
ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ހަކުުރ ަމއަްޗށް ިދއާުމިއ ހިަށަގނޑަުގިއ ަދަގނޑުގަެބިއ 

ަމދުވުމްުނ މެދުވިެރވާ އީެނިމއާ ައީކ ިދވިެހާރއްޖަޭގިއ ާމަބނޑު ީމހްުނގެ ފަާރތްުނ 

ަވަރށް ިގަނިއްނ ފްެނަނަކމެކެވެ. ިމަކްނ ިމގޮތަށް މެދުވިެރަވީނ ކެއުމަުގިއ ގްެނގުޅޭ 

ުނަރނަގޅު އަާދތަކުގެ ަސަބބްުނެނވެ. އެހްެނަކމްުނ އެދަުވްސަވުރ ަބަދލު ައްނަނމްުނ 

ާދ ހިަށަގނަޑށިާއ ަބނޑަުގިއވާ ަދިރފުޅުގެ ހިެދބޮޑުވަުމށް ދެވެޭނ އްެނމެ ބޮޑު އީެހައީކ 

ހިަށަގނަޑށް ފަިއާދހިުރ ތަފާތު ބަާވތްތަކުގެ ކާާނ ބުޭންނކުުރމެވެ.

ކާނާގިައވާ ދަގަނޑުގަެބިއ ހިަށގަނޑަށް ަނގިައދޭ ިމންވަރު 
ިއތުރުކުރުމަށްޓަކާ ިވޓިަމނީްސ ިހމެނޭ ކާބަޯތކިެތ 

ކާވަގުތަުތކުގިައ ިހމަނާށެވެ. ިމާސަލކަށް އޮރެންޖް، ފޭރު 
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ލޭމަދުވުން

ާމަބނޑުވުމްުނ ހިަށަގނޑަުގިއ ލޭގެ ިމްނަވުރ %50 ައށް ިއތުުރވެ ިހތަށިާއ ލަޭދއުުރ 

ކުުރަމށް ަބަދލުތަކެއް ައިއްސ ހިަށަގނޑަުގިއވާ ގަުނަވްނތަކިާއ ަބނޑަުގިއ ބޮޑަުވމްުނ 

ައްނަނ ަދިރފުޅަށް ލޭފުޯރކޮށްދޭ ިމްނަވުރ ިއތުުރވެގްެނދެއެވެ. އެހްެނ ަކމްުނ ަބިލވެ 

ިއްނަނތާ ފަުރތަަމ ދަެމްސ ުނަވތަ ިތްނަމްސ ދަުވހުގެ ތެރަޭގިއ ލޭގެ އްެޗ.ީބ 

ަދށަށް ާދަކްނ ފާހަަގ ކުރެވެއެވެ. ތެލީެސިމާޔ ަބިލ ވުާރތަކާުރ ގޮތް ހްުނަނ ަނަމ 

ިގަނފަހަަރށް ތަްނކޮޅެއް ަދށަުގިއ ލޭ ހުުރްނ އަެކީށގްެނވެއެވެ. ިމފަަދ ައްނހަެނކު ަބިލވެ 

ިއނދެއްޖަެނަމ އްެޗ.ީބ ކިުރައށް ވުރެ ަދށަށް ިދއުމުގެ ފުުރަސތުބޮޑެވެ.

ަބނޑަުގިއވާ ަދިރފުޅު ހިެދބޮޑުވްާނ ބުޭންނވާ ަވަރށް ހަަކތަ ިލއަްބިއ ުނދެވްުނ	•

ަމިއީމހާގެ ހިަށަގނޑު ބުާރދަެރވެ، ަވުރަބިލވެ އިެކއިެކ ަބިލ ޖެހުމުގެ ފުުރަސތު ބޮޑުވޭ	•

ލޭ ަމދަުމިއްނ ިވހާ ަދިރފުޅު ިވހެއުމުގެ ތެރަޭގިއ ަމުރވުމުގެ ފުުރަސތު ބޮޑުވޭ	•

ތުއްތު ަދިރފުޅު ފިުރހަަމ ައށް ހިެދބޮޑުވުމުގެ ފުުރަސތު ކަުޑވެ، އުފެދުމަުގިއ ައިއބު 	•

ހުުރްނ އަެކީށގްެނވޭ

ަބިއގްެނ ިދއްުނ، ދަުވްސުނފާުރ ިވހެއްުނ، ިވހާ ަދިރފުޅުގެ ަބުރަދްނ ހްުނަންނވާ ަވަރށް 	•

ވުރެ ަދއްވްުނ.

ިވހެއުމުގެތެރަޭގިއ ަމްސތަުރުނވްުނ، ިގަނިއްނ ލޭފޭބްުނ ފަަދ ފާުރަނައށް ުނަރއްކާތިެރ 	•

ަކްނތައްތައް 

ބޯއެބުުރްނ	•

ބޮލަުގިއިރއުްސްނ	•

ީމހާ ދްޮނ ފޫޑުވްުނ 	•

ަވުރަބިލވެ ަވުރދަެރވްުނ	•

ޭނވާ ކުުރވްުނ	•

ލޭ މަދުވުމުގެ ޢަލާމާތަްތއް

ލޭމަދުވުމުން ަރއްކާތިެރވާނީްވ ިކިހނެއް؟

ައަޔްނ ުނަވތަ ަދނަގޑުގަެބަޔީކ ލަޭގިއ ިހމޭެނ ަރތް ާމއާްދ ަކމަުގިއވާ ީހމޮގްލިޮބްނ 	•

އުފެއްދަުމށް ބުޭންނވާ އްެނމެ މިުހއްމު އެއާްމއާްދ. 

ީހމޮގްލިޮބްނގެ އްެނމެ މިުހއްމު އެއް ަމަސއަްކތަީކ ހިަށަގނަޑށް ބުޭންނވާ 	•

އޮކިްސަޖްނ ފުއްޕާމިެއްނ ަނަގިއގްެނ ހިަށަގނޑުގެ އިެކ ިހާސބުތަކަުގިއވާ ެސލް ތަަކށް 

ގްެނގްޮސިދުންނ.

ތަފާތު ހަާލތްތަކަުގިއ ހިަށަގނޑްުނ ބުޭރވާ ލޭ ައލްުނ އުފެއްދަުމށް ވްެސ 	•

ަދނަގޑުގަެބިއ )ައަޔްނ( ބުޭންނވޭ.

ަދަގނޑުގަެބިއ ިގަނިއްނ އެކުލިެވފަިއވާ ކާާނ ކެއުމްުނ ލޭ ަމދުވުމްުނ ަވަރށް 	•

ފަޭސހިައްނ ަރއްކާތިެރ ވިެވާދެނއެވެ. ައިދ ފަިނވުމްުނ ަރއްކާތިެރވަުމށް ކަުރްނޖެހޭ 

ަކްނތައްތައް ކުުރަމީކ ލޭ ަމދުވުމްުނ ަރއްކާތިެރވަުމށް އީެހތިެރވެދޭ ަކމެކެވެ.

ަސިއ، ކީޮފ ފަަދ ބިުއްނ ތަކަުގިއ އެކުލެވޭ 	•

ަބއެއް ާމއާްދ ަކމަުގިއ ވާ ޓިެންންސ، ކީެފްނައީކ 

ަދނަގޑުގަެބިއ ހިަށަގނަޑށް ަނަގިއިދުނަމށް 

ހަުރްސައޅާ ާމއާްދައަކށް ވާުމިއއެކު ކަާވގުތުތަކަުގއިާއ 

ކެއަުމށްފަހު ައިދ ކެއުމުގެކިުރްނވްެސ ިމފަަދތަކިެތ 

ބުޭންނުނކާުރށެވެ.

ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ޤަވިާޢދްުނ ޑޮކަްޓަރަކށް ުނަވތަ ިސއީްޙ އީެހތިެރައަކށް ަދއަްކމްުނ 	•

ގްެނިދއްުނ

ލަޭމދުވަުމީކ ުނަވތަ އީެނިމކް ވަުމީކ ލޭ ޓްެސްޓ ކާުރިއުރ ލަޭގިއ ހްުނަންނވާ 	•

ިމްނަވަރށްވުރެ އްެޗ.ީބ )ީހމޯގްލިޮބްނ( ަދށްކޮށް ހުުރމެވެ. ލަޭގިއ ަދއުުރކާުރ 

އެއަްބަޔީކ ަރތް ކަުލިއަގިއ ހްުނަނ ިމެސލް ތަކެކެވެ. އްެޗ.ީބ ައީކ ލޭގެ ިމަރތް 

ެސލްތަކަުގިއ ަދަގނޑުގެ ަބާޔިއ އޮކިްސަޖްނ މިުޅ ހިަށަގނަޑށް އުފުލާދޭ ާމއާްދއެވެ.  

ލަޭމދުވުމުގެ ައަސުރ ލަޭގިއ އެކުލެވޭ ެސލްތަކްުނ ދޭހަކޮށްދެއެވެ. ައްނހެެނއްގެ 

އްެޗ.ީބ އާއްމު ގޮތެއަްގިއ ހްުނަންނ ވީާނ 11.5 އިާއ 13.5 ގާްރްމ ަޕެސްނާޓިއ 

ދެމެދަުގއެވެ. ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ  ީހމޯގްލިޮބްނ ހްުނަންނވީާނ 11 ައށްވުރެ ަދށުްނވާ 

ިމްނަވަރަކށެވެ. ލަޭމދުވަުމީކ ހިަށަގނޑަުގިއ ަދނަގޑުގަެބިއ ަމދުވުމުގެ ަސަބބްުނ ިދާމވާ 

އްެނމެ އާއްމު އެއް ަމއަްސަލއެވެ.

ލޭ މަދުވުމުގެ ފަރުވާއީަކ ކޮބާ؟
ލޭ ަމދުވަާކަމށް ަލފާކުރެވަޭނަމ ިޞއީްޙ އީެހތިެރއެއް ުނަވތަ ޑޮކަުޓރެއްގެ ަލފާ 	•

ައަވހަށް ހާޯދށެވެ. ައިދ ައަޔްނ ިގަނިއްނ ހްުނަނ ކާާނ ބުޭންނކާުރށެވެ. އޭގެތެރަޭގިއ 

ަދނަގޑުގަެބިއ ިގަނ ފިެހކަުލަގަދފަތް ައިދ ފިޯލކްއިެސޑް ިހމޭެނ އެއްޗިެހ ކެއުމަުގިއ 

ބުޭންނކުުރްނ.

ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ޤަވިާއދްުނ ޑޮކަްޓަރށް ދެއްކްުނ ައިދ ލޭ ަމދުވެފަިއހިުރތޯ 	•

ބެލަުމށް ޤަވިާޢދްުނ ލޭ ޓްެސްޓ ކުުރްނ.

ައަޔްނ ައިދ ފިޯލކް އިެސޑް އެކުލެވޭ ބްޭސ ާމަބނޑިުއުރަގާޔިއ ގާތްުނިކުރދިޭއުރ 	•

ބުޭންނކުުރްނ

ައަވްސ ައަވހަށް ުރިޅ ައްނަނ ގޮތްވެ ހްާސވާގޮތްވްުނ	•

ލޮލުގެ އެތެރެ ިތީރަކިއިރ ިފާޔތިޮށ ކަުލ ހުުރްނ	•

ިހުރަގނޑު ަމޑިުފާޔތިޮށ ކަުލިއަގިއ ހުުރްނ	•

ިނަޔފަިތތަކުގެ ކަުލ ަބަދލުވެ ބަޮޑށް ހުދުވެފަިއ ހުުރްނ	•

ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ލޭގެ ެސލް ިއތުުރކުުރަމށިާއ ަރިހްމ ަވުރަގަދ ކުުރަމށިާއ ަމްސ 

އުފެއްދަުމށް ައިދ ކަުޑަދިރފުޅުގެ ލޭ ިހނގާ ިނޒާމު އުފެދަުމށް ަދނަގޑުގެ ަބިއ ިއތަުރށް 

ބުޭންނވެއެވެ. ލޭ ަމދަުނަމ ިދާމވާެދެނ ަމއަްސަލތައް:

ލޭމަދުވުމީަކ ިސއީްޙގޮތުން ނަުރއްކާތިެރ މައަްސަލ އަކަށް ވީަނ ީކއްވެ؟

ކަާވގުތަުގިއ »ިސްޓިރކް އިެސޑް« ުނަވަތ ހުތުގެ ބަާވތެއް ބުޭންނކުުރމްުނ  ކަާތކިެތ 	•

ހަަޖމުވަުމށްފަހު ހިަށަގނަޑށް ަދަގނޑުގަެބިއ ަނަގިއ ިދުނމަުގިއ އީެހތިެރވޭ. ިމާސަލަކށް 

އޮރްެންޖ، ައނބު، ުނަވތަ ލުނބޯ ޖްޫސ 

ާމަބނޑު ދަުވްސަވުރ ަގވިާއދްުނ ައަޔްނ ައިދ ފިޮލކް އިެސޑްކެއްުނ	•

ަބިލވެ ިއުނމުގެ 3 ަމްސ ކިުރްނ ފިޮލކް އިެސޑް ބުޭންނކަުރްނ ފެށްުނ )ޑޮކަްޓރެއްގެ 	•

ަލފާގެ ަމިތްނ(

ިވހެއަުމށްފަހު ގާތްުނ ިކުރދޭ ދަުވްސަވުރވްެސ ައަޔްނ ަސޕިްލަމްންޓ ކެޔްުނ މިުހްނމު	•

ދަގަނޑުގެ ަބިއ )އަަޔން( އެކުލެވޭ ކާނާގެ ބާވަތަްތއް

މަުރނަގފަތް

ފިެހކަުލަގަދ ފަތް/ަމއާްސގުފަތް، ކީޮޕފަތް, ަކްނކްުނފަތް

ަސުރީބ ަމދު ަރތްކަުލިއަގިއ ހްުނަނ އެއަްގމު ަމްސ

ަކނޑު ަމްސ

ަކދުުރ

ީބްޓރްޫޓ

ަކާރ

ިބްސ

ތީޮޅގެ ބަާވތްތައް

ިހއްކާފަިއ ހްުނަނ މޭވާ 


