ތައާރަފް

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ބަގީ ާ ރުއްތަ ެއް އެތެރެ   0333 
ތައާރަފްވިއެވެ.  ރާއްޖެއަށް  މިމަޑި  ތެރޭގައި  އުޅުމުގެ   ުރަން 

ދިގުމިނުގައި   އަ ީ  0މިމަޑި  c m  ެމުށި ުލައިގ ހުންނަ  ަޅު 
ދިވެހިރުއް   ހަމަލާދެނީ  އާއްމު ަށް  މިމަޑި  ، މަޑިއެ ެވެ. 

ފަދަ ރުއްތަ ަށްށެވެ. މި ، ސަގޯ  ،  އެލެގްގެންޑްރާ ރުއް
 މަޑިއަ ީ ވަރަށް  ުރުރާސްތާ އަ ަށް އުދުހޭ މަޑިއެ ެވެ. 

 

 ހަޔާތުގެ ބުރު 

  .ެޑިއަށެވ ނ ބަ ޑި  ނ ބަ ހުންނާނީ  ބިސް   : ބިސް 
3ބަޑުމިނަ ީ   . އެވެ.    4 މ  ދުވަހުން   4-2ސ.

 ބިސްވިހައެވެ. 

   : ނޑައްތު   2ލާވާ  މަރުހަލާއަ ަށް  ަ
ޑަ ަށް ނ ގާތްގަ މަސްދުވަސް   0 ުރެއެވެ. 

ނޑައްތު  ުރެއެވެ.   މިމަރުހަލާގައި  ަ

  ީއިންނާނ ބޯ  ޕިއުޕާގެ  ޕިއުޕާ: 
މަރުހަލާ  ލާވާގެ  މުށި ުލައިގައެވެ. 

ދުވަސް ތެރޭގައި ޕިއުޕާ   03ނިމުމަށްފަހު  
 އަށްވެއެވެ. 

  ްއެޑަލްޓަ ަށ ޕިއުޕާއިން   : އެޑަލްޓް 
 ދުވަސް ނަގައެވެ.  6ބަދަލުވާން 

 

 ސެވިން ބޭނުން ުރާނެގަތް

ގްރާމް   0.32ލީޓަރު ފެނަށް    0ބީޓްލް  ަންޓްރޯލް ުރުމަށް  
ފޭ ަށްލާފައި  މަތީބައި  ބަންތީގެ  އެއް ުރުމަށްފަހު  ސެވިން 
ބޭސް  މިގަތަށް  އަޅާލާށެވެ.  ފަންވަތްތަ ަށް  ނުފަޅިހުރި 
މަޑިތައް  އަސަރު ަށް  ބޭހުގެ  އެތެރެއަށް  ބަންތީގެ  އެޅުމުން 
މަރުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގަތަށް ބޭސްބޭނުން ުރުމުން ރު ުގެ 

 ބަންތި ހަލާ ުވެ ރު ުގެ ސިފަ ގެއްލޭ ގަތްވެއެވެ.

ބައަލަޖި ަލް  ަންޓްރޯލްއަ ީ އެންމެ   -ބަޔަލަޖި ަލް  ަންޓްރޯލް
ބޭނުން ުރާނީ  އަދި  ެމި ަލް  އެދެވިގެންވާ  ަންޓްރޯލްއެވެ. 
ނެތުމުންނެވެ ގަތެއް  އެހެން   ،އެބޭނުން ުރުންނޫން 

 މެޓާރީގިއަމް އަނިސްސޯޕްލިއާ

ޕެ ެޓް ބީޓްލް  ަންޓްރޯލް ؛ މެޓްރިގިއަމް  ހިސްޕިޑް  މިއީ 
ޕެ ެޓް  އެ ެވެ.  ފަންގަސް  ބޭނުން ުރާ   ުރުމަށް 
ނޑާލުމަށްފަހު ބަންތީގެ ވީހާވެސް އެތެރެއަށް އަލާލުމަށްފަހު  ަ 
ފަންގަސްގެ  ހުންނަ  މީގައި  އަޅާލާށެވެ.  ފެންފަދެއް 
ޖަރާސީމް  ފަންގަލް  ޖެހުމުން  ބީޓްލްސްގައިގަ  ސްޕޯސްތައް 
ބައްޔެއް ފަތުރައިދީ މަޑިތައް މަރުވާގަތްވެއެވެ. މީގެ އަސަރު 

 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ފެންނަންފަށާނެއެވެ. 4

 އިއަރވިގް 

އދ. ފެންފުށި ގައި ހަރަ ާޔްތެރިވެ އުޅޭ އިއާރވިގް އަ ީ 
ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ފަނި އަދި ބީޓްލް ާ ސޫތްޕެ ެވެ. މިއީ 

ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި 
ގުދުރަތީގަތުން އުޅޭ 
ހިސްޕިޑް ބީޓްލްއަށް 

 ރު ަށްދޭ ގެއްލުން 

ރު ުގެ  އަދި  ބަންތިއެވެ.  ރުއްރު ުގެ  މަޑީގެ  ާނާއަ ީ  މި 
ނޑުން ބައެއް  ފަތްތަ ުން ދިޔަބުއިމުގެ ސަބަބުން ރު ުގެ  ުރިގަ
ބަދަލުވެފައިވާތަން  ހި ިމުށި ުލައަށް  ޑު  ނ މުޅި ުރިގަ ނުވަތަ 
ނޑާލުމުން ނުފަޅިފައި  ފެންނާނެއެވެ. އަދި ބަންތިން ބައެއް  ަ
ފެންނަން  އަލާމާތްތައް  މިފަދަ  ފަންވަތްތަ ުންވެސް  ހުންނަ 
ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިމަޑި ރު ުގައި ގިނަވެ ފަންވަތް ފީވުމުން  

ޖަރާސީމު   ސަބަބުން ، އެހެން  ބެ ްޓީރިއާގެ  ހާއްސަ ަށް 
ރު ުގެ  އިތުރަށް 
ޑު  ުނިވެ   ނ ގަ ،  ުރ

ރުއްމަރުވާ  ފާވެގެން 
 ގަތްވެސް ދިމާވެއެވެ.

  ަންޓްރޯލް  ުރާނެ ގަތްތައް

  ެމި ަލް  ަންޓްރޯލް

 ޑައިފޯސް ޕެ ެޓް ބޭނުން ުރާނެ ގަތް 

އެތެރެއަ ަށް  ވީހާވެސް  ބަންތީގެ  ރު ުގެ  ޕެ ެޓް  ޑައިފޯސް 
ބަޑުމިނަށް  ރު ުގެ  މޫސުމެއްނަމަ  ވިއްސާރަނުވެހޭ  ލުމަށްފަހު 

އެޅޭގަތަށް  ބަންތިތެރެއަށް  ބަލާފައި 
ފެންފަދެއް އަޅާލާށެވެ. މީގެ ބޭނުމަ ީ 
ޕެ ެޓް ތެތް ަށްލުމެވެ.އަދި  އޭގައިވާ 
އެޅުމުން  ބަންތިތެރެއަށް   ެމި ަލް 
ބީޓްލްއަށް  ަށް  އަސަރު  ވިހަ  އޭގެ 

 އެ ބީޓްލް މަރުވުމެވެ.

 


