




ހަަމއަެކިނ ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމޭ ބުުނމުގެ ާމަނައީކ ކަުޑަދިރފުޅުގެ އުމުުރްނ 	•

ހަަމްސަވްނދްެނ ގާތްުނ ދިޭކުރގެ ިއތުުރްނ އެހްެނ އެއްވްެސ ކާއެއްޗެއް ުނަވތަ 

ބޯއެއްޗެއް ަދިރފުޅަށް ުނިދުނމެވެ. ީމގިެއތުުރްނ ފްެނވްެސ ބުޭނމެއް ުނވެއެވެ. 

)ގާތްުނދޭ ިކުރގެ ިއތުުރްނ ަދިރފުޅަށް ދެވެޭނ ހަަމއަެކިނ އެއަްޗީކ އަެދިރފުޅަށް 

ަޑކަްޓުރ ދެއްވާ ބޭހެވެ.(

ތުއްތު ދިަރފުޅަށް 6 މްަސ ފުރުމުން ގާތުން ިކރިުދނުމިާއއެކު 
ިއތުރު ކާނާދޭން ފަަށނީްވއެވެ.

ިއތުުރ ކާާނ ިދުނމޭ ބުުނމުގެ ާމަނައީކ ގާތްުނ ިކުރިދުނާމިއއެކު ކާާނގެ އެހްެނ 

ބަާވތްތައްވްެސ ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުނމެވެ. ގާތްުނ ިކުރިދުނާމިއއެކު ިއތުުރ 

ކާާނ ދްޭނ ފެށަުމީކ ަދިރފުޅު ފިުރހަަމ ަކާމއެކު ހިެދބޮޑުވަުމށް އީެހވެދޭ ައިދ 

ިސކުނިޑ ތަަރއީްޤ ކޮށްދެޭނަކމެވެ.

ތުއްތު ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 6 މްަސ ފުރުމުން ިއތުރުކާނާ ަތޢަާރފުކުރުން

ިއތުރު ކާނާ ިދނުމީަކ ކޮބާ؟?

ިއތުރު ކާނިާދނުމީަކ ގާތުން ދިޭކރުގެ ަބދަލުގިައ ދޭކާނާއެއް 
ނޫންކަން ހަނދާން ކަުރން ވާނެއެވެ.

ތުއްތު ދިަރފުޅަށް 6 މްަސވަންދެން ހަމައެކިަނ ގާތުނިްކރުދެއްވާ!
ކުޑަދިަރފުޅު އުފަންވުމަށްފަހު އުމުރުން 6 މްަސވަންދެން އެދިަރފުޅަށް ދޭން އެންމެ 

ަރނގަޅު ކާނާއީަކ މަންމަގެ ގާތުން ިލބޭ ިކރެވެ!



ިއތުރު ކާނާ ފަަށނީްވ ކޮނިްއަރކު؟

6 ަމްސަވްނދްެނ ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވާ ހިުރހާ ާމއާްދއެއް ގާތްުނދޭ ިކުރްނ ިލބުުނ 

ަކމަުގިއިވަޔްސ ހަަމްސފުުރމްުނ ހަަމއަެކިނ ގާތްުނދިޭކުރަގިއ ހްުނަނ ާމއާްދތަކްުނ 

ަދިރފުޅު ހިެދބޮޑުވަުމަކށް ުނފުދެއެވެ. އުޭރ ހްުނާނީނ ިއތުުރ ހަަކތަައށް 

ބުޭންނވެފައެވެ. ައިދ 6 ަމްސ ފިުރހަަމވިާއުރ އަެދިރފުޅުގެ ހަަޖްމކުުރމުގެ ިނޒްާމ 

ހްުނާނީނ ިއތުުރކާާނ ހަަޖްމކުރެވޭ ިމްނަވަރށް ތަަރއީްޤވެފައެވެ. 6 ަމްސފުުރމްުނ 

ިއތުުރ ކާާނިދުންނ ފަްސކޮށިްފަނަމ ކުއާްޖ ހިެދބޮޑުވްުނ ަލްސވެާނއެވެ.

އޭގެތެރޭގިައ:

އުމުުރްނ 6 ަމްސވުމްުނ ިއތުުރކާާނައށް ަދިރފުޅު ބުޭންނވުމްުނ އަެކމުގެ 	•

ިނާޝްނތައް ަދިރފުޅުގެ ފަާރތްުނ ފްެނާންނ ފަށެާނއެވެ.

ކާއެއްޗީެހަގިއ ައތަްލްނ ަމަސއަްކތްކުުރާމިއ އެހްެނީމހްުނ ކިާއުރ އަެކަމށް 	•

ަޝޢުޤުވިެރވަާކމުގެ ިނާޝްނތައް ފުެންނ

ތަކިެތ ައނަގަޔށްލްުނ	•

ކާތަކިެތ ހެފުމުގެ ަޙަރކާތް މުޫނ ަމއަްޗށް ގްެނަންނ ފެށްުނ	•

6 މްަސވުމުން ިއތުރުކާނާ ފަަށނީްވ ީކއްވެ؟



6 މްަސވުމުގެ ކިުރން ިއތުރުކާނާ ނުފަަށނީްވ ީކއްވެ؟

6 މްަސވުމުން ިއތުރުކާނާގެ ގޮތުގިައ ފަަށނީްވ ކޮންބާވަތެއް؟

ހަަރކާތްތިެރކަމާއެކު ދުޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތެއްގިައ ދިަރފުޅު 
ހިެދބޮޑުވުމަށް އެދަޭނމަ 6މްަސފުރުމުން ފިައދާ ހިުރ ކާނާ 

ދިަރފުޅަށް ދޭންފަށާށެވެ.

ާމައަވހަށް ިއތުުރކާާނ ދްޭނފެށުމްުނ ކާާނ ހަަޖްމކަުރްނ ަދިތވްުނ	•

ގާތްުނދޭ ިކުރްނ ިލބްެނވާ ާމއާްދތައް ިލބަުމށް ަދިރފުޅަށް ހަުރްސއެޅްުނ	•

ގާތްުނ ިކުރ އުފެދްުނ ަމދުވްުނ	•

ަދިރފުޅުގެ ިދފީާއ ިނޒަާމށް ުނަރނަގޅު ައަސުރކުުރްނ	•

ިއތުުރކާާނ ދްޭނފަށިާއުރ ފަހަަރކު ބަާވތެއް ތަޢަާރފްކޮށް 2-3 ދަުވްސވުމްުނ 	•

އެހްެނ ބަާވތެއް ިދުނމްުނ ަދިރފުޅު ަވިކބަާވތެއްގެ ކާާނައށް އެލާރިޖކް ވަާނަމ 

އެއެއްޗެއް ހޯދަުމށް ފޭަސހަވެާނއެވެ.

ތަފާތު ަރހަތަަކށް ަދިރފުޅު ހެޭންނ ފެށުމްުނ ހަަމ އަެކިނ މޭވާ ުނަވތަ 	•

ތަުރކީާރ ިދުނމުގެ ަބަދލަުގިއ ހިެދބޮޑުވަުމށް ބުޭންނވެާނ ހިުރހާ ާމއާްދތަކެއް 

ިލިބިދުނަމށަްޓަކިއ ތަފާތު ިގަނ ބަާވތްތަކުގެ ކާާނަދިރފުޅަށް ިދުނަމީކ 

މިުހއްމަުކމެކެވެ. އީެއ ގޮވާާމިއ އިެކކަުލކަުލިއގެ މޭވާއިާއ ތަުރކީާރ، ައިދ ކާާނގެ 

އިެކ ބަާވތްތަކްުނ ހިަށަގނަޑށް ިލއަްބިއދޭ ާމއާްދތައް ތަފާތުވެާނީތއެވެ.



ކާނާގެ އަޮލ ިމނިާއ ރާޅިުމން ހުނަްނނީްވ ިކިހނެއް؟

6މްަސ ފުރުމުން ިއތުރުކާނާ ިދނުމާއެކު ގާތުން ިކރިުދނުން 
ދެއަހަަރށް ނުވަަތ އެއަށްވުރެ ިއތަުރށް ކިުރަޔށް ގެނިްދޔުމީަކ 

ކުޑަދިަރފުޅަށް ވަަރށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ.

ފަުރތަަމ ދަުވްސަވުރަގިއވްެސ ަދަގނޑުގެ ާމއާްދ ިލއަްބިއދޭ ކާާނ    	•

)އެއަްގމު ަމްސ، މުގު،( ިހމުެންނ ަރނަގޅެވެ. ަދޅަުގިއ ަބްނދު ކުރިެވފަިއ 

ހްުނަނ ަމްސ ައިދ ޮސެސްޖ ފަަދ ތަކިެތ ުނދެއްވްުނ މިުހއްމެވެ.

ތުއްތު ކިުދްނަނށް ާޚއަްސކޮށްގްެނ ތައާްޔުރކޮށްފަިއ ހްުނަނ ަދޅަުގިއ 	•

ަބްނދުކިުރ ތައާްޔީރ ކާާނައށްވުރެ ގަޭގިއ ތައާްޔުރކާުރ ކާާނގެ ފަިއާދ ާމބޮޑެވެ. 

ިއތުުރ ކާާނ ދްޭނ ފަށިާއުރ، ތުއްތަުދިރފުޅަށް ތައާްޔުރކާުރ ކާާނ 	•

ހްުނަންނވީާނ، ަވަރށް ަމޑުކޮށް، ިހމްުނކޮށް ަޗްސކޮށްފަިއ ގާތްުނދޭ ިކަރށްވުރެ 

އަޮލކޮށެވެ. ަސމާުސަގިއ ހުަރލާފަިއ ހްުނާނެނފަަދ ިމްނަވަރަކށް ކާާނގެ އަޮލިމްނ 

ިހފަހައަްޓްނ ވެާނއެވެ. ާމބަޮޑށް ިދާޔވެއްޖަެނަމ ކާާނިއްނ ިލއަްބިއދޭ ހަަކތަ 

ަމދުވެާނއެވެ. ދްެނ ަމޑަުމޑްުނ ިދާޔއެއްޗިެހްނ، ަމޑުއެއްޗެއަްސށް ައިދ ަމޑަުމޑްުނ 

ހުަރ އެއްޗެއަްސށް ަބަދލުކޮށްލީާނއެވެ.



ކާއެއްޗިެހ ތައާްޔުރކުުރމުގެ ކިުރްނާނިއ ފަހްުނ ަރނަގޅަށް ައތްދޮވްުނ.	•

ކެއްކަުމށިާއ ކެއަުމށް ގްެނގުޅޭ ތަކިެތmަރނަގޅަށް ދޮވްުނ	•

މިެހފަަދ ތަކިެތްނ ކާއެއްޗިެހ ަރއްކާތިެރކުުރްނ	•

ަކއްކާފަިއ ހްުނަނ ތަކެއާްޗިއ ުނަކއްކާ ހްުނަނތަކިެތ ަވިކކޮށްފަިއ ބެހެއްޓްުނ	•

ަކއްކާފަިއވާ ތަކިެތ ަރއްކާކުުރމަުގިއ ަރނަގޅަށް ަމިތ ަބްނދުކޮށްފަިއ ބެހެއްޓްުނ	•

ކާއެއްޗިެހ ަރނަގޅަށް ރިޯފަލްނދްެނ ކެއްކްުނ	•

ަކއްކާފަިއ ހްުނަނ ތަކިެތ އޭގެ ތާޒަާކްނަމީތ ިދުންނ	•

ތަުރކީާރއިާއ މޭވާ ބުޭންނކުުރމުގެ ކިުރްނ ަރނަގޅަށް ދޮވްުނ	•

މުއަްދތު ހަަމވެފަިއވާ ތަކިެތ ބުޭންނ ުނކުުރްނ	•

ައިއްސައަލާމީރަގިއ ހްުނަނ ތަކިެތ ިފިނކެޑުވަުމށްފަހު ދަެވަނ ފަހަަރށް 	•

ިފިނކޮށްގްެނ ބުޭންނ ުނކުުރްނ

ަރއްކާތިެރ ގޮތުގިައ ކާނާ ަތއްޔާރުކުރުން

ދިަރފުޅަށް 1 އަހަރު ފުރެންދެން ކާނާ ަތއްޔާރު ކުރިާއރު 
މާމިުއ، ލޮނު އިަދ ހަކުރު ބޭނުން ނުކުރާށެވެ.



ަބިލވެ އުޅިޭއރުގިައ:

ގާތްުނ ިކުރދޭ ކުއްޖެއަްނަމ ިގަނިގަނިއްނ ިކުރީދ ައިދ ކްޮނމެ ފަހަަރކު ިކުރދޭ 	•

ަވގުތު ިއތުުރކަުރމްުނ ގްެނާދށެވެ.

ިއތުުރ ކާާނ ދްޭނ ފަށާފަިއވަާނަމ ަދިރފުޅަށް ިދާޔތަކިެތ ދެމްުނ ގްެނާދ ިމްނަވުރ 	•

ިއތުުރ ކާުރށެވެ.

ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ިގަނ ބަާވތްތަކެއް ިހމޭެނގޮތަށް ކާާނ ތައާްޔުރކޮށް 	•

ައަވްސައަވހަށް ަމދު އިެތކޮޅުކޮޅްުނ ކްާނދޭށެވެ. ައިދ ަދިރފުޅު އްެނމެ ަގާޔވާ ކާާނ 

ދެވޭތޯ ަބލާށެވެ.

ތުއްތަުދިރފުޅަށް ތައާްޔުރކާުރ ކާާނިދުނަމށް ކްާނދޭ ބުއްފިުޅ ބުޭންނކުުރްނ 	•

ަރނަގޅެއްނެޫނވެ. ަސަބަބީކ ފިުޅައށް ައޅާ ކާާނ ަވަރށް ބަޮޑށް ިދާޔކަުރްނ 

ޖެހީޭތ ކްާނދޭ ކާާނަގިއ ފްެނ ިގަނިވ ަވަރަކށް އިެއްނ ިލބޭ ހަަކތަ ަމދުވެާނއެވެ. 

ތުއްތަުދިރފުޅަށް 1 ައހުަރފުުރމްުނ އިާއލާގެ އެހްެނ މްެމަބުރްނވްެސ ަކިއބޮއެ 	•

ހާަދ ކާާނގެ ތެރިެއްނ ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދ ހިުރ ކާާނ ދްޭނ  ފަށާށެވެ.

ާމިގަނިއްނ ޖްޫސ ުނަވތަ ިކުރގެ ބަާވތްތައް ިދުނމްުނ ައަވހަށް ަބނޑުފިުރ 	•

ކަާވގުތަުގިއ ކިާހތުްނވާ ގޮތްވެއެވެ. ޕެކްެޓކޮށްފަިއ ހްުނަނ ޖޫހިާއ، ަކޅަުސިއ، 

ކީޮފ ައިދ ިފީޒބިުއްނތައްފަަދ ފަިއާދއެއް ެނތް ބިުއްނތައް ަދިރފުޅަށް ުނދޭށެވެ.

ާޚއަްސކޮށް ރަޭގނޑު ިނާދފަިއ އްޮނަނ ަގީޑަގިއ ބުއްފިުޅ، ިކުރ ޕެކްެޓ، ޖްޫސ 	•

ައިދ ިމންޫނވްެސ ަތކިެތ ަދިރފުޅަށް ިދުނމްުނ އަާދާޔ ިޚލާފަށް ަބުރަދްނ ިއތުުރވެ 

ފަަލވަުމށް ަމގުފަިހވެ، ަދިރފުޅު ބޮޑުވިާއުރ ަކިއބިޮއ އުޅުމުގެ ުނަރނަގޅު އަާދތައް 

ަދިރފުޅުގެ ިކަބިއަގިއ ައށަަގތާުމއެކު، ަދތްފަިނ ކެއުމުގެ ފުުރަސތު ބޮޑުވެއެވެ.

އެއްފަހުަރ ަޖއާްސ ކާއެއްޗެއް ތުއްތަުދިރފުޅު ުނކްާނ އުޅިެފަނަމ، ަގަދަކމްުނ 	•

ކްާނދްޭނ ނޫޅޭށެވެ. ައިދ އެހްެނ ފަހަަރކްުނ އެކާާނ ދްޭނ ަމަސއަްކތްކާުރށެވެ. 

ަބއެއްކިުދްނ އަާރހަތަަކށް ހެޭންނ ަވގުތު ަނގެާނއެވެ.

ތުއްތު ަދިރފުޅުގެ ަބނޑު ފުުރމްުނ ދޭހަކޮށްދޭ ިއާޝާރތްތައް ދެެނަގތްުނ 	•

މިުހއްމެވެ. އްާނމުގޮތެއަްގިއ އެކިުދްނގެ ަބނޑުފުުރމްުނ ކްާނދޭ ަސމާުސ 

ިދާމކުުރމްުނ ައެނއްފަާރތަށް މުޫނއެނބުުރްނ ުނަވތަ ައނަގ ަލއަްޕިއގްެނ ިއުނަމީކ 

ަބނޑުހިައަކްނ ިފލުމުގެ ިއާޝާރތެކެވެ.

ަސމާލުކަން ދޭނީްވ ކަނަްތއަްތއް:



އަަޔިޑން އަޅާފިައހުނަްނ ލަޮނީކ ދިަރފުޅުގެ ތޫނިުފިލކަން ިއތުރުކޮށީްދ ިޖްސމީާނގޮތުން 	•

ަތަރއީްޤވުން އަވްަސކޮށްދޭ ލޮނެކެވެ. ައަޔިޑްނ ައޅާފަިއހްުނަނ ލުޮނ ަބހައަްޓްނވީާނ 

ައިލުނަވްނަނހްެނ ައިދ ހުޫނވްެސ ުނވާ ތަެނއަްގއެވެ. ައަޔިޑްނލުޮނ އެޅްުނ 

އްެނމަެރނަގީޅ ަކއްކާ ިނމްެނ ަކިއިރީވަމއެވެ. ައިދ ައަޔިޑްނ ިގަނ ކުުރމުގެ 

ބުޭނމަުގިއ ިގަނިއްނ ލުޮނ ިދުނަމީކ ަރނަގޅަުކމެއް ނެޫނވެ. ަސަބަބީކ ލުޮނަގިއ 

ައަޔިޑްނ ހްުނާނީނ ބުޭންނވާ ިމްނަވަރށެވެ.

ތުއްތު ކިުދނަްނށް ިއނިގިލން ަނގިައ އިަދ އަތުން ިހފެހެއްޓޭނެފަދަ 
ކާނާ ދިޭއރު ކަރުގިައ ތިާށވެދާނެފަދަ ކާނާ ނިުދނުމަށް ަސމާލު 
ވާންވާނެއެވެ. )ިމާސލު: ހަރުކޮށް ހުނަްނ އޮށް، ކޮށާފިައ ހުނަްނ 

ކެރެޓް، މެޓާ، ޕޮޕްކޯން، ަނޓްްސ(



ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 6 މަހުގިައ ކާންދީޭނ:

ދުވަާލކު 2-3 ފަހުަރ ކްާނިދުނާމިއއެކު ައަވްސ ައަވހަށް ގާތްުނ ިކުރދްޭނވެާނއެވެ.

ފަށަިއަގްނަނިއުރ ކްާނދޭ ކްޮނމެ ަވގުތެއަްގިއ ދީޭނ 2 ުނަވތަ 3 މޭޒަުމީތ ަސމާުސގެ 

ކާާނ އެވެ. ައިދ އަެއށްފަހު ަމޑަުމޑްުނ ައަދދު ިއތުުރ ކަުރމްުނ ގްެނާދށެވެ.

ަވަރށް ިހމްުނކޮށް މުގާުރފަިއ، އަޮލކޮށް ުނަވތަ ިޗްސކޮށް ތައާްޔުރކޮށްފަިއވާ ކާާނ. 

ަނމަވްެސ ަސމަުސލުގިައ ހަރުލާފިައ ހުންނާނެފަދަ ިމންވަަރކަށް ކާނާގެ އަޮލިމން ިހފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ދުވަާލކު 2-3 ފަހުަރކްާނިދުނާމިއ އެކު ައަވްސ ައަވހަށް ގާތްުނ ިކުރދްޭނވެާނއެވެ. 

ަވަރށް ަމޑުކޮށަްކއްކާފަިއ، ިހމްުނކޮށް ަޗްސކޮށްފަިއވާ:

ިކަތއްފަހަރު؟

ިކހާ ިމންވަަރކަށް؟

ިކިހނެއް؟

ކޮންކަހަަލ ކާނާއެއް؟

ަބތް 

ިޗްސކޮށްފަިއވާ މޭވާ ަމޑުކޮށް ަކއްކާ ަޗްސކޮށްފަިއވާ ަބތް

ދްޮނކެޔޮ، ފަޅޯ، ައނބު ފަަދ މޭވާ ަސމަުސަލކްުނ ަކހާލާފަިއ ަދިރފުޅަށް ކެވޭ 

ަވަރަކށް ިޗްސކޮށްފަިއ ދިެވާދެނއެވެ. ުނަވތަ ަދަގނޑުގަެބިއ ިހަމާނ އެއްކޮށްފަިއ 

ހްުނަނ ީސިރައލް )ައަޔްނ ފިޮޓފަިއޑް ީސިރައލް( ަދިރފުޅަށް ިދުނމުގެ ކިުރްނ 

ިމތަކެއަްޗށް ގާތްުނ ަނގާފަިއވާ ިކުރފޮދެއް އެއްކޮށްލާފަިއ ަދިރފުޅަށް ދީޭނއެވެ. ިމގޮތަށް 

ކާާނތައާްޔުރކޮށްގްެނ ަދިރފުޅަށް ދިޭއުރ ިގަނބަާވތްތައް އެއްފަހާަރ ިދުނމުގެ ަބަދލަުގިއ 

ދީޭނ ފަހަަރކު ބަާވތެކެވެ.

އާބަާވތެއްގެ ކާާނއެއް ތަޢަާރފްކުުރމުގެ ކިުރްނ ކްޮނމެ އާބަާވތެއް ިދުނމުގެ ދެމެދަުގިއ 

2 ުނަވތަ 3 ދަުވްސ ަމޑުކޮށަްލްނވެާނއެވެ.

އެއަްގމަުމްސމޭވާ ތަުރކީާރ ިބްނިބ ޒުވިާރ 



ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 6 މަހިާއ 9 މަހާ ދެމެދު ކާންދީޭނ:

ިކިހނެއް؟

ކޮންކަހަަލ ކާނާއެއް؟

ިކހާ ިމންވަަރކަށް؟

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.

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

ކަުޑަދިރފުޅު ަބނޑުހިައވަާކަމށް ފްެނަނަނަމ، ިއތަުރށް 1 ުނަވތަ 2 ފަހުަރ ލިުއ 

ކާާނއެއްދޭށެވެ.

ިކަތއްފަހަރު؟

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

ަދނިޑ ައލިުވ

ަކއަްޓަލ

ކެރެޓު

މަުރނަގފަތް

ދްޮނކެޔޮ

އަެވކާޑޯ

ައނބުު

މުގު، ަކނޑަުމްސ، ކުކުޅަުމްސ ފަަދ ކާާނވްެސ ކާާނގެ ތެރަެއށް އެއްކުރިެވާދެނއެވެ.

ިޗްސކޮށްފަިއވާ ތަުރކީާރިޗްސކޮށްފަިއވާ މޭވާ



ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 9-12 މަހިާއދެމެދު ކާންދީޭނ:

ިކިހނެއް؟

ކޮންކަހަަލ ކާނާއެއް؟

ިކަތއްފަހަރު؟

ގާތްުނ ިކުރ ިދުނމުގެ ިއތުުރްނ ދުވަާލކު 3 ުނަވތަ 4 ފަހުަރ.

ކަުޑަދިރފުޅު ަބނޑުހިައވަާކަމށް ފްެނަނަނަމ، ިއތަުރށް 1 ުނަވތަ 2 ފަހުަރ ލިުއ ކާާނއެއް 

ދޭށެވެ.

ކިުދކޮށް ކޮށާފަިއ ުނަވތަ ިޗްސކޮށްފަިއވާ ކާާނ.

ތުއްތު ކިުދްނަނށް ިއނިގިލްނ ަނަގިއ ައިދ ައތްުނ ިހފެހެއްޓެޭނފަަދ ކާާނ. 

ިޗްސކޮށްފަިއވާ މޭވާއިާއ ތަުރކީާރ

ކުކުޅިުބްސ

ަކނޑަުމްސ

ކުކުޅަުމްސ

ރިޮށ

ިބްސަގނޑު

ތިުނކޮށް ކޮށާފަިއވާ މޭވާ

ހޯލް ިމލްކްޔަޯގރްޓ

ީޗޒް

ޕްާސާޓ

ތީޮޅގެ އޮށް

ަބތް

މުގު

ޒުވިާރ

ައތްުނ ކެވެޭނ ފަަދ ތަކިެތ:
ިބްސކޯދު

ފާރިޮށ

ޢިާއލާގެ އެހްެނ ީމހްުނ ަކިއބޮއެ އުޅޭ ކާާނ ތައާްޔުރ ކާުރިއުރ، ލުޮނ، ިމުރްސ ައިދ 

ހަވާދު އެޅުމުގެ ކިުރްނ ަދިރފުޅަށް ބުޭންނވަާވަރށް ެނގަުމށްފަހު، ަވިކްނ ަކއްކާލަުމށް ފަހު 

ިޗްސކޮށްފަިއ ަދިރފުޅަށް ކްާނ ދިެވާދެނއެވެ.

ތިުނކޮށް ކޮށާފަިއވާ މޭވާހޯލް ިމލްކްޔަޯގރްޓ

ގާތަްގނަޑަކށް 250 ިމިލީލަޓުރގެ ުނަވތަ 1/2  ޖޯޑެއްގެހާ ކާާނ

ިކހާ ިމންވަަރކަށް؟



ދިަރފުޅުގެ އުމުރުން 1 އަހަރިާއ 2 އަހަރިާއ ދެމެދު ކާންދީޭނ:

ިކިހނެއް؟

ކޮން ކަހަަލ؟

ިކަތއްފަހަރު؟

ގާތްުނ ިކުރިދުނމުގެ  ިއތުުރްނ 3 ުނަވތަ 4 ފަހުަރ.

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

ިކހާ ިމންވަަރކަށް؟

ގާތަްގނަޑަކށް 250 ިމިލީލަޓުރގެ ޖޯޑެއް ުނަވތަ އޭގެ 3/4 ަބިއ.

ޢިާއލާގީެމހްުނ ަކިއ ބޮއެ އުޅޭ ާމބަޮޑށް ކިުޅންޫނ ހަވާދަުމދު ކާާނ ައިދ ކިުދކޮށް ކޮށާފަިއ 

ުނަވތަ ިޗްސކޮށްލާފަިއ ހްުނަނ ކާާނ ަދިރފުޅަށް ކްާނ ދިެވާދެނއެވެ. 

ޢިާއލާގެ މްެމަބުރްނ ކެއަުމށިާއ ބިުއަމށް ބުޭންނކޮށްއުޅޭ ތަފާތު ބަާވތްތަކުގެ ތެރިެއްނ 

ިޞއަްޙތަށް ފަިއާދހިުރ ކާާނ ކަުޑ ަދިރފުޅަށްދޭށެވެ.

ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދ ހިުރ ކާާނގެ ހިުރހާ ަބިއތަކެއް ިހމޭެނ ގޮތަށް ިގަނ ބަާވތްތަކުގެ 

ކާާނ ބުޭންނކޮށްގްެނ ަދިރފުޅަށް ކްާނިދުންނ މިުހއްމެވެ.

ަބތް ަކނޑަުމްސ



ތުއްތު ދިަރފުޅަށް ިދނުމަށް ަތއްޔާރު ކުރިެވދާނެ ަބއެއް ކާނާ

ިމކްްސ ފުރުޓް 

ިބނިްބ ަބކުން

ކައްޓަަލ ިޕއީުރ 

ބުޭންނވާ ތަކިެތ:

ބުޭންނވާ ތަކިެތ:

ަކއަްޓަލ މެށަުމށްފަހު 4 ފަިޅައށް ފަޅާލަުމށްފަހު 

ކަުޑފްެނފޮދެއަްގިއ )ަކއަްޓަލ ިކިރާޔ ފުޮރވަޭވަރށް( 

ަކއްކާލާށެވެ. އަެއށްފަހު ަސމަުސލްުނ ުނަވތަ އުލެއް 

ބުޭންނކޮށްގްެނ ަޗްސކޮށްލާށެވެ. ަޗްސކުުރަމށަްޓކާ 

ކެއިްކ ފްެނފޮދު ބުޭންނކުރިެވާދެނއެވެ. 

ަކއަްޓަލ އާއެކު އެއްކުރިެވާދެނ އެހްެނ ބަާވތްތަަކީކ 

އާފަލް، ީޕްޗ، ގީްރްނ ީޕްސ، ަބަރބޯ، ކުކުޅަުމްސ 

ޔަޯގްޓ ފަަދ ތަކެއްޗެވެ.

ިމތަކިެތ ަރނަގޅަށް ދޮވެލަުމށްފަހު ިމކަްސުރްނ 

ަރނަގޅަށް އެއްކޮށްލާފަިއ ދޭށެވެ.

މުގިުރ ިބްނިބފުށުގެ ތެރަެއށް ިކުރފޮދު ައޅާފަިއ 

ރިޯފަލްނދްެނ ަކއްކާލާށެވެ. އަެއށްފަހު ިހހޫވުމްުނ 

ަދިރފުޅަށް ކްާނދޭށެވެ.

1/2 އާފަލެއް	•

1 ަވށް ދްޮނކެޔޮ	•

1/2 އޮރްެންޖ )ފިޮނ(	•

2 މޭޒަުމީތ ަސމާުސ ިބްނިބ )މުގާުރފަިއ(	•

1/2 ޖޯޑު ކިާށ ިކުރ ުނަވތަ އަާދވެގްެނ 	•

ަދިރފުޅަށް ދޭ ަދޅިުކުރ 

ް ދޮންކެޔޮ ޏަމްޏަމ

ބުޭންނވާ ތަކިެތ:

ދްޮނކެޔޮ ކޮޅިާއ ފަޅޯ ކޮޅު އެއްކޮށް ަޗްސކޮށްލާފަިއ ިކުރ 

ކޮޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ފަޅޮލުގެ ަބަދލަުގިއ ައލިުވ ކޮޅެއް ުނަވތަ 

އެވޮކާޑޯ ވްެސ ބުޭންނ ކުރިެވާދެނއެވެ.

1/4 ފަޅޯ	•

1/2 ދްޮނކެޔޮ	•

1 ުނަވތަ 2 މޭޒަުމީތ ަސމާުސ ިކުރ	•



ަތރުކީާރ ަބތް

ރިެހަބތް

އަލިުވ ގަރިުދަޔ 

ބުޭންނވާ ތަކިެތ:

ބުޭންނވާ ތަކިެތ:

ބުޭންނވާ ތަކިެތ:

ހަނޑޫ ކޮޅިާއ މުގު ކޮޅު ަމޑުވްާނ ަކިއިރވުމްުނ ކެރްެޓ ކޮޅިާއ ތިޮޅ ކޮޅު އެއްކޮށްލާ 

ފްެނފާޮދިއ މުގިުރ ހަނޑޫކޮޅު އުނދްުނ ަމއަްޗށް 

އާުދލާށެވެ. ހަނޑޫކޮޅު ަރނަގޅަށް ަމޑުވުމްުނ މުގިުރ 

ރިެހކޮޅިާއ ފަތްކޮޅު އެޅަުމށްފަހު އުނދްުނަމިތްނ ބާލާށެވެ.

ައލިުވ ކަުޑ ަގުރިދަޔ ފޮދެއަްގިއ ަމްސކޮޅާއެކު 

ިޗްސކޮށްލާފަިއ ދެއިްވާދެނއެވެ.

2 ަސމާުސ ހަނޑޫ 	•

ކަުޑ ކެރްެޓ ކޮޅެއް	•

1 ަސމާުސ ީރނދޫ މުގު	•

2 ތިޮޅ	•

5 މޭޒަުމީތ ަސމާުސ މުގިުރ ހަނޑޫ	•

1 ޖޯޑު ފްެނ	•

2 ަސިއ ަސމާުސ މުގިުރ ރިެހ	•

2 ަސިއ ަސމާުސ ަކްނކްުނ ފަތް	•

ކަުޑ ަގުރިދަޔ ަމްސކޮޅެއް	•

ަގުރިދަޔ )ލުޮނ ުނލާ ަކއްކާފަިއ(	•

1/2 ައލިުވ ފުެނ ަކއްކާފަިއ	•

ކެއްކަުމށް ފަހު ަގުރިދަޔ )ލުޮނުނލާ ަކއްކާފަިއވާ( ައިދ ަމްސކޮޅަކާއެކު ިމކަްސަރށް ައޅާ 

އަޮލކޮށް ިގާރލަުމށް ފަހު ަދިރފުޅަށް ކްާނދޭށެވެ.

ތަުރކީާރ ަބތް ތަފާތު އިެކ ތަުރކީާރ، މުގު ައިދ ަމްސ ުނަވތަ ިބްސ ިހަމަނިއގްެނވްެސ 

ހިެދާދެނވެ.



މުގު ަބކުން

މަުރނގަތިޮޅ ަބކުން

ބުޭންނވާ ތަކިެތ:

ބުޭންނވާ ތަކިެތ:

ހަނޑުލިާއ މުގު، ތިޮޅ ކޮޅު ާސފުކޮށް ދޮވެލަުމށްފަހު ަރނަގޅަށް ަމޑުކޮށްލާށެވެ. ަމޑުވުމުގެ 

ކިުރްނ ތެޔޮ ފޮދެއް ައޅާލާށެވެ. މުގުކޮޅު ަރނަގޅަށް ަމޑުވުމްުނ، ލުޮނ ުނލާހިުރ ކަުޑ 

ަގުރިދަޔ ފޮދެއް ައޅާ ަޗްސކޮށްލީާނ އެވެ. އަެއށްފަހު މަުރނަގފަތް ކޮޅު ކޮށާލާފަިއ 

ަބތްކޮޅިާއ އެއްކޮށްލަުމށްފަހު ކަުޑަދިރފުޅަށް ދީޭނއެވެ.

ހަނޑޫ ކޮޅު ދޮވެލަުމށްފަހު ކަުޑ ތެޔޮކޮޅެއް އެޅަުމށްފަހު ފުެނަގިއ ަކއަްކްނ އާުދށެވެ.  

މަުރނަގ ތިޮޅކޮޅު ަކހާލާފަިއ ަބތްކޮޅުގެ ތެރަެއށް ައޅާފަިއ ދްެނހިުރ ހިުރހާ ބަާވތެއް 

އެއްކޮށްލަުމށްފަހު ަބތްކޮޅު ިހނދީުނާމ ބާލާށެވެ.

15 ގާްރްމ ހަނޑޫ	•

40 ގާްރްމ މުގު )ީރނދޫ ައިދ ަރތް މުގު(	•

ތަުރކީާރ ތެޔޮފޮދެއް	•

2 ތިޮޅ	•

2-3 ގާްރްމ މަުރނަގ ފަތް	•

1 މަުރނަގ ތިޮޅ )ަމޑުކޮށްފަިއ( 	•

1/4 ިފާޔ	•

2 ިއްނިޗ ަމްސކޮޅެއް  	•

)ަކނޑަުމްސ، ފަުރަމްސ، ކުކުޅަުމްސ(

1/4 ޖޯޑު ހަނޑޫ	•

ކަުޑ ތެޔޮ ފޮދެއް	•

ކާންދޭ ގިަޑއީަކ ދިަރފުޅަށް އުފާވިެރ ވަގުތުކޮޅަކަށް ހަދާށެވެ. 
ފިައދާ ހިުރ ަރނގަޅު ކާނާ ިދނުމުގެ ިއތުރުން ދިަރފުޅު ފިުރހަމަ 
ގޮތުގިައ ހިެދ ބޮޑުވުމަށްޓަކިައ ކުޅުމިާއ ކްަސަރތުގެ ިއތުރުން 
ލިޯބން ދިަރފުޅާ ވާހަކަ ދައްކާ އެކުގިައ ކޮންމެ ދުވަހަކުވްެސ 

ވަގުތު ހޭދަކުރުމީަކ ވަަރށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ.





ިއތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް

ިޞއީްޙ ިޚދުމަތްދޭ ހިުރހާ މަރުކަޒަުތއް 
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