
1 12 11 10 9 8

ިޗްސމޭގެ ކެންަސރު (ިލވަރ ކެންަސރު)
ިޗްސމޭގެ ކްެނަސރ ޖެހޭ ަސަބބުތައް ައިދވްެސ ހިޯދފައެއް 

ުނވެއެވެ. ަނަމވްެސ ިޗްސމޭގެ ކްެނަސރ ޖެހަުމށް ަމގުފަިހކޮށްދޭ 
ަސަބބުތައް ަވީނ ހިޯދފައެވެ، އޭގެތެރަޭގިއ ިހމެެނީނ:-

ަބނގާުރ ބުޭންނކުުރްނ  •
ހަެޕަޓިއިޓްސ ީބ ައިދ ީސ ގެ ަބިލޖެހްުނ  •

ިޗްސމޭ ހަލާކުވްުނ  •
ހަކުުރ ަބިލ ޖެހްުނ  •

ަބޔެއަްކހަަލ ިވހަ ާމއާްދ ގެ ައަސުރކުުރްނ.   •
ދްުނފަތުގެ ިއްސިތއާުމލް ކުުރްނ  •

ިޗްސމޭގެ އްެނމެ އްާނމު ކްެނަސަރީކ ”ހަެޕޓެޮސިލއަުލރ 
ކިާސޯނާމ“ އޭ ިކާޔ ކްެނަސރެކެވެ. ކްެނަސރ ިޗްސމޭ ައށް 

ޖެހަުމށް ފަހު އެހްެނ ގަުނަވްނތަަކށްވްެސ ފެތިުރާދެނއެވެ.

މާެޓްސިޓަސިއޒް ުނަވތަ އެހްެނގަުނ ަވަނކްުނ ކްެނަސރ ފެތުުރމްުނ 
ޖެހޭ ކްެނަސރ އެހާ ފޭަސހިައްނ ިޗްސމަެޔށް ފެތުުރމުގެ 

ަސަބަބީކ ިޗްސމަެޔީކ ލޭ ާސފުކޮށްދޭ ގަުނަވްނ ަކމަުގިއ ވެފިައ، 
ލޭ ާސފުކުުރމުގެ ތެރަޭގިއ ކްެނަސރ ފެތުރީެނއެވެ. އްާނމުކޮށް 
ިޗްސމަެޔށް ކްެނަސރ ފެތުރޭ އެހްެނ ގަުނަވްނތަށް ަކމަުގިއ 

ިހމެެނީނ ކޯލްޯނ (ގޮހުޮރ)، ޕްެނކިްރއްޭސ، ަބނޑު، ފުއްޕާމޭ ައިދ 
އަުރަމީތ ކްެނަސުރްނެނވެ.

ާ ޮނން ހޮޖިްކން ިލމްފޯމ
އަލާމާތަްތއް:

ިމ ަބީލގެ ައލާާމތްތައަްބރާޯސ ަވީނ ިމ ަބިލޖިެހފަ ހިުރ ގަުނަވާނ 
ައިދ ކްެނަސރ ފެތުރޭ ބުާރިމަނށެވެ.

ރަޭގނޑު ާދ ިހއްލްުނ (ިނާދ ތަްނަމިތ ައިދ ަލިއްނހިުރ   •
ައްނަނއުުނ ތެމަޭވަރށް، ިނާދތަްނ ާމ ހުޫނ ނަޫންސ ާދ 

ިހއްލްުނ)
އްާނމު ގޮތެއަްގިއ ހްުނ ައއާުމިއ ީހކުެރވްުނ  •

ަކާރ، ިކިހިލފައާްޗ، އުކުޅަުވޅަުއިދ އެހިެނހްެނ   •
ތަްނތަުނަގިއ ގޮއްލްުނ

ހިަށަގނޑު ލިުއވްުނ  •
ކެއުްސްނ ުނަވތަ ޭނވާ ކުުރވްުނ. ިމހްެނ ިދާމަވީނ   •
ތަިއަމްސ ގްލްޭނޑުްނަވތަ މޭގެ ިލްމފް ޯނޑްތަަކށް ކްެނަސރ 

ޖެހުމްުނ ޭނވާލާ ހިޮޅައށް ިފތޭގޮތް ވުމްުނެނވެ.
ަބނޑަުގިއ ިރއުްސްނ ުނަވތަ ަބނޑު ދުޅަވްުނ، ކާ ިހތް   •

ުނވްުނ، ަބނޑު ހުަރވްުނ، މޭ ުނަބިއކުުރާމިއ ހޮޑުލެވްުނ.
ކްެނަސރ ިސކުނިޑ ައށް ފެތުުރމްުނ ބޮލަުގިއ   •

ިރއުްސްނ ައިދ ިފްޓ ޖެހޭގޮތް ިދާމވްުނ، ަކްނަކާމިއ ިވްސަންނ 
އަުދގޫވްުނ، ީމހާގެ އުޅަުމށް ަބަދލު ައއްުނ ފަަދ ައލާާމތްތައް 

ފެެނއެވެ.
ަގިއ ކެހްުނ.  •

ޕޮްރްސޓޭޓް ކެނަްސރ

އަލާމާތަްތއް

ކަުޑަކމާުދ ިނޒަާމށް ޖެހޭ ަމއަްސަލތައް
ކަުޑަކމު ުނދެވްުނ  •

ކަުޑަކމާުދްނ ފައަްޓްނ އަުދގޫވްުނ ައިދ ހުއްޓަުވްނ   •
އަުދގޫވްުނ

ހާއަްސކޮށް ރަޭގނޑު، ައަވްސ ައަވހަށް ކަުޑަކމާުދްނ   •
ޖެހްުނ، 

ކަުޑަކމާުދިއުރ ކަުޑ އިެތކޮޅުކޮޅްުނ ައއްުނ  •
ކަުޑަކމާުދިއުރ ހުއިްޓ ހުއިްޓފިައ ފެށްުނ  •

ކަުޑަކމާުދ ިއުރ ތަދުވްުނ  •
ކޮޅުުނވްުނ  •

ކަުޑަކމާުދ ތަކީެތަގއިާއ ަމިނ ބުޭރވިާއުރ ލޭ ހުުރްނ  •
ބަުރަކިށަގާޔިއ، އަުނަގނޑަުގާޔިއ ައިދ ފަަލަމްސ   •

ަގނޑަުގިއ ިރއުްސްނ

ިމިއްނ އެއްވްެސ ައލާާމތެއް ފިެނއްޖަެނަމ ަލްސުނކޮށް ޑޮކަްޓރެއް 
ގެ ަލފާއިާއ ފުަރވާ ހާޯދށެވެ.

އެއްވްެސ ަސަބަބކިާއ ުނލާ ހިަށަގނޑުލިުއވްުނ  .1
ބަާވތްތައް  ކެއުމުގެ  ުނަވތަ  ުނކޮށް  ަކްސަރތެއް  އެއްވްެސ 
ިހކަޭނަމ  ިޙލާފަށް  އަާދާޔ  ުނކޮށް  ަމދު  ަބަދލުުނކޮށްނީޫނ 

ޑޮކަްޓަރކިާއ ަމްޝަވާރ ކާުރށެވެ.
ަބނޑު ފުއްޕްުނ  .2

ިގަނ  ަބނޑަުގިއ ަވިއހެދްުނ ުނަވތަ ަބނޑުފުއްޕަުމީކ އްާނމުކޮށް 
ިތބެވޭ  ައޅުާނލާ  ުނީދ  ަސާމލަުކމެއް  ބޮޑު  ައްނހުެންނަނށާްމ 
ަކމެކެވެ. ަނަމވްެސ އްާނމުކޮށް ކްޮނމެ ދަުވހަކު ަބނޑު ފުއްޕާފަ 
ދިެމހުރެއްޖަެނަމ  ިމަކްނ  ައށް  ހަފްތާ  ދިެތްނ  ައިދ  ހްުނަނަނަމ 
އޯވިޭރައްނ  ފަހުަރ  ަބއެއް  ިމީއ  ހާޯދށެވެ.  ަލފާ  ޑޮކަްޓރެއްގެ 

ކްެނަސރ ގެ ައަލާމތަަކށްވްެސ ވާެދެނއެވެ.

އަުރަމއަްޗށް ައްނަނ ަބަދލުތައް   .3
ގޮށެއް  އަުރަމީތަގިއ   ، ުނކިުރަޔްސ  ޗެކް  ަބލާ  ައިމއަްލަައށް 
ަލިއިފއާްޔ ަބއެއްފަހުަރ ފާހަަގ ކުރިެވާދެނއެވެ. ަނަމވްެސ އަުރަމީތ 
ކްެނަސރ ޖެހުމްުނ ފްެނަނ އެހްެނ ައލާާމތްތައްވްެސ ހުރެއެވެ. 
ަވަރށް  ަރތްވަުމީކ  ުނަވތަ  ބޯވެ  ހްަނަގނޑު  އަުރަމީތގެ  އީެއ 
ގެ  ކްެނަސރ  ުނަރއްކާތިެރ  ަވަރށް  ފްެނަނ  ަނަމވްެސ  ަމދްުނ 
ގެ  ކްެނަސރ“  ބްރްެސްޓ  ”ިއްނފްލެމަޭޓީރ  ބަާވތެއަްކަމށްވާ 
ުނަވތަ  ައިއްސ  ަބަދލެއް  ަވއަްގނަޑށްވްެސ  ައިދ  ައލާާމތެކެވެ. 
ަނަމ ޑޮކަްޓރެއްގެ  ަކްނ ފާހަަގ ކުރިެވއްޖެ  ައްނަނ  ިދަޔ އެއް 

ަލފާ ހާޯދށެވެ.
ދަުވްސ  އެހްެނ  ންޫނ  ަވުރަގިއ  ދަުވްސ  ަމއަްސުރ   .4

ތަކަުގިއ ކިުރަމިތ ފާަރތްުނ ލޭ ައއްުނ 
ަގވިާޢދްުނ ަމއަްސުރަކްނތައް ޖެހޭ ީމހެއްގެ ިމންޫނ ދަުވްސަވރެއަްގިއ 
ކިުރަމިތފާަރތްުނ އަާދާޔ ިޙލާފަށް ލޭ ައްނަނަނަމ ުނަވތަ ިއއަްދިއްނ 
ަލފާ  ޑޮކަްޓރެއްގެ  ައްނަނަނަމ  ލޭ  ައެނއްކާ  ފަހްުނ  ކެނޑޭ 
ައލާާމތަަކށްވްުނ  ކްެނަސރގެ  އްެނޑޯމްެޓިރައލް  ިމީއ  ހާޯދށެވެ. 
ައއަުމީކ ކޮލޯރެކަްޓލް ކްެނަސރ  އަެކީށގްެނވެއެވެ. ގޮހުޮރްނ ލޭ 

ގެ ައލާާމތަަކށްވްުނވްެސ އަެކީށގްެނވެއެވެ.
ަގިއގެ ހަަމށް ައްނަނ ަބަދލުތައް  .5

ަސާމލުވްުނ  ަބަދލުތަަކށް  ައްނަނ  ަކޅިުތަލަޔށް  ހްުނަނ  ަގިއަގިއ 
މިުހްނމެވެ. އީެއ ހަމުގެ ކްެނަސރ ގެ އްެނމެ އްާނމު ައލާާމތެވެ. 
ަސާމލަުކްނ  ަބަދލުތަަކށްވްެސ  ައްނަނ  ކަުލަޔށް  ހަމުގެ  ައިދ 
ިދުންނ މިުހްނމެވެ. ައިދ ާމިގަނ ިއްނ ހްަނފޮޅްުނފަަދ ަކްނަކްނ 

ވަާނަމ ޑޮކަްޓރެއްގެ ަލފާ ހޯދްުނ މިުހްނމެވެ.
ިދުރަވްނ އަުދގޫވްުނ  .6

(ީއަސފަަގްސ)   ކާހިޮޅގެ  އަުދގޫވަުމީކ  ިދުރަވްނ  އެއްޗިެތ 
ކްެނަސުރގެ ައލާާމތެކެވެ. 

އްާނމު ގޮތެއަްގިއ ލޭ ުނފްެނަނ ތަްނތަުންނ ލޭ ފުެންނ  .7
ައަސުރ ހްުނަނަކްނ  ކަުޑަކމާުދިއުރ ުނަވތަ ބޮޑަުކމާުދިއުރ ލޭގެ 
ައލާާމތަަކށް  ގެ  ކްެނަސރ  ކޯލްޯނ  ިމީއ  ކުރެވަޭނަމ،  ފާހަަގ 
ވާެދެނއެވެ. އްެނމެ ފަހަަރކު ލޭގެ ައަސުރ ފުެނަންސ ީމ ައިދ 
ިގަނިގަނ  ަނަމވްެސ  ުނވާެދެނއެވެ.  ައަލާމތަަކށް  ގެ  ކްެނަސރ 
ިއްނ ލޭގެ ައަސުރ ހްުނަނަނަމ ަލްސ ުނކޮށް ޑޮކަްޓރެއްގެ ަލފާ 

ހަޯދްނވެާނއެވެ.
ަބނޑަުގިއ ިރއުްސާމިއ ާމޔްޫސވްުނ  .8

ަބނޑަުގިއ ިރއުްސާމިއ ާމޔްޫސވްުނ ފާހަަގ ކުރެވަޭނަމ މިެޑަކލް 
ޗަެކޕެއް ހެދްުނ ަރަގޅުވެާނއެވެ.

kencswru 

denegwncnWne awlWmWtctwac

ކެނަްސރ ަބީލގެ ަބޔެއް އަަލމާތަްތއް:

ފުާރވާ ތަްނތަްނ ފޭަސހުަނވެ ިގަނދަުވްސވްުނ  •
ކިުރަމިތ ފާަރތްުނ އަާދާޔ ިޙލާފަށް  ލޭ ައއްުނ    •
ުނަވތަ އެހްެނ ބަާވތެއްގެ ިދަޔއެއް (ިޑްސާޗްޖ)    

ައއްުނ  
ގޮއް ލްުނ ުނަވތަ ަގނޑުލްުނ ަނަވތަ ހްަނަގނޑު    •

ބޯވްުނ (އަުރަމިތ ުނަވތަ އެހްެނ ގަުނަވްނތަކުގާ)  
ަކުރަގިއ ައޅިައަގތްުނ ުނަވތަ ިދުރަވްނ އަުދގޫވްުނ    •

ުނަވތަ ަބނަޑށް އަުދގޫވްުނ(ހަަޖމުގަެސަބބްުނ)   
ަގިއަގިއހްުނަނ ަކޅިުތަލ(މޯލް) ުނަވތަ އަުމށް (ވްާޓ)   •

ަބަދލުތަކެއް ައއްުނ  
ަރަގޅުުނވެ ކެއުްސްނ ުނަވތަ ައޑުކަުރިކވްުނ  •

ބޮޑަުކމިުދޔްުނ ުނަވތަ ކަުޑަކމިުދޔަުމށް ަބަދލަުއއްުނ  •

ަކަމކިާއ ުނލާ ަބނަޑށް އުނަދގޫވްުނ (ހަަޖމުގަެސަބބްުނ)  .9
(ހަަޖމުގަެސަބބްުނ) އީެއ  އަުދގޫވަާނަމ  ަބނަޑށް  ުނލާ  ަކަމކިާއ 
ކާހިޮޅ (ީއަސފަަގްސ)، ަބނޑު، ުނަވތަ ަކުރގެ ތެރޭގެ ކްެނަސރ 
ޑޮކަްޓރެއްގެ  ިމހްެނވަާނަމ  އްާނމުކޮށް  ައލާާމތެވެ.  ފަުރތަަމ  ގެ 

ަލފާ ހާޯދށެވެ.
ައނަގިއގެ ތެރަެއށް ައްނަނ ަބަދލުތައް   .10

ައނަގިއގެ  ކާުރީމހްުނގެ  ިއްސިތޢާުމލު  ދްުނފަތުގެ  ޙާއަްސކޮށް 
ތެރަޭގިއ ުނަވތަ ދުލަުގިއ ހުދު ތަްނތަްނކޮޅު ހުރޭތަޯބލާ ިމަކަމށް 
ަސާމލުވްާނ ޖެހެއެވެ. ިމީއ ކްެނަސަރށް ަމގުފަިހވާ ިލއުކޮޕްލިޭކއާ 
ައނަގިއގެ  ަބިލ  ިމ  ުނކުރިެވއްޖަެނަމ  ަބއްޔެކެވެ. ފުަރވާ  ިކާޔ 
ައލާާމތެއް  ިމިއްނ  އަެކީށގްެނވެއެވެ.  ަބަދލުވްުނ  ކްެނަސަރށް 

ފިެނއްޖަެނަމ ަލްސުނކޮށް ޑޮކަްޓރެއްގެ ަލފާ ހާޯދށެވެ.
ިރހްުނތައް ުނަވތަ ތަދުތައް  .11

ިރހްުނތައް   ުނަވތަ  ވާތަދުތައް  ގުޅުމެއެްނިތ  ަވިކަކަމކާ 
ައލާާމތެކެވެ.  ގެ  ކްެނަސރ  ަކހަަލ  ަބޔެއް  ިއތުުރވަުމީކވްެސ 
ަނަމވްެސ ަވިކ ަކަމކިާއ ގުޅުމެއެްނިތ ވާތަާދިއ ިރހަުމީކ ކްެނަސރ 

ގެ ަސަބބްުނ ިދާމވާ ަކމެއް ނެޫނވެ.
ިލްމފް ޯނޑް ތަަކށް ައްނަނ ަބަދލުތައް   .12

އެހިެނހްެނ  ައިދ  އުކުޅަުވޅަުގިއ  ިކިހިލފީަތަގިއ،  ަކުރަގިއ، 
ައލާާމތެކެވެ.  ގެ  ކްެނަސރ  ަބޔެއް  ލަުމީކ  ގޮށް  ގަުނަވުނަގިއ 
ިމަކްނ ފާހަަގކުރެވަޭނަމ ަލްސުނކޮށް ޑޮކަްޓރެއްގެ ަލފާ ހާޯދށެވެ.

ހްުނ ައއްުނ  .13
ތަެނއް  ުނޖިެހ،  ރޯގާ  ިމާސަލަކށް   ) ުނލާ  ަކަމކިާއ  އެއްވްެސ 
ހަލާކުުނވެ) ާމ ިގަނިގަނ ިއްނ ހްުނ ައއަުމީކވްެސ ކްެނަސރ ގެ 
ައލާާމތެކެވެ. ިމނަޫންސ ައިދ ހަމުގެ ކަުލ ީރނދޫވަާނަމ ުނަވތަ 
ބޮޑަުކމާުދތަކީެތގެ ކަުލައށް ަބަދލެއް ައްނަނ ަނަމ ަލްސ ުނކޮށް 

ޑޮކަްޓރެއްގެ ަލފާ ހާޯދށެވެ.
ަވުރަބިލވްުނ.  .14

އީެއ  ަވުރަބިލވްުނ  ައަބދު  ިހލާފަށް  އަާދާޔ  ުނަލިއ  ަކަމކާ 
ކްެނަސުރގެ ައލާާމތަަކށް ވާެދެނއެވެ. ަނަމވްެސ ިމހްެނ ިދާމވާެދެނ 

އެހްެނ އެތައް ަސަބބެއްވްެސ ހުރާެދެނއެެވެ. 
ިގަނދަުވްސ ަވްނދްެނ ކެއުްސްނ.  .15

ކެއުްސަމީކ އްާނމުކޮށްރޯގާ ޖެހުމްުނ ުނަވތަ އެލީާޖއެއްގެ ަސަބބްުނ 
ުނަވތަ ބޭހެއްގެ ަސަބބްުނވްެސ ިދާމވާެދެނ ަކމެކެވެ. ަނަމވްެސ ާމ 
ިގަނދަުވހަށް ިދގުދެމްެނާޏ، ިމާސަލަކށް 4_3 ހަފްތާ ިދގުލަާނަމ 

ަލްސުނކޮށްޑޮކަްޓރެއްގެ ަލފާ ހާޯދށެވެ.
w w w. c a n c e r . o r g . m v

Cancer Society of Maldives
1st Floor, Ma. Milano, Rahdhebaimagu

Male’ 20159, Republic of Maldives | Telphone: 7505500
mail: csm@cancer.org.mv

ިޗްސމޭގެ ކްެނަސުރ

ިތީރގިައ ިމވާ ކަންކަމުން އެއްވްެސ ކަމެއް ިދމާވެއްޖެ ަނމަ ކެނަްސރ 
ަބީލގެ އަލާމާތެއް ތޯ ބެލުމަށް އަވަހަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ަލފާ ހޯއްދަވާ:



އަލާމާތަްތއް :

އަުރަމީތަގިއ ަގނޑުލްުނ  •
ިކިހިލފީަތަގިއ ގޮއްލްުނ ުނަވތަ ދުޅަވްުނ  •

ައިޑކޮޅު ތަކެއް ފަަދިއްނ ހަމުގެ އާޮމްނަކަމށް ަބަދލު    •
ައއްުނ 

ަވއަްގަޑށް ަބަދލު ައއްުނ ުނަވތަ ަވއަްގނޑްުނ ިދަޔ   •
ައއްުނ

ފުރަުސތު ބޮޑީުމހުނަްނީކ :

އުމުުރްނ ދަުވްސީވ ީމހްުނ  •
ގާތްުނ ިކުރުނދޭ ީމހްުނ  •
ަދިރަމިއުނވާ ައްނހުެންނ  •

ހޯމްޯނ އެކުލެވޭ ބްޭސ ބުޭންނކާުރ ީމހްުނ  •
ަމއަްސުރ ަކްނތައް ައަވހަށް ޖެހްުނ ުނަވތަ     •

ިއއަްދިއކްެނޑްުނ ަލްސވާ ީމހްުނ
އަާދާޔ ިހލާފަށް ބަޮޑށް ފަަލީމހްުނ  •

 
ަރއްކާތިެރވުމަށް ކުރިެވދާނެ ކަނަްތއަްތއް : 

ައލާާމތެއް ފުެނމްުނ ަލްސުނކޮށް ޑޮކަްޓަރށް ދެއްކްުނ  •
ކްޮނމެ ަމހަކު ައިމއަްލ ައށް އަުރަމިތ ަބލާ ޗެކްކުުރްނ  •
40 ައހުަރްނ ަދށުގެ ައްނހުެންނ އަުރަމީތގެ ްސކްޭނ   •
ހެދްުނ ައިދ ިތްނ ައހުަރްނ އެއަްއހުަރ ޑޮކަްޓަރށް ދެއްކްުނ
އަުރަމީތަގިއ ަގނޑުލާފަ ހިުރަނަމ ައހަަރކު އެއްފަހުަރ   •
މެމޯގާްރްމ(އަުރަމީތގެ ހާއަްސ އެކްްސރޭ) ހާަދ ަގނޑުތައް 

ޓްެސްޓކުުރްނ (ަބއޮޕީްސ ހެދްުނ)

7 6 5 4 3 2

އަލާމާތަްތއް:

ކިުރަމިތ ފާަރތްުނ ިދަޔ ައއްުނ  •
ަމއަްސުރ ދަުވްސ ަވުރ ންޫނ ިއުރ ކިުރަމިތ ފާަރތްުނ    •

ލޭ ައއްުނ
ިޖްނީސ ގުޅްުނ ިހްނގުމްުނ ލޭ ައއާުމިއ ތަދުވްުނ  •

އަާދާޔ ިޙލާފަށް ހިަށަގނޑުލިުއވްުނ  •
ބަުރަކީށަގ ިރއުްސްނ  •

ފުރަުސތު ބޮޑުވާ ކަނަްތއް:

ާސފު ތިާހުރަކްނ ކަުޑވްުނ  •
އްެޗ.ައިއ.ީވ ޖިެހފިައވްުނ  •
އްެޗ.ީޕ.ީވ ޖިެހފިައވްުނ  •

ިގަނ ީމހްުނާނިއއެކު ިޖްނީސ ގުޅްުނިހްނގްުނ  •
ޅަ އުމުުރަގިއ ަކިއވިެނ ކުުރްނ  •
ދްުނފަތުގެ ިއްސިތޢާުމލް ކުުރްނ  •

ަރއްކާތިެރވުމަށް ކުރިެވދާނެ ކަނަްތއަްތއް:

އްެޗ.ީޕ.ީވ ވެކިްސްނ ޖެހްުނ  •
ައހަަރކު އެއްފަހުަރ ަގިއީނ ޗަެކޕް ހެދްުނ   •

ކްޮނމެ 3 ައހަަރކު އެއްފަހުަރ ޕެޕްްސިމައރ ހެދްުނ  •
ކްޮނމެ 5 ައހަަރކު އެއްފަހުަރ ީވ.ައިއ.އޭ ހެދްުނ  •

އޯވީަރގެ ކެނަްސރ
ިގަނ ފަހުަރ އަޯވީރގެ ކްެނަސރ ގެ ައލާާމތްތައް ކީުރކޮޅަުގިއ 

ުނފެެނއެވެ، ައިދ ފްެނަނީނ ަވަރށް ފަހްުނ ެނވެ.

އަލާމާތަްތއް:

ަދށަްބނޑަުގިއ ިރއުްސްނ  •
ަބނޑު ފުއްޕްުނ  •

ަބުރަދްނ ލިުއވްުނ  •
ބަުރަކީށަގިއ ިރއުްސްނ  •

ޭނވާ ކުުރވްުނ  •
ަގވިާޢދްުނ ަމއަްސުރ ަކްނތައް ުނޖެހްުނ  •

ފުރަުސތު ބޮޑުވާ ކަނަްތއް:
ިގަނ ދަުވްސ ަވްނދްެނ ހޯމްޯނބްޭސ ބުޭންނ ކުުރްނ  •

ހިަށަގނޑު އަާދާޔ ިހލާފަ ފަަލވްުނ  •

ަރއްކާތިެރވުމަށް ކުރިެވދާނެ ކަނަްތއަްތއް:

ިވހާ އުމުުރގެ ހިުރހާ ައްނހުެންނ ަގވިާޢދްުނ މިެޑަކލް   •
ޗަެކޕް ހެދްުނ، ހާަދިއުރ ަގިއީނ ޗަެކޕް ައކިާއ ޕެޕްްސިމައރ 

ހެދްުނ
40 ައހުަރްނ ަމީތގެ ައްނހުެންނ، މިެޑަކލް ހާަދިއުރ   •

ަބނޑުގެ ްސކެޭނއް ހެދްުނ
އަޯވީރ ަގިއ ިޓއަުމރ އެއް ުނަވތަ ިސްސޓެއް ިއްނަނަމ،   •

ިޓއަުމ ާމަކރ ީސ އޭ 125 ޓްެސްޓ ހެދްުނ
ަޝއްކު ކުރެވޭ ިސްސޓެއް ުނަވތަ ިޓއަުމރ އެއް ފިެނއްޖެ   •

ަނަމ ަބއޮޕީްސ ހެދްުނ

ކޯލޯ ރެކްޓަލް ކެނަްސރ 
(ބޮޑު ގޮހޮރުގެ ކެނަްސރ)

އަލާމާތަްތއް:

ިގަނ ފަހުަރ ކޯލޯ-ރެކަްޓލް ކްެނަސރ ގެ ަވިކހާއަްސ 
ައލާާމތްތަކެއް ުނހުރެއެވެ. ިމީއ ިމހުާރ ިގަނަވމްުނ ައްނަނ 

ކްެނަސރެކެވެ. 
ަބނޑަުގިއ ިރއުްސްނ ައިދ ަދށަްބނޑަުގިއ ިރހުމެއް ހުުރްނ  •

ބޮޑަުކމާުދ ތަކީެތަގިއ ލޭގެ ައަސުރ ހުުރްނ  •
ބަޭރށް ިހްނގްުނ، ަބނޑުހުަރވްުނ، ުނަވތަ ބޮޑު   •

ަކމިުދއުމަުގިއ ަބަދލުތަކެއް ފުެންނ
ބޮޑަުކމާުދ ތަކިެތ ިހަމވްުނ  •

އެއްވްެސ ަސަބަބކިާއ ުނލާ ހިަށަގނޑު ލިުއވްުނ  •
ބޮޑަުކމާުދްނ އަުދގޫވްުނ  •

ކޯލޯ ރެކްޓަލް ކެނަްސރ ޖެހޭ ަބއެއް ަސަބބަުތއް 
އިަދ ފުރަުސތު ބޮޑުވާ ަބއެއް ކަންކަން:

60 ައހުަރްނ ަމިތވްުނ  •
ަކޅު ަންސލު ގެ އެމިެރކާ ީމހަަކށްވްުނ ުނަވތަ ިއުރަމީތ   •

ޔަޫރޕް ީމހަަކށްވްުނ
ގިެރ ަބަކިރ ފަަދ ަޖަނވުާރގަެމްސ ުނަވތަ އެފަަދތަކީެތގެ   •

ަމހުގެ ބަާވތްތައް ިގަނ ިއްނ ބުޭންނ ކުުރްނ
ކޯލޯ ރެކަްޓލް ޕިޮލޕްްސ ހުުރްނ  •

ގޮހުޮރ ދުޅަވެ، ަރތްވެ، ފުާރވެފާ ހްުނަނ ަބއްޔެއް ހުުރްނ  •
އިާއލާ ަގިއ ިމ ކްެނަސރ ޖިެހފިައވާ ީމހެއް ހުުރްނ  •

އަުރަމީތ ކްެނަސރ ަބިލ ހުުރްނ  •

ަރއްކާތިެރވުމަށް ކުރިެވދާނެ ކަނަްތއަްތއް:

ކޯލޯ ރެކަްޓލް ކްެނަސރ ޖެހުމަުގިއ އީެމހަކު ކާބޯ   •
ތަކީެތގެ ަދއުރެއް ވެއެވެ. ިގަނ ިއްނ ތެލުގެ ބަާވތް ބުޭންނ 
ކުުރާމިއ، ިގަނ ިއްނ ަޖަނވުާރގެ ަމްސ ބުެންނކުުރްނ ައިދ 
ފިައަބރ ހްުނަނ ބަާވތްތައް ަމދްުނ ބުެންނކުރެވޭ ަނަމ ިމ 
ަބިލ ޖެހަުމށް ަމގުފަިހވެއެވެ. ަނަމވްެސ ަބޔެއް ިދާރާސ 

ތަކްުނ ަދއްކާގޮތަުގިއ ިގަނިއްނ ފިައަބރ އެކުލެވޭ ބަާވތުގެ 
ކާާނ ގެ ބަާވތް ތަަކށް ކެޔްުނ ަބަދލުކުުރމްުނވްެސ ިމ 

ކްެނަސރ ޖެހުމުގެ ފުުރަސތު ކަުޑއެއް ުނވެއެވެ. އެހްެނަކމްުނ 
ިމގުޅްުނމިުޅްނ ާސފެއް ުނވެއެވެ.

ދްުނފަތުގެ ިއްސިތޢާުމލު ކުުރާމިއ ަބނގާުރ   •
ބުޭންނކުުރްނ އީެއ ިމކްެނަސރ ޖެހަުމށް ަމގުފަިހ ކޮށްދޭ 

ަކްނަކމެވެ. އްާނމު ގޮތެއަްގިއ ކޯލޯ ރެކަްޓލް ކްެނަސރ ައށް 
ފުަރވާ ކަުރީނ ފަުރަގްސ ފާަރތު ަބިލ ަކމަުގިއވާ ަޕިއލްްސ 

ުނަވތަ ހަެމރިޮއޑްްސ ައށް ފުަރވާ ކާުރގޮތަށެވެ.

ފަުރަގްސ ފާަރތްުނ ލޭ ައްނަނ ަނަމ ަލްސުނކޮށް   •
ޓްެސޓެ ކަުރއްވާށެވެ.

ަބޑުގެ ކެނަްސރ:
އަލާމާތަްތއް:

ަބނޑުގެ ކްެނަސރ ގެ ކީުރ ކޮޅަުގިއ ިގަނ ައލާާމތްތަކެއް 
ުނފެެނއެވެ. ަނަމވްެސ އްާނމު ކޮށް ފްެނަނ ަބޔެއް ައަލާމތްތަަކީކ،

ަބނަޑށް އަުދގޫވްުނ(ހަަޖމުގަެސަބބްުނ) ުނަވތަ ތަދުވްުނ  •
ކެޔުމުގެ ފަހްުނ ަބނޑު ފުއްޕާގޮތްވްުނ  •

މުޭނަބިއ ކާުރ ގޮތް ވްުނ  •
ކިާހތުްނވްުނ  •

މޭ ައްނާދގޮތްވްުނ  •

ިމ ދްެނެނިވ ައލާާމތްތައް ފިެނއްޖެ ަނަމ ީވ އްެނމެ ައަވހަަކށް 
ޑޮކަްޓރެއްގެ ަލފާ ހާޯދ ޓްެސްޓކޮށް ފުަރވާ ހާޯދށެވެ. ަބޔެއް ފަހުަރ 
ަބނޑުގެ ކްެނަސރ ާމ ބޮޑަުވުރވާ ފަހްުނ ނީޫނ އެހްެނ ައލާާމތެއް 

ުނފިެނ ހުރާެދެނއެވެ.

ަބނޑުގެ ކެނަްސރ މާ ބޮޑުވަރު ވުމުން ފެނަްނ އަލާމާތަްތއް

ަބނޑުގެ ަމީތަގާޔިއ ައިދ މެދަުގިއ ިރއުްސްނ  •
ބޮޑަުކމާުދ ތަކީެތަގިއ ލޭގެ ައަސުރ ހުުރްނ (ަބޔެއް ފަހުަރ   •

ބޮޑަުކމާުދ ިއުރ ަކޅުކަުލިއަގ ުނަވތަ ތުާރ ހްެނ ހުުރްނ)

ހޮޑުލާުމިއ ހޮޑުލިާއުރ ލޭގެ ައަސުރ ހުުރްނަރިހމުގެ ދޮރުގެ ކެނަްސރ:އަުރމީަތ ކެނަްސރ:   •
ހިަށަގނޑު ާމ ބަޮޑށް ލިުއވްުނ  •

ކެޔުމުގެ ފަހްުނ ަބނޑަުގިއ ިރއުްސާމިއ ަބނޑު ފުއްޕްުނ  •
ަވުރދަެރވާުމިއ ަވުރަބިލވްުނ ައިދ ލޭ ަމދުވްުނ  •

ިމިއްނ އެއްވްެސ ައލާާމތެއް ފިެނއްޖަެނަމ ަލްސުނކޮށް ޑޮކަްޓރެއްގެ 
ަލފާ ހާޯދށެވެ.

3_2 ހަފްތާ ވިާއުރވްެސ ަރނަގޅުުނވެ ކެއުްސްނ  •
ދަުވްސވާހްެނ ކެއުްސްނ ބޮޑުވްުނ  •

ިގަނިގަނިއްނ މަޭގިއ ައުރަދފްުސ ިހފާ ރޯގާ ޖެހްުނ  •
ކެއާްސ ިއުރ ލޭގެ ައަސުރ ހުުރްނ  •

ވާގޮތެއް ޭނނިގ ާމބަޮޑށް ެނވާ ކުުރވްުނ  •
ވާގޮތެއް ޭނނިގ ާމބަޮޑށް ަވުރަބިލވްުނ ައިދ ީމހާ   •

ަވުރދަެރވްުނ
ވާގޮތެއް ޭނނިގ ާމބަޮޑށް ހިަށަގނޑު ލިުއވްުނ  •

މަޭގިއ ުނަވތަ ކޮނޑަުގިއ ައަބާދިއ ައަބދު ިރއުްސްނ  •

މާ އާންމުނޫން އަލާމާތަްތއް

ިއނިގިލތަކުގެ ިސފަައށް ަބަދލު ައއްުނ، ިމާސަލަކށް   •
ިއނިގީލގެ ކޮޅުތައް ލެބްުނ ުނަވތަ ިއނިގިލތަކުގެ ކޮޅުތައް 

ބޮޑިެތވްުނ
ިގަނ ިގަނ ިއްނ ހްުނ ައއްުނ   •

ިދުރަވްނ އަުދނގޫވްުނ ުނަވތަ ިދުރވާ ިއުރތަދުވްުނ  •
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