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އެއްޗީެހގެ އަގު އުފިުލގެންދާ ޒަމާނެއްގިައ  ގޭތެރޭގެ ޚަރަދު ބަރަދު 

ކުޑަކުރުމަށް ިމީއ ވަރަށް ފޭަސހަ ކަމާ އެކު އިަމއްލައަށް ކުރިެވދާނެ 

ކަމެކެވެ. އެހެންަސ ިމކަން ކުރަން ފެށުމުގެ ކިުރން މުޫސމަށް ބެލުން 

ވަރަށް މިުހއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ. މަަސއްކަތް ކޮށްލަމާ ިހންގަވާށެވެ. 

މަންފާ  ކަމުން  ދަނޑުވިެރ  އަލީުވގެ  ފަރާތީަކ  ިތޔަ  ފަހަރުގިައ 

ިތބުމަށްވުރެ  ހުހާ  އުރާލާ  "އަތް  ވެދާނެއެވެ.  ީމހަކަށް  ކުރިަނިވ 

ތަޖިުރބާއެއް ކުރުން މާހެޔޮކަން ބޮޑެވެ."

ފަލަމީަޑގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރިެއން އަލުތްވީަކ ފޭަސހިައން ހެއިްދދާނެ 

ބާވަތެކެވެ. އެހީެނ، ިމީއ ކުޑަ ިބންކޮޅެއްގިައ ިހތްހަމަ ޖިެހލިައގެން 

މުޫސން  ހޫނު  ބާވަތަކަށްވީާތއެވެ.  ހެއިްދދާނެ  ކަމާއެކު  ފޭަސހަ 

ފެށުމުގެ ކިުރން މުޑުވައްކުރަން ފެށުން މިުހއްމެވެ. 

ހެއްދޭ  ަސރަޙައްދުތަކުގިައ  އިަވދޭ  ރަނގަޅަށް  ގަހީަކ  އަލިުވ 

ބާވަތެކެވެ. ިމބާވަތުގެ ގަހުން މަންފާ ިއތުރުވީާނ ގްަސހެއްދުމުގިައ 

އިަވިލިބ،  ރަނގަޅަށް  އީެއ  ވުމުންނެވެ.  ަސމާލު  ކަމަކަށް   3

ވުމުންނެވެ. އިަދ ިބމުގެ  'ހަނަފްަސ' ތަނަކަށް  ދޫވެ  ފްަސގަނޑު 

ހުތްކަން ނުވަތަ PH 5-7 ދެމެދުގިައ ހުރުމުންނެވެ. ީމގިެއތުރުން، 

ތަން  ނުފަޅާނޭހެން  ިވނަ  ަސރަޙައްދުގިައ  ހައްދާފިައވާ  ގްަސތައް 

ބެލެހެއްޓުންވްެސ ވަރަށް މިުހއްމެވެ.

މުޑުވައް ހޯދްުނ

އަލީުވގެ ތެރިެއން އެއްވްެސ ޫސތްޕެއްގެ އިަދ ބައްޔެއްގެ އަަސރު 

ނުކުރާ ތާޒާ އަލިުވތަކެއް ހޮވާށެވެ.  އަލިުވ ހޮވިާއރު އަލިުވގެ ބޭރު 

ފަށަލާގިައ ިގނަ ިނރުފަޅާފަދަ ގޮތަކަށް ހިުރ އަލިުވތައް ނަގާށެވެ. 

ވެދާނެއެވެ. ނަމަވްެސ  އިަދ ދިަތ ކަމަކަށް  އުނދަގޫ  ިމީއ ވަރަށް 

އިަމއްލަ ިސކުނީޑގެ ިތލަފަތް ހެޔޮވަރު ކޮށްލާށެވެ.

ިބން ތައާްޔުރކުރްުނ

އާއްމު ގޮތެއްގިައ އަލިުވ ހެދީޭނ ިބންގަނޑުގެ ހޫނިުމން 45 ިޑގީުރ 

ފެރަންހިައޓް ހުންނަ ނަމައެވެ. ިބންގަނޑު ތެތްވެ ޗަކަ ަސރަޙައްދެއް 

ނަމަ ިމީއ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.

އަލިުވ ހެއުްދްނ
ޫ ފަތުޙުهللا އަޙްމަދު، ހއ. ިއހަވަންދ
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އަލިުވ ހެއްދުމަށް ިބންގަނޑު މާ ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ. 

ިމީއ ވަރަށް އާދިައގެ ވީެލގިައވްެސ ހެއިްދދާނެ ބާވަތެކެވެ. ނަމަވްެސ 

އުކާލެވޭ  (ބިަދގިެއން  ީޕޓް  ކުރުމަށްޓަކިައ  ތައްޔާރު  ވިެލގަނޑު 

ބާވަތެއް)  ކުރެވޭނެ  ތައްޔާރު  އިަމއްލަފުޅަށް  ކޮށް  ބޭނުން  ބާވަތް 

ވިެލގަނޑާ  ކާނާ  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ކޮށްގެން  ފަތްބޭނުން  ނުވަތަ 

ގްަސ  އިަދ  އަވްަސވާނެއެވެ.  ގްަސހެދުމަށް  ނަމަ  އެއްކޮށްލިެވއްޖެ 

ބޭނުން  ިބން  އުވަ  ނުވަތަ  ގިެރގިުއ  "ތާޒާ"  ވާނެއެވެ.  ވަރުގަދަ 

ނުކުރާށެވެ. ފްަސމަޑުކޮށްލުމަށް ފްަސގަނޑު ޖަހިައލާށެވެ. މުޑުވައް 

ކުރުމަށްބޭނުންވާ "އަލިުވ" ިބންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ިދހައެއް ނުވަތަ 

ބާރަ ިއނިްޗ ފުން ިމނަށް ލެވޭ  ގޮތަށް ިބންގަނޑު ކޮނެލާށެވެ.

އަލިުވ ިއްނދުމްަށ ތައާްޔުރ ކުރްުނ

އަލިުވ ިއންދުމަށް ގްަސތުކުރާ ދުވަހުގެ 2 ނުވަތަ 3 ހަފްތާ ކިުރން 

"އޮށް އަލިުވ" ނުވަތަ މުޑުވައް ތައްޔާރުކުރާށެވެ. ިމގޮތުން ހޫނިުމނުގިައ 

70-60 ިޑގީުރ ފެރަންހިައޓް ިލބޭ، އިަލ ަސރަޙައްދެއްގިައ ބާއްވާށެވެ. 

އޭރުން އަލިުވ ތަކުގިައ ފޭަސހަ ކަމިާއ އެކު ިނރުފަޅާނެއެވެ. ގްަސ 

ރުވަން ނުވަތަ ިއންދަން ކަނޑައިެޅފިައވާ ދުވަހުގެ 1 ދުވްަސ ނުވަތަ 

 2 އިަލިވތައް  ވިަޅއަކުން  ތޫނު  ާސފު  ީރިތ  ކިުރން،  ދުވްަސ   2

ިއނިްޗ 2ިއނިްޗ ކިޮޑތަކަށް(ިކއުބު) ވާގޮތަށް ފިޮތޖަހިައލާށެވެ. ިމގޮތަށް 

ފިޮތޖަހިައލިާއރު ކޮންމެ ފޮށްޗެއްގިައ 2 ނުވަތ 3 ިނރު ހުންނާނެ 

ގޮތަށް ފިޮތޖަހިައލުން ބުއިްދވިެރއެވެ. ގޯލްފް ބޯޅައެއްވަރުގެ އަލިުވއެއް 

ނަމަ ފިޮތޖަހިައނުލާ ބާއްވާށެވެ. އޭގެ ފަހުން އަލިުވ ފިޮތތައް(ިނރުތައް 

މަށްޗަށް ވާގޮތަށް)  ބަހައްޓާ ކަނޑާލިެވފިައވާ ބިައތަކުގިައ (ތިޮށ ނެތް 

ކޮށްލާށެވެ.  ިނވާ  އެއްޗަކުން  ަސރަޙައްދުގިައ) ތިުނ ިޓޫޝއެއްފަދަ 

އީެއ އަލިުވ ނުބިައ ިވޔަނީުދ ަސލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށެވެ.

ގްަސ ުރވްުނ

ނުވަތަ  ހެދީެނ ބިަރބިަރއަށް  ގޮތެއްގިައ އަލިުވ ރަނގަޅަށް  އާއްމު 

ފިަތފަށްޗަށް ވާގޮތަށް ިއންދުމުންނެވެ. ގްަސ ިއންދުމަށްޓަކިައ 6-8 

ިއނިްޗ ފުނިްމނުގިައ ކުޑަ ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެ ކިުރން ތައްޔާރު ކިުރ 

ިއނިްޗ   12-15 ދެމެދުގިައ  ފޮށްޗެއްގެ  ކޮންމެ  ފިޮތތައް،  އަލިުވ 

ހުންނާނެވަރަށް ދުރުގިައ ކޮންމެ ދެ ލިައނެއްގެ ދެމެދުގިައ 3 ފޫޓް 

4 ިއނިްޗ ބިޯމނަށް  ރުވާށެވެ. އެއަށްފަހު  ގްަސތައް  ހުންނަވަރަށް 

ފްަސލަފާ އަލިުވ ފިޮތ ފޮރުވާލާށެވެ.
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ފްެނިދުންނ

ފެނިްދނުމުގިައ ވަރަށް ަސމާލު ވާންޖެހެއެވެ. ހާއަްސކޮށް ގަހުގިައ 

މާއަޅާ ދުވްަސވަރުއެވެ. ިމދުވްަސވަރީަކ އަލީުވގެ މިަތވަރު ހެޔޮވެ 

ފައްކާވާ ދުވްަސވަރެވެ. މިާގނިައން ފެންދޭނަމަ އަލިުވގެ ތިޮށގަނޑުން 

ފެންނަ ލޯވަޅުތައް ކަޅުވެ އޭގެ ަސބަބުން ބިަލތައް ޖެހޭނެއެވެ. މަދުން 

ކޮންމެ  އަންނާނެއެވެ.  ބަދަލު  ބައްޓަމަށް  އަލިުވގެ  ނަމަ  ފެންދޭ 

ހަފުތާއަކު ިބންގަޑު ތެމޭވަރަށް ފެނިްދނުމުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އިަދ 

މާއަޅާ ގްަސތައް މަރުވަންދެން ފެނިްދނުމަށް ަސމާލުވާށެވެ.

އަލިުވ ޮކުންނ

އަލިުވ ކޮންނީާނ މާއަޅާ ިނމޭތާ 3-2 ހަފުތާގެ ފަހުންނެވެ. ކޮންނިައރު 

ކިުދ އަލިުވތައް ބަހައްޓާ ބޮޑިެތ އަލިުވތައް ނަގާށެވެ. ކިުދއަލިުވތައް 

ިއތުރަށް ބޮޑިެތވާނެއެވެ. އަލިުވ ކޮނުމަށް ފަހު ދިެތން ދުވްަސ ފަހުން 

ނީޫނ ނުދޮންނާށެވެ. އީެއ ިގނަދުވަހު ހުންނާނެ ގޮތް ހެދުމަށެވެ.

ގްަސހެއިްދާދެނ ގޮތްތައް

އަލިުވ ހެއްދުމުގިައ ތަފާތު އިެކ ގޮތްތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ވިެލ 

ފުންޏެއް ޖަހިައގެން ނުވަތަ އްުސވިެލގަނޑެއް ފަދަ ތަނެއްގިައވްެސ 

އަލިުވ ހެއިްދދާނެއެވެ. ވަރަށް ކުޑަ ޖާގައެއްގިައ ހަތަރެއް ނުވަތަ ިތން 

ގްަސ ހެއިްދދާނެއެވެ. ިބމީަކ އަލިުވ ފޭބުމަށް ޖާގަ ިލބޭފަދަ ފްަސދޫ 

ިބމެއް ނަމައެވެ. އާދިައގެ ހަމަ ިބމުގިައވްެސ އަލިުވ ހެއިްދދާނެއެވެ. 

ނުވަތަ ޕުލްާސިޓކު އުރައެއް، ކާރު ފުރޮޅެއް ނުވަތަ ިމފަދަ ކޮންމެ 

އެއްޗެއްގިައވްެސ އަލިުވ ހެއިްދދާނެއެވެ.

ވިަކ ަސރަޙައެްދއްގަިއ ހެއުްދްނ

ިމީއ އާއްމު ގޮތެއްގިައ އަލިުވ ހައްދާ އޫުޞލެވެ. ިމގޮތަށް ހައްދާނަމަ 

ދުރިުމނުގިައ  ގޮތެއްގިައ އަލިުވ ިއންދިާއރު 12 ިއނީްޗގެ  އާއްމު 

2 ނުވަތަ 3 ފޫޓު ދެ ގަހުގެ ދޭތެރޭގިައ ހުންނަވަރަށް ހައްދައެވެ. 

"އޮށް އަލިުވ" ިބމުގެ އިަޑއަށް އެއް ިއނިްޗ ފުނިްމނަށް ލުމަށް ފަހު 

މިަތން ވިެލއެޅުމުން ފިެނގެން ނުވާނެއެވެ.

ު މަޢުލޫމާތ



ޖެނުއީަރ 202014 ު ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

ޕުލްާސިޓކު ޮކތަޅެއްގަިއ ހެއުްދްނ

ހެއިްދދާނެއެވެ.  އަލިުވ  ތަކީެތގިައވްެސ  ފަދަ  ކޮތަޅު  ޕުލްާސިޓކު 

ކުރިެވދާނެއެވެ.  ބޭނުން  ވްެސ  ކޮތަޅު  ހުންނަ  ިވއްކަން  ބާޒާރުން 

ނުވަތަ ދޮންނަ ކުނިޑ ހްުސކުރާ ކޮތަޅު ރަނގަޅަށް ާސފު ކޮށްލުމަށް 

ފަހުވްެސ ބޭނުން ކުރިެވދާނެއެވެ. 

ިމގޮތަށް ހައްދަން ބޭނުންނަމަ ކޮތަޅުގެ އެއްކޮޅު ކަނޑިައލާ ތައްޔާރުކިުރ 

ވިެލ އެޅުމަށްފަހު ކޮތަޅުގެ ތުންވިަރ ނުފުށަށް ލަނބިައލާށެވެ. އިަދ 

ތައްޔާރުކިުރ "އޮށް އަލިުވ" ވިެލގަނޑުގިައ ިއންދާށެވެ. އިަދ ކޮތަޅުގިައ 

ފެން ހަރު ނުލާނޭހެން ފުލުގިައ ލޯވަޅު އަޅާށެވެ. 

ކުީނގެ ގޮތުގިައ އުކާލެވޭ ާސމުާނ ބޭންުނ ކުރްުނ

ތަކިެތ،  ފަދަ  ހަރުލާނެ  ވިެލ  ާސމާނު،  އުކާލެވޭ  ގޮތުގިައ  ކީުނގެ 

ިމާސލަކަށް ަސިއފަތް ފިޮށ، ޕުލްާސިޓކު ހަންފަދަ ތަކިެތވްެސ ބޭނުން 

ކުރިެވދާނެއެވެ. ނަމަވްެސ ިމފަދަ ތަކިެތ ވާން ޖެހީޭނ ފެންހަރުނުލާ 

އަދަދު  ގްަސިއންދާނެ  ބޭނުންކުރާނަމަ  އެއްޗެއް  ތަކެއްށެވެ. ިމފަދަ 

ކަނޑައަޅީާނ އީެތގެ ބޮޑިުމނަށް ބަލާފައެވެ. 

ޓަަޔުރގިައ ގްަސހެއުްދްނ

ޓަޔަރުގިައ އަލިުވ ހެއްދުމަށް ދެ ގޮތެއް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެއްގޮތީަކ 

އެއްޓަޔަރު މަށްޗަށް އަނެއް ޓަޔަރު ލިައގެންނެވެ. ިމގޮތަށް 3 ނުވަތަ 

4 ޓަޔަރު ލިެވދާނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވިެލއަޅާ 1 ނުވަތަ 2 ިއނިްޗ 

އިަޑގިައ 2 ނުވަތަ 3 "އޮށް އަލިުވ" ިއނިްދ ދާނެއެވެ. ކަޅުކުލިައގެ 

ޓަޔަރުން ިއރުގެ ހޫނުކަން ިލބިޭމންވަރު ިއތުރުވާނެއެވެ. އަލިުވ ގަހީަކ 

ވަރަށް ހޫނު ބޭނުންވާ ގަހެކެވެ.

އަތުރާލުމަށް  ިބންމީަތ  އެއްޓަޔަރުން  އެއްޓަޔަރުން  ގޮތީަކ  ދެވަނަ 

ފަހު ކޮންމެ ޓަޔަރަކަށް ވިެލ އަޅާ ގްަސިއންދުމެވެ. ިމގޮތަށް ިއންދާ 

ިއރުވްެސ 2 ނުވަތަ 1 ިއނިްޗ ފުނިްމނުގިައ އޮށް ިއނިްދ ދާނެއެވެ. 

ގްަސ ފަޅާ 2 ނުވަތަ 3 ިއނިްޗ ވަރަށް ހެދުމުން ދެވަނަ ޓަޔަރެއް 

މިަތންލާ ގްަސ ހެދެމުން ދާ ިމންވަރަކުން ވިެލއަޅީާނއެވެ. ިމގޮތަށް  

ިބމާ  ިއނިްޗ  ދެ  ވިެލއަޅިާއރު  އަބަދުވްެސ  ގެންދާށެވެ.  ކިުރއަށް 

ގަހާދެމެދު ހެދުމަށް ދޫކޮށްލާށެވެ. 
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