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 ޝާއިޢު ކުރެވިއްެޖއެވެ.
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 2022/23ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 
އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި 

 ޤާނޫނު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު ހެއްދުމާބެހ  
 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

 
މިއީ، ދިވެިހރާއްޖ ަގިއ އުފަންާވ ކުދިންެގ އުަފންވުްނ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ރަޖިސްޓަރީުކރުމާގުޅ  އުސޫލުތަާކއި، ދިވެިހރައްޔިތުންގެ އުފަންދުވަުހެގ 

ސެޓްފިކެޓާއި ިދވެހިަރއްޔިތެއްކަްނ އަންަގއިދ  ކާޑު ެހއްުދމާގުޅ  

އުސޫލުތަކާއި، ިދވެހިާރއްޖ ގައި މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުުކރުމާިއ 

ރާއްޖ ގައި މަުރވާ މީހުންގެ ަމރުވުން ރަޖިސްަޓރީުކުރމާގުޅ  ދިވެހި

 .އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ

އުފަންވުމާއި މަުރވުން ރަޖިސްަޓރީުކރުމާިއ " ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިެވހިރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދ  ކާުޑ 

 .އެވެ ޤާނޫނު" ހެއްދުމާބެހ 
 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަްނ ޙާޞިލުުކރުމެެވ.  .2 މަޤްޞަދު 

ނާއި ދިވެިހރާއްޖެއިން ބ ރުގަިއ ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުފަންވާ ކުދިން )ހ(  

ގެ އުފަންވުން ރަޖިސްަޓރީުކުރމާގުޅ  ދިވެހިރަްއޔިތަކަށް އުފަންވާ ކުދިން 

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛

ދިވެހިރާއްޖ ގަިއ އުފަންާވ ކުދިންެގ އުފަންދުވަހުެގ ސެްޓފިކެްޓ  )ށ(  

 ހެއްދުމާގުޅ  އުޫސލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
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ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް، ދިވެިހރައްޔިތެްއކަން އަންަގއިދ  ަނންބަުރ  )ނ(  

ކަނޑައެޅުމާއި، ދިވެހިަރއްޔިތެއްކަްނ އަްނގައިދ  ކާުޑ 

 ކަނޑައެޅުން؛ހައްދައިދިނުމާގުޅ  އުޫސލުތައް 

ދިވެހިރާއްޖ ގައި މަުރވާ މީހުންެގ މަރު ސާބިތުުކރުމުގެ އުޫސލުތަްއ  )ރ(  

 ކަނޑައެޅުން؛

ދިވެހިރާއްޖ ގައި ަމރުވާ ީމހުންނާއި ިދވެހިާރއްޖެއިން ބ ރުގަިއ މަރުާވ  )ބ(  

 ދިވެހިންގެ ަމރު ރަޖިސްޓަރީުކރުމާގުޅ  އުޫސލުތައް ކަނޑައެޅުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 
ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުފަންވާ 

ކުދިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބ ރުގައި ދިވެހިރައްޔިތަކަށް 

އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންވުން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ލާޒިމުވުން 

އަިދ ދިވެިހރާްއޖެއިން ބ ރުަގިއ ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަުކ   .3

އުފަންވުމާއެކު، ެއ ކުއްޖެްއެގ  ދިވެހިރަްއޔިތަކަށް އުފަންާވ ކޮންމެ ުކއްޖަކު 

އުފަންވުން މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓަީރކުުރމަކީ، ކުއްޖާެގ 

މައިންބަފައިންގެ މައްޗަްށ ލާޒިމުކަމެކެވެ. އަދި، ކުއްޖާެގ މައިންބަފައިްނ 

 ލެނިެވރިޔާއެވެ.ނެތްނަމަ، އެ ވާޖިބު އަދާުކރާނީ ކުއްޖާގެ ބެ 
 

ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ 

އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

)ހަތެއް(  7ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުފަންާވ ކޮންމެ ުކއްޖަކު އުފަންވާތާ  )ހ(  .4

ދުވަހުެގ ތެރ ަގއި، ެއ ކުއްޖެްއގެ އުަފންވުން 

ރަްށ ނުވަތަ ސިޓީެގ ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްޓަކައި، ެއ ކުއްޖާ އުފަްނވި 

 ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުއްޖަކު އުފަންވީ، މީހުްނ ިދރިއުޅ  ރަށެއްަގއި ުނވަތަ ސިީޓެއއްގަިއ  )ށ(  

ކަމުގައިނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ މުއްަދތުގަިއ 

ކުއްޖާގެ އުފަންވުން ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށްޓަކަިއ ހުށަހަޅާނީ، އެ ކުއްާޖ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންދެވ  މީހުން ިދރިއުޅ  ރަށް ުނވަތަ ސިީޓއެއްެގ 

 ކައުންސިލަށެވެ.
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ވަަނ  5މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިްނ ދިވެިހރާއްޖ ގަިއ ުއފަންވާ 

          ހުަށެހޅުމުން،ކުއްޖެއްގެ ފޫޅުމާ ފޯމު ުފރިހަމަކުރުމަށްަފހު 

އެ ކުއްޖެއްެގ އުފަންވުން ރަޖިސްަޓރީުކރަން ހުށަހެޅުނީ ަކމުގަިއ 

 ބެލ ނެއެވެ.

 

        ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ުކއްޖަކު އުފަްނުވމާއެކު،  )ހ(  .5 ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން 

ކަނޑައެޅިފައިާވ އެ ުކއްޖެއްެގ އުފަންވުމާގުޅ  މަޢުލޫމާތު، އެކަމަށް 

 ފޫޅުމާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅައި ރިކޯޑުކުރަންވާެނއެވެ.

ކުއްޖަކު އުފަންވީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  ަމރުކަޒެއްގައިނަމަ، ފޫޅުމާ ފޯުމ  )ށ(  

ހުށަހަޅާނީ، އެ ަމރުކަޒަކަށެވެ. އަދި އެ ަމރުކަޒުގަިއ ެއ ކުްއޖެއްެގ 

ިވއްސުމުގައި އެހީެތިރވެދިން ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ، އެ ުކއްޖެއް 

 ޞިއްޙީ މަސައްކަތްެތރިއެކެވެ.

ކުއްޖަކު އުފަންވީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒެްއގައި ަކމުގަިއ  )ނ(  

ނުވިނަމަވެސް، އެ ކުއްާޖގެ ފޫޅުމާ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، އެ ކުއްާޖ 

 އުފަންވި ރަށެއް ުނވަތަ ސިޓީެއއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަރުކަަޒކަށެވެ.

ކުއްޖަކު އުފަންވީ، މީހުްނ ިދރިއުޅ  ރަށެއްަގއި ުނވަތަ ސިީޓެއއްގަިއ  )ރ(  

ކަމުގައިނުވާނަމަ، އެ ކުއްޖާގެ ފޫޅުމާ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، އެ ކުއްާޖ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންދެވ  މީހުން ިދރިއުޅ  ރަށް ުނވަތަ ސިީޓއެއްެގ 

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒަކަެށވެ.

އަިދ )ރ( ަގއި ބަޔާްނކުާރ ޙާލަތުަގއި، ުކއްޖާެގ މި މާއްދާގެ )ނ(  )ބ(  

ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރިހަމަުކރާނީ، ެއ ކުއްާޖ ގެންދެވ  ޞިއްީޙ ޚިުދމަތްދ  

 މަރުކަޒެއްގަިއ އެ ކުއްޖާ ެބލި ޞިއްީޙ މަސައްކަތްެތރިއެކެވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ(، )ނ( އަިދ )ރ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ޞިއްީޙ  )ޅ(  

ްއކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ ަކމާބެހ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސަ

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިިބފައިާވ 

ފޫޅުމައިންގެ އެހީތެރިކަމާެއކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  ަމރުޒަކެއް ިފޔަވަިއ 
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އެހެން ތަެނއްގައި އުފަްނވާ ކުދިންގެ ފޫޅުމާ ފޯމު، އެ ކުއްޖަކު ވިއްިސ 

 މަކޮށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި ާމއްދާ ުހރަހެއްނާޅަެއވެ.ފޫޅުމަޔަކު ފުރިހަ

މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގައި ަބޔާންކުާރ ޙާަލތުގަިއ  )ކ(  

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  ަމރުކަޒުތަކުން ފޫޅުމާ ފޯުމ ފުިރހަމަކުުރމުގަިއ 

ޢަމަލުކުރަންީވ އުޫސލުތަކާއި، ިމ މާއްދާެގ )ޅ( ގަިއ ބަާޔންކުާރ 

ޚިދުމަތްދ  ތަެނއް ިފޔަވަިއ އެނޫްނ ތަެނއްގަިއ  ޙާލަތުގަިއ ޞިއްޙީ 

އުފަންވާ ކުދިްނގެ ފޫޅުާމ ފޯމު ފުިރހަމަކުރުމުަގިއ ޢަމަލުުކރަންީވ 

އުސޫލުތައް، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ފޫޅުމާ ފޯމު އޮންނަންވީ ގޮތާއި އެ 

 ފޯމުގައި ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު 
ކުއްޖެއްގެ އުފަްނވުން ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޫޅުމާ ފޯމުގަިއ  )ހ(  .6

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 އުފަން ތާރީޚު؛  (1)   

 އުފަންވި ަވގުތު؛  (2)   

 އުފަންވި ތަން؛  (3)   

 އުފަންވި އަތޮޅާއި ރަށް؛  (4)   

 ކުއްޖާގެ ަބރުދަން؛  (5)   

 ކުއްޖާގެ ޖިންސު؛  (6)   

 ؛ވިހ ގޮތް  (7)   

 ވިހ އިުރ ބަނޑަށް ީވ ދުވަސް؛  (8)   

 ކުއްޖާގެ މަންމަ އަިދ ބައްޕަެގ މަޢުލޫމާތު؛  (9)   

 ވިއްސި މީާހއާބެހ  މަުޢލޫމާތު؛  (10)   

 މައިމީހާގެ ުކރީެގ މާބަނޑުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު؛ އަދި   (11)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ ެއހެްނ   (12)   

 މަޢުލޫމާތު.

ފޯމުގައި، އެ ކުއްޖެއްގެ މަންމައާއި ަބއްޕަ އަދި ިވއްސި ީމހާއާިއ  ފޫޅުމާ )ށ(  

 މަޢުލޫމާތު ދިން މީހާ ޮސއިކުރަްނވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާެގ )ށ( ެއހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ކުއްޖާެގ ބައްަޕ ެނތްނަމަ،  )ނ(  

ނުވަތަ ކުއްޖާެގ ބައްޕައަްށ ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ސޮިއކުރެވެްނ ނެްތ 

އެ ކުއްޖާެގ ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ެއ ކުއްާޖގެ މަންމަ  ،ޙާލަތުގައި

ސޮއިކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މަންމައަށް ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ޮސއިުކރެވެްނ 

ނެތް ޙާލަތުގަިއ ބެލެިނވެރިާޔ ސޮިއކޮށްފައިވާނަމަ، ެއ ފޯުމ 

 ބަލައިގަނެވ ނެެއވެ.

ހަާދ ފޫޅުމާ ފޯމު އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ރ(  

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

 

އުފަންވުމާގުޅ  މަޢުލޫމާތު 

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 
ވަަނ  5ކުއްޖެއްގެ އުފަންވުމުގެ މަޢުލޫމާުތ ރިކޯޑުުކރުމަށްޓަކައި ިމ ޤާނޫނުގެ   .7

މާއްދާގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ފޫޅުމާ ފޯުމ ފުިރހަމަކޮްށ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދ  

       ހުަށހެޅުމާއެކު، ެއ ފޯމުގައިާވ މަޢުލޫމާތު، އެ މަރުކަޒުން،މަރުކަޒަކަށް 

އެ މަރުކަޒެްއ ހުިރ ރަެށއް ނުވަަތ ސިޓީއެްއގެ ކައުންިސަލށް މި ޤާނޫނުެގ 

 ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  7ގުޅ ގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ކުއްޖެއްގެ އުފަްނވުމާ  )ހ(  .8 އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން 

ެއ މަޢުލޫމާުތ ، ކައުންސިލަށް ހުަށހެޅ  މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް

)ހަތެްއ( ދުަވހުގެ ތެރ ަގއި، ކައުްނސިލުްނ  7ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާތާ 

 އެ ކުއްޖެްއގެ އުފަްނވުން ރަޖިސްަޓރީކޮށްދ ންވާނެެއވެ.

ުކއްޖާެގ މައިންބަފައިންެގ ަކއިވެިނ ކުއްޖާ އުފަްނވިއިުރ  )ށ(  

ރޫޅިފައިވީނަމަވެސް، ދަރިެލއްވުމުގައި ޢަަމލުކުރުމަށް ާއއިާލއާބެހ  

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން 

އުަފންވުން  ކުއްެޖއްގެ އެ ޢަމަލުކުރެވެންދެންވެސް 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދ ންވާނެެއވެ.

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަްށ ހުށަހެޅ  ކުއްޖަީކ ކައިވެނީެގ ބ ރުްނ އުފަންވުން  )ނ(  

އުފަންވެފައިވާ ކުއްޖެއް ކަމުގަިއވީނަމަވެސް، އެ ކުއްޖެްއގެ އުަފންވުން 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދ ންވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންިސލުން ުކއްޖެއްގެ އުަފންވުން  )ރ(  

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  9ރަޖިސްޓަރީކޮށްދ  ާޙލަތުގައި، މި ޤާނޫނުގެ 

ކައުންސިލުން ަބލަހައްޓާ އުފަންވުުމގެ ރަޖިސްޓަރީަގއި، އެ ކުްއޖެއްެގ 

 އުފަންވުމާގުޅ  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާެނއެވެ.
 

ދިވެހިރާއްޖ ގައި މީހުން ިދރިއުޅ  ކޮންމެ ރަށެއް ނުވަަތ ސިީޓއެއްެގ  )ހ(  .9 އުފަންވުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ 

ކައުންިސލެއް ނިސްބަްތވާ ރަށެއް ނުވަަތ ކައުންސިލުން، އެ 

ސިޓީއެއްގައި އުފަންވާ އެންމެަހއި ކުދިންގެ އުފަންވުުމގެ މަޢުލޫމާުތ 

 އެކުލެވ  ރަޖިސްަޓރީއެްއ ލިެޔ ބަލަަހއްޓަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުާރ އުފަންވުުމގެ ރަޖިސްަޓރީގައި،  )ށ(  

ުކއްޖަކާގުޅ  އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާުތ އުފަންވުން ރަޖިސްަޓރީކުެރވ  

 ރިކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.

 އުފަންވި ތާރީާޚއި ަވގުތު؛  (1)   

 އުފަންވި ތަން؛  (2)   

 ކުއްޖާގެ ޖިންސު؛  (3)   

 އަދި  ކުއްޖާގެ މަންމައާިއ ބައްޕަެގ މަޢުލޫމާތު؛  (4)   

ކުއްާޖެގ ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑައަޅާ  (5)   

 އުފަންވުމާގުޅ  އިތުުރ މަޢުލޫމާތު.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ އުފަންވުުމގެ ރަިޖސްޓަީރ  )ނ(  

އެކުލަާވލައި ބެެލހެއްޓުމާގުޅ  އުޫސލުތަކާއި، އެ ރަޖިސްަޓރީަގއި ހިމެނ  

ވަކި ކުއްޖަާކގުޅ  މަޢުލޫމާތުެގ ރިކޯޑު، ެއ ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވިރންނަށް 

ޢަމަލުކުރާެނ އުޫސލުތައް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ހަާދ ދޫކުރުމުގަިއ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
 

އުފަންވުމުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 

ހިމެނ  މަޢުލޫމާތަށް އުނިއިތުރު 

 ގެނައުން 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ ރަޖިސްޓަީރގަިއ ހިމެނ   9މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .10

މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއިްނ 

މަޢުލޫމާތެއް އިޞްލާޙުުކރަން ޖެިހއްޖެނަމަ، އެފަދަ އުނިިއތުރެްއ 
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ގެނެވ ނީ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަާޔންކުާރ 

އަދި އެ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތްތަުކގައި، ަކމާބެހ  ގޮތުގެމަތިން، 

 ކައުންސިލަކަށެވެ.

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ ރަޖިސްޓަީރގަިއ ހިމެނ   9މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

މަޢުލޫމާތަކަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން އުނިއިތުރު ގެނެވ  ކޮންމެ ަފހަރަުކ 

އުނިއިުތރު ގެނެވުނު ަސބަބާިއ އެކަން ިރކޯޑުކޮށް، އެ މަުޢލޫމާތަށް 

 ތާރީޚު އެނގ ެނ ގޮތަށް ރިކޯޑުކުރަްނވާނެއެވެ.

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ ރަޖިސްޓަީރގަިއ ހިމެނ   9މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

މަޢުލޫމާތުގެ ތެެރއިން، ިލޔުމުގައިާވ ކުށެްއ އިްޞލާޙުކުރުްނ ިފޔަވަިއ 

ދި ެއއްވެސް ަފާރތަކުން އެނޫން މަޢުލޫމާތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް އެ

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތަީކ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާެތއްކަްނ 

ސާބިތުކުރެވ ނެ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ މެނުވީ، އެފަދަ 

 މަޢުލޫމާތަކަށް އުނިއިުތރު ގެނެްސގެން ނުވާނެެއވެ.

ަޞްއޙަކަން މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، މަޢުލޫމާތުގެ  )ރ(  

ސާބިތުކުރެވ ނެ ޤާނޫނީ ިލޔުމަކީ ކޮބައިކަން، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

 

އުފަންވުމަށްފަހު 

ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ފެންނަ 

ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުކުރުމާއި 

އެފަދަ ކުދިންގެ އުފަންވުން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުފަންވާ ުކއްޖަކީ، އެ ކުއްޖެއްގެ ަމއިންބަފަިއންނާއި  )ހ(  .11

އެ ުކއްޖާ އުފަްނވި ވަިކ ތަނެއް ނ ނގ  ގޮތަށް، އަޅާލާެނ ަފރާތެްއ 

ނެތި، ޢާންމު ތަނަކަށް ނުވަތަ އެނޫން ތަނަކަށް ދޫކޮށްލާފައިަވނިކޮށް 

ުކދިންގެ ފެނިފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ، އެފަދަ ކުއްޖެްއގެ މަޢުލޫމާތު، ކުޑަ

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްުކރުމުެގ މަސްއޫިލއްޔަތު ަޙވާލުުކރެިވފައިާވ 

ސަރުކާުރގެ ވުޒާާރއަށް ނުވަތަ ފުުލހުންނަށް ނުވަތަ އެ ރަށެއް ނުވަަތ 

ސިޓީއެއްެގ ކައުންސިލަްށ ަވގުތުން އަްނގައި، ޞިއްީޙ ޚިުދމަތްދ  

 މަރުކަޒަކަށް ެއ ކުއްޖާ ގެންދަންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރިޕޯޓުުކރެވ  ކުދިްނގެ މައިންަބފައިން މި  )ށ(  

 ދެނެގަނެވެންދެން އެ ކުދިްނ ތިބ ނީ ދަުއލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަުށަގއެވެ.
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  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ މުއްަދތުގަިއ  4މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

މުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ުކއްޖަކު ުހރީ ދަުއލަތުގެ ެބލު

ދަށުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރ ަގއި، ކުޑަުކދިންގެ 

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްުކރުމުެގ މަސްއޫިލއްޔަތު ަޙވާލުުކރެިވފައިާވ 

ސަރުކާުރގެ ވުޒާރާއިްނ ެއ ުކއްޖާެގ އުފަންވުްނ ވަގުީތގޮތުްނ 

 ރަޖިސްޓަރީުކރަންވާނެއެވެ.

      މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްޖެްއގެ އުފަންވުން ރަޖިސްޓަީރުކރާނީ،  )ރ(  

ވަަނ މާއްދާެގ )ނ(، )ރ( އަދި )ބ( ެގ ދަށުން  5މި ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ މާްއދާގަިއ  7ފޫޅުމާ ފޯމު ހުަށހެޅުމާއެކު، ިމ ޤާނޫނުެގ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެއ ކުއްޖާ ފެނުުނ ރަްށ ނުވަތަ ސިޓީެގ 

ކައުންސިލުަގއި، ނުވަތަ ެއ ކުއްޖާ އުފަންވީ މީހުން ިދރިއުޅ  ރަށެްއ 

ނުވަތަ ސިޓީެއއްގަިއ ކަުމގައިނުވާނަމަ، އެ ކުއްާޖ އެންެމ އަަވހަކަްށ 

 ގެންދެވ  މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށް ނުވަތަ ސިޓީއެްއގެ ަކއުންސިުލގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުްނ ކުއްޖެްއގެ އުަފންވުން  )ބ(  

ސްޓަރީުކރުމުގައި އެ ކުއްޖާ އުފަންވި ތަނުގެ މަުޢލޫމާތުގެ ޮގތުގަިއ ރަޖި

ހިމަނާނީ ެއ ުކއްޖާ ފެނުުނ ތަނުެގ މަޢުލޫމާެތވެ. ނުވަަތ ެއ ކުއްާޖ 

އުފަންވީ އެނޫން ތަނެއްަގއި ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ަތނެއްެގ 

 މަޢުލޫމާތެވެ.

    މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްޖެއްގެ އުފަްނވުން ރަޖިސްަޓރީކުުރމުގަިއ  )ޅ(  

އެ ކުއްޖާގެ އުފަން ތާރީޚުކަމުަގއި، އެނޫންގޮތަކަށް ސާބިުތނުވާާހ 

ހިނދަކު ބަޔާންުކރަންވާީނ އެ ކުއްޖާ އުފަންވިކަމަށް އެ ކުއްާޖ ބެިލ 

 ޞިއްޙީ މަސައްކަތްެތރިޔާއަށް ޤަޫބލުކުެރވ  ާތރީޚެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން އުފަންވުން ރަޖިސްަޓީރކުރެވ   )ކ(  

   ކުދިންގެ އުފަންވުްނ ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް ބ ނުްނވާނެ މަުޢލޫމާތު، 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން އުފަންވުން ރަޖިސްަޓީރކުރެވ   )އ(  

އްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މައިންބަފައިން މި ާޤނޫނުގެ ކުއްޖެ
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ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަުތގައި ދެނެގަެނުވމާއެކު، 

އެ ކުއްޖާގެ އުފަންވުމުގެ ރަޖިސްަޓރީަގއިވާ މަޢުލޫމާތު، ކައުްނސިލުްނ 

 އިޞްލާޙުކުރަްނވާނެއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން އުފަންވުން ރަޖިސްަޓީރކުރެވ  މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ވ(  

ކުއްޖެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ ަމއިންބަފައިންގެ މަުޢލޫމާތު، 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ ބަޔާންކުާރ ވަިކ 

މުއްދަތަކަށްފަހުގައިވެްސ ހޯދިަފއިނުވާނަމަ، ިމ މާއްދާެގ )ބ( ެގ 

ިއ ހިމަނާފައިވާ މަުޢޫލމާތަކީ ދަށުން އެ ކުއްޖާެގ ރަޖިސްަޓރީގަ

ދާއިމީގޮތެއްގައި އެ ުކއްޖާގެ ރަޖިސްަޓރީގައި ހިމެނ  މަޢުލޫމާތުަކމުގަިއ 

 ބެލ ނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ވ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ިމ މާއްދާެގ ދަށުން  )މ(  

ވަގުތީގޮތުން އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީުކރެވ  ކުއްެޖއްގެ އުފަންުވމާގުޅ  

      ޞައްޙަ މަޢުލޫމާުތ ލިބިފައިާވ ފަރާަތކުން އެފަދަ މަުޢޫލމާތެއް 

، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅަިއފިނަމަ

އެ މަޢުލޫމާތުެގ ަޞއްޙަކަްނ ކަށަަވރުކުރުމަށްފަހު، ެއ ުކއްޖާެގ 

އުފަންވުމުގެ ރަޖިސްަޓރީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ކައުްނސިލުްނ 

 އިޞްލާޙުކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުން ކުއްޖެްއގެ އުފަންވުމުގެ ރަޖިސްަޓީރގައިާވ  )ފ(  

ޢަމަުލކުރާނެ އުސޫލުަތއް، މި ާޤނޫނުގެ މަޢުލޫމާތު އިޞްލާުޙކުރުމުަގއި 

 ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
 

ފުރާނަނެތި އުފަންވާ ކުދިންނާއި 

ބައިގެންދިޔުމާއި އެބޯޝަންގެ 

 މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުން 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒުތަުކގައި ަފރުވާދެވ  ބައިގެންިދޔުމާިއ  )ހ(  .12

އެބޯޝަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެފަދަ މަުރކަޒުތަކުގައި ުއފަންވާ 

      ކުދިންގެ ތެރެއިން ފުރާނަނެތި އުފަްނވާ ކުދިންގެ މަުޢލޫމާތު، 

ަމރުކަުޒތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެ 

 ރިކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ މަޢުލޫމާތު ޞިއްޙީ ޚިުދމަތްދ   )ށ(  

މަރުކަޒުތަކުގައި ރިކޯޑުކުރާނީ، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ނުވަަތ 

 ފޯމުތައް މެދުވެރިކޮެށވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒުތަކުން ރިޯކޑުކުާރ  )ނ(  

މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން 

ނަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ ރެޖިސްްޓރ ޝަމިނިސްޓްރީއަށާއި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރިކޯޑުކުރަންޖެހ  މަޢުލޫމާތާއި، ެއ މަޢުލޫމާުތ  )ރ(  

ޑިޕާްޓމަންޓް ރިކޯޑުކުރަންީވ ގޮތާއި، އެ މަޢުލޫމާުތ މިނިސްޓްރީއަާށއި 

ނަށް ފޮނުވުމުގަިއ ޢަމަލުުކރަންީވ އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްްޓރ ޝަ

ގޮތުގެ އުޫސލުތައް، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ންވާނެެއވެ.ބަޔާންކުރަ
 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުގައި 

ދިވެހިރައްޔިތަކަށް އުފަންވާ 

ކުދިންގެ އުފަންވުން 

 ދިވެހިރާއްޖ ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބ ުރގަިއ ދިވެިހރައްޔިތުންނަށް އުފަންވާ ުކދިންގެ  )ހ(  .13

އުފަންވުން، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ދިވެިހރާއްޖ ަގއި ރަޖިސްޓަރީުކރަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުގައި ިދވެިހރައްޔިތަކަށް ުކއްޖަުކ  )ށ(  

އުަފންވުން  ،އުފަންވެއްޖެނަމަ، އެ ުކއްޖާ އުފަންިވ ޤައުމެއްަގއި

 ރަޖިސްޓަރީުކރުމާ ގުޅ ގޮތުްނ ކަނޑައެޅިފައިާވ ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން 

ކުއްޖެއްގެ އުފަްނވުން ރަޖިސްޓަީރކޮށް، އެ ކުއްޖާގެ އުފަންުވމާބެހ  އެ 

 މަޢުލޫމާތު އެނގ ނެފަދަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް އެ ތަނަކުން ހޯދަްނާވނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބ ުރގައި އުފަންވާ ކުއްޖަކީ ޢާންމު ގޮެތއްގަިއ  )ނ(  

އްޖެްއ ދިވެހިރާއްޖ ގަިއ ދިރިއުޅ  ދިވެިހރައްޔިތަކަްށ އުފަންިވ ކު 

       ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ކުއްޖާ ދިެވހިރާއްޖެއަްށ އެނބުިރ ައންނަތާ

)ހަތެއް( ުދވަހުެގ ތެރ ަގއި، އެ ކުއްޖާގެ އުަފންވުން  7

 ދިވެހިރާއްޖ ގައި ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްޓަކަިއ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
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ބ ރުގަިއ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުަގއި އުފަންވާ ކުއްޖަކީ ދިެވހިރާއްެޖއިން )ރ(  

      ދިރިއުޅ  ދިެވހިރަްއޔިތަކަްށ އުފަންިވ ކުއްޖެްއ ކަުމގަިއވާނަމަ،

އެ ކުއްޖެއްެގ އުފަންވުން އެ ކުއްޖާ އުފަންވާ ޤަުއމުގަިއ 

 ،)ހައެއް( މަސްުދވަހުގެ ެތރ ގައި 6ރަޖިސްޓަރީުކރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  ،ޓަކައިއެ ކުއްާޖގެ އުފަްނވުން ދިެވހިރާއްޖ ގައި ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކުއްާޖގެ މަންމަ 

 ނުވަތަ ބައްޕަ ުނވަތަ ބެލެިނވެރިާޔ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
 

މި މާއްދާެގ )ނ( ނުވަަތ )ރ( ެގ ދަށުން ކުއްޖެއްެގ އުަފންވުން  )ބ(  

ގަވާިއދުގަިއ ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް ހުށަހަޅާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ބަޔާންކުރާ އިާދރާއަކަެށވެ.
 

އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވ  

ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

ހުށަހެޅުމާއި ޑިޕާޓްމަންޓުން އެ 

 މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން ކަމާބެހ  ކައުންސިލުން އުފަންވުން ރަޖިސްަޓީރކޮށްދ   )ހ(  .14

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ަގވާއިުދގައިާވ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު، މި 

ގޮތުގެމަތިން އެ ކައުންިސލަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ 

 ރެޖިސްޓްރ ޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ ރަޖިސްޓަީރގަިއ ހިމެނ   9މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ގޮތުެގމަތިން ވަނަ މާއްާދގައިވާ  10މި ޤާނޫނުގެ ، މަޢުލޫމާތަކަށް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ  ،އުނިއިތުރު ގެެނވ  ކޮންމެ ފަަހރަކު

  ކައުްނސިލުން  ،ރެޖިސްޓްރ ޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫެލއްގެ މަތިން

 އެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްްޓރ ޝަނަށް  )ނ(  

         ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ކަާމގުޅުންހުރި ަދއުލަތުެގ އިާދާރތަކަށް

 އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިއްާސކުރަންވާނެެއވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން 

 
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 

 ހެއްދުން 
ދިެވހިާރްއޖެއިން ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު، ނުވަތަ  )ހ(  .15

ުއފަންވާ  ،ބ ރުގަިއ ދިވެިހރައްޔިތަކަްށ އުފަންާވ ކޮންމެ ކުއްަޖކު

އެ ކުްއޖެއްެގ  ،)ހައެްއ( މަސްދުަވހުގެ ތެރ ގައި 6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ެހއްދުމަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ

ކެޓް ހެްއދުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފި )ށ(  

ހުށަހަޅާނީ، އެ ކުއްޖަކު އުފަންވި، ނުވަތަ އެ ކުއްޖެއްގެ މަންމަ ނުވަަތ 

 ބައްޕަ ރަށްެވހިވެފަިއވާ ރަށް ނުވަަތ ސިޓީގެ ކައުންސިލަެށވެ.

ކުއްޖަކު އުފަންވީ ިދވެހިާރއްޖެއިން ބ ރުގައި ކަމަްށވާނަމަ، މި ާމއްދާެގ  )ނ(  

އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހެްއދުމަށް )ހ( ގެ ދަށުްނ އެ ުކއްޖެއްގެ 

ހުށަހަޅާނީ، އެ ުކއްޖެއްގެ މަންމަ ުނވަތަ ބައްަޕ ރަށްެވހިެވފައިާވ 

ރަށުގެ ުނވަތަ ސިޓީގެ ކައުންިސލަށް ުނވަތަ މި ޤާނޫުނގެ ދަުށން ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ އިާދރާއަކަެށވެ.

ސެޓްފިކެޓް ަހއްދަން  މި މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އުފަންދުވަުހގެ )ރ(  

އެއިްނ  .ހުށަހެޅުމަކީ އެ ކުއްޖެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްަޕގެ ޒިންމާއެކެވެ

ފަރާތެއް ނެތްނަމަ، ކުއްޖާގެ އުފަންދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓް ަހއްދަން 

 ހުށަހަޅާނީ ކުއްޖާެގ ބެލެނިެވރިޔާެއވެ.

މާއްާދގެ )ހ( ެގ ކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓް ެހއްދުމަށް މި  )ބ(  

ދަށުން ކައުންސިލަކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ކައުންިސލުން އެ ކުްއޖެއްެގ 

ވަަނ  16އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދ ނީ، ިމ ޤާނޫނުެގ 

މާއްދާގައި އެ ސެޓްިފކެޓް އޮންނަންވީ ގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިާވ 

ދުގައި ބަާޔންކުާރ ގޮތުގެމަތިން، އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއި

 އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ަކއުންސިލަކުްނ ހައްދައިދ  އުފަންުދވަހުެގ  )ޅ(  

ސެޓްފިކެޓް ވާްނވާނީ ާދއިމީ ސެޓްފިެކޓަކަށެވެ. އަދި އެަފދައިން 
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 ހައްދައިދެވ  ސެޓްފިކެޓެއް ހެއްދުމަށްފަހު އެ ސެޓްފިކެޓަށް އުިނއިތުރު 

 ވަނަ މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ. 17ގެންނަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިެކޓް ހެއްދުމަށް އެދި ހުަށހަޅާނެ ގޮތާއި،  )ކ(  

ހުށަހަޅަންޖެހ  މަޢުލޫމާތާއި، ެއ ސެޓްފިކެްޓ ހައްދައިދިުނމުގަިއ 

ދަށުން ކައުންސިލުން ޢަމަލުުކރާނެ ގޮުތގެ އުސޫލުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.
 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 

އޮންނަންވީ ގޮތާއި އ ގައި ހިމެނ  

 މަޢުލޫމާތު 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްިފކެޓްގައި، އުފަްނވުމުގެ ރަޖިސްަޓރީގަިއ  )ހ(  .16

    ވަނަ ާމއްދާެގ  9ހިމަނަންޖެހ  މަޢުލޫމާތުކަމުގަިއ މި ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ  20ބަޔާންުކރާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، މި ޤާނޫނުގެ )ށ( ގައި 

މާއްދާގައި ބަޔާްނކުާރ ދިވެިހރައްޔިތެްއކަން އަްނގައިދ  ނަްނބަރާއި، 

 ކުއްޖާގެ ނަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބ ނުމަށްޓަކައި، ކުއްޖާެގ ނަްނ އުފަންުދވަހުެގ  )ށ(  

ނަމަީކ މުސްލިމުންނަށް ކިޔުްނ ސެޓްފިކެޓްގައި ހިމެނ ނީ، އެ 

ނުވަަތ ކަމާބެހ  ދަުއލަތުގެ އިާދރާއަކުން ، ނަމެްއކަމަށް އެކަށީގެންވާ

ފާސްކޮށްީދފައިާވ  ދައުލަތުެގ އިދާާރއަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން 

 ނަމެއް ކަމުގައިވާނަަމއެވެ.

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ަބުހންނާއި  )ނ(  

އިނގިރ ސި ަބހުންނެވެ. އެ ސެޓްފިކެްޓ އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ، 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.
 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް 

 އުނިއިތުރު ގެނައުން 
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ ކުއްޖަކަްށ ަހްއދައިދ   15މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .17

       އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްިފކެޓެއްގަިއ ހިމަނާފައިާވ މަޢުޫލމާތާއި، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ އުފަްނވުމުެގ  9މި ޤާނޫނުގެ 

    ރަޖިސްޓަރީަގއި ހިމެނ  މަުޢލޫމާތު ތަޢާރުޟުވާނަމަ، ިމ ާޤނޫނުގެ

އި ަބޔާންކުާރ ރަޖިސްަޓރީގަިއ ހިމެނ  މަުޢޫލމާތުގެ ވަނަ މާއްާދގަ 9

ޞައްޙަކަން ކަަށވަރުުކރުމަށްފަހު، އެ މަުޢލޫމާތުެގ މައްޗަްށ ިބނާކޮށް 
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ކަމާބެހ  ކައުންިސލުން އެ ުކއްޖެއްެގ އުފަންދުވަުހގެ ެސްޓފިކެޓް 

 .އިޞްލާޙުކޮށްދ ންވާނެެއވެ

އުފަންދުަވހުގެ ެސްޓފިކެޓް ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން  15މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ެއ ސެޓްފިކެޓްަގއިާވ މަޢުލޫމާތެްއ ބަދަލުުކރުމަްށ އެދ   ،ހެއްދުމަށްފަހު

ޙާލަތުގައި، އެފަދައިން ބަަދލުކުރަން އެދ  މަޢުލޫމާތަކީ، މި ާޤނޫނުގެ 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ އުފަްނވުމުގެ ރަޖިސްޓަީރގަިއ ހިމެނ   9

މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާނަމަ، އެއިން ެއއްވެްސ މަޢުލޫާމތަކަށް 

ނެވ ނީ، ެއ މަޢުލޫމާތުެގ ޞައްޙަކަްނ ކަށަަވރުުކރެވ ެނ އިޞްލާޙެްއ ގެ

 .ޤާނޫނީ ލިޔުމެއް ކަމާބެހ  ަކއުންސިލަްށ ހުށަހެޅުމުންނެވެ

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެެޓއްގައި ހިމެނ  މަޢުލޫމާތުގެ ެތރެއިްނ  )ނ(  

ކުއްޖެއްގެ ނަން ބަދަލުުކރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެފަދައިްނ ނަން 

ޢަމަުލކުރަންވާީނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ އިޞްލާޙުކުރުުމގައި 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

އުފަންދުވަހުގެ ެސޓްފިކެޓްގަިއ ހިމެނ  މަޢުލޫމާތަށް ބަަދލު ެގނެވ ނެ  )ރ(  

ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ  ،ޙާލަތްތަކާއި ގޮތްތައް

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ 

ޙާލަތްތަކާއި އިުޖރާއަތުތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ނޫން އެހެްނ 

އުފަންުދވަހުެގ ސެޓްފިކެޓްަގއި ހިމެނ  ެއއްވެްސ  ،ގޮތަކަށް

 ގެނެސްގެްނ ނުވާެނއެވެ. ލު މަޢުލޫމާތަކަށް އެއްެވސް ފަރާަތކުން ބަދަ

 

އަގަކާ ނުލައި އުފަންދުވަހުގެ 

 ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދިނުން 
ފުރަތަމަ ފަަހރަށް އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެްޓ ެހއްދުމަށް ެއއްވެސް އަގެްއ   .18

ނަގައިގެން ނުވާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، ސެޓްިފކެޓް ގެްއލިގެން ނުވަަތ 

ހައްދާ ޙާލަުތގައި، އަިދ އުފަންދުވަހުެގ ހަލާކުެވގެން އަލުން ސެޓްފިކެޓް 

ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ކުއްޖާގެ ނަްނ އިޞްލާޙުކޮށްދިނުމަށް ކުއްާޖގެ ބެލެނިެވރިާޔ 

އެދިގެން ެއ ސެޓްފިކެްޓ އިްޞލާޙުކުާރ ާޙލަތުގައި، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ 

ުނ ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކުާރ އެކަށީގެްނވާ ފީއެްއ އެކަމަށް ނެގުަމކަށް މި ޤާނޫ

 ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.
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އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ 

މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

 ހުށަހެޅުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދެވ  ކުދިްނގެ މަޢުލޫމާތާއި،   .19

ވަނަ މާއްާދގައިާވ ގޮތުގެމަތިން އުފަންދުަވހުގެ ސެޓްފިކެްޓ  17މި ޤާނޫނުގެ 

ާޙލަތުގަިއ ެއ ސެޓްިފކެޓަށް ގެންނަ ކޮންމެ އިްޞލާޙެއްެގ އިޞްލާޙުކުާރ 

މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމާބެހ  ރަށެްއ 

ނުވަތަ ސިީޓއެއްެގ ަކއުންސިލުްނ ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ނ ޝަނަްލ 

 ރެޖިސްޓްރ ޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު ހެއްދުން 

 
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  

 ނަންބަރު 
ދިވެހިރާއްޖ ގައި އަދި ދިެވހިރާއްޖެއިން ބ ރުގައި ިދވެހިަރއްޔިުތންނަށް  )ހ(  .20

އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖެްއގެ އުފަންވުްނ މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުެގ 

ރަޖިސްޓަރީކުެރވުމާއެކު، އެ ުކއްޖަކަށް ާޚއްޞަ، ދަށުން 

ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަްނ އަންގައިދ  ނަންބަރެްއ ދަުއލަތުްނ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުާރ ނަންބަރަކީ، ެއ ނަންަބރެއްެގ  )ށ(  

 ވެރިފަރާތަށް ދާއިމީކޮށް، އެންމެ ފަހަަރކު ދޫުކރެވ  ނަންބަރެކެެވ. އަދި 

އެ ނަންބަރަކީ، އެހެްނ ފަރާަތކަށް ބަަދލުކުެރވ ނެ ނުވަަތ އެހެްނ 

 ފަރާތަކަށް ބ ނުންކުެރވ ނެ ނަންބަެރއް ނޫނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ދިެވހިރަްއޔިތެއްކަން އަްނގައިދ   )ނ(  

ނަންބަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުުކރާނެ އުސޫލުަތއް، މި ާޤނޫނުގެ 

 ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.ދަށުން ހަދާ 

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސިޓިޒެންޝިްޕ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން  )ރ(  

ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ލިބ  ބިދ ސީންނަށް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ލިބުމާއެކު، ެއއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މި މާްއދާގަިއ 

ންގައިދ  ނަންަބރެއް ދަުއލަތުްނ ބަޔާންކުރާ ދިެވހިރަްއޔިތެއްކަން އަ

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ދަށުން ދޫކުާރ ދިވެިހރައްޔިތެްއކަން އަްނގައިދ   )ބ(  

ނަންބަރަކީ، ދިވެިހރާއްޖ ގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން 

ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ލިބ  ބިދ ސީންނަށް ާޚއްޞަކުެރވ  ނަންަބރެކެވެ. 

އަދި އެ ނަންބަަރކީ، އެހެން ަފރާތަކަށް ބަދަުލކުރެވ ނެ ނުވަތަ އެހެްނ 

 ފަރާތަކަށް ބ ނުންކުެރވ ނެ ނަންބަެރއް ނޫނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސިޓިޒެންޝިްޕ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން  )ޅ(  

ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ލިބ  ބިދ ސީންނަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން 

އަންަގއިދ  ނަންަބރު ކަނޑައެޅުމުގަިއ  ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން 

ޢަމަލުކުރާެނ އުޫސލުތައް، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންުކރާ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަްނ  )ކ(  

އަންގައިދ  ނަންބަުރ ދޫކުރާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ 

 ރެޖިސްޓްރ ޝަނުންނެވެ.

 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  

 ކާޑު 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅ  ދިވެިހރައްޔިެތއްކަްނ  20މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .21

އަންގައިދ  ނަންބަުރ ހިމެނ ގޮތުްނ ދޫުކރެވ  ދިވެިހރައްޔިެތއްކަްނ 

އަންގައިދ  ކާޑެއް، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ދަުއލަތުްނ 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ ދިވެިހރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދ  ކާުޑ  )ށ(  

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން  15ދޫކުރެވ ނީ، ެއ ފަރާތަކީ، މި ޤާނޫުނގެ 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްިފކެޓް ަހއްދާފައިވާ އަދި ދިވެިހރާއްޖ ެގ ަރށެއްެގ 

މީހުްނ ދިިރއުޅ  ރަށެްއ  ރަށްވެއްސަކަްށ ވުމާެބހ  ޤާނޫުނގެ ދަށުން 

ނުވަތަ ސިޓީއެްއގެ ރަްށވެއްސެްއގެ ގޮތުަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިާވ 

 ފަރާތެއް ކަމުަގއިވާނަމައެވެ.

އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާުތ ، ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަްނ އަންަގއިދ  ކާޑުަގއި )ނ(  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ނަންބަރު؛  (1)   
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 ފުރިހަމަ ނަން؛  (2)   

 އުފަން ތާރީޚު؛  (3)   

 ޖިންސު؛  (4)   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް؛  (5)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާްނކުާރ އިުތުރ   (6)   

 މަޢުލޫމާތު.

ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންަގއިދ  ކާޑުގައި، މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ  )ރ(  

ެވރިފަރާތުެގ ޮސއި ނުވަަތ ބަޔާންކުާރ މަޢުލޫމާތުެގ އިތުރުން، ކާޑުެގ 

 އިނގިލީެގ ނިޝާން، އަދި އެ ފަރާުތގެ ފޮޯޓ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސިޓިޒެންޝިްޕ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން  )ބ(  

ވަަނ  20ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ލިބ  ބިދ ސީންނަށް، ިމ ޤާނޫނުެގ 

ނަންބަރު ހިމެނ  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދިވެިހރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދ  

 ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑެއް ދަުއލަތުން ދޫުކރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ދޫުކރާ ކާޑުގައި، މި މާއްދާގެ )ނ( އާިއ  )ޅ(  

އެ ަފރާތަްށ ، )ރ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މަޢުލޫމާތުެގ އިުތރުން

 ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނަންވާެނއެވެ.ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ލިބުނު ތާރީުޚ 

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސިޓިޒެންޝިްޕ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން  )ކ(  

ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ލިބ  ބިދ ސީންނަށް ދިެވހިަރއްޔިތެއްކަން އަްނގައިދ  

ކާޑު ހައްދައިދިނުމުަގއި، ދިވެިހރައްޔިތުންނަްށ އުފަންވާ ަދިރންނަށް 

    އިދ  ކާޑު ަހއްދައިދިނުާމ ގުޅ ގޮތުްނ ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަްނ އަންގަ 

މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކެްއ ުނހިނގާނެއެވެ. އެފަދަ 

ފަރާތްތަކަށް ކާޑު ހައްދައިދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ، ދިެވހިާރއްޖ ެގ 

ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެމަތިން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ަބޔާންކުރާ އުސޫލުަތކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ.ހަދާ ގަާވއިދުގައި 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ބ( ެގ ދަށުން ދޫކުާރ ދިވެިހރައްޔިެތއްކަްނ  )އ(  

އަންގައިދ  ކާޑު އޮންނަންވާީނ ދިެވހި ަބހުންނާިއ އިނގިރ ިސ 

ބަހުންނެވެ. އެ ކާޑު އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 
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އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރ ޝަނުްނ ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑަކީ، ެއ ކާޑުގެ ވެރިަފރާްތ އެީއ  )ހ(  .22 ކާޑުގެ ހައިސިއްޔަތު 

ކާކުކަން އަންަގއިދ  ފަރާތެްއކަން ބަޔާންުކރާ ދަުއލަތުގެ ރަސްީމ 

 ލިޔުމެކެވެ.

ދަށުން ާކކުކަން އަްނގައިދ  ލިޔުމެްއ ހުށަެހޅުމަށް ޤާނޫނެއްގެ  )ށ(  

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޙާލަެތއްގައި، ދިެވހިރަްއޔިތެއްކަން އަްނގައިދ  

 ކާޑު ހުށަހެޅުމުން، އެ ޒިންމާ އަދާކުރެވުީނ ކަމުގަިއ ބެލ ނެެއެވ.
 

    ،ހުަށހަޅާނީދިވެހިރަްއޔިތެއްކަްނ އަންގައިދ  ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި  )ހ(  .23 ކާޑު ހެއްދުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވއިދުގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ޑިޕާްޓމަންޓް 

 އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރ ޝަނަެށވެ.

ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަްނގައިދ  ކާޑު ހެއްދުމަށް ހުށަހަަޅންޖެހ   )ށ(  

   ލިޔެކިޔުމާއި، ކާޑު ހައްދައިދިނުމުަގއި ޢަމަލުުކރާނެ އުޫސލުތައް، 

 .ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެމި 
 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ިދވެިހރައްޔިތެއްކަްނ އަންަގއިދ  ކާޑު ެހްއދުމަށް އެއްވެްސ   .24 އަގަކާ ނުލައި ކާޑު ހައްދައިދިނުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  25އަގެއް ނަަގއިގެން ުނވާނެއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންުކރާ ޙާލަތްތަުކގައި ައލުން ކާޑު ހެއްދުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ހ( ގައި 

ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ަބޔާންކުާރ އެކަީށގެންާވ ފީއެްއ ނެގުމަަކށް މި ޤާނޫުނ 

 ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

 

އެކަްނ  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ެތރެއިން ާޙލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެނަމަ )ހ(  .25 ކާޑު އާކުރުން 

ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްްޓރ ޝަނަށް 

އަންގައި، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިާވ 

ގޮތުގެމަތިން ދިވެިހރައްޔިތެްއކަން އަންަގއިދ  ކާޑު އާުކރުމަްށ 

 .އެދެންވާނެއެވެ
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 ؛ކާޑު ވަގަށް ެނގުން ނުވަަތ ގެްއލުން  (1)   

 އައުން؛ ކާޑުގައި ހިމެނ  މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލު   (2)   

ކާޑުގައިވާ ފޮޓޯއާ ތަފާތު ގޮތަކަށް މީހާެގ ސިފައަށް ބަދަެލްއ   (3)   

 ؛އައުން

 ؛ބ ނުންނުކުރެވ  މިންަވރަށް ކާޑު ާބވުން ނުވަަތ ަހލާކުވުން  (4)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކާޑު އާކުރަންެޖހ    (5)   

 ޙާލަތެއްކަމުގަިއ ބަޔާންުކރާ އިުތރު ާޙލަތެއް މެދުެވރިވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ާޙލަތެްއ  )ށ(  

މެދުވެރިވެގެްނ އެއްެވސް ފަރާތަކުްނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ 

ރެޖިސްޓްރ ޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ 

ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ފަރާތަށް ެއ ޑިޕާޓްމަންޓުން އާ ކާޑެްއ 

 ހައްދައިދ ންވާނެެއވެ.
 

ކާޑުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 ބަދަލުކުރުން 
ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގައި ހިމެނ  ެއއްވެްސ  )ހ(  .26

ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮްފ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެްއ އަތުެވއްޖެނަމަ، އެކަން 

ނ ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރ ޝަނަްށ އަްނގައި، ެއ މަޢުލޫމާުތ 

)ތިރީސް( ދުަވހުެގ ެތރ ގަިއ  30އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި ގިނަވެގެްނ 

 އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގަިއ ހިމެނ  މަޢުލޫާމތަކަށް  )ށ(  

ގުޅިގެްނ ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ ޑިޕާްޓމަންޓް ބަދަލެއް އައުާމ 

އޮފް ނ ޝަނަްލ ރެޖިސްޓްރ ޝަނަްށ ހުަށހަޅައިފިނަމަ، ިމ ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގައިާވ ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތަްށ އާ ކާޑެްއ  25

 ހައްދައިދ ންވާނެެއވެ.
 

 ،މެދުވެރިެވްއޖެނަމައަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެއިްނ ޙާލަތެްއ  )ހ(  .27 ކާޑު ބާޠިލުކުރުން 

ދިވެހިރަްއޔިތަކަށް ޫދކޮށްފައިާވ ދިވެިހރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދ  ކާުޑ 
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ބާޠިލުުކރުމުެގ އިޚްތިޔާުރ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ 

 ރެޖިސްޓްރ ޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް ކާުޑ   (1)   

 ދޫކޮށްފައިވުން؛

ެވރިފަރާތުން ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތެްއެގ  ކާޑުގެ  (2)   

 ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ދޫކޮްށލުން؛

 ކާޑުގެ ވެރިަފރާތް ަމރުވުން؛  (3)   

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  25މި ޤާނޫނުގެ   (4)   

ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެްއ މެދުވެިރވެގެން އާ ކާޑެްއ 

 ހައްދައިދިނުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްަތކުގެ ެތރެއިްނ  )ށ(  

ޙާލަތެއްގައި ދިެވހިރަްއޔިތެއްކަން އަންަގއިދ  ކާޑެއް ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮްފ 

ެއކަން ގިަނވެގެްނ  ،ނ ޝަނަލް ރެޖިސްްޓރ ޝަނުން ބާިޠލުކޮށްފިނަމަ

      ނުވަަތ ، )ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެރ ގަިއ އެ ކާުޑގެ ެވރިފަރާތަށް 7

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންުކރާ ޙާަލތުގައި، 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ކާޑު ދޫކޮށްފައިވާ ަފރާތުގެ ވާިރޘުންނަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.

( ވަަނ ނަންބަރުަގއި ަބޔާންކުާރ ޙާަލތުގަިއ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ނުގެ ކާޑު ހައްދައިދީފައިވާ ަފރާތަކީ، ދިވެހިަރއްޔިތެއްނަމަ، މި ާޤނޫ

ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ަފރާތަކާގުޅ  މަުޢޫލމާތުގެ 

ޞައްޙަކަން ެބލުމަށްފަހު، ެއ ަފރާތަށް އަލުްނ ކާުޑ 

 ހައްދައިދ ންވާނެެއވެ.

    މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަެވސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )ރ(  

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާްނކުރާ ާޙލަތުގައި، ވަކި ަފރާތަކަށް އަލުްނ 1)

ކާޑު ހައްދައިދިންނަމަވެސް، އެ ަފރާތަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ ހަވަަނ 

 ބާބުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅު، ކަމާބެހ  އިދާާރއިން އެުޅމަކަށް 

 މި މާއްދާ ުހރަހެއްނާޅައެވެ.
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ަނ ނަންބަރުަގއި ަބޔާންކުާރ ޙާަލތުގަިއ ( ވ1ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ބ(  

ކާޑު ހައްދައިދީފަިއވާ ފަރާަތކީ، ދިވެިހރާއްޖ ެގ ސިޓިެޒންޝިޕް 

      ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެިހރައްޔިތަކަްށ ވެފައިާވ ބިދ ސީެއއްނަމަ، 

އެ ފަރާތަށް ައލުން ކާޑު ހައްދައިެދވ ނީ، އެ ފަާރތެއްެގ 

 ަގއެވެ.ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ދެމިއޮންނަ ާޙލަތެއް

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ބ ނުމަށްޓަަކއި، ދިވެިހރައްޔިތަކަްށ ެވފައިާވ  )ޅ(  

ބިދ ސީއެއްގެ ިދވެހިަރއްޔިތުކަން ދެމިއޮްތކަން ނުވަަތ ޫނންކަން 

ކަނޑައަޅާނީ، ދިވެހިރާއްޖ ގެ ިސޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫުނގައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

     އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުެގ ތެރެއިްނ ޙާލަތެްއ މެދުެވރިވެްއޖެނަމަ،  )ހ(  .28 ކާޑު ޙަވާލުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތެއްގެ ެތރ ގަިއ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ  ،ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު

ތަާކ ރެޖިސްޓްރ ޝަނާ ނުވަތަ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާ

 .ޙަވާލުކުރަްނވާނެއެވެ

 ؛ކާޑުގެ ވެރިަފރާތަށް ނ ނިގ އެހެްނ ފަރާތަކަްށ ކާޑު ލިބުން  (1)   

 ކާޑުގެ ވެރިަފރާތް ަމރުވުން.  (2)   

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިާވ 2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

        ޙާލަތުގައި، ކާޑުގެ ވެރިފަރާްތ މަުރވީ ިދވެހިާރއްޖ ަގއިނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން  33ފަރާތުގެ ަމރު، މި ޤާނޫނުގެ  އެ

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްފަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ 

ރެޖިސްޓްރ ޝަނަށް އެންގުމާެއކު އެ ފަރާތެްއގެ ނަމުގައި ދޫކޮްށފައިާވ 

 ކާޑު ޑިޕާޓްމަންޓުން ބާޠިލުުކރަންވާނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިާވ 2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

ޙާލަތުގައި، ކާުޑގެ ެވރިފަރާްތ މަުރވީ ދިެވހިރާއްެޖއިން ބ ރުަގއިނަމަ، 

މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެއ ފަރާތުެގ މަުރ 

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގައިާވ 
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ެގ ާވރިޘުްނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ ގޮތުގެމަތިން ެއ ފަރާތު

ރެޖިސްޓްރ ޝަނަްށ އެންގުމާއެުކ މަުރވި ީމހާެގ ކާޑު ޑިޕާޓްަމންޓުން 

 ބާޠިލުުކރަންވާނެއެވެ.

 
 ފަސްވަނަ ބާބު 

 މަރު ސާބިތުކުރުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
 

މަރުވާ މީހުންގެ މަރު 

 ރިޕޯޓުކުރުމާއި މަރު ސާބިތުކުރުން 
ދިވެހިރާއްޖ ގައި މަުރވާ މީހުންގެ ަމރު، މި ޤާނޫނާއި މި ާޤނޫނުގެ  )ހ(  .29

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުެގމަތިން 

 ރިޕޯޓުކުރަންވާެނއެވެ.

  މީހަކު ަމރުީވ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދ  ަމރުކަޒެއްގަިއ ކަުމގައިުނވާނަމަ، )ށ(  

އެ މީހަުކ ަމރުވާާތ ނުވަަތ މަރުިވކަން އެނގ ާތ ވީއެންެމ ައވަހަްށ 

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒަކަްށ އެކަްނ ރިޕޯޓުުކރަންވާނެއެވެ.

، ދިވެހިރާއްޖ ގައި ީމހަކު ަމރުވެއްޖެނަަމ ެއ މީހަުކ ވަޅުލުމުެގ ކުރިން )ނ(  

ހަިށގަނޑު ނުވަތަ މަރުީވ ބިދ ސީއެްއ ކަމަށްވެފައި، އެ މީެހއްގެ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރަށް ގެންދަން އެދ  ާޙލަތުގައި، އެ މީހާެގ 

ނުވަަތ  ،ހަށިގަނޑު ދިެވހިރާއްެޖއިން ބ ރަށް ގެންދިޔުމުެގ ކުރިން 

މަރުވާ ީމހަކާ ގުޅ ގޮތުން ޤާނޫނު ހުއްދަުކރާ އެނޫންވެސް އިޖުާރއަތެްއ 

ފަާރތެއްެގ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ުކރިން، މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެ 

 މަރު ސާބިތުކުރަްނވާނެއެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖ ގައި މީހަކު ަމރުވީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަުރކަޒެއްަގއިނަމަ،  )ހ(  .30 މަރު ސާބިތުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

އެ މަރުކަޒެއްަގއި މަސައްކަތްުކރާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން ެއކަމަށް 

ީމހާގެ ހަިށގަނޑު  ހުއްދަދީފައިވާ ޞިއްޙީ މަަސއްކަތްތެރިައކު މަުރވި

 ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު، އެ މީެހއްގެ ަމރު ސާބިތުުކރަންވާނެެއވެ.

 މީހަކު ަމރުީވ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދ  ަމރުކަޒެއްގަިއ ކަުމގައިުނވާނަމަ،  )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ީމހެއްެގ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 326 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

28 

ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒަކަށް އެ މީހާެގ މަރު ސާބިތުުކރުމަށްޓަކައި، ޞިއްޙީ 

 ހަށިގަނޑު ގެންދަންވާނެެއވެ.

މީހަކު މަުރވީ މީހުްނ ދިރިއުޅ  ރަށެްއ ނުވަތަ ސިީޓެއއްގަިއ  )ނ(  

ކަމުގައިނުވާނަމަ، ެއ މީހާެގ މަުރ ސާބިތުުކރުމަށްޓަކައި، އެ މީހާެގ 

ހަށިގަނޑު އެންމެ އަވަހަްށ ގެންދެވ  މީހުން ިދރިއުޅ  ރަށެއް ނުވަަތ 

ސިޓީއެއްގައި ހުންނަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަރުަކޒަކަށް 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ނުވަަތ )ނ( ެގ ދަށުްނ ޞިއްީޙ ޚިުދމަތްދ   )ރ(  

މަރުކަޒަކަށް ގެންދެވ  މަުރވެފައިާވ މީހެއްެގ ހަިށގަނޑު، ެއކަމަށް 

ބެލުަމށްފަހު، ހުއްދަދީފައިާވ ޞިއްީޙ މަސައްކަތްތެިރއަުކ ރަނގަޅަްށ 

 އެ މީހެްއގެ މަުރ ސާބިތުކުރަްނވާނެއެވެ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒަކުްނ މި މާއްާދގެ )ހ( އަިދ )ރ( ގައިާވ  )ބ(  

       ގޮތުގެމަތިން މީހެްއގެ ަމރު ސާބިުތކުރުމުަގއި ޢަމަުލުކރާނީ، 

 މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ.
 

މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން 

 ދޫކުރުން 
ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ މަުރ ސާބިތުުކރެވ  ކޮންމެ  30މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .31

މީހެއްގެ މަރު ސާބިުތކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް، އެ ީމހެއްެގ މަުރ 

ސާބިތުކުރި ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒަކުން، މަުރވި މީހާާއ 

 ދޫުކރަންވާނެެއވެ.ޙަވާލުވެުހރި ަފރާތަކަށް 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ މަުރ ސާބިތުކުިރކަމުެގ ލިުޔމުގަިއ  )ށ(  

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 މަރުވި މީާހގެ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

 މަރުވި ގޮތް؛  (2)   

 މަރުވި ސަބަބު؛  (3)   

 މަރުވި ާތރީޚާއި ވަގުތު؛  (4)   

 ރަށް؛ މަރުވި ތަނާއި، އަތޮޅާއި  (5)   

 މަރު ސާބިތުކުިރ ފަރާުތގެ މަޢުލޫމާތު؛  (6)   
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ އެހެިނހެްނ   (7)   

 މަޢުލޫމާތު.

މަރު ސާބިތުކުިރކަމުގެ ލިޔުން އޮންނަންވާނީ ދިެވހި ަބުހންނާއި  )ނ(  

    އިނގިރ ސި ަބހުންނެވެ. ެއ ލިޔުްނ އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ، 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ. މި

މީހެއްގެ ަމރު ސާބިތުުކރުމަށްފަހު މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކުާރ  )ރ(  

މަރު ސާބިތުކުރުމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮީޕއެއް، އެ ލިޔުން ދޫކުރި ަފރާތުްނ 

 ކަމާބެހ  ކައުންިސލަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

ސާބިތުކުިރކަމުގެ ލިޔުން ދޫުކރުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތުެގ މަރު  )ބ(  

ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ މިނިސްޓްރީްނ ހަާދ ގަވާިއދުގަިއ  ،އުސޫލުތައް

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

މަރު ސާބިތުކުރުމުގެ ލިޔުމަށް 

 އުނިއިތުރު ގެނައުން 
މި ޤާނޫނުެގ މަރު ސާބިތުުކރުމުގެ ލިޔުމަކަށް ެއއްވެސް އުނިއިުތރެއް ގެނެވ ނީ،   .32

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތްތަުކގައި، އެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންުކާރ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

މަރުވާ މީހުންގެ މަރު 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
ދިވެހިރާއްޖ ގައި މީހުން ިދރިއުޅ  ކޮންމެ ރަށެއް ނުވަަތ ސިީޓއެއްެގ  )ހ(  .33

ނިސްބަްތވާ ރަށެއް ނުވަަތ ކައުންސިލުން، އެ ކައުންިސލެއް 

ސިޓީއެއްގަިއ މަުރާވ އެންމެހަިއ މީހުްނެގ މަޢުލޫމާތު ެއކުލެވ  

 ރަޖިސްޓަރީެއއް ިލޔެ ބަަލހައްޓަންވާެނއެވެ.

ވަަނ  31މީހެއްެގ މަުރ ސާބިތުކުިރކަމުގެ ލިޔުމެްއ ިމ ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

 މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންިސލަށް ލިބުމުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ 

ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ މީހެްއގެ މަރު އެ ކައުންިސެލއްގަިއ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ރަޖިސްަޓރީގަިއ 

 އެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރަންވާެނއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖ ގައި މަުރވާ މީހުންެގ މަރު މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ނ(  

ވަަނ  31ކައުންސިލުން ރަޖިސްަޓރީކުރުމުަގއި، މި ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހ  

 މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުާރ މަޢުލޫމާތު ިރކޯޑުކުރަންވާނެެއެވ.

ދިވެހިރާއްޖ ގަިއ މަރުާވ މީހުްނގެ ަމުރ ރަޖިސްަޓރީކުުރމުގަިއ  )ރ(  

ޢަމަލުކުރަންޖެހ  އުޫސލުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ގަވާިއދުގަިއ 

 ރަންވާނެެއވެ.ބަޔާންކު
 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުގައި މަރުވާ 

ދިވެހިންގެ މަރު ދިވެހިރާއްޖ ގައި 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބ ރުގަިއ ަމރުާވ ދިވެހިްނެގ މަުރ ދިވެިހރާްއޖ ގަިއ  )ހ(  .34

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ަގވާއިުދގައިާވ  ،ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްޓަކައި

ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތްތަުކގެ ާވރިޘުން ުނވަތަ އެ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ އެނޫްނ ފަރާތަކުްނ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުަގއި މަރުވާ ިދވެހިންެގ މަުރ  )ށ(  

އެ މީހެްއގެ މަުރ ސާބިތުކުިރކަމުެގ  ،ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްޓަކައި

ލިޔުންކަމުގައި އެ މީހަކު ަމރުވި ޤައުެމއްގެ ކަމާބެހ  އިދާާރއަކުްނ 

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އެއީ އެ ީމހެއްގެ މަރު ސާބިތުުކރިކަމުގެ ހެްއކެއްެގ 

 ގޮތުގައި ެބލ ނެއެވެ.

ންގެ މަުރ މި މާއްދާގެ ދަށުން ދިެވހިރާއްެޖއިން ބ ުރގައި މަުރވާ ދިެވހި )ނ(  

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް ހުށަހަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ އިާދރާއަކަެށވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބ ރުގަިއ ަމރުާވ ދިވެހިްނެގ މަުރ ދިވެިހރާްއޖ ގަިއ  )ރ(  

ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް ހުަށހަޅަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ 

ބަޔާންކުރާ މުއްދަެތއްގެ ތެރ ގައި، އެ ގަވާިއދުގަިއ ގަވާއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ އިުޖރާއަތުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

މަރު ސާބިތުކުރުމާއި 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އަގެއް 

 ނުނެގުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން މަުރ ސާބިތުކުރުުމގެ ިލޔުން ެހއްދުމަށް ނުވަތަ މަުރ   .35

 އެްއވެސް އަގެްއ ނަގައިގެްނ ނުވާނެެއވެ.ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް 
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މަރުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓަށް 
ހުށަހެޅުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު 
 ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިއްސާކުރުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން މަރުވުން ރަޖިސްަޓރީުކރެވ  ފަރާތްަތކުގެ މަުޢލޫމާތު،  )ހ(  .36

ަކމާބެހ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން 

ކައުންސިލުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ ރެޖިސްްޓރ ޝަނަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްްޓރ ޝަނަށް  )ށ(  

        ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ކަާމގުޅުންހުރި ަދއުލަތުެގ އިާދާރތަކަށް 

 އަންގަންވާެނއެވެ.އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން 

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
އެއްވެސް ފަރާތަކުން، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަމެއް ުކރުމަީކ  )ހ(  .37 ކުރުން މަނާ ކަންކަން 

 މަނާކަމެކެވެ.

ފޫޅުމާ ފޯމެއް، ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓެއް، ުނވަަތ   (1)   

ނުވަތަ ދިވެިހރައްޔިތެްއކަްނ  މަރު ސާބިތުކުިރކަމުގެ ލިޔުމެއް،

އަންގައިދ  ކާޑެްއ ކައުންޓަފީޓްުކރުން ުނވަތަ ެއއިްނ 

 ލިޔުމަކަށް ުހއްދަނޫން ބަދަެލއް ގެނައުން؛

ފޫޅުމާ ފޯމެއް ހުށަހެޅުމުގައި ނުވަތަ އުފަންދުވަުހެގ   (2)   

ނުވަަތ ، ސެޓްފިކެޓެއް، ނުވަތަ މަރު ސާބިތުުކރިކަމުގެ ލިޔުމެއް

ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑެއް ހެއްދުމުަގިއ 

 ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހުަށހެޅުން؛

ނުވަތަ މަރު ސާބިތުކުރިކަުމެގ ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަކަށް   (3)   

ލިޔުމަކަށް، ނުވަތަ ދިެވހިަރއްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑަކަްށ 

 ޤަޞްދުގައި ެގއްލުންދިނުން؛

މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިެކޓެއް، އެހެން   (4)   

ނުވަތަ މަރު ސާބިތުކުރިކަުމގެ ލިޔުމެއް ުނވަަތ 

ޤާނޫނާ ިޚލާފު ކަެމްއ  ،ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑެއް
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ކުރުމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ިޚލާފު މަންފާއެއް ހޯދުމަްށ 

 ؛ބ ނުންކުރުން

ގެނެސްފައިާވ އުފަންދުވަުހެގ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލު   (5)   

ސެޓްފިކެޓެއް، ނުވަތަ މަރު ސާބިތުުކރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ުނވަަތ 

ުނވަތަ އޮޅުވާލަިއގެްނ  ،ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑެއް 

ހައްދާފައިާވ އެފަަދ ލިޔުމެއް، އެކަްނ އެނގިުހެރ 

 ބ ނުންކުރުން.

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަެމއް ކޮށްފި ީމހެއްެގ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

)ފަނަަރހާސް(  15,000)ދިހަހާސް( ރުފިާޔއާއި  10,000އަދަބަކީ، 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  ަމރުކަޒެއްެގ މުަވއްޒަފަކު ނުވަަތ ަކއުންިސލެއްެގ  )ނ(  

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރ ޝަންެގ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ 

މުވައްޒަފަކު ނުވަަތ މިނިސްޓްރީެގ މުވައްޒަފަުކ ނުވަަތ ދަުއލަތުެގ 

އެހެން އިދާރާެއއްގެ މުވައްޒަފަކު އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ެތރެއިްނ 

 ކަމެއް ކުރުަމކީ މަނާކަމެކެވެ.

ިޚލާފަްށ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުތަކާ   (1)   

ޤަޞްދުގައި ފޫޅުމާ ފޯމެްއ ނުވަަތ އުފަންވުުމެގ 

ރަޖިސްޓަރީެއއް ނުވަތަ އުފަންދުަވހުގެ ސެޓްފިކެެޓއް، ނުވަަތ 

މަރު ސާބިތުކުިރކަމުގެ ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ދިވެިހރައްޔިތެްއކަްނ 

 ؛އަންގައިދ  ކާޑެްއ ހައްަދއިދިނުން

ދަށުްނ ސިއްުރ މަޢުލޫމާތުެގ ގޮުތގަިއ ިމ ޤާނޫނުެގ   (2)   

 ބަލަހައްޓަންޖެހ  މަޢުލޫމާތެއް ޤާނޫާނ ޚިލާފަށް ހާމަކުރުން.

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ޢަމަލެއް ކޮށްފި ީމހެއްެގ ( ނ)މި މާއްދާގެ  )ރ(  

 25,000)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާާއއި  15,000އަދަބަކީ، 

 )ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުުރމެވެ.
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މި ޤާނޫނުގައި ކުއްޖެއްގެ އުފަްނވުން ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިާވ   .38 އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީނުކުރުން 

މުއްދަތުގެ ތެރ ގަިއ ނުވަތަ ކުއްޖެްއގެ އުފަންދުަވހުގެ ސެޓްިފކެޓް ހެއްދުމަްށ 

ލާޒިމުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރ ަގއި، ުކއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ މައިންބަފައިްނ 

ށް މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ެއހެން ފަރާތަކުްނ ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެކަން ުކރުމަ

 10,000އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ، އެކަން ނުކުރި ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްޮކށް، 

)ދިހަހާސް( ރުފިާޔއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން އެ ފަރާތެްއ 

 ޖޫރިމަނާކުރެވ ނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުާވ  ،ފައިނުވާ ކަންކަމުގައިމި ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަނޑައަޅާ  .39 އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަން 

      ، ފަރާތެއްެގ އަދަބެއްެގ ގޮުތގައި އެކަމެްއ ކުާރ ފަރާްތ ނުަވތަ ފަރާތްތައް 

)ފަސްހާސް(  5,000މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން 

)ފަަނރަހާސް( ރުފިާޔއާ ދެމެުދގެ ޢަދަދަކުްނ  15,000ރުފިޔާއާިއ 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ކަމާބެހ  އިދާާރއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އާިއ )ރ( އާއި ިމ ާޤނޫނުގެ  37މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .40 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ ކުރެވ   39ވަަނ މާއްދާާއިއ  38

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުާރ  ޖޫރިމަނާކުރާނީ، މި

ޙާލަތްތަކުގައި، ެއ ގަާވއިދުގަިއ ެއ ޖޫރިމަނާުކރުމަށް ހުއްދަކޮްށފައިާވ 

 ކަމާބެހ  އިދާާރއަކުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅ ގޮތުްނ  )ށ(  

ނީ، އަްނނަނިވި މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަްއ ޖޫރިމަނާކުރާ

 ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ފޫޅުމާ ފޯމު ހުަށހެޅުމާއި ަމރު ސާބިތުކުރުމާގުޅ  ކަންކަުމގައި،   (1)   

 މިނިސްޓްރީން؛

އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެްޓ ހެއްދުމާއި، ދިވެިހރައްޔިތެްއކަްނ   (2)   

އަންގައިދ  ނަންބަރާިއ ކާުޑ ހެއްދުާމގުޅ  ކަންކަުމގައި، 

 ނ ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރ ޝަނުން؛ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
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އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީުކރުމާިއ މަުރވުްނ   (3)   

 ރަޖިސްޓަރީުކރުމާގުޅ  ކަންކަމުަގއި، ކަމާބެހ  ކައުންިސލުން.

( ވަަނ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންުކރާ ަކންކަމާ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) )ނ(  

ގުޅ ގޮތުން ޖޫރިމަނާުކރުމުެގ އުޫސލުތައް، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

 މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ.

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ 3( ވަނަ ނަންބަރާއި )2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  

     ބަޔާންކުރާ ކަްނކަމާ ގުޅ ގޮތުން ޫޖރިމަނާކުރުމުެގ އުޫސލުތައް، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްްޓރ ޝަނުން 

 ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.ހަދާ 
 

މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން 

ހިފެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތުގެ 

 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އުފަންވުމާިއ މަުރވުްނ ރަޖިސްަޓރީކުުރމުގަިއ  )ހ(  .41

މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ކައުންިސލަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ 

ރެޖިސްޓްރ ޝަނަށް ހުށަހެޅ  އެންެމހައި މަޢުލޫމާަތކީވެްސ ނ ޝަނަލް 

 އެ މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްުރކަން ހިފެެހއްޓުން ލާޒިމު މަޢުލޫމާތެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީްނ ނުވަތަ ަކއުންސިލުން ނުވަަތ  )ށ(  

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރ ޝަނުްނ ބަަލހަްއޓަމުން 

        ގެންދާ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެިރކަމާއެކު ބެެލހެއްޓ ނެ ިނޒާމެއް 

އެ އިދާރާަތކުގަިއ ޤާއިމުވެފަިއ އޮންނަންވާނެެއވެ. އަިދ އެފަދަ 

މަޢުލޫމާތުގެ ިސއްރުކަން ހިެފހެއްޓުމުގެ އުޫސލުތައް، އެ އިާދާރތަކުން 

 އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ.

      އެހެން ޤާނޫނެްއގައި އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ،  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީްނ ނުވަތަ ަކއުންސިލުން ނުވަަތ 

ރ ޝަނުން ބަަލހައްާޓ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްޓް 

މަޢުލޫމާތެއް، އެކަމަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ަދއުލަތުެގ އިާދާރތަކަށް 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ،ފޯރުކޮށްދެވ ނެ ގޮާތއި، ފޯރުކޮށްެދވ ނެ މިންވަރު 

ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ. އަދި އެ ަގވާއިދުަތކުގަިއ 
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އެްއވެސް މަުޢޫލމާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫްނ އެހެްނ ގޮތަކަްށ 

 އެއްވެސް ަފރާތަކަށް ޯފރުކޮށްދީގެން ުނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ވަިކވަކި ަފުރދުންގެ  )ރ(  

ވަނަ މާްއދާގަިއ  42މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުުކރާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

      މި މާއްދާެގ ދަށުްނ ކަމާބެހ  އިާދރާއިްނ ދޫކުާރ މަޢުލޫާމތުގަިއ  )ބ(  

އެ މަޢުލޫމާތަކީ ަދއުލަތުެގ ސިްއރުކަން ބަޔާްނޮކށްފައި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހިއްސާކުރުމާއި ހާމަކުރުން 
ބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ، އެހެން ޤާނޫނެްއގައި އެހެްނ ގޮތަކަްށ  )ހ(  .42

އުފަންވުމާއި ަމރުވުްނ ރަޖިސްަޓރީުކރުމުގަިއ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަަތ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ 

         ނުވަތަ  ،ހުަށހެޅ  ރެޖިސްޓްރ ޝަނަށް ނުވަތަ ަކއުންސިލަށް

އެ އިދާރާތަކުން ަބލަހަްއޓަމުންދާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ަވކިވަިކ 

ފަރުދުންގެ މަޢުލޫމާތު، އެ މަުޢލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ަފރާތަކީ ާކކުކަްނ 

އެނގ  ގޮތަށް، ދައުލަުތގެ އިދާރާަތއް ހިމެނ ގޮތުން، ެއއްވެްސ 

         ފަރާތަކަށް ދޫުކރަންވާނީ، އެ ަފރާތަީކ ކަމާބެހ  ޤާޫނނަކުން 

އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ާބރު ލިބިދީފަިއވާ ފަރާތަކަްށވާ ޙާަލތުގައި، 

 އަދި އެ ޤާނޫނަކުްނ ބާުރ ލިބިދީފައިާވ ދާއިާރގެ ެތރ ގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، ެއއްވެސް ަފރާތަކުން މަޢުލޫމާުތ  )ށ(  

ެއ މަޢުލޫމާުތ  ދޫކުރަންވާނީ، އަިދ ެއ މަޢުލޫމާުތ ދޫކުެރވ  ަފރާތަކުން 

ބ ނުންކުރަންވާނީ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ ިސއްރުކަން ހާަމނުވާނެ 

ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. އަދި އެްއވެސް ާޙލެއްަގއި، ަވކި ފަރުަދކީ ާކކުކަްނ 

އެނގ ނެ ފަދައަކުން އެ ފަރާެތއްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާްނމުކޮށް 

 ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބ ނުމަށްޓަކައި ެއ މާއްދާަގއި ބަާޔންކުާރ  )ނ(  

މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވ ނެ ދަުއލަތުގެ އިާދރާތަކާއި ަފރާތްތަކާއި، ދޫުކރެވ ެނ 
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ޙާލަތްތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާބެހ  އިދާާރއިން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވާލުމާއި 

 ޢާންމުކުރުން 
އުފަންވާ ކުދިންނާިއ މަުރވާ ީމހުންނާބެހ  ތަފާސްހިސާުބ ޤައުމީ  )ހ(  .43

ފެންވަރުގަިއ ތައްާޔރުކޮށް، ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުެގމަތިން 

ޢާންމުކުރުމަކީ، މޯލްޑިވްްސ ބިުއޯރ އޮްފ ސްޓެޓިސްިޓކްސްެގ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

ކުދިންނާއި މަރުވާ ީމހުންނާބެހ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފަންވާ  )ށ(  

ތަފާސްހިސާބުތައް ޢާންމުކުރުމުން ެއ މަޢުލޫމާތުގެ ަޞްއޙަކަން 

 މިނިސްޓްރީން ކަށަަވރުކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ ދަށުްނ އުފަންާވ ކުދިންނާިއ މަރުާވ ީމހުންނާބެހ   )ނ(  

ތަފާސްހިސާބު އެުކލަވާލުުމގައާިއ ޢާންމުކުރުމުގަިއ ޢަމަުލކުރާެނ 

ސޫލުތައް، މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސުން މި ާޤނޫނުގެ އު

 ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ 

ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމަކީ 

 ޞައްޙަ ލިޔެކިޔުންކަމުގައި ބެލުން 

ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައެޅިގެްނ ެއހެން ގޮތަކަްށ   .44

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ުކރިން ކަމާބެހ  ޤާޫނނެއްގެ ދަށުްނ 

ދޫކޮށްފައިވާ ފޫޅުމާ ފޯމާއި، އުފަންވުމުގެ ރަޖިސްޓަރީާއއި، އުފަންދުވަހުެގ 

ސެޓްފިކެޓާއި، ދިވެހިަރއްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑާއި، ަމުރ ސާބިތުކުރުމުެގ 

 އްަޙ ލިޔެިކޔުންކަމުގަިއ ބެލ ނެެއވެ.ލިޔުމަކީ، ޞަ

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލިޔުމުގެ 

 ޞައްޙަކަން ސާބިތުކުރުން 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމާބެހ  އިދާާރއަކުން ދޫުކރާ އެްއވެސް ލިޔުމަކީ ޞައްަޙ   .45

  ލިޔުމެއްކަން ސާބިތުުކރުމަށް އެ ލިޔުމެއްެގ ވެރިަފރާތުން ބ ނުންވެއްޖެނަމަ، 

އެ ިލޔުމެއް ދޫކޮށްަފއިވާ އިދާރާައކަށް ހުށަހެޅުމުން، ެއކަމާ ގުޅ ގޮތުްނ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްްޓރ ޝަނުން ހަދާ ގަވާިއދާއި އެ ލިޔުެމްއ 

ދޫކޮށްފައިވާ އިދާާރއެއްަގއި އެކަމާ ގުޅ ގޮތުން އެުކލަާވލާފަިއވާ އުސޫެލއްެގ 
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، އެ ލިޔުމަކީ ަޞްއޙަ ލިޔުމެއްކަްނ ދަށުން، އެ އިދާރާއަކުން އެކަން ސާބިުތކޮށް

 ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ދޫުކރެވިދާނެެއވެ.
 

ލިޔެކިޔުމުގެ އަސްލު އަދި 

ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ 

 ހުށަހެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުަގއި އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންވުން ދިވެހިރާއްޖ ގަިއ   .46

ބ ރުގައި މަުރވާ މީހުންގެ ަމުރ ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށްޓަކައި، އަދި ިދވެިހރާއްޖެއިން 

ދިވެހިރާއްޖ ގަިއ ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށްޓަަކއި ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކަމާބެހ  

އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ެއ މީހަކު އުފަންވި ނުވަަތ ަމރުވި ޤައުެމއްެގ 

ކަމާބެހ  ފަރާަތކުން ދޫކޮށްފަިއާވ ލިޔެިކޔުމުެގ އަސްެލވެ. ައސްލު ހުށަހެޅެްނ 

ށަހަޅަންވާނީ، ެއ ޤައުމެއްެގ ކަމާެބހ  ފަރާތަކުްނ ނެތްނަމަ، ހު

 ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިާވ ކޮޕީއެވެ.

 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތަާކ ގުޅ ގޮތުްނ ޚިދުމަތް ހޯާދ  )ހ(  .47 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުަށހަޅައި، އެ ޝަކުވާ ބެލ ނެ އިްނތިޒާމު، 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްްޓރ ޝަނާއި، މިނިސްޓްރީއާއި، 

 ކަމާބެހ  ކައުންިސލުތަކުގަިއ ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ާޤއިމުކުރެވ  ޝަުކވާ ެބލުމުެގ ިނޒާމުގެ  )ށ(  

މި ާޤނޫނުގެ ، ދަށުން ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ އުސޫލުތައް 

ާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ. ދަށުން ކަމާބެހ  އިާދރާއިން ހަ

އަދި އެފަދައިން ކަނޑައަޅާ އުޫސލުތަކުގެ ެތރ ގައި، ޝަކުާވއެއް ބަލަިއ 

ނިންމާނެ މުއްދަތާއި، ޝަކުވާއާމެދު ނިންމާ ނިންމުން ޝަކުާވ ކުިރ 

ފަރާތަށް އެންގުުމގައި ޢަމަުލކުރާެނ އުސޫލުަތއް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

 ާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.ކަމާބެހ  އިދާާރއިން ހަ
 

މި ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާާހ  )ހ(  .48 ގަވާއިދު ހެދުން 

ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ކަްނކަމާބެހ  ގަާވއިދުތަްއ ހަދަިއ ިހންގާނީ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 ފޫޅުމާ ފޯމާގުޅ  ގަވާއިދު؛  (1)   
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މީހުންގެ ަމރު ރިޕޯޓުުކރުމާއި ަމރު ސާބިތުކުރުމާެބހ  މަރުވާ   (2)   

 ގަވާއިދު؛

ބައިގެންދިޔުމާއި އެބޯޝަންގެ މަުޢލޫމާތާއި ުފރާނަނެިތ   (3)   

 އުފަންވާ ކުދިންެގ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާގުޅ  ގަވާއިދު.
 

މި ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާާހ  )ށ(  

އަންނަނިިވ ކަްނކަމާބެހ  ގަާވއިދުތަްއ ހަދަިއ ިހންގާނީ ހިނދަކު، 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރ ޝަނުންނެވެ.
 

ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި ދިެވހިރާއްެޖއިްނ   (1)   

ބ ރުގަިއ ދިެވހިރަްއޔިތަކަްށ އުފަންާވ ކުދިންެގ އުފަްނވުްނ 

 ރަޖިސްޓަރީުކރުމާގުޅ  ަގވާއިދު؛

އުފަންވުމުގެ ރަޖިސްަޓރީ އެުކލަވާަލއި ބެލެެހއްޓުމާގުޅ    (2)   

 ގަވާއިދު؛

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ެހއްދުމާގުޅ  ަގވާއިދު؛  (3)   

ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ނަންަބރު ދޫުކރުމާއި،   (4)   

 ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު ހެއްދުާމގުޅ  ގަާވއިދު؛

ދިވެހިރާއްޖ ގައި ަމރުވާ ީމހުންގެ ަމރު ރަޖިސްޓަރީުކރުމާގުޅ    (5)   

 ގަވާއިދު؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރާތަކުން ެއއްކުާރ މަޢުލޫމާުތ   (6)   

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަަންލ ރެޖިސްްޓރ ޝަނަްށ 

ފޮނުވުމުގައި ޢަަމލުކުރާެނ އުޫސލުތަްއ ބަޔާންުކރުމާގުޅ  

 ގަވާއިދު.
 

ދަށުން ހަދަންޖެހ  އެންެމހައި ގަވާއިދުތައް، މި ާޤނޫނަށް މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

)ހައެއް(  6ޢަމަލުކުރަން ފަާށ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ގިނަެވގެން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރ ގައި ހަަދއި ދިވެހިަސރުާކރުގެ ގެެޒޓުގަިއ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.
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ިމ ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް،  މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާނީ،  .49 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ ާތރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.
 

 92/7މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާެއކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .50 އުވާލެވ  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު 

އުފަންވުން ރަޖިސްަޓރީ ުކރުމާއި އުފަންދުަވހުގެ ެސްޓފިކެޓް )

 .ުއުވނީއެވެ( މަުރވާ މީހުްނގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހ  ޤާނޫނުހެއްދުމާއި 

 2008/6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާެއކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ގަިއ ހިމެނ   1)ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާެބހ  ޤާނޫނު( ެގ ޖަދުަވލު 

 "ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަްނ އަންގައިދ  ކާުޑ ހެދުމާބެހ  ަގވާއިދު"

 .އުވުނީއެވެ

 

މި ޤާނޫނުގައި ަވކި ލަފުޒެއް ނުވަަތ ޢިބާރާތެްއ ބ ނުންޮކށްފައިވާ ގޮތުްނ   .51 މާނަކުރުން 

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދ ހަނުވާހާ ހިނދަކު، އެ ލަފުޒެއް ނުވަަތ 

އެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާަތކަށް ިތރީގައި ދީފަިއއެާވ  ،ޢިބާރާތަކަށް ދީފައިއެވަނީ

 މާނަކުރުމެވެ.

"ރަޖިސްޓަރީުކރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެިހރާްއޖ ގަިއ  )ހ(  

އުފަންވާ ކުއްޖެްއގެ އުފަންވުުމގެ މަޢުލޫމާތު ުނވަތަ ދިވެިހރާްއޖ ގަިއ 

މަރުވާ މީހެއްގެ ަމރުގެ މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުގައި ބަާޔންކުާރ 

ގޮތުގެމަތިން ރިކޯޑުކުރުމަެށވެ. ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖެއިން ބ ރުގަިއ 

ހިރަްއޔިތަކަށް އުފަންވާ ުކއްޖެއްގެ އުފަންވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ ދިވެ

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުގައި މަުރވާ ދިވެއްސެްއގެ މަރުގެ މަޢުލޫާމތު މި

 ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން ިދވެިހރާއްޖ ގައި ިރކޯޑުކުުރމަށެވެ.

 ބަނޑުގަިއ "އުފަންވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިމީހާގެ )ށ(  

ގަރުބަގަތުމަށްފަހުަގއި، ުދވަސް ުފާރ ނުވަަތ ދުވަްސ ނުފުާރ ވިޔަްސ 

މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑުން ނިކުންނަ ނުވަތަ ެނގ  ފީޓަސް، އެަފދައިން 

މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑުން ނިކުތުމަށްފަުހ ނުވަތަ ެނގުމަށްފަހު، ނ ވާާލ 
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ޑުގަިއ ވިންދު ޙާލަތަށް ނުވަަތ ހިތުެގ ވިންުދ ނުވަަތ އަމްބިލިަކލް ކޯ

 ހުންނަ ޙާލަތަށް ުނވަތަ ަޙރަކާތްކުރުްނ ހުންނަ ާޙލަތަށެވެ.

"އުފަންވުން ރަޖިސްަޓރީކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ުކއްޖަުކ  )ނ(  

އުފަންވުމާ ގުޅިގެން، ފޫޅުމާ ފޯުމ މެދުެވރިކޮްށ ހުށަހެޅ  ެއ ުކއްޖާެގ 

ބާބުގައިވާ ގޮތުެގމަތިން އުފަންވުމުގެ މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ 

 ރިކޯޑުކުރުމަށެވެ.

"މަރު ރަޖިސްަޓރީުކރުން" ނުވަަތ "މަުރވުން ރަޖިސްޓަރީުކރުން"  )ރ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ަމރުވުމާ ގުޅިގެން، ެއ މީހާެގ މަުރ 

ސާބިތުކުރުމަށްފަހު އެ މީހާގެ މަުރގެ މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގެ ަފސްވަަނ 

 ބާބުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިކޯޑުކުރުމަށެވެ. 

ތްދ  މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން "ޞިއްޙީ ޚިދުމަ )ބ(  

ދިރިއުޅ  ރަށެްއ ނުވަތަ ސިޓީެއއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ިދނުމަށް 

 ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ ހޮސްޕިަޓލް ުނވަތަ ޞިއްީޙ މަރުކަޒަށެވެ.

"ޞިއްޙީ މަސައްކަތްެތރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު  )ޅ(  

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްެތރިންެގ )ޞިއްޙީ  2015/13ނަންބަރު 

ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަމާބެހ  ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ަފންނުގެ 

 މަސައްކަތްތެރިއަކަެށވެ.

"ފޫޅުމާ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ  )ކ(  

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫުނގައި ބަޔާންުކރާ މޯލްިޑވްސް ނަރސިންގ 

            ޑްވައިފަރީ ކައުންސިުލގައި ރަޖިސްަޓރީކޮށް، އެންޑް މި

އެ ކައުންިސލުން ދޫުކރާ ލައިސަންެސއް ނުވަތަ ުހއްދައެއް ލިިބފައިާވ 

 މިޑްވައިފަކަށެވެ.

     ކުއްޖަުކ އުފަްނވުމުން،  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ " ފޫޅުމާ ފޯމު" )އ(  

ރިކޯޑުކުރަންޖެހ  މަޢުލޫމާުތ އެ ކުއްޖެްއގެ އުފަންވުާމ ގުޅިގެން 

 ފުރިހަމަކުރުމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމަށެވެ.
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 ،"ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންަގއިދ  ނަންބަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ވ(  

ވަަނ  20ވަކި މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން މި ޤާނޫުނގެ 

 .މާއްދާގެ ދަށުން ދޫުކރާ ޚާއްަޞ ނަންބަރަށެވެ

ވަިކ  ،"ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންަގއިދ  ކާޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )މ(  

މީހަކީ ދިެވހިރަްއޔިތެއްކަްނ އަންަގއިދިނުމަށްޓަކައި ިދވެިހ ކޮންމެ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ދޫކުރެވ  ާކކުކަްނ  21ރައްޔިތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 އަންގައިދ  ކާުޑ ނުވަތަ ލިޔުމަށެވެ.

 ،ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ ުތކުރިކަމުެގ ލިޔުން"މަރު ސާބި" )ފ(  

ދިވެހިރާއްޖ ގައި މީހަުކ މަރުވުމުން، ެއ މީހާ މަުރވި ގޮތާިއ ސަބަބު 

ބަޔާންކޮށް ކަމާބެހ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒަކުން ދޫކުާރ 

 ލިޔުމަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އުފަންވުމާގުޅ  މަޢުލޫމާުތ  )ދ(  

ރިކޯޑުކުރުމާިއ މަުރ ސާބިތުުކރުމާގުޅ  ކަްނކަމާގުޅ  ސިޔާަސތުތަްއ 

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ ެއއިރެްއގައި ަޙވާލުުކރެިވފައިާވ 

 ސަރުކާުރގެ ވުާޒރާއަށެވެ.

"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނ ޝަނަްލ ރެޖިސްްޓރ ޝަން" ނުވަަތ  )ތ(  

ދިވެހިާރއްޖ ގައި ުއފަންވާ "ޑިޕާޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

ކުދިންނާއި، މަރުާވ މީހުްނގެ މަުޢލޫމާތު ރަޖިސްޓަީރކުރުްނ 

ހިމެނ ގޮތުން ިސވިްލ ރެޖިސްްޓރ ޝަނާގުޅ  ކަންކަން ެބލެހެްއޓުމުެގ 

 ޢާންމު ޒިންމާ ޙަވާލުކޮށްފައިާވ ސަުރކާރުެގ އިާދރާއަށެވެ.

 2010/7ބަުރ "ކައުންސިލު" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަން )ލ(  

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިްނގުމުެގ 

ޤާނޫނު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ރަުށ ކައުންިސުލ ނުވަަތ ސިީޓ 

 ކައުންސިލަށެވެ.

"ބެލެނިވެރިާޔ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަަތ  )ގ(  

 ނުވަތަ ޤާނޫނީ ެބލެނިވެިރާޔއަށެވެ.ބައްޕަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ަބލަދުވެިރޔާ 
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"ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިާޔ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ުކއްޖާެގ  )ޏ(  

މައިންބަފައިން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުެވރިޔަކު ނެތް ޙާލަުތގައި ުކއްޖާެގ 

ބެލެނިވެރިކަން ަޙވާލުުކރެވިފަިއވާ ފަރާތަށެވެ. އެ ޙާލަތުަގއިވާ ުކއްޖަީކ 

ދަށުގަިއވާ ކުއްޖެއްނަމަ، ޤާނޫނީ ބެލެިނެވރިޔާެގ ދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ 

 މާނައިގެ ތެރ ގައި ަދއުލަތް ހިމެނ ނެއެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ،  )ސ(  

ޖ. )ދިވެހިާރއްޖ ގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ާޤނޫނު( 69/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިްޞލާޙުތައް ހިމެނ ގޮުތންނެވެ.އާއި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވ  އެންމެހައި 

"ދިވެހިރާއްޖ ގެ ރަށެއްެގ ރަށްެވއްސަކަށް ވުމާބެހ  ޤާނޫނު" ކަމަށް  )ޑ(  

)ދިވެިހރާއްޖ ގެ ަރށެއްެގ  78/46ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރަށްވެއްސަކަށް ވުމާބެހ  ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވ  އެްނމެހަިއ 

 ހިމެނ ގޮތުންނެވެ.އިޞްލާޙުތައް 

"ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންީނ މަސައްކަތްެތރިންެގ ޤާނޫނު" ކަމަށް  )ޒ(  

)ިޞއްޙީ ޚިުދމަތުގެ  2015/13ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިްނގެ ޤާނޫނު( ާއއި ެއ ޤާނޫނަށް ގެނެވ  

 އެންމެހައި އިްޞލާޙުތަްއ ހިމެނ ގޮތުންނެވެ.

"އާއިލާއާެބހ  ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ޓ(  

)އާއިލާއާެބހ  ޤާނޫނު( ާއއި، އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވ  އެްނމެހަިއ  2000/4

 އިޞްލާޙުތައް ހިމެނ ގޮތުންނެވެ.
   

 

______________________ 


