
 

 

 ަވރަިއްށ ަފުހ 

  ދިރުިއުޅްނުކރިައްށ ެގްނިދުއން 

 ވަރިއަކީ މަރުޙަލާއެއް

ޢާއިލާގައި މީހަކު ދިޔާވީމާ އިޙްސާސް ކުރެވޭފަދައިދް މީހަކު 

ވަރިވުމުދް ވެސް އެދްމެ ފުރަތަމަ ޝޮކެއް ލިބެއެވެ. ދެދް އެކަމާ 

ހިތާމަ ކުރަދް ފަފައެވެ. އެދްމެ ފަހުދް ދިރިއުޅުދް މިހާރުގެ 

ދިވެސް އުފާ  އި އަ ޅުމުގަ ވެ. ދިރިއު ފް ހޭދެދް ފަފައެ ޙާލަތަ

ޙާޞިލްކުރެވިދާދެކަދް ދެދެގަދެ ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކޮފްފައި މިޞްރާބު 

ފް  މަ އު ދި ދް ފް ގެ އަ ރި ދް ކު ޅު އު ރި ދް ދި މު ލު ފް ކޮ ލު ދަ ބަ

 ފަސޭހަވާދެއެވެ. 

 

ވަރިއާއި ބެހޭ ގޮތުދް ކުރިދް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ދަމަ އެކަދް 

 ތަޙައްމަލް ކުރަދް ފަސޭހަވާދެއެވެ.

 

 ވަރިވުމުދް ކުރެވޭ އިޙްސާސްތައް

 ޝޮކް 

 ޤަބޫލުދުކުރެވުދް 

 ރުޅި 

 މާޔޫސްވުދް 

 އެއްޗެއް ގެއްލިދިޔުމުގެ އިޙްސާސް 

 މަޑުމަޑުދް ކުރިއަފް ދިއުދް 

 އާ ދިރިއުޅުމެއް ފެފުދް 

ހަދދާދް ބަހައްޓަދްވީ ކަދްތައްތަކަކީ ވަރީގެ ސަބަބުދް ދިމާވާ 

ކ ކަދްތައްތައް އަދި އިޙްސާސްތައް އެކިމީހުދްދަފް ތަފާތުވާދެކަދް

 އެކަމަކު ކޮދްމެ މީހަކުވެސް މަޑުމަޑުދް އާ ޙަޔާތެއް ފަފާދެކަމެވެ.

 

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތައް އައި ބަދަލު ކުދިދްދަފް ވިސްދައިދީ އެ 

 ކުދިދްގެ އުއްމީދުތަކަފް ބަދަލުގެދްދަދް އެހީތެރިވެދޭފެވެ.

 ވަރިއަކީ ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ވަރަފް ދަތި އުދދަގޫ މަރުޙަލާއެއް

 މިކަދްތައްތައް ލުއިފަސޭހަވާދީ އަމިއްލައަފް:

  ަޙަޔާތުގައި މިކަހަލަކަމެއް މެދުވެރިވެދާދެ ކަމަފް އަމިއްލ

 ދަފްސަފް ވިސްދައިދީ ޤަބޫލުކޮފްގެދް.

  ުދަފްސަފް ތެދުވެރިވެގެދް ކުދިދްދަފް ތެދުވެރިކަމާއެކ

 ލޯބިދީގެދް.

 .ްކެތްތެރިކަމާއެކު ކުރިމަތިލައިގެދ 

 ެއެހެދްމީހުދްދާ ގުޅިގެދް ގާތްތިމާގެ މީހުދްދާ ރައްޓެހިދްގ 

 އެއްބާރުލުމާއި ހިތްވަރު ލިބިގެދް.

 .ްއަމިއްލަ ދަފްސު ކުފްވެރިދުކުރުމުދ 

 .ްޢަޒުމާއި ހިތްވަރުދ 

މިއީ އުފާވެރި  –ވަރިއަކީ ދިމުމެއް ދޫދް 

 ޙަޔާތެއްގެ ފެފުމަފްވެސް ވެދާދެ...

ު  ެ  ެެެ ޯ ީެލ މެމ  ެފ
 ޖަސް ީސްެބީލްޑީްނގ
 ފުރަތަމަެފަްނގީފީލެ 

 އ  ީޑްަމގުެ
 ދީވމީހރ އްޖެމ، މ ލމ
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ވަރިއަކީ ދިރިއުޅުމަފް ދުހަދުބޮޑު ބަދަލު ގެދުވާ ކަމެކެވެ. މީގެ 

ދް  ޅެ ދި އު ކަ ދް އެ ކި އި ވަ ފަ ޅެ އި އު ގަ ކީ އެ ކު ދް އެ ބު ބަ ސަ

މެދުވެރިކުރުވައެވެ. ވަރީގެ ސަބަބުދް ގެއްލިގެދްދާ ކަދްތައްތަކުގެ 

 ތެރޭގައި:

 ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަދް

 ޢާއިލާ އާއި ގެދޮރު

 އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުދް

 މާލީ އެހީތެރިކަދް

 

 ؟މީހުދް ވަރިވަދީ ކީއްވެ

  ާދެމީހުދްގެ ދޭތެރޭގައި އޮދްދަ ގުޅުދް ކުޑަވެގެދް. ޝައުޤުވަރިވ

ކަދްތައްތަކާއި ޢަޒުމް ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުދް ވާހަކަ ދެއްކުދް 

 މަދުވެގެދް.

  ްޖިދްސީ ކ  ފައިސާގެ ކަދްތައްތަކުގައާއި   -ޚިޔާލު ތަފާތުވުދ

 ގުޅުމާއި ދެމަފިރިދްގެ ޢާއިލާގެ ސަބަބުދް.

 .ްއިޙްތިރާމް ދެތިދިއުދ 

 .ްއަދިޔާވެރިވުދ 

 .ްތެދުވެރިކަމާއި އިތުބާރުދެތުދ 

 

ކޮދްމެ ސަބަބަކާއި ހެދި ވަރިވި ކަމުގައި ވިޔަސް މީގެ ސަބަބުދް 

 ދިރިއުޅުދް ތަފާތު ގޮތަކަފް ބައްޓަދް ކުރަދްޖެހޭ.

 

ވަރީގެ ސަބަބުދް މެދުވެރިވެދާދެ ކަދްތައްތައް އެދގި މިކަދްތައްތައް 

 ތަޙައްމަލްކުރަދް އެދގުމަކީ ވަރަފް މުހިއްމު ކަމެއް.

 ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި ޙައްލުތައް

 

ގިދަ ދުވަސްތަކަކު ކާވެދި   : އެކަދި ދިރިއުޅެދް ދަސްކުރުދް   -ހ 

ކޮފްގެދް އުޅެފައި އެކަދި ދިރިއުޅުމަކީ ވަރަފް އުދދަގޫ ކަމަކަފް 

ދާދެ   ހަރު ކ  ވެ އި ފަ އް ބަ ދެ ވެ އަ ރަ ފް މާ ބު ހަރަ އް ފަ އެ ބަ

ކަދްތައްތައް ކުރަދް ފޫހިވާގޮތްވޭ އަދި އެކަދިވެރިކަދް އިޙްސާސްވާ 

 ގޮތްވޭ.

 ބައެއް ޙައްލުތައް 

ގިދަ ގިދައިދް ޢާއިލާ އާއި ރައްޓެހިދްދާއި އެކީ 

ކުރުދް  ދަ ކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ކ  ވަގުތު ހޭ އެ ކި އެ

 އެމީހުދްދާއި އެކީ ބައިވެރިވުދް.

އަމިއްލަ ވަގުތުތައް ކޮދްމެވެސް ކަމެއް ކުރުމުގައި 

ގައި   . ހޭދަކުރުދް  އްގެ ގޮތު ކަފް: ހޮބީއެ މިސާލަ

 ފޮތްކިޔުދް.

 

އެކަދި ދިރިއުޅުދް ހޭދަކުރަދް   ކުދިދް ބަލާ ބޮޑުކުރުދް:   -ފ 

ޖެހުމުދް ދަރިދްދާ އެކީ ހޭދަކުރަދް ލިބޭ ވަގުތު މަދުވާ ގޮތްވެއެވެ. 

ދްވެ  ވެ. މިހެ އެއީ ކުދިދް އެކަމަފް ބޭދުދްވާ ވަގުތުތަކުގައެ

 ދިރިއުޅުމަފް ބަދަލުތައް ގެދްދަދް ޖެހޭ.

 ބައެއް ޙައްލުތައް

ސް  ވެ މެ ދް ދް ކޮ ލަ ފް ކޮ ޖާ ކީ މަ ދާ އެ ދް ދި ކު

ޅެއް ޚާއްސަކޮފްފައި ބާއްވާފެވެ. އަދި  ވަގުތުކޮ

 ކުދިދްގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅޭފެވެ.

 ވަރި
 ގޭތެރޭގެ ޒިދްމާތައް ދެގުދް/ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް: -ދ

ގޭތެރޭގެ ޒިދްމާތައް އެކަދި އެކަކު ދަގަދްޖެހުމަކީ ވަރަފް ބުރަ ކަމަކަފް 

އް  ތަ އް ތަ ދް ފް ކަ ތަ ވޭ ގޮ ދެ މެ އެ ދް ފް އެ ހަރަ އް ފަ އެ . ބަ ވެ އެ ދެ ދާ ވެ

އް  ތަ އް ތަ ދް ރާ ކަ ފް ކު ކޮ މު އް އި ޢާ ގަ ލު ދަ ގެ ބަ . އޭ ވެ އެ ދެ ވި ރެ ކު ދު

ބަދަލުކޮފްލަދްޖެހިދެއެވެ. އެދްމެ މުހިއްމު ކަދްތައްތައް ކޮފްފައި ބައެއް 

އްތައް ކުރުދް  ފަހު އެހެދް ކަދްތަ ދުމަފް ކަދްދި ކަފް އިސް ތައްތަ ކަދް

 ފަސްކޮފްލަދްޖެހެއެވެ.

 ބައެއް ޙައްލުތައް

ގޭތެރޭގެ ކަދްތައްތަކުގައި ވީވަރަކުދް ކުދިދްގެ އެހީތެރިކަދް 

ހޯދާފެވެ. އެކުއްޖެއްގެ ކަދްތައްތައް އެކުއްޖަކު ކުރުމަފް 

 ބާރުއަޅާފެވެ.

އަބަދުވެސް އެހީއަކަފް/ ޚިޔާލަކަފް ބޭދުދްވާ ޙާލަތްތަކުގައި 

އެކަދް ކޮފްދެވޭ ވަރުގެ ރައްޓެއްސެއް ހުރިތޯ ޔަޤީދްކޮފް 

 ބެހެއްޓުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެކެވެ.

 

 މާލީ މައްސަލަތައް -ރ

ވަރިއަފް ފަހު މާލީ މައްސަލައަކީ ވަރަފް ބޮޑު ކަމެކެވެ. ކަދްތައްތައް 

 ރާވާލައިގެދް ޚަރަދުތައް ބަހާލައިގެދް އުޅުދް ރަގަޅުވާދެއެވެ.

 ބައެއް ޙައްލުތައް

ޚަރަދުތައް ކުރާދެ ގޮތުގެ ޕްލޭދެއް އެކުލަވާލާ އެއާއި 

 އެއްގޮތަފް ޚަރަދުކުރާފެވެ. 

މަފް  ދާކުރު އެއް އަ ޅުކުރުމަފް ވަޒީފާ ގަ ލަތު ރަ މާލީ ޙާ

  ތައްޔާރުވެވިދާދެއެވެ.
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