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ިމ ފޮތް އިަދ ިމ ފޮތުން ބައެއް ިވޔްަސ ިވޔަފިާރއެއް ގެ ގޮތުން ނުވަތަ އިަމއްލަ 
ފިައދާއެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރަންވީާނ ިމ ފޮތް ތައްޔާރުކިުރ ފަރާތުގެ 

ހުއްދަ ިލިބގެންނެވެ.

ް ހިެރޓޭޖ
25 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،

މާލެ 20057- 
ިދވިެހ ރާއްޖެ.

contact@creativitymaldives.org

www.creativitymaldives.org

ިމ ފޮތުގިައ ބަޔާންކޮއްފިައވާ ކަމެއް ކުރަން އުޅުމުގިައ ިލބޭ ގެއްލުން ތަކުގެ 
ިޒންމާ ިމ ފޮތިްލޔުނު ފަރާތިާއ ިމ ފޮތް ޕަބިްލްޝކިުރ ފަރާތުން ނުނަގާނެއެވެ. 

ރީުޚގެ ދަށުނިްލޔެފިައވާ  ީވމާ "ޕިައރޯކުރަހަން ފެށުމުގެކިުރން" ިމ ުސު
ކަންތައްތަކަށް ަސމާލުވުމަށް ިއލިްތމްާސ ކުރަމެވެ.

ބޭރުގަޑުގެ ފޮޓޯ: ހަަސން އާދަމް  – ޕިައރޯކުރެހުމެއް.
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ގެ  ިއކުރާމާ  އިާއ  ިއކުރަމް  އީެހތިެރވެދެއިްވ  ތައްޔާރުކުރުމުގިައ  ފޮތް  ިމ 
ބީުންސކަން  ިލި އިުނކަމެއް  ފިުރހަމަކަމަށް  ފޮޮތުގެ  ިމ  ނިުލބުނުނަމަ  އީެހ  ފިުރހަމަ 
ރަހުމަތްތިެރންގެ  މެމްބަރުންނިާއ  ޢިާއލާގެ  އަހަރެންގެ  ިއތުރުން  ީމގެ  ކަށަވަރެވެ. 

ފަރާތުން ިލބެމުނިްދޔަ ިހތްވަރަށް ުޝކުރުވިެރވަމެވެ.

ިމ ފޮތް ޑިެޑކޭޓް ކުރަީނ ރާޖޭގެ އާރިޓްސޓުން ކިުރއެރުވުމަށް ިގނަގުނަ މަ
ަސއްކަތްތަކެއްކުރަށްވިައފިައވާ މަރުޙޫމް މިައޒާން ޙަަސން މިަނކަށެވެ.

މިައޒާން އާދަމް މިަނކު       

ުޝކުުރގެ ބްަސކޮޅެއް
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ަޕިއޯރުކެރުހްނ

ހޫނުކުރެވޭ  ގޮތަށް  ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ  ިމީއ  ޕިައރޯކުރެހުން 
ދަގަނޑުކޮޅަކުން ނުވަތަ ދަގަނޑު ނަރުކޮޅެއް  ލަކީުޑގިައ އަންދިައގެން 

ކުރެހުން އެޅުމަށް ިކޔާނަމެކެވެ.

އާރިޓްސޓަކަށް  ކޮންމެހެން  ކުރަހާކަށް  ޕިައރޯކުރެހުން 
ވާކަށެއްނުޖެހެއެވެ. ކުރެހުމަށް ލިޯބކުރާ ކޮންމެ ީމހަކަށްވްެސ ކެތްތިެރކަމާ 
އިަދ ީމގިައ  ަސމާލުކަނީްދގެން  ކަންތައްތަކަށް  ިމ ފޮތުގިައ ިމވާ  އެކު 
ިމވާ ިފލާވަޅުތައް ޕްރެކިްޓްސކޮށްގެން ކުރެހުމެއް ިނންމިައލިެވއްޖެނަމަ 
ިހތްހަމަޖެހުމަކަށްވާނެއެވެ.  ނުނެތޭނެ  ހަނދާން  ިހތްހަމަޖެހުމީަކ  ިލބޭ 
ިއތުރުން،  ކަމެއްގެ  ކުރާ  މިުނފިޫހިފލުވަން  ދަންނަނަމަ  ޕިައރޯކުރަހަން 
އިަމއްލައަށް ކުރަހާ ކުުރެހުމެއް ރައްޓިެހންނަށްދޭ ހިަދޔާއެއްގެ ގޮތުގިައ 
ޮޝޕްތަކަށް  ްސވިެނއަރ  ގޮތުގިައ  ިވޔަފިާރއެއްގެ  ނީޫނ  ދާނެއެވެ.  ދިެވި

ިވއިްކވްެސ ދާނެއެވެ. 

ޕިައރޯގުރަީފގެ ީސދާ މާނަޔީަކ އަންދިައގެން ކުރެހުން އެޅުމެވެ. 
ނުވަތަ ިލއުމެވެ. ިމގޮތަށް އެންދުމުގިައ ހޫނުކުރެވޭ ގޮތަށް މުއްގަަނަކަށް 
އާދިައގެ  ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.  ނަރުކޮޅެއް  ދަގަނޑު  ިއންދިަައފިައވާ 
ިމކަން  ހަރުކޮށްގެންވްެސ  ނަރުކޮޅެއް  ކޮޅުގިައ  ހިަތޔާރެއްގެ  ބައްދާ 
ކުރިެވދާނެއެވެ. ިމފަދަ ހިަތޔާރަކަށް ޕިައރޯގުރަީފ ގަލަން ނުވަތަ ޕިައރޯ 

ގަލަން ިމހެން ިކިއދާނެއެވެ.

ކުރެހުން  ހޫނުކޮށްގެން  ގޮތަށް  ނުކުރެވޭ  ވަރުވަރު  ހޫނިުމން 
ަސބަބީަކ  ދިަތވާނެއެވެ.  ވަރަށް  ގެންނަން  ިހޔިަނ  އިެކއިެކ  އަޅިާއރު 
ލަކިުޑއަނދާލެއް  ވަރަކަށް  ހޫނުގަދީަވ  އެންދުމުގިައ  ލަކިުޑ 
ކުޑަވާނީެތއެވެ.  އަނދާލެއް  ވަރަކަށް  ހޫނުމަޑީުވ  ގަދަވާނީެތއެވެ. 
ކަރަންޓު  ދޫކުރާ  ގަލަމަށް  ޕިައރޯ  ކުރުމަށްޓަކިައ  ވަރުވަރު  ހޫނިުމން 
ބޭނުން  ޓްރާންްސފޯމަރެއް  ހަރުކޮށްފިައވާ  ރިެގޔުލޭޓަރެއް  ވަރުވަރުކުރާ 

ކޮއްގެން ިމކަން ހައްލުކުރިެވދާނެއެވެ.
ތުނޑު  ޕިައރޯ  ނަރުކޮޅަށް  ހޫނުކުރެވޭ  ގަލަމެއްގެ  ޕިައރޯ 
ނަރު  އިެކަސިއޒުގެ  ހެދުމުގިައ  ތުނޑު  ޕިައރޯ  ިކިއދާނެއެވެ.  ިމހެން 
ގުޅޭ  ނަމޫނާއަކާ  ބޭނުންވާ  އަޅަން  ކުރެހުން  ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. 
ަސިއޒެއްގެ ތުނޑު ބޭނުންކުރުމަށް އިެކ ަސިއޒުގެ ނަރުން ހަދިައފިައވާ 

ތުނޑު ބޭނުންކޮއްގެން ފުރަތަމަ ތަޖިުރބާ ކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

އާންމުގޮތެއްގިައ ލޭންޑް ްސކޭޕް، ޕޯޓްރޭިއޓް، ދިޫނ، މްަސ، ބިޮލ 
ލަންބިައލިެވފިައވާ  "U" ގޮތަށް  ލަކީުޑގިައ އަންދާނަމަ  ކުރެހުން  ފަދަ 
ޑިައީމޓާރ 1 ިމިލީމޓަރަށް ވުރެން ފަލަނޫން ނަރުކޮޅަކުން ހަދިައފިައވާ 
އެެ  ކޮއްގެން  ބޭނުން  ީފރު  އިަދ  ފުދޭނެއެވެ.  ބޭނުންކުރުމުން  ތުނޑު 
ަރުކޮޅުގެ ކޮޅު ފިަތކޮށް ނުވަތަ ވައްކޮށް ހިެދދާނެއެވެ. ޕިައރޯ ކުރެހުމެއް 
މިުހންމުކަން  ހެދުން  ތުނޑު  ނަރަކުން  ރަނގަޅު  ކުރުމަށް  ފިުރހަމަ 

ބޮޑެވެ.
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ިނކްރޯމް )nichrome(  ނަރަީކ ިމކަމަށް ރަނގަޅު ނަރެއްކަމަށް ތަޖިުރބާ ކުރިެވފިައ ވެއެވެ. ިމނަރުގެ އެންމެ ގޭޖް 
ިހމަ ނަރަށް ީދފިައވާ ނަމްބަރަީކ )255WG(  އެވެ. ގޭޖް މެދިުމނުގެނަރަށް ީދފިައވާ ނަމްބަރަީކ    )255WG( އެވެ. ގޭޖް ފަލަ 
ނަރަށް ީދފިައވާ ނަމްބަރަީކ  )255WG( އެވެ. ިމގޮތަށް ހަދިައފިައވާ ތުނޑުން ލަކިުޑ އަންދާ ިއރު ތުނޑު އިެކ ފަރާތް ފަރާތަށް 
އިަދ  ވާނެއެވެ.  ތަފާތު  ކުރެހުން  އާރިޓްސޓުންގެ  އިެކ  އެނިްދދާނެއެވެ.  ރޮނގު  ަސިއޒުގެ  އިެކ  އެންގަލުން  އިެކ  ޖައަްސިއ 
ކުރަހަން ބޭނުންވާ ްސޓިައލް ތަފާތުވާނެއެވެ. ތަޖިްރބާކުރުމުގެ ގޮތުން ިތން ަސިއޒަކުން ތުނޑު ހަދިައގެން ޕްރެކިްޓްސކޮށްގެން 

އެ އިާޓްސޓަކަށް ފޭަސހަ ތުނޑެުސޓެއް ގެންގުޅިެވދާނެއެވެ.
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ޕިައރޯކުރެހުން: އަންވަރު މާޫސ  
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ެފުށުމެގުކިރްނ

ަސމާލުވުން  ޕިައރޯކުރެހުމުގިައ  ިމވީަނ  ބަލާފިައ  ބިައގިައި  ިމ 
ކަންތައްތަކީަކ  ިމ  މައްޗަށެވެ.  ބައެއްކަންތައްތަކުގެ  މިުހންމު 
ޖެހޭނެ  ަސމާލުވާން  ހަނދާކޮށް  އަބަދުވްެސ  ޕިައރޯކުރެހުމުގިައ 

ކަންތައްތަކެވެ.

ގުޅިައގެން  ކަރަންޓާ  ިއލެކްޓިްރކް  ީސދާ  ޕިައރޯގަލަމީަކ 
ވާގަނޑު  ޓްރާންްސފޯމަރުގެ  އެއްޗަކަށްވީާތ  މަަސއްކަތްކުރާ 
ރައްކާތިެރކަމާއެކު ިފއުޒްލާފިައހުންނަ ޕްލަގެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓިާއި 
ޓްރާންްސފޯމައިާއ  ޕިައރޯގަލަމާ  އިަދ  ކޮންމެހެންބޭނުމެވެ.  ގުޅުން 
ގިުޅފިައވާ ވާގަނޑު އަބަދުވްެސ ގަލަމުގެ ތުނޑާ ކިައިރނުކޮށް ގެންގުޅެން 

އާދަކުރަންވާނެއެވެ.

ބޭނުން  އެއްވްެސކަމަކަށް  އެހެން  ޓްރާންްސފޯމަރ  ޕިައރޯ 
ކަވަރުގިައ  ޓްރާންްސފޯމަރގެ  އިަދިމ  ނަޭޞޙަތްތިެރވަމެވެ.  ނުކުރުމަށް 
ހުންނަ ލޯވަޅުތަކަށްް ނަރުފަދަ ތަކިެތ ވައްދިައ، އޭގެ ކަވަރު ނަށްޓިައ 

އިަމއްލައަށް ކުޅެހެދުމީަކ ވަރަށް ވްެސ ނުރަށްކައުތިެރކަމެކެވެ.

ތުނޑު  ހޫނުކުރުމުން  ިގނަިއން  ތުނޑު  ގަލަމުގެ  ޕިައރޯ 
ކުރަހިާއރު   ިވްސނަިއ  މަޑުވެދާނެކަމަށް  ނަރުކޮޅު  ހަދިައފިައވާ  
ގެ  ފަނަރަިމނެޓް  ގިަޑޔަކު  މަދުވެގެން  ިނވިައލިައ  ޓްރާންްސފޯމަރ 
ހިަށގަޑަށްވްެސ  ިމީއ  ހަދަންވާނެއެވެ.  އާދަޔަކަށް  ނެގުމީަކ  ރްެސޓް 

ފިައދާހިުރކަމެކެވެ.

ަސމާލުވުން  ޕިައރޯކުރެހުމުގިައ  ިމވީަނ  ބަލާފިައ  ބިައގިައި  ިމ 
ކަންތައްތަކީަކ  ިމ  މައްޗަށެވެ.  ބައެއްކަންތައްތަކުގެ  މިުހންމު 
ޖެހޭނެ  ަސމާލުވާން  ހަނދާކޮށް  އަބަދުވްެސ  ޕިައރޯކުރެހުމުގިައ 

ކަންތައްތަކެވެ.

ގުޅިައގެން  ކަރަންޓާ  ިއލެކްޓިްރކް  ީސދާ  ޕިައރޯގަލަމީަކ 
ވާގަނޑު  ޓްރާންްސފޯމަރުގެ  އެއްޗަކަށްވީާތ  މަަސއްކަތްކުރާ 
ރައްކާތިެރކަމާއެކު ިފއުޒްލާފިައހުންނަ ޕްލަގެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓިާއި 
ޓްރާންްސފޯމައިާއ  ޕިައރޯގަލަމާ  އިަދ  ކޮންމެހެންބޭނުމެވެ.  ގުޅުން 
ގިުޅފިައވާ ވާގަނޑު އަބަދުވްެސ ގަލަމުގެ ތުނޑާ ކިައިރނުކޮށް ގެންގުޅެން 

އާދަކުރަންވާނެއެވެ.
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ބޭނުން  އެއްވްެސކަމަކަށް  އެހެން  ޓްރާންްސފޯމަރ  ޕިައރޯ 
ކަވަރުގިައ  ޓްރާންްސފޯމަރގެ  އިަދިމ  ނަޭޞޙަތްތިެރވަމެވެ.  ނުކުރުމަށް 
ހުންނަ ލޯވަޅުތަކަށްް ނަރުފަދަ ތަކިެތ ވައްދިައ، އޭގެ ކަވަރު ނަށްޓިައ 

އިަމއްލައަށް ކުޅެހެދުމީަކ ވަރަށް ވްެސ ނުރަށްކައުތިެރކަމެކެވެ.

ތުނޑު  ހޫނުކުރުމުން  ިގނަިއން  ތުނޑު  ގަލަމުގެ  ޕިައރޯ 
ކުރަހިާއރު   ިވްސނަިއ  މަޑުވެދާނެކަމަށް  ނަރުކޮޅު  ހަދިައފިައވާ  
ގެ  ފަނަރަިމނެޓް  ގިަޑޔަކު  މަދުވެގެން  ިނވިައލިައ  ޓްރާންްސފޯމަރ 
ހިަށގަޑަށްވްެސ  ިމީއ  ހަދަންވާނެއެވެ.  އާދަޔަކަށް  ނެގުމީަކ  ރްެސޓް 

ފިައދާހިުރކަމެކެވެ.

މީަތގިައ  އޭގެ  ހަަދިައ    ް ގަލަން ބާއްވަން ކުޑަ ހަރެއ
ިގނަދުވަހު  އާދަކުރުމުން  ބާއްވަން  ގަލަން  ނުޖެހޭގަޮތަށް  ތުނޑު 
ގަލަންބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އިަދ މޭޒު އެނދުމުގެ ނުރައްކަލުން ަސލާމަތް 

ވާނެ އެވެ.

ދިެލ  އަނދަމުންދާ  ތުނޑުގިައ  ކުރަހަމުންދިާއރު 
ހަރުލާގޮތްވާނެއެވެ. ީވމާ ކުނިޑތައް ިފލުވުމައްޓަކިައ އަބަދުވްެސ ކުޑަ 
ާސފުކުރަންވާނެއެވެ. އިަދ ޕިޮލިޝންގ  ތުނޑު  ޕިައރޯ  ނަރުބުރުހަކުން 
ކަމްޕައުންޑް ކޮޅެއް ލިައފިައ ިދބާޣުކިުރ ހަންކޮޅެއްގިައ ގަލަމުގެތުނޑު 
އޮމާންކޮށް  ހަލާކުނުވެ  ތުނޑު  ާސފުކުރުމީަކ  ކާއްތިައލިައ  މަޑުމަޑުން 

ިގނަދުވަހު ބޭއްވޭނެކަމެކެވެ. 

ޕިައރޯ ގަލަމީަކ މަަސއްކަތްކުރަމުންދިާއރު އަބަދުވްެސ ހޫނުކޮށް 
ިމކަމުގެ  ިއރު  ކިައިރވާ  ކުޑަކިުދން  އެއްޗަކަށްވީާތ  ބަހައްޓަންޖެހޭ 
ިއންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ. އިަދ އިަމއްލަ ގިައގާ ނުވަތަ ހެދުމުގިައ ނުޖެހޭ 

ގޮތަށް ގަލަން ގެންގުޅުމުން ނުރައްކަލުން ަސލާމަތްވާނެއެވެ.

ިގނަ ވަގުތު ޕިައރޯ ކުުރަހާނަމަ ކުރަހަން ިއންނަތަނާ އެތަނަށް 
ޤުދްރަީތ އިަލ ިލބިޭމންވަރިާއ ިއީށނދެ ިއންނަ ގޮނިޑއިާއ  މިުޅ މާޙައުލު 
ިތމާ ިހތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމީަކ ކުރެހުމުގެ އުފާ ޙިާޞލްކުރުމަށް 

މަގު ތަނަވްަސކޮށްދޭނެ ކަންކަމެވެ.
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ާ ޕިައރޯކުރެހުން:ފާތުމަތު ިއކުރާމ

ް ލޭތު: މުހައްމަދު ނަީއމ
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ަޕިއޯރަގަލުމްނ ުކެރުހްނ

ޕިައރޯގަލަމީަކ އޭގެ ތުނޑު އަބަދުވްެސ ހޫނުކޮށް އިަދ ހޫނިުމން 
ިހޔިަނ  ބޭނުންވާ  ކުރެހުމަށް  ވީާތ  އެއްޗަކައް  ވަރުވަރުކުރަންޖެހޭ 
ޖައާްސ  ތުނޑު  އިަދ  ވަރުވަރުތައް   ޖައާްސ  ިފލިައގިައ  ކުރަހިާއރު 
ނުވަތަ  ިދގަށް  ީކިލ  ިފލާކޮޅުގެ  ކުރަންވާނެއެވެ.  ޕްރެކިްޓްސ  ގޮތް 
ިފލާކޮޅު  ިއރު  ޖައާްސ  ފަރާތް  އިެކފަރާތް  ގެ  ތުނޑު  ހުރަހަށް  ީކިލ 

އަނދަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން ވާނެއެވެ. 
 

ޓްެސޓްކޮށްލުން  ޕިައރޯގަލަން  ފެށުމަށްޓަކިައ  ކުރެހުން 
ޕިައރޯ  ިފލާކޮޅެއްގިައ  ކުުޑަ  ވިަކ  ިމގޮތުން  ރަނގަޅުވާނެއެވެ، 
ހޫނިުމން  ކަމުދާވަރަށް  ކުރެހުމަށް  ޖައަްސިއގެން  ހޫނުކޮށް  ތުނޑު 
ފުރަމުން  ގިޮޅތައް  ކުރަހިައފިައވާ  ދެން  ހެޔޮވަރުކޮށްލަންވާނެއެވެ. 
ގެންދީާނ އިެކވަރުވަރުގެ ރޮނގު އިެކ އެންގަލަށް އިަދ އިެކަސިއޒަށް އިެއން 
ވައަތްފަރާތު  ފަށީާނ  ކުރަހަން  ކުރަހިައގެންނެވެ.  ގިޮޅއެއްގިައ  ކޮންމެ 
ިނންމީާނ  ފުރަމުންގްޮސ  ގިޮޅތަށް  ކާނާއަތަށް  ފިެށގެން  ގިޮޅން  މީަތ 
ތަޖިުރބާކުރެވޭ  ގްޮސ  ިމހެން  ގިޮޅއަށެވެ.  ިތީރ  އެންމެ  ކަނާއަތުގެ 
ޕިައރޯގަލަން  ފުރަިއލީާނއެވެ.  ގިޮޅތައް  ހިުރހާ  ިފލާކޮޅުގެ  ގޮތަކަށް 
ގެންގުޅެން ފޭަސހަވަންދެން ހޫނު ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން ލަކިުޑއިާއ ގަލަމާ 
ކުރީާނއެވެ.  ކަން  ިމ  ތަޖިުރބާކުރެވެންދެން  ރަނގަޅަށް  ގުޅުން  ހިުރ 
ިމހެން ކުރެހުން އަޅަމުންދިާއރު ގަލަން ިފލިައގިައ ޖެއޭްސ ބާރިުމނިާއ 
ގޮތް  އަނދަމުންދާ  ިފލާކޮޅު  ިމންވަރުން  ބެހެއްޓޭ  ހޫނިުމން  ތުނޑުގެ 

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަޖިްރބާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 
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ިހޔިަނ )ޭޝޑް( ކުރަހާނަމަ ހޫނު މަޑުކޮށް ތުނޑު މަޑުމަޑުން 
ކާއްތަމުން ިފލާ އަންދީާނއެވެ. ރޮނގެއް އަޅާނަމަ ހޫނު މެދިުމން ވަރަކަށް 
ކުރަހާ  ލްަސކޮށްްގެން  އަވްަސކޮށް  ްސީޕޑް  ރޮނގުދެމޭ  ބަހައްޓިައގެން 
ކޮންޓްރޯލްކުރަން  ގަލަން  ބަލިައގެން  ފަލިަމނަށް  ކުލައަށިާއ  ރޮނގުގެ 

ދްަސކުރަންވާނެއެވެ.

ހިުރހާ ގިޮޅތައް ކުރެހުމުން ފުރަިއލުމަށްފަހު ގިޮޅތަށް ރަނގަޅަށް 
ތަހީުލލުކޮއްލިައ  ިހތްހަމަނުޖެހޭ ޕެޓާރނެށް ވާނަމަ އެހެން ިފލާކޮޅެއްގިައ 
ިހތްހަމަޖެހެންދެން އެ ޕެޓާރން ކުރަހީާނއެވެ. އެހެން ކުރެހުން ދްަސކުރާ 
ފަދިައން ޕިައރޯ ގަލަމުން ކުރެހުމުގިައ ވްެސ ޕްރކިްޓްސކުރުން ވަރަށް 
އުދަގުލެއްނިެތ  އެކަްސަސިއޒްތައް  ިމވާ  ިތީރގިައ  ީވމާ  މިުހންމެވެ. 
ކުރެހޭ ވަަރަށް ޕްރެކިްޓްސކޮށް ދްަސކުރުމީަކ ވަރަށް މިުހންމު ކަމެކެވެ. 
ިމ  ބޮޑުކަމުން  ހަދިާހތްވާލެއް  ކުރެހުމެއް  އަވަހަށް  ފަހަރަށް  ިގނަ 
ޕްރެކިްޓްސ ދޫކޮށް ކުރަހަންފަށާ ީމހުންނަށް ީރިތކޮށްނުކުރެހީޭތ މިުޅން 
ޕިައރޯގަލަން  ދޫކޮށްލިާހތްވުމީަކ ކިައިރ ކަމެކެވެ. ީވމާ  ޕިައރޯކުރެހުން 
ކުރަހަން  މެނީުވ  ގެން  އެނިގި ރަނގަޅަށް  ގޮތެއް  ހިުރހާ  ބޭނުންކުރާ 

ނުފެށުމަށް ިއލިްތމްާސކުރަމެވެ.

ު ޕިައރޯކުރެހުން: ިއބުރިާހމް ފިައޒަރ
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ލަކިުޑކަމަށް  ިހިކ  ލަކިުޑއީަކ  ކަމުދާ  ކުރަހަން  ޕިައރޯގަލަމުން 
ފެނުގެ  ހުންނަ  ލަކީުޑގިައ  ތެތްނަމަ  ލަކިުޑ  ވާންޖެހޭނެއެވެ. 
އިެކ  ހުރަްސއަޅާނެއެވެ.  އެންދުމަށް  ގޮތަށް  ބޭނުންވާ  ަސބަބުން 
ވައްތަރެއްގެ  ގުޅޭ  ްސޓިްއލިާއ  އިާޓްސޓެއްގެ  އެ  އާރިޓްސޓުންނަށް 
ލަކިުޑ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. ރާއްޖޭގިައ އާންމުކޮށް ިލބޭ ލަކިުޑތަކުގެ 
ތެރިެއން ޕިައރޯކުރެހުން އަޅަން އެންމެ ރަނގީަޅ ފުނަ ލަކިުޑއެވެ. ިމ 
ލަކިުޑއީަކ ީކިލ ިދގަށިާއ ީކިލ ހުރަހަށް ކުރަހަން ފޭަސހަލަކިުޑއެކެވެ. 
އިޭރއާ  ިލބޭ  ކުރަހަން  ލަކިުޑގަނޑުގިައ މަދުވުމުން  އިަދ އާރިާއ ގޮށް 
ބޮޑުވާނެއެވެ. ކިާނލަކީުޑގެ އާރު ނުހުންނަ ބައެއްގިައ ކުރެހުންއަޅާނަމަ 
ކޮންޓްރްާސޓް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ިލިބ ކުރެހުމުގެ ފާޅުކަން ބޮޑުވާނެއެވެ. 
ީކިލިހމަ  ބޮޑުވާނެއެވެ.  ފާޅުކަން  ކުރެހުމުގެ  ވަަރަކަށް  ހުދީުވީ  ލަކިުޑ 
ވްެސ ޓްރާންްސފަރ ކޮށްގެން  ލަކިުޑއެއް  ކޮންމެ  ގޮށްމަދު  ކުލަފަނޑު 

ޕިައރޯކުރަހަން ކަމުދާނެއެވެ.

ގުދުރަީތ  ލަކީުޑގެ  ކުރާނަމަ  ޕިައރޯ  ިހޔީާލކުރެހުން  ބައެއް 
ިހމަނަިއގެން  ކުރެހުމުގިައ  ތަންތަން  ފަދަ  ީކިލ ރޮގުތަކިާއ ގޮށްގަނޑު 
އުފެއްދުންތިެރކަން  އިަމއްލަ  ީރިތކަމިާއ  ކުރެހުމުގެ  ކުރެހުންއެޅުމުން 
ތިުނީވ  ިފލާކޮޅު  ބޭނުންކުރާ  ޕިައރޯކުރަހަން  ބޮޑުވާނެއެވެ.  ދައްކާލެއް 
ވަރަކަށް ކުރަހަން ފޭަސހީަވނަމަވްެސ ދުވްަސކޮޅަކުން އުޅާހަށް ދަމާގޮތް 
ލަކިުޑގަނޑެއްގިައ  ތަންކޮޅެއްބޯ  އަވަހަށް  ިނމުމުން  ކުރަހިައ  ވެދާނީެތ 

ަލުކިޑ އާިއ ިފާލ ޯހުދްނ

ތެރަހަކުން  މޮޅު  ރަަނގަޅު  ހުރަްސކޮށް   90 ˚ ީކިލ  ިފލާކޮޅުގެ  ކުރިެހ 
ތަތްކޮށް ފްރޭމްކުރުމުން އުޅާހަށްދެމުމުން ަސލާމަތްވެދާނެއެވެ. ކުރަހަން 
ވަރަށް  މަށިައ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ފަރާތް  ކުރަހާ  ިފލާކޮޅުގެ  ބޭނުންވާ 
ިހމުން ިހލަކަރުދާހުން އޮމާންކޮށް ރަނގަޅަށް ކިުޑ ިފލުވިައލަންޖެހޭނެއެވެ. 
ތެޔޮފަދަ، ލަކީުޑގިައ އަބަދު ިހފާނޭ އެއްވްެސ ކުލަޔަކުން، )ބޯލް ޕިޮއން، 
ފެލްޓް ޕެން، ތެޔޮފަދަ ތަކިެތ( ިފލާކޮޅު އަބަދުވްެސ ރައްކައުތިެރކުރަން 
ޖެހޭނެއެވެ. ޕިައރޯކުރުހުމުގިައ ނުބިައކޮށް އެޅޭ ރޮނގެއް ނިުފލުވޭނެއެވެ. 

ީވމާ ވަގުތު ނަގިައގެން ލްަސލަހުން ިނންމުން އެދިެވގެންވެއެވެ.

ފެނީްސ  ނެތް  ކުލައެއް  އަނިދިރ  މާ  އޮމާންކޮށް  ފަރާތް  އެއް 
birch-  faced plywood( ޕްލިައވުޑީަކ ޕިައރޯކުރަން އެންމެ  ވައްތަރުގެ)
ކަމުދާ އެއް ިފލައެވެ މާ ބޮޑު މަަސއްކަތެއް ނުކޮށް ބޭނުން ަސިއޒަކަށް 
ީކހިައލިައގެން މަަސއްކަތް ފެށުމަށް ނަގާ ވަގުތު ަސލާމަތްކުރިެވ ިގނަ 
ިފލާ  ިމ  ލިުއވުން  ގެންގުޅެން  ބެހެއްޓޭގޮތްވުމިާއ  ފްރޭމްނުކޮށް  ދުވަހު 
ބޭނުން ކުރުމުގިައ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އާދިައގެ ޕްލިައވުޑްގެ އޮމާންކަން 
ކުޑަކަމުން އެކަހަލަ ޕްލިައވުޑް ބޭނުންކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ވާނެއެވެ. 
ވަރަށް  އޮމާންކުރެވޭ  ތިުނކަމުން  ާސރފްެސ  ިލބޭ  އޮމާންކުރަން  އިަދ 

ިހލަކަރުދްާސ ނުލެވޭގޮތްވާނެއެވެ.
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ކުރެހުން ިނމުމުން ލްަސނުކޮށް ކުރެހުން ރައްކައުތިެރކުރުމަށްޓަކިައ 
ިފލާ ވަރީުންސކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވްެސ އާދިައގެ ވަރީުންސކޮށިްފ 
ދާގޮތްވީާތ  ކުލަފަޑުވަމުން  ކުރެހުމުގެ  ހުުންނަ  އަނދިައފިައި  ނަމަ 
ކިްލއަރ  )ީޕ.ީވ.އޭ(  ބްޭސޑް  ވޯޓާރ-  ރަގީަޅ  އެންމެ  ބޭނުންކުރަން 
ތިުނކޮށް  ވަރަށް  ލާާންވީާނ  ވަރީުންސް  ިމ  ވަރީުނހެވެ.  ްސޓިެއން 
ނަމަވްެސ ިފލާގަނޑަށް ވަންނަ ވަރަށެވެ. މާ ބޯކޮށްވަރީުންސ ކުރުމުން 
ފޮރުވޭގޮތް  އެންދުން  ތިުނ  ިހޔީަނގެ  ރޮނގުތަކިާއ  ިހމަ  ކުރެހުމުގެ 

ވެދާނެއެވެ.

ް ޕިައރޯކުރެހުން: ހަަސން އާދަމ
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ް ޕިައރޯކުރެހުން: ހަަސން އާދަމ
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އާންމުގޮތެއްގިައ  ޓްރާންްސފާކުރުމުގިައ  ިފލަޔަށް  ކުރެހުން 
އިޮރިޖނަލް  ކަރުދާހެއެވެ.   ތެޔޮ  ޕޭޕަރ(  ކުރީާނ)ޓްރޭިސން  ބޭނުން 
ކުރެހުމުގެ އައުޓްލިައން ފަނުްސރަކުން ކުރަހިައ، ކުރިެހި ފަަރާތް ނޫން 
ތަނެއްގިައ  ހިުރހާ  ފެންނަ  ރޮނގުތައް  ކުރެހުމުގެ  އަނެއްފަރާތުގިައ 
ފަނުްސރު ފަނޑުކޮށް ކާއްތިައފިައ ިފލާގަނޑުގެ މީަތގިައ އެ ކަރުދާހުގެ 
ބޭނުންކޮށްގެން  ޓޭޕް  މްާސިކންގް  ވާގޮތަށް  މައްޗަށް  ކުރިެހފަރާތް 
2B ފަނުްސރެވެ. ދެން  ރަނގީަޅ  ކުރުމަށް  ިމކަން  ހަރުކޮށްލީާނއެވެ. 
ފަނުްސރަކުން   HB މީަތގިައ  ރޮޮނގުުތަކުގެ  އައުޓްލިައންގެ  ކުރިެހ 
ނުވަތަ ފިައބަރު ިހމަ ތުނޑަކުން ރޮނގުއަޅީާނއެވެ. މާ ބާރަށް ތުނޑު 
ކަރުދާހުގިައ ޖައަްސިއގެން ކުރަހިައިފނަމަ ިފލާގަނޑު އިަޑވެދާނެކަމަށް 
ީޑޓިެއލް  ބައެއް  ޖައަްސިއިފނަމަ  ފަނޑުކޮށް  މާ  ިވްސނަންޖެހޭނެއެވެ. 
ގެއިްލދާނެއެވެ. ީރީޕޓްކޮށް އެއް ިޑޒިައނެއް ިގނަ ިފލައަށް ޓްރާންްސފާރ 
ވަގުތު  ގެންގުޅިެފނަމަ  ގޮތަށް  ތެޔޮކަރުދްާސހަލާކުނުވާ  ިމ  ކުރުމަށް 
ަސލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.  އްަސލު ކުރެހުން ކުރަހަން ފެށުމުގެ ކިުރންް 
ކަން ތަޖިުރބާކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ކީޮޕކަރުދްާސ ފަދަ ކުލަކޭއްތޭ  ިމި

ވައްތަރު ބޭނުންނުކުރުމަށް ނަޭސހަތް ތިެރވަމެވެ.
  

އިަދވްެސ ފޭަސހަކޮއްލަން ބޭނުންނަމަ ހަދާނެ ގޮތީަކ ިފލާގަނޑުގިައ 
ިއމޭޖްއެއްކުރަހިައ  ިމރާރ  ކީޮޕއެއްގެ  ކުރެހުމުގެ  ބޭނުންވާ  އަޅަން 
)ކޮނިްޕއުޓަރ ބޭނުންކޮއްގެން ިރވާރްސ ކޮށްގެން ކަނާއަތްފަރާތް ވައަތް 

ފަރާތަށް ވާގޮތަށް( ވަރަށް ިހމަކޮށް ތުނޑުޖަހިައފިައވާ B ފަނުްސރަކުން 
އައުޓް ލިައންއަޅިައް ިފލާގަަނޑުުގިައ ކުރިެހފަރާތް ޖެހޭގޮތަށް މްާސިކންގް 
ލަކިުޑން  ވަށްކޮއްފިައ  ކޮޅު  އޮމާން،   ތަތްކޮށް  ބޭނުންކޮއްގެން  ޓޭޕް 
ނުވަތަ ިމފަދަ އެހެން ވްެސ އެއްޗަކުން ކުރިެހ އައުޓްލިައން މީަތގިައ 
ީމހުންގެ  ކުރީާނއެވެ.  ޓްރާންްސފާރ  ރޮނގުތައް  ފަނޫްސރު  ކާއްތިައ 
ޓަރާންްސފަރކުރުމުން   ިް ިމގޮތަށ ިޑޒިަައންތައް  އުނދަގޫ  ނުވަތަ  މޫނު 

ވަގުތު ަސލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

ގޮތްގޮތް  އެހެން  ޓްރާންްސފަރ ކުރަން  ިމނޫނަްސ ކުރެހުން   
ބުނިެވ  ވުރެން  ގޮތަކަށް  ހިުރހާ  އެ  ނަމަވްެސ  ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. 
ިދޔަ ގޮތްތަށް ޕިައރޯކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ތަޖިުރބާކުރިެވފިައ 

ވީާތ އެހެނެް ގޮތްތައްް ބަޔާން ނުކޮށް ދޫކޮށީްްލއެވެ.

ިތމާ ނޫން ީމހެއްގެ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ޕިައރޯ ކުރާނަމަ 
އީެމހެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. ިމކަމީަކ ރާއްޖޭގިައ އާންމުކޮށް ކުރާ 
ކަމަކަށް ނިުވނަމަވްެސ އެހެން ީމހުންނަށް ިއހިްތރާމްކުރުމީަކ ރަނގަޅު 
ިތމާގެ  ކުރާނަމަ  ކަންތައް  ިމގޮތަށް  މިުހއްމެވެ.  ހެދުން  އާދައަކަށް 
ކުރެހުންތަކަށް ވްެސ އެހެން ީމހުން ިއހިްތރާމްކުރާނެ ވްެސމެއެވެ. ިމފަދަ 
ބޭނުންކުރުމަށް  ބްެސޓްޕްރެކިްޓްސ  ކީޮޕރަިއޓްގެ  ދިުނޔޭގެ  ކަންކަމުގިައ 

ިއލިްތމްާސކުރަމެވެ.

ުކެރުހްނ ިފަލަޔްށ ްޓާރްންސަފރ ުކުރްނ
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ް ކުރެހުން ިފލަޔަށް ޓްރާންްސފާ ކުރާ ގޮޔ
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ް ލޭތުކޮށްފިައހުންނަ ލަކިުޑއަ ޓްރާންްސފާ  ކުރާ ގޮޔ
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ލޭތުކޮށްފިައހުންނަ ލަކީުޑގެ ވްާސ ފަދަ ވަށްކޮށް ހުންނަ ތަކީެތގެ 
ބޭރުގިައ ކުރެހުން އަޅާނަމަ ލޭތުކޮށް ިނިމގެން އެއެއްޗެއް ލޭތުމީެޝނުން 
ނައްޓިައލުމުގެ ކިުރން ކުރެހުން އަޅަންބޭނުންވާ ބިައތައް ފާހަގަކުރުން 
ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ިމކަންކުރާނެ ގޮތީަކ ލޭތުކިަށި ޖަައާްސގޮތަށް ލޭތުކިުރ 
ޖައަްސިއ  މަޑުމަޑުން  އަތުން  އެއް  ތުނޑު  ފަނުްސރެއްގެ  އީެތގިައ 
އަނބުރަިއލީާނއެވެ.  ިޑގީްރއަށް   3800 ޗަކު  ލޭތުގެ  އަތުން  އަނެއް 
ިމހެން ބޭނުން ހިުރހާ ބިައތައް ފާހަގަކޮށްލުމަށްފަހު ލޭތުމިެޝނުން އެ 
އެއްޗެއް ނަށްޓިައލިާއރު ހުރަހަށް ބިައކުރަން ހިުރި ބިަައތައް ހުނާންވީާނ 
ފާހަގަކުރިެވފައެވެ.  ިމފަދަ ވަށް އެއްޗެއްގެ ވަށިައގެން އެއް ކުރެހުމެއް 
ިރީޕޓްކުރާނަމަ ިމ އީެތގެ ިދގަށް ނުވަތަ ކިުރން ދިެމ ހުރަްސރޮނގުތަކަށް 
ވިަޑފިަތވާގޮތަށް ރޮނގުތަކެއް ދަމަންވާނެއެވެ. ިމކަން ކުރާނެ ގޮތީަކ، 
ބިައކުރަންވާ  ކަރުދްާސކޮޅަކުން  ފުޅާ  ެސނިްޓީމޓަރެއްގެ   ފުރަތަމަ 
ފަށްތަރުމިަތން  ހަމަވާ  ާސކަމްފްރެންްސ  ޖައަްސިއ  ވަށިައގެން  ބިައގެ 
ިރީޕޓް  ކުރެހުން  އެއަށްފަހު  ކަނޑިައލީާނއެވެ.  ހުރަހަށް  ކަރުދްާސކޮޅު 
ކުރަނީްވ ިކތައް ފަހަރުތޯ ިނންމިައ ިނނިްމ ޢަދަދަށް ފަތްޖަހިައލީާނއެވެ. 
ިތން ފަހަރު ިރީޕޓްކުރާ ނަމަ ިތންފަށަށް އެއްވަރަށް ފަތްޖަހިައ ފަތްޖިެހ 
ކަރުދްާސކޮޅުގެ ދެފަރާތުން ކަންތައް ކަނޑިައލީާނއެވެ. އެ ކަރުދްާސކޮޅު 
ިމންނިެގ ރޮނގުގެ ވަށިައގެން ޖައަްސިއ ކެނިޑފިައވާ ކޮންމިެދމާއަަކުން 
ފާހަގައެއް ޖަހިައ ކަރުދްާސކޮޅު ނަށްޓިައލިާއރު ޖިެހ ފާހަގަތައް ހުންނީާނ 
އެއްވަރަކަށް އެރޮނގުމިަތން ބިެހފައެވެ. ިމބިައތަކުގިައ ނަމޫނާޖައަްސިއ 

ކުރެހުން ޓްރާންފަރ ކުރީާނއެވެ.

ކުރެހުން  ފަރުވާބެހެއްޓުމީަކ  ކެއްތިެރކަމިާއ  ކުރެހުމުގިައ 
އަނދާފިައހިުރތަންތަނުން  ިނމުމުން  ކުރެހުން  ވާނެކަމެކެވެ.  ީރިތ 
ވޯޓާ-ބްޭސޑް  އެއަށްފަހު  ާސފުކޮށްލީާނއެވެ.  ދިެލކޮޅުތައް  ނިެގފިައވާ 
ފްރޭމްކުރުމުން  ވަރީުންސކޮށް  ްސޓޭންއަކުން  ކިްލއަރ  )ީޕ.ީވ.އޭ( 

ކުރެހުނިްނމީުނއެވެ.

ކުރަހާ ކިުދންގެ މެދުގިައ ކުރެހުމިާއ ބެހޭގޮތުން ިޙޔާލުބަދަލުކޮށް 
އިެކ ކިުދންގެ ތަޖިުރބާ ހޯދުމުން ހިުރހާ ކިުދންނަށް ވްެސ ފިައދާކުރާނެއެވެ. 
ކަމެއްކަން  ފިައދާކުރާނޭ  ވްެސ  އެންމެނަށް  ފާޑިުކއުމީަކ  ިބނާކުރަިނިވ 

ހަނދާންކުރާށެވެ.
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ަޕިއޯރުކެރުހްނ ްޕެރްކިޓްސުކުރްނ

ކުރަހަންފެށުމުގެ ކިުރން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗީަކ,

	 ޕިައރޯގަލަމަކިާއ ކަރަންޓް ވަރުވަރުކުރެވޭ ޓްރާންްސފޯމަރ އެއް،
ް A4	  ަސިއޒުގެ ިފލާކޮޅެއ

ް 	 ފަނުްސރެއ
ް 	 ފިަތގަނޑެއ

ް 	 ކުރަހާ ިއރު ިފލާކޮޅު މީަތ އަތްޖެހޭތަން ފޮރުވޭވަރުގެ ކަރުދްާސކޮޅެއ
ް 	 ގަލަން ޓްެސޓްކުރުމަށް ގެންގުޅޭނެ ިފލާކޮޅެއ

ަސިއޒުގެ   A4 ފުރަތަމަ  ގޮތުން  ތައްޔާރުވުމުގެ  ޕްރެކިްޓްސކުރުމަށްޓަކިައ 
ެސނިްޓީމޓަރުގެ   4 ެސނިްޓީމޓަރ   4 ިފލާކޮޅުގިައ  އެ  ތައްޔާރުކޮށް  ިފލާކޮޅެއް 
ވާ ިފލާވަޅުތައް ރަނގަޅަށް ޕްރެކިްޓްސ  ގިޮޅތަކެށް ކުރަހާށެވެ. އެއަށްފަހު ިތީރގިައ ިމި

ކުރާށެވެ.

1

A

B

C

D

2 3

1 2 3
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ގީޮޅގެ  ބޯޅަތަކަކުންނެވެ.  ކުރަހާ  ވަށްކޮށް  ފުރަިއލީާނ  ިމގިޮޅ  ގޮތުން  ފިަރތަކުރުމުގެެ  ގަލަމަށް 
ބޭރުކިައިރންފިެށގެން ވަށިައގެން ބޮޑިެތ ބޯޅަތަކެއް ކުރަހަމުން ގްޮސ މެދަށް ކިުދ ބޯޅަތަކެއް ކުރަހިައގެންނެވެ. 
ިމހެން ކުރެހުމުގިައ  ގަލަން ޖައާްސ އެނގަލް ީވހާވްެސ ިތިރކޮށްގެން ކުރެހުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ގަލަމުގެ 

ހޫނިުމން ބަހަށްޓީާނ ވަރަށް ދޮންކޮށެވެ.

  A 3

ިމކުރެހުން ފެއްޓުމަށްޓަކިައ ފުރަތަމަ އެހެން ިފލާކޮޅެއްގިައ ީކިލ ހުރަހަށް ިފލާކޮޅު ނާނދާ ވަަރަށް  
ީކިލ  ިފލާކޮޅުގިައ  ތައްޔާރުކިުރ  ޕްރެކިްޓްސކުރަން  ފަހު  ކުރުމަށް  އެޖްަސޓް  ހޫނިުމން  ގަލަމުގެތުނޑުގެ 
ހަމަ  ީކިލ ިދގަށް  ފަހު  ދަމިައ ިނންމިައލުމަށް  ރޮނގު  ިދގަށް  ދުރިުމނެއްގިައ ތުނޑު  އެއްވަރު  ހުރަހަށް 
ިމގޮތަށް ކިުރން ދިެމ ރޮނގުތަކުގެ މީަަތގިައ ކުރަހީާނއެވެ. ީކިލިދގަށް ކުރަހިާއރު ތުނޑުގެ ހޫނިުމން ކުޑަކޮށް 
އަވްަސވެފިައ  އަނދާލެއް  ިފލާކޮޅު  ކުރަހިާއރު  އެވެ. އީެއ ީކިލ ިދގަށް  ވާނެ  ހަނދާންކުރަން  ދަށްކުރަން 

ފާޅުކަން ބޮޑުވާނީެތއެވެ. ިމ ގިޮޅ ިނންމިައލިާއރު ފެންނީާނ ފޭރާން ދެރަ ފިޮތކޮޅެއް ހެންނެވެ.

  A 1

  A 2 ަިމގިޮޅ ކުރަހަން ފެށުމުގެ ކިުރން ގަލަމުގެ ތުނޑު ރަޠް ދޮންވާ ވަރަށް ހޫނުކޮށް ތުނޑުގެ ދޮނިްމން ރަޠްކުލ
ކެނޑޭ ވަރަށް ދަށްކުރީާނއެވެ. އެއަށްފަހު ިމގީޮޅގެ ީކިލިދގަށް ހުރަްސވާ އެއްރޮނގުގެ ކިައީރގިައ ޖައަްސިއ 
ކަޅުވާ ވަރަށް އަންދިައ ލުމަށް ފަހު ގަލަން ޖެއޭްސ ިމންވަރު ލިުޔކުރަމުން އިަދ ގަލަން ގެންގުޅޭ ްސީޕޑް 
އަވްަސކުރަމުން ގީޮޅގެ މެދަށް މިުޅން ރޮނގު ހްުސވާ ގޮތަށް ިނންމިައލީާނއެވެ. ިމގޮތަށް ގީޮޅގެ ދެފަރާތް 

ކުރަހިައ ިނންމާލީާނއެވެ.  ިމީއ ގަލަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިުހންމު ިފލާވަޅެކެވެ.
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 B 1

  B 2

  B 3

ިމރޮނގުތައް  ކުރެހުންގަޑެކެވެ.  ކަހަލަ  ހުންނަ  ބުރަކީަށގިައ  ިޒބްރާއެއްގެ  ކުރަހީާނ  ިމގީޮޅގިައ 
ފުރަތަމަ ފަނުްސރަކުން ކުރަހިައލުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ތުނޑު މެދިުމން ވަރަކަށް ބަހައްޓިަައގެން 
ރޮނގުތަކުގެ ކިައިރން މެދަށް ގަލަން ިފލާގަނޑުން ނަށްޓިައނުލިައ ކޮންމެ ލައްގަނޑެއް އަންދިައލީާނ އެވެ. 

އެއްލަށްގަނޑު އަނެއް ލައްގަޑާ ނުޖިެހ ިމިލީމޓަރެއް ވަރުގެ ރޮނގެއް ފެންނަންވާނެއެވެ.

ިމީއ ގަލަމުގެ ތުނޑު ގެ ހޫނިުމނިާއ ޖައާްސ ބާރިުމނިާއ ގެންދާ ްސީޕޑް އެއްފަހަރާ ކޮންޓްރޯލްކުރަން 
ދްަސ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ިފލާވަޅެކެވެ. ިމކުރެހުމުގިައ ގަލަމުގެތުނޑު ިދގަށް ޖައާްސ އެންގަލް ީވހާވްެސ 
ީކިލިދގަށެވެ.  ިފލާގަނޑުގެ  ރޮނގުދަމީާނ  ހުުންނާނެއެވެ.  ފަލަކޮށްް  ރޮނގުތައް  ކުރެހުމުން  ިތިރކޮށްގެން 
ިފލާގަނޑު ބާއްވީާނ ީކިލތައް ިތމާއާ ިދމާވާ ގޮތަށެވެ. ކުރަހީާނ ދުރުން ގާތަށެވެ. ދެ ރޮނގުބިުރ ދޭތެރޭގިައ 

ވަށިައގެން ިމިލީމޓަރެއް ވަރުގެ ޖާގައެއް ބަހަށްޓަންވާނެއެވެ. 

ިމ ގީޮޅގިައ ކުރަހީާނ ީކްސ ތުނޑުރޮނގު ތަކެއް ފައްތަރު ކޮށްފިައ ހުންނަގޮތަށެވެ. ީކިލ ކޮންމެ 
ިމިފލާވަޅުގިައ ގަލަން  ރޮނގުބިުރތަކެކެވެ.  ދެމޭ  އެންގަލަކަށް  ީކިލހުރަްސ ކޮށް  ިމީއ  ހުށްޓްަސ  އަތަކަށް 
ކުލަ  ރޮނގުގެ  ބަހަށްޓީާނ  ހޫނިުމން  ހުރަްސކޮށެވެ.  ތުނޑު  ގޮތަށް  ދެމޭ  ިހމަކޮށް  ރޮނގު  ޖައާްސީނ 
އެއްވަރެއްގިައ ހުންނަ ވަރަށެވެ.  ގީޮޅގެ އެއްކިައިރން ފަށިައގެން އަނެއް ކިައިރޔަށް ިނންމިައ، ިނންމިާލ 

ފަރާތުންފަށްޓިައގެން ކީުރން ކުރިެހ ރޮނގު ފެއިްޓ ކިައިރޔަށް އަނެތް ރޮނގު ިނންމިައލީާނއެވެ.   
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  C 1

  C 2

  C 3

އިެކަސިއޒުގެ މާރކްތަކަކުން ިމ ގިޮޅި ފުުރަިއލުމަށް ފުރަތަހަމަ ތުނޑު ދޮންވަންދެން ހޫނުކޮށް ގީޮޅގެ 
މެދުން ފިެށގެން ބޭރުކިައިރޔަށް ިނންމާލީާނއެވެ. ގީޮޅގެ ބޭރުކިައިރ ިނންމިާއރު ތުނޑުގެ ހޫނިުމން ދަށްކޮށް 

ލްަސލަހުން ބޭރު ރޮނގާ ހަމަޔަށް ރޮނގުން ބޭރުނުވާ ވަރަށް އަންދަން ދްަސކުރަންވާނެއެވެ. 

ިމގީޮޅގިައ ކުރަހީާނ ކޮމާތަކެއްހެން ފެންނަ ިޑޒިައނެކެވެ. ތުނޑު ވަރަށް ދޮންކޮގެން ިފލާކޮޅުގިައ 
ޖައަްސިއ އަންދާލުމިާއ އެކު ކޮންމްެސ އަތަކަށް ތުނޑު ނަށްޓިައލީާނއެވެ. އަބަދުވްެސ ވިަކި ިލާކޮޅެއްގިައ 

ފެށުމުގެ ެކިުރން ިމ ިޑޒިައން ޕްރެކިްޓްސކޮއްލުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ިމގީޮޅގެ ކޮންމެވްެސ އެއް ކަނަކުން ވަރަށް ކިައިރކިައީރގިައ ކިުދ ޑޮޓްތަކެއް ކުރަހަން ފަށިައގެން 
އަނެއް ކަނަށް ިނންމިައލިާއރު ޑޮޓްތައް ދުރުކުރަމުން ފަނޑުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ިމގޮތަށް ކުރަހިާއރު 

ތުނޑު ޖެއޭްސ ބާރިުމނިާާއ ތުނޑުގެ ހޫނިުމން ކޮންޓޮރޯލް ކުރަން ދްަސކުރަންވާނެއެވެ.
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D 1

 D 2

 D 3

ރޮނގުތަކެއް  ފަނުްސރަކުން  ފަނޑުކޮށް  ދުރިުމނުގިައ   ިމިލީމޓަރުގެ   5 ީކިލިދގަށް  ިމގީޮޅގިައ 
ދަމިައލުމަށްފަހު ގަލަމުގެތުނޑު ވަރަށް ދޮންކޮށް ބަހައްޓިައގެން އެންމެ މިަތން ފުރަތަމަ ރޮނގާ ހަމައަށް 
ވަރުގެ  ނުޖެހޭ  ިކިރޔާ  ބިުރ  ރޮނގު  ދެ  އަންދިައލީާނ  ކުރަހިައ  ރޮނގުބިުރތަކެއް  ފަލަ  ީކިލހުރަހަށް 
ކުރިެހ  ކިުރން  މަޑުކޮށްލިައގެން  ކުޑަކޮށް  ދޮން  ތުނޑުގެ  ބިައ  ޖެހުނު  ދެން  ބަހަށްޓިައގެންނެވެ.  ޖާގަ 
ރޮނގުބިުރތަކަށް ވުރެ ފަނޑުކޮށް  އަންދިައލީާނއެވެ. ދެން ޖެހުނު ބިައ މީަތގިައކުރިެހ ރޮނގުބިުރތަކަށް 
ވުރެ ފަނޑުކޮށް ިކިރޔާާ އަަނދާ ވަރަށް ކުރެހުމަށްފަހު ދެން ނުކުރިެހި އޮޮތް ބިައ އަލުން ފަށްޓިައގެން ކިުރން 

ކުރިެހ ގޮތަށް ިރީޕޓް ކުރީާނއެވެ.

ގަލަމުގެތުނޑު މެދިުމންވަރެއްގިައ ބަހައްޓިައގެން ކުރެހޭ އެންމެ ފަލަ ރޮނގު ކުރެހޭ ގޮތަށް އެއްް 
ްސީޕޑެއްގިައ ދެރޮނގު ނުޖައަްސިއ ީކިލ ިދގަށް ކުރަހިައ ިނންމިައލީާނއެވެ.

ކުރެހުމުގިައ ިހޔިަނލާން ދްަސކުރުމަށް ިމގީޮޅގިައ ދައްކާފިައވާާ ގޮޮތަށް މަޑުމަޑުން ވަށްކޮށް ގަލަން 
ިހންގަމުން ގީޮޅގެ އެއްފަރާތުން ކުލަގަދަވާގޮތަށް ހޫނިުމން ވަރުވަރުކޮށްގެން ިނންމިައލީާނއެވެ.  
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ިފލާކޮޅުގެ  ފަށީާނ  އަބަދުވްެސ  ކުރެހުން  ކަނާތްތިެރއެއްނަމަ 
ވައަތް ފަރާތު މިަތން ފިެށގެންނެވެ. ިނންމީާނ ކަނާތްފަރާތު އެންމެ ިތީރ 
ކަނަށެވެ. ިމހެން ހަދަމުން ކުރިެހތަނެއްގިައ އަތްނުޖައަްސިއ ކުރެހުންް 
ކުރެހުމެއް  ތުރު  ިއި އަލުންް  ތަނެއްގިައ  ކުރިެހ  ންމިައލެވޭނެއެވެ.  ިނި
ާސފުކަރުދްާސކޮޅަކުން  ޭޝޑްކުރަންވެއްޖެނަމަ  ނުވަތަ  ކުރަހާނަމަ 
ކުރެހުމުގިައ އަތްޖެހޭ ތަން ފޮރުވަންވާނެއެވެ. ިމކުރެހުން މާފިުރހަމަނޫން 
ިމހެން  ިހތްވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ިނމެންދެން  ކުރެހުން  ނަމަވްެސ 

ޕްރެކިްޓްސ ކޮށްގެން ޕިައރޯ މްާސޓަރ ކުރިެވދާނެއެވެ.

ް ޕިައރޯކުރެހުން: ހަަސން އާދަމ



31



32

ު ޕިައރޯކުރެހުން: ހަަސން އާދަމް، ިއބުރިާހމް ފިައޒަރ
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ް ޕިައރޯކުރެހުން: ިއބުރިާހމް އީަޒމ



34

ޕިައރޯކުރެހުން: އިައިމނަތު ޒޫނާ 
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ް ޕިައރޯކުރެހުން: ިއކުރާމް ށީަރފ
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ް ލޭތު: މުހައްމަދު ނަީއމ
ް ޕިައރޯކުރެހުން: ހަަސން އާދަމ
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ފައުންޑަރ  ކްރާފްޓްްސގެ  އެންޑް  އާޓްްސ  ކިްރއިޭޓވް  ިލޔުއީްވ  ފޮތްް  ިމ 
ކުރެހުމިާއ  އިަދ  ކުރެހުމިާއ  އޭނާއީަކ  މިަނކެވެ.  އާދަން  މިައޒާން  އަލްފިާޟލް 
ގިުޅފިައވާ ފަންނުތައް ކަމުގިައވާ އަތްތިެރ މަަސއްކަތްތިެރކަމިާއ އިަދ ިޑޒިައިނންގ 
ފަދަ ިގނަ މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ އިަދ ިމ ދިައރާއަށް ވަރަށް ިގނަ ދުވްަސތަކެއް 
ރާއްޖިެއން  އިަދ  ބޭފުޅެކެވެ.  ބަހައްޓަވިައފިައވާ  ަޝއުޤުވިެރކަމެއް  ބޮޑު  ވަންދެން 
އަހަރު  2000ވަނަ  ކިުރއެރުވުމައްޓަަކިައ  މަަސއްކަތްތިެރކަން  ޘަޤީާފ  އުވެމުންދާ 
ެސންޓަރ އުފެއްދިެވއެވެ. އެ  ކްރާފްޓްްސ ޓްރިެއިނގް  އާޓްްސ އެންޑް  ކިްރއިޭޓވް 
ތަނުގެ މަޤަްޞދީަކ އުފެއްދުންތިެރ މަަސއްކަތްތިެރކަމިާއ އިަދ ިމ ދިާއރާއާ ގިުޅފިައވާ 
އިެކއިެކ މަަސއްކަތްތައް އުނގަންނަިއިދނުމިާއ އިަދ ިމ ފަދަ މަަސއްކަތްތަކުގެ ރޫޙް 
ިދރުވިައ އާލާކޮށް، އިަދ ރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ިމހާރު ޫސވިެނއަރުގެ 
ުސވިެނއަރތައް  ިގނަ  ކުރެވޭ  އެތެރެ  ޤައުމުތަކުން  ބޭރު  ިވއްކުމަށް  ގޮތުގިައ 
އާރިޓްސޓުންނަށް  ރާޖޭގެ  ޓިޫރޒަމުން  ިއތުރުން  ީމގެ  އީެހވުމެވެ.  މަދުކުރެވޭތޯ 

ބޭނޭ މަގުތަނަވްަސ ކޮށިްދނުމެވެ.  އާމްދީަނއެއް ިލި

އެ  ތެރޭގިައ  ދުވަހުގެ  އަހަރު   8 ިމީވ  އުފިެދގެން  ެސންޓަރ  ކިްރއިޭޓވް 
ިގނަ ކްޯސތަކެއް ިހންގިައ ިގނަ ދިަރވަރުންތަކަކަށް  ތަނުން ވީަނ ވަރަށް ކިާމޔާބު 
އުނގަންނަިއ ީދފައެވެ. ދިާއީމކޮށް އެ ތަނުގިައ އަބަދުވްެސ މަަސއްކަތް ދްަސކުރާ 

ކީުދން ިތބެއެވެ.

މާރކެޓްކުރުމަށް  ގަނެ  ތަކިެތ  ިމފަދަ  ހަދާ  ަންކޮޅުތަކުގިައ  އިެކި  ރާއްޖޭގެ 
"ހިެރޓޭޖް- ިގފްޓް ޮޝޕް" ގެނަމުގިައ ިހންގާ ިފހާރަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ކުރައްވަމުން  އޭނާ  ކިުރއެރުވުމައްޓަކިައ  މަަސއްކަތްތިެރކަން  ިދވީެހންގެ 
ިދވިެހ  އަހަރު  ވަނަ   2005 ކުރައްވިައ  ފާހަގަ  މަަސއްކަތްތައް  ިގނަ  ގެންދަވާ 

ަސރުކާރުން ވީަނ މިައޒާން އާދަމް މިަނކަށް ޚާއަްޞ ިއނާމެއް ދެއްވާފައެވެ.  
     

ު މަމްދޫޙް ވީަޙދު - މަންދ      

ފޮތް ިލުޔުނ ފަރާތާިއ ެބހޭގޮތްުނ
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