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 ބިޑި އެޅުމާއި ބިޑި ގެންގުޅުމުގެ ޤަވާއިދު
 

)ޢާއްމު ޤާނުނުތަކެއް( 68/4މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު     )ހ(  .1  ތަޢާރަފާއި ނަން
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހުން ހިފާ 6ގެ 

ހައްޔަރުކުރުމަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ބިޑި
ޙާލަތެއްގައި ބިޑިއެޅުވުމާއި ބިޑިއަޅުވަންޖެހިއްޖެ 

އަޅުވާފައި ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
ބިޑިއެޅުވާފައި ބެހެއްޓުމާއި، އަދި ބިޑި ގެންގުޅޭ
ފަރާތްތަކުން ބިޑި ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

 .ބަޔާން ކުރާ ޤަވާއިދެވެ
  

ބިޑި އެޅުމާއި ބިޑި ގެންގުޅުމުގެ"ކިޔާނީ  މިގަވާއިދަށް    )ށ(    
 .އެވެ" ގަވާއިދު

  
މިގަވާއިދު ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް    )ނ(    

 .އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީންނެވެ
  

ބިޑި އެޅުވިދާނެ 
  ޙާލަތް

ކުށްވެރިންނާއި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ      .2
ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށްމީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައާއި، 

ހާޒިރުކުރުމުގައާއި، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް
ގެންދަންޖެހޭ ހިނދެއްގައި ތިރީގައިމިވާ ޙާލަތްތަކުން
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ މީހުންގައި

 .ބިޑިއެޅުވިދާނެއެވެ
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 .ނުކިޔަމަންތެރިވުން    )ހ(    
  

 .ދެއްކުންހަރުކަށިކަމާއި ގަދަފަދަކަން     )ށ(    
  

 .އަނިޔާވެރިކަން ފައުޅުކުރުން    )ނ(    
  

 .އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުމެެއް ދިިނުން    )ރ(    
  

 .އެހެން މީހެއްގެ ނަފުސަަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން    )ބ(    
  

ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެެއް    )ޅ(    
 .ދިނުން

  
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް ކުރަން އުޅުންމަތީގައި     )ކ(    

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
 .ސަބަބުތަކެއް ހުރުން

  
ންމީހެއްގައި ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެ    )ހ(  .3  ބިޑި އަޅުވާނެގޮތް

ބިޑިއަޅުވަންޖެހިއްޖެނަމަ ބިޑިއަޅުވަންވާނީ އެމީހަކަށް
އެމީހެއްގެ ފުށުން އެހެން މީހަކަށް އަނިޔާއެއްނުވަތަ 

މިގޮޮތުން ބިޑިއެޅުވުމުގައި. ނުލިބޭގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ
ބޭނުންކުރާ ބާރުވާންވާނީ އެއިރެއްގައި ދެމިއޮތް
ޙާލަތާއި ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ މީހާގެ ޢުމުރާއި، ޢަމަލުތަކުގެ
މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަށޭނެ އެންމެ ކުޑަ

 .ބާރަކަށެވެ
  

މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، މީހެއްގައި    )ށ(    
ޙާލަަތެއް މެދުވެރިވެގެން ބިޑިއަޅުވަން ޖެހޭބިޑިއަޅުވަން

)ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  9ޖެހިއްޖެނަމަ، މިގަވާއިދުގެ 
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕައުޗުން ބިޑި ނަގާއިރު،
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އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ
ބިޑިއަޅުވާނެކަމަށް ބުނެ ބިޑިއަޅުވާ މީހާ،

 .ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހާއަށް އިންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ
  

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަތިން) ށ( ދާގެމިމާއް    )ނ(    
އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުވެސް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ
ބިޑިއަޅުވާނެކަމަށް ބުނެ، ބިޑިއަޅުވާމީހާ،
ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހާއަށް ފަހު އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު،

 .އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމައެވެ
  

ވަނަ މާއްދާގައިވާފަދަ ޙާލަތެއް 2މިގަވާއިދުގެ     )ރ(    
އެމީހެއްގެ ގެން މީހެއްގައި ބިޑިއެޅުވުމުގައިމެދުވެރިވެ
)ށ(ގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިމާއްދާގެ ޢަމަލުތަކު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އިންޒާރެއް ނުދީ) ނ(އަދި 
ބިޑިއެޅިވުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ބިޑިއަޅުވާ ފަރާތަށް

ން ބިޑި އެޅުވުމުގައިވެސްމިގޮތު. ލިބިގެންވެއެވެ
.ވަނަ މާއްދަާއށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ 5މިގަވާއިދުގެ 

  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 2މިގާއިދުގައި     )ބ(    

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، މީހެއްގެ ބިޑިއުޅުވުމުގެ
ތެރޭގައި، އެމީހަކު ދައްކާ ދެކޮޅުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން

އެެހެން މީހެއްގެ ނަފްސަށް، ނުވަތައެމީހާގެ ނުވަތަ 
މުދަލަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 .އުފުލަންޖެހޭނީ އެދެކޮޅުވެރިކަން ދެއްކިމީހެކެވެ
  

އެނދުބިޑި ފިޔަވައި، އެހެން މައްތަރުތަކުގެ ބިޑި    )ޅ(    
އަޅުވާއިރު އެއްވެސް ތަނަކާއެކު، ނުވަތަ އެހެން

 .ނުވާނެއެވެމީހަކާއެކު ބިޑިއަޅުވައިގެން 
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ 3މިގަވާއިދުގެ       .4  އަޅަންޖެހޭ ބިޑި
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ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މީހެއްގައި
ބިޑިއަޅުވަންޖެހިއްޖެނަމަ، އަޅުވާނެ ބިޑިއެއްގެ ބާވަތް

މިގޮތުން. ކަނޑައަޅާނީ ބިޑިއަޅުވަން ހުންނަ މީހާއެވެ
ޙާލަތާއިއަޅުވާ ބިޑި ވާންވާނީ، އެވަގުތެއްގެ 

ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ މީހާގެ ޢުމުރާއި، އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުެގ
މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެޙާލަތަކާއި އެންމެ އެކަށޭނެ

 .ބިޑިއަކަށެވެ

  
ބިޑިއަޅުވައިގެން 

ގެނެވޭ މީހާއާމެދު 
  ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ބިޑިއަޅުވައިގެން މީހަކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް    )ހ(  .5
ސެކިއުރިޓީއަށް ނުވަތަ އެމީހަކުއެންޑް ނޭޝަނަލް 

ހައްޔަރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާތަނަށް
ހާޒިރުކުރެވިއްެޖނަމަ، އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމާބެހޭ
އިދާރާއަކާ ނުވަތަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށް، އެފަދަ މީހުން
ބައިތިއްބުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް އެމީހާ

ފައިވާ ބިޑިވެއްދުމަށްފަހު، އެމީހެއްގައި އަޅުވާ
 .ނައްޓާލަންވާނެއެވެ

  
މީހަކުގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު  01ބިޑިއަޅުވާފައި     )ށ(    

ބަހައްޓަން ވެއްޖެނަމަ، ބިޑިއަޅުވަންޖެހުނު ކަމަކާބެހޭ
ފުރިހަމަ ތަފްޞީލް ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް

މިގޮތުން. އެމަޢުލޫމާތު ރެޯކޑުކޮށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
އެޅުވި މުވައްޒަފެއްގެ ނަމާއިބިޑިއެޅުވި ތާރީޚާއި ގަޑި 

އިމަޤާމާއި ސޮއި، އަދި ބިޑި އެޅުވުނު މީހާއާއި އޭނާގަ
ބިޑި އަޅުވަންޖެހުނު ސަބަބު އެނގެން

 . ޮއންނަންވާނެއެވެެ
  

ބިޑިއެޅުވިފައިވާބިޑިއަޅުވައިގެން ގެނެވޭ މީހާ ނުވަތަ     )ނ(    
މީހާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ބިޑިނައްޓައިފިނަމަ
އެމީހާގެ ފުށުން އިތުރު ގެއްލުމެއް އެމީހާއަށް ނުވަތަ

ނުވަތަ މުދަލަކަށް ކުރިމަތި އެހެން ބަޔަކަށް
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ވެދާނެކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތަށް،  ނުވަތަ
އެމީހަކާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް، ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް
ފެނިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ގެއްލުމެއް ދޭން
އުޅޭކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ،

ގަޑިއިރުގެ 01ވާ ކޮށްފައިގައި ބަޔާން) ހ(މިމާއްދާގެ 
)ގަޑިއިރަށް 06ޖުމްލަ (ގަޑިއިރަށް  05އިތުރަށް، 

އަދި. އޭނާގައި ބިޑިއަޅުވާފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ
މިގޮތަށް ބިޑިއަޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ މިނިސްޓަރު
އެކަމަށް ޢައްޔަންކުރާމީހެެއްގެ ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން

 .ލިބުމަށްފަހުގައެވެ
  

މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުވެސްގައިވާ ) ނ(މިމާއްދާގެ     )ރ(    
ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙު

12ޖުމްލަ (ގަޑިއަރަށް  06ނުވެއްޖެނަމަ، އިތުރު 
.އޭނާގައި ބިޑިއަޅުވާފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ) ގަޑިއިރަށް

އަދި މިގޮތުން ބިޑިއަޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ މިނިސްޓަރ
ދަ، ލިޔުމަކުންއެކަމަށް ޢައްޔަންކުރާމީހެއްގެ ހުއް

މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރާމީހާވާންވާނީ. ލިބުމަށްފަހުގައެވެ
ގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ) ނ(މިމާއްދާގެ 

  .މީހާއަށްވުރެން މަޤާމުގެ ގޮތުން އިސްމީހަކަށެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން) ރ(މިމާއްދާގެ     )ބ(    
ގަޑިއިރަށްފަހުވެސް ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހާގެ 12

ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ އެފަދަ މީހެއްގައި
ބިޑިއަޅުވާފައި އިތުރަށް ބެހެެއްޓޭނީ މިނިސްޓަރގެ
ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހު، މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅާ

 . މަތިން، އަދި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ ގޮތެއްގެ
  

ވަނަ މާއްދާގައިވާފަދަ ޙާލަތެއް 2މިގަވާއިދުގެ     )ޅ(    
މެދުވެރިވެގެން ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހެއްގެ ޢަމަލުތައް
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އިޞްލާޙު ވެއްޖެކަމަށް، އެމީހާ ބެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި
ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ވަގުތުން އެމީހެއްގައި

މިގޮތުން. އަޅުވާފައިވާ ބިޑި ނައްޓާލަންވާނެއެވެ
ބިޑިނެއްޓި ތާރީޚާއި ގަޑި، އަދި ބިޑި ނެއްޓީ
މުވައްޒަފެއްގެ ނަމާއި، މަޤާމާއި، ސޮއި، އަދި ބިޑި
ނެއްޓި މީހާއާއި އެނާގައިން ބިޑި ނެއްޓި ސަބަބު

 .ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ
  

އެހެން) ބ(، )ރ(، )ނ(، )ށ(މިމާއްދާގެ     )ކ(    
އޮތްނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބިޑިއަޅުވާފައި

،)ށ(ބަހައްޓަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މިމާއްދާގެ 
އަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޢަމަލުނުކުރާ) ބ(އަދި ) ރ(،)ނ(

ގޮތަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރ އަށް
މެވުމާއި، އަދިމިގޮތުން ނިންމެވި ނިން. ލިބިގެންވެއެވެ

މުއްދަތު ލިޔުމަކުން ދެމިއޮންނާނެ ނިންމުމުގެއެ
 . އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ

  
ބިޑިއަޅުވާފައިވާ 

މީހެއްގައިން 
ވަގުތީގޮތުން 
  ބިޑިނެއްޓުން

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިޑިއަޅުވާފައިވމީހާ އަންނަނިވި    )ހ(  .6
ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެމީހާގެ ގައިން

 .ވަގުތީގޮތުން ބިޑިނައްޓަންވާނެއެވެ
  

 .ނަމާދުކުރުން  .1      
  

 .ކައިބޮއިހެދުން  .2      
  

 .ޤަޟާޙާޖާކުރުން  .3      
  

 .ފެންވެރުން  .4      
  

ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި އިނގިލީގެ  .5      
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 .ނިޝާންޖެހުން
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް) ހ(މިމާއްދާގެ     )ށ(    
ކުުރުމަށް ބިޑި ނެއްޓޭވަގުތު، ބިޑިއަޅުވާފައިވާމީހާ
ގަދަހަދާކަން ދައްކައި ދެކޮޅުވެރިވާނަމަ، ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ 2މިގަވާއިދުގެ 
ޙާލަތެއްގައި މެދުވެރިވާނަމަ، ވަގުތީ ގޮތުންވެސް ބިޑި
ނައްޓާނުލައި ބެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު، ހައްޔަރުކުރާ

މިގޮތުން ބިޑި ނައްޓާނުލައި. ތަށް ލިބިގެންވެއެވެފަރާ
ވަނަ މާއްދާއާ 5ބެހެއްޓޭނީ މިގަވާއިދުގެ 
 .ޚިލާފުނުވާގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ

   
ބިޑި އަޅުވައިގެން 

އެއްތަނުން 
އަނެއްތަނަށް 
  .ގެންދިއުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  ފަދަ ޙާލަތެއް 2މިގަވާއިދުގެ       .7
މެދުވެރިވެގެން، ބިޑިއަޅުވައިގެން މީހަކު އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު ގެންދަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ

 . ޮގތުގެ މަތިންނެވެ
  

ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ    )ހ(    
ބިޑި އަޅުވުމާއެކުދެއަތް ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް 

 .ލައިފްޖެކެޓް އަޅުވަންޖެހޭނެއެެވެ
  

ވައިގެ މަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ    )ށ(    
ދެއަތް ކުރިމައްޗަށްވާގޮތަށް ބިޑިއެޅުވުމާއެކު އަބަދުވެސް

ޙަވާލުވެގެންހުންނައެމީހާގެ ކައިރީގައި އެމީހާއާއި 
 .މީހަކު ހުންނަންވާނެއެވެ

  
އެެއްގަމުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ    )ނ(    

ގެންދަންވާނީ ދެއަތް ފުރަގަހަށްވާގޮތަށް
 .ބިޑިއަޅުވައިގެންނެވެެ
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ބިޑި އަޅުވާފައިވާ 
  މީހާއާ ހަވާލުވުން

ފައިވާ މީހާއާއެކުގައި އޭނާއާ ހަވާލުވެގެންބިޑިއަޅުވާ    )ހ(  .8
ހުންނަ މީހަކު، ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް

އަދި ބިޑިއަޅުވައިގެން މީހަކު. ހުންނަންވާނެއެވެ
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ ގެންދެވޭއިރު އޭނާއާއެކު،

 .އޭނާއާ ހަވާލުވެހުރިމީހާ ދާންވާނެއެވެ
  

ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހާގައިން ބިޑި ނައްޓަން ޖެހިއްޖެ    )ށ(    
ޙާލަތެއްގައި އަަޅުވާފައިވާ ބިޑި ފަސޭހައިން

އެމީހަކާ ޙަވާލުވެގެންހުންނަ މީހަކަށްނެއްޓޭފަދަގޮތެއް، 
 .ހަމަޖެހިފިައ އޮންނަންވާނެއެވެ

  
ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާގައި، ބިޑިއަޅުވާފައި ހުއްޓާ    )ނ(    

ނުވަތަ އޭނާގައި ބިޑިއަޅުވައިގެން އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭ ހިނދެއްގައި، އޭނާ

އޭނާއަށްސަަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ބެލެެހެއްޓުމާއި، 
ފިލައިގެން ނުދެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ
ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހާއާ ޙަވާލުވެހުންނަ މީހާގެ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
  

ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި    )ރ(    
ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް

މަަސައްކަތްއެމީހާއާ ހަވާލުވެހުންނަމީހާ 
 .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  
ބިޑި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ބިޑި ގެންގުޅުމުގައި    )ހ(  .9  ބިޑި ގެންގުޅުން

 .ފަރުވާތެރިވާންވާނެއެވެ
  

މަގުމަތީގައި އުޅޭ އުޅުމުގައާއި ބިޑީގެ ބޭނުން    )ށ(    
ކުރަންނުޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ބިޑި ހުންނަންވާނީ

އަދި ބިޑީގެ ތަޅުދަނޑި. ޕައުޗުގައި ހަރުކުރެވިފައެވެ
އޮންނަންވާނީ ވައުފަށެއްލައި، އެމީހެއްގައި
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 .ހަރުކުރެވިފައެވެ
  

ބިޑިއެއްބިޑި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން، ހަވާލުވެފައިވާ     )ނ(    
ދާއޭނާގެ އަތުން ގެެއްލިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މިގަވާއި
ޚިލާފަށް ބިޑި ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް ބަލައި، މައްސަލައެއް
އެކަމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ
އެކަންކުރުމުގައި އެކަމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފިނަމަ،
ނުވަތަ އެކަންކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ،
ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އިހުމާލުވެފައިވާ މީހަކާ

އަދި. ނުވަތަ މީހުންނާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
އެކަމަކާ ގުޅިގެން އަަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ
 .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކަށް މިގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅާއެވެ

  
މިގަވާއިދުގައި އެޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން      .10  މާނަ

 އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަ ނުވާނަމަ؛
  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ މިގަވާއިދުުގެ ޖަދުވަލުގައި' ބިޑި'    )ހ(    
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ވައްތަރުތަކުގެ ބިޑި

 .ހިމެނޭގޮތަށެވެ
  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް' މިނިސްޓަރ'    )ށ(    
ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ
އެމިނިސްޓްރީ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް

 .މުވައްޒަފަކަށެވެ
  

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް    )ނ(    
އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ

ބިޑިއެޅުވުމުގައި ޙަރާކާތްތެރިވާނީ ނޭޝަނަލްދަށުން 
  .ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސްއެވެ



10 
 

  

  ޖަދުވަލް
  
  
 ނައިލޯންބިޑި .1

 
ނައިލޯން ބިޑިއަކީ ނައިލޯން ނުވަތަ އެޢާ އެއްޒާތެއްގެ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ތަޅުދަނޑިއަކުން ތަޅުލެވޭ 

  .ތައްޔުާރކުރެވިފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެގޮތަށްް ނުވަތަ ދަމާ ވާންކޮށްގެން ބާރުކުރެވޭގޮތަށް 
  

 އަތުބިޑި .2
 

ޓުވުމުގެ ގޮތުން ދެއަތުގެ އަތުބިޑިއަކީ ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހާގެ އަތުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ހުއް
  .އަތުބިޑީގެ ދެވައްތަރެއް ހިމެނެއެވެ. ކުޑަހުޅާހަމައަށް ލައްވައި، ކުޑަހުޅުގައި އެޅުވޭ ބިޑިއެވެ

  
  ހުޅުލީބިޑިއެއް) ހ(
  

އެއްހުޅުލީ ބިޑިއަކީ އަތުބިޑީގެ ތެރެއިން ދެއަތުގެ ކުޑަހުޅަށް ލައްވައި، ތަޅުދަނޑިއަކުން 
މިގޮތުން ދެއަތަށް ލައްވާގޮތަށް ހަދާފައި . ތަޅުލެވޭގޮތަށް ދަނގަޑުން ހަދާފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެ

  .ދަނގަޑު ހުޅަކުންނެވެހުންނަ ބައި ގުޅުވިފައި ހުންނާނީ ދެފަރާތަށް ޙަރަކާތްކުރާ ޒާތުގެ 
  )ވާކޮޅުލީބިޑި(ބައިންބިޑި ) ށ(
  

ވާކޮޅުލީ ބިޑިއަކީ އަތުބިޑީގެ ތެރެއިން ދެއަތުގެ ކުޑަހުޅަށް ލައްވައި، ތަޅުދަނޑިއަކުން ތަޅުލެވޭގޮތަށް 
މިގޮތުން ދަެއތަަށް ލައްވާގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ބައި . ދަނގަޑުން ހަދާފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެ

  .ނާނީ ދަނގަޑު ޗެންޗޭނު ކޮޅަކުންނެވެގުޅުވިފައި ހުން
  

 އިނގިލިބިޑި .3
 

އަތުބިޑިއަޅުވާފައި ހުރި މީހަކު، އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ، އެމީހާގެ އަތުގެ އިނގިލިބިޑިއަކީ 
. ޙަރަކާތްތައް މަދުކުރުމަށް ނަުވތަ ހުއްޓުވުމަށް ދެއަތުގެ ދެ ބޮޑުވައި އިނގިލި އެއްކޮށް، އަޅުވާ ބިޑިއެކެވެ
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މިވައްތަރުގެ ބިޑި އަޅުވަންވާނީ އަތު ބިޑި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ބާވަތެއްގެ ބިޑިއެއް 
  .އެޅުވުމަށްފަހުގައިވެސް ބިޑިއެޅުވިފައިވާމީހާ އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާނަމައެވެ

 
 އަންގިބިޑި .4

 
ނުވަތަ ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އަންގި ބިޑިއަކީ ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހާގެ އަތުގެ ޙަރާކާތްތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ 

އަންގިބިޑި އަޅުވަނާްވނީ އަތުބިޑި އާއި އިނގިލިބިޑި އެޅުވުމުންވެސް . އަތްތިލަައިގައި އަޅުވާ ބިޑިއެވެ
  .ވާ، ނުވަތަ އަތުބިޑި އެޅުވުމުން އަމިއްލައަށް އަތުބިޑި ނައްޓާ މީހުންގެ އަތްތިލައިގައެވެކިޔަމަންތެރިނު

އަންގިއާއި އޭގެ ކަމާރާއި ބިޑިއެޅުވޭމީހާގެ އުނަގަނޑުގައި އަޅާފައި އޮންނަ މިބިޑި އެކުލެވިގެންވަނީ 
  .އަންގި ބަޑީގެ ދެބާވަތެއް ހިމެނެއެވެ. އުނުކަމަރުގެ މައްޗަށެވެ

  
  )ދެއަތްތިލަގައި ވަކިވަކިން އެޅުވޭ ބިޑި(އެކަހެރިބަޑި ) ހ(
  

އަތްތިލައަކަށްވެސް އަންގި ބިޑިއެއް މިވައްތަރުގެ ބިޑިއަކީ ދެއަތްތިލައިގައި ވަކިވަކިން ކޮންމެ 
ލައްވައި، ބިިޑތައް ގުޅުވުމަށްޓަކައި ވާފަށެއް އައްސައި، އެވާފަށް އުުނުކަމަރުގެ ކުރިމަތިން ކަމަރުގެ 

  .މެދުގައި އައްސާގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެ
  
  )ދެއަތްތިލައިގައި އެއްކޮށް އަޅުވާ ބިޑި(ޖޯޑުބިޑި ) ށ(
  

މިގޮތުން އަޅުވާ ބިޑި ބާރުކުރުމަށް އަންބިޑީގެ . ތިލައަށް މަހާލެވޭ އަންގިބިޑިއެކެވެމިއީ ދެއަތް
. ވަށައިގެން ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަރުތަކަކުން ވާންކުރާގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެ

އި ބައިނެއްޖަހައި، ބިޑިއެޅުވިފައި ހުންނަ މީހާ، އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ އަންގިބިޑީގަ
ބިޑިއެޅުވިފަިވާ މީހާގެ އުނަގަނޑުގައި އަޅާފައި އޮންނަ އުނުކަމަރުގެ ކުރިމަތިން ކަމަރުގެ މެދުގައި 

މިވައްތަރުގެ ބިޑި އަޅުވާނީ  ދެއަތްތިލައިގެ . ބައިނުގެ އަނެއްކޮޅު އައްސައި،  ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ
އާ ޖައްސައި، ނިުކޔަމަންތެރިވާ މީހާގެ ބަނޑުފުށް ޖެހޭގޮތަށް އެއްއަތްތިލަ އަނެއްއަތްތިލަ

  .ކުރިމައްޗަށެވެ
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 މުލައްދަނޑި ބިޑި .5
 

ތްތައް ހިފަހައްޓައި، މައިތިރި ކުރުމަށްޓަކައި މުލައްދަނޑީ ބިޑިއަކީ ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހާގެ އަތުގެ ޙަރަކާ
މުލައްދަނޑީގައި ބިޑިއެޅުވުަމށްފަހު މިގޮތުން . ދެއަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ފަހަތަށްވާގޮަތަށް އަޅުވާ ބިޑިއެވެ

އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ، ކޮންމެ އަތެއްގެ ކުޑަހުޅުގައި ވަކިން ބިޑިއަޅުވައި، އުނަގަނޑުގައި 
 .އޮންނަ އުނުކަމަރުގެ ދެއަރިމައްޗަށް ދެއަތް ހައްޔަރުކުރާނީއެވެ

ންގިބިޑި އެޅުވުމުންވެސް ކިޔަމަންތެރިނުވެ، މުލައްދަނޑި ބިޑި އަޅުވާނީ އަތިބިޑިއާއި އިނގިލި ބިޑިއާ އަ
  .ގަދަފަދަކަން ދައްކާ މީހުން ކިޔަމަންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ

  
 ޖެކެޓްބިޑި .6

 
ޖެކެޓުބިޑިއަކީ ބިޑި އަޅުވާފައިވާ މީހާ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ، އޭނާ ކިޔަމަންތެރި 

މިގޮތުން . މުދަލުގެ ސަލާމަތަަށްޓަކައި އޭނާގެ ގަޔަށް މަހާ ޖެކެޓެކެވެ ކުރުވައި އޭނާއާއި އެހެން މީހުންނާއި
ޖެކެޓު ލައްވާއިރު، ޖެކެޓް ލެއްވޭ މީހާގެ ދެއަތް އޮންނަންވާނީ އެއްއަތްމަތިން އަނެއްއަތް ހުރަސްވާގޮތަށް، 

ންނަންވާނީ ޖެކެޓު ބާރުކުރުމަށް ހަރުކުރާ ކަމަރު ހު. މޭމައްޗާ ދިމާޔަށް ހަށިގަނޑާ ލާ ހިފެހެއްޓިފައެވެ
އަދި މިޖެކެޓު މަހަންވާނީ ޖެކެޓުގެ ސަބަބުން، އޭނާހެ ނޭވާލުމާއި، ހިތާއި، ލޭ . ޖެކެޓުގެ ފުރަގަހުގައެވެ

  .ދައުރުކުުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ހިނގުމަށް ނުރައްކާ ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ
އެޅުވުމުންވެސް  ޖެކެޓް ބިޑި އަޅުވާނީ އަތުބިޑިއާ، އިނގިލިބިޑިއާ، އަންގިބިޑިއާ، މުލައްދަނޑި ބިޑި

  .ކިޔަމަންތެރިނުވާ މީހުން ކިޔަމަންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ
  

 އެނދުބިޑި .7
 

އެނދުބިޑިއަކީ ކުށްވެރިން ނުވަތަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިވާ މީހަކު ނުވަތަ 
ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދްައކާނަމަ، އޭނާ އެނދުމަތިކުރެވޭ މީހަކު، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަަށް އުފުލުމުގައި އޭނާ 

ކިޔަމަންތެި ކުރުވުމުގެ  ބޭނުމުގައި، އޭނާއަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން އެޅުވޭ 
މިބިޑިއަކީ ބަލިމީހާ އުފުލުމަށް ބާއްވާ އެނަދާއެކު ނުވަތަ ބައިންދާ ގޮނޑިއަކާއެކު، ބަލިމީހާ . ވެބިޑިއެކެެ

ހު ނުވަތަ ގޮނޑީގައި ބޭންދުމަށްފަހު، އެނދުގައި ނުވަތަ ގޮނޑީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އެނދުގައި ބޭއްވުމަށްފަ
ވަތަ ހަތަރެސްފައިގައި ވަކިވަކިން ކަމަރު އަޅުވާގޮތަށް ކަމަރުތަކެާއކު ބަލީމީހާގެ ގައިގާ ކަމަރު އަޅާގޮތަށް، ނު

އެއްވެސްކަހަލަ އިތުރު ގެއްލުުމެއް  މިބިޑި އަޅުވަންވާނީ ބަލިމީހާއަށް. ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެ
  .އަދި މިބިޑި އަޅުވަންވާނީ ޑަކުޓަރެއްގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ. ނުލިބޭފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ
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 )މޫނުގައަޅާ އުރަ ބަޑި(ދޯރިބިޑި  .8

 
ޒަރީޢާއިން އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި، އެހެން މީހުންނާއި  ދޯރިބިޑިއަކީ ނުކިޔަންތެރިވާ މީހާގެ އަނގައިގެ

މުދަލަށް ދޭ ގެއްލުންތަކުން އޭނާއާއި އެހެން މީހުންނާއި މަދައު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މޫނަށް ފައްތާ 
 މިބިޑި އަޅުވަންވާނީ ބިޑި އެޅުވޭ މީހާގެ ނޭވާލުމާއި، ލޭ. އުރައެއްގެ ސިފައިގައި ހަދާފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެ

މިބިޑި ނައިލޯންބިޑިއާއި . ދައުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމްތަކަްށ ފަސޭހަ ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަަށެވެ
  .އަތިބިޑިއާއި އިނގިލިބިޑިއާއި މުލައްދަނޑިބިޑިއާ ޖެކެޓްބިޑިއާއި އަދި ފައިބިޑިއާއިއެކުވެސް އެޅިދާނެއެވެ

  
 ދަހަނާބިޑި .9

 
ނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި، އެހެން މީހުންނަށާއި މުދަލަށް ދޭ ދަހަނާ ބިޑި އެޅުވޭ މީހާގެ ބޮލުން އޭ

ގެއްލުންތަކުން އޭނާއާއި އެހެން މީހުންނާއި މުދައު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި، މޫނުގައި އަޅުވާގޮތަށް 
ގެ މިބިޑި އަޅުވަންވާނީ ބިޑި އެޅުވޭ މީހާގެ ނޭވާލުމާއި، ލޭ ދައުރު ކުރުމު. ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެ

މިބިޑި ނައިލޯންބިޑިއާއި އަތުބިޑިއާއި . ނިޒާމްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ
އިނގިލިބިޑިއާއި މުލައްދަނޑިބިޑިއާއި ޖެކެޓްބިޑިއާއި ރޯނުބިޑިއާއި އަދި ފައިބިޑިއާއި އަދި ފައިބިޑިއާއެކުވެސް 

  .އެޅުވިދާނެއެވެ
  
 ރޯނުބިޑި .10

 
ޙާލަތެއްގައިވާ މީހެއްގައި ބިޑިއެޅުވުމަށް ބިޑިއެއް ލިބެން ނެތްނަމަ، އެފަދަ މީހަކު  ބިޑިއެޅުވިދާނެފަދަ

ކިޔަމަންތެރިކުރުމުގެ ގޮތްުނ ރޯނުން ނުވަތަ އެބާވަތުގެ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ބަނދެ، ހައްޔަރު 
އްސާފައިވާ މީހާގެ ނޭވާލުމާއި، ނަމަވެސް، އަަ. ކޮށް ފުލުހުންނާއި ހަމައަށް ގެންދެވެންދެން ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ

  .ހިތާއި، ލޭ، ދައުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ހިނގުމަށް ނުރްައކާ ވާފަދަ ގޮތަކަށް އައްސާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
 
 ިފައިބިޑ .11

 
ފައިބިޑިއަކީ ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހާގެ ފައިގެ ޒަރީޢާއިން އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށާއި، އެހެން މީހުންނަށާއި 

އޭނާއާއި އެހެން މީހުންނާއި މުދައު ސަލާމަތްކުރުމަށާއި، އޭނާ ފިލާފާނެކަމަށް ، މުދަލަށް ދޭ ގެއްލުންތަކުން
ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށް ބިޑިއަޅުވާމީހާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ ފިލައިގެން ނުދާނެފަދަ 

މިބިޑި އަޅުވަންވާނީ ބިޑި . ކުރުމަށް އެޅުވޭ ބިޑިއެކެވެގޮަތކަށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ފައި ހައްޔަރު
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  .ނާބިޑިއާއެކުވެސް އެޅުވިދާނެއެވެދަހަ
  

  
  
  
  
  

 


