
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

3336137 ، 3323701  : ފޯނު
3325500 : ފެކްސް

 : ވެބްސައިޓް
 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު

ދުވަހުގެ (ހ)1.ތަޢާރުފާއި ނަން އުފަން  ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓަރީ  (އުފަންވުން   7/92 ނަންބަރުު  ޤާނޫނު  މިއީ، 
) ގެ 1 ވަނަ  ސެޓުފިކެޓު ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތު ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
މާއްދާގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރުމާއި މަރުވާ މީހުންނާއި 
ކުދިންގެ މަރުފޯމު ފުރުމާއި މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިވެހި 
ރައްޔިތަކަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަރުާވ ދިވެހި ކުދިންނާއި މީހުންގެ 

 . މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދެވެ

މިގަވާއިދު އެކުލަވައިލާފައި މިވަނީ، އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ށ)
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ރިކޯޑުކުރުމާއި، މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި މިކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް 

 . ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ

މަޢުލޫމާތު (ނ) ކުދިންގެ  މީހުންނާިއ  މަރުވާ  ކުދިންނާއި  [އުފަންވާ  ކިޔާނީ  ގަވާއިދަށް  މި 
 . އެވެ  [ ގަވާއިދު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ (ރ)
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

މި ގަވާއިދު އެކުލަވައިލާފައި މިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރުު 7/92 (އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި 2.ގަވާއިދު އެކުލަވައިލުމުގެ ބާރު 
) ގެ  އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު ހެދުމާއި، 
މަރު ސާބިތު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ 

 . ދަށުންެނވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާ 3. އިޚުތިޞާޞް
ދިވެހިންގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވާ  
ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ފަރާތްތައް، އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދު
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ހިނގާނެއެވެ.

އުފަންވުމުން ފުރިހަމަ ކުރަން 
ޖެހޭ ފޫޅުމާ ފޯމު 

28 ހަފުތާ ފުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ (ހ)4.
ނުވަތަ  އެބޯޓުކުރެވޭ  ނުފުރި  ހަފުތާ   28  . ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ ފޯމު  ފޫޅުމާ  މަތިން 
މިގަވާއިދުގެ ބައިގެންދާ ނުވަތަ ވިހާ ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުރިނަމަ، ފޫޅުމާފޯމުގެ އިތުރުން 

 . ] ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމު ފުރަންވާނެއެވެ 10 ވަނަ މާއްދާގައިވާ [ބައިގެންދިޔުމާއި އެބޯޝަން
އަދި 28 ހަފުތާ ނުފުރި އެބޯޓުކުރެވޭ ނުވަތަ ބައިެގންދާ ނުވަތަ ވިހާ ކުއްޖާގެ ފުރާނަ 
 [ ނެތްނަމަ، ފޫޅުމާ ފޯމުގެ ބަދަލުގައި ފުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި [ބައިގެންދިޔުމާއި އެބޯޝަން

  . ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމެވެ

ޖަދުވަލު (ށ) ގަވާއިދުގެ  މި  ނޑައަޅާފައިވާ،  ކަ މިނިސްޓްރީން  ހުންނަންވާނީ  ފޯމު  ފޫޅުމާ 
ޙާލަތެއްގައި  ފެނިއްޖެ  މިނިސްޓްރީއަށް  އަދި   . އެއްގޮތަށެވެ ފޯމާ  ނަމޫނާ  ގައިވާ   1

 . މި ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނެވިދާނެއެވެ

ނޑައަޅާ ވިހާމަރުވާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ (ނ) ފޫޅުމާ ފޯމު ހުންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަ
 . ) ބޭނުމަށް ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ (ވައިޓަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ދަށުން (ރ) (ހުދު)ގެ  ފޯމު  އަސްލު  ހުންނަންވާނީ  ޗާޕުކޮށްފައި  ފޫޅުމާފޯމެއް  ކޮންމެ 
. އަދި ފޯމު  ) އެކުލެވޭގޮތަކަށެވެ ) ކޮޕީ (ރީނދޫ އަދި ފިޔާތޮށި އަސްލާއެއްގޮތް 2 (ދޭއް
ޗާޕުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އަސްލު ފޯމުގައި ލިޔާ ހުރިހާ ތަފުސީލެއް ދަށުގައިވާ ކޮޕީތަކަށް 
. ވިހާމަރުވާގެ ރިކޯޑުތައް އަޅައި ބަލަހައްޓައި ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭސްޑް  ސާފުކޮށް އަރާގޮތަށެވެ
ޗާޕުކުރަން  އަސްލު  ފޯމުގެ  ޗާޕުކުރާނަމަވެސް  ފޯމު  ފޫޅުމާ  ޛަރީޢާއިން  ސިސްޓަމެއްގެ 
) ކޮޕީ (ކޮޕީކަން  . އަދި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އަސްލާ އެއްގޮތް ގިނަވެގެން 2 (ދޭއް ވާނެއެވެ

 . ޗާޕުކުރެވިދާނެއެވެ  ( އެނގޭގޮތަށް

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވިހާކުދިންގެ ފޫޅުމާ ފޯމުކަމުގައި އެކުއްޖަކު ވިހާފައިވާ ޤައުމެއްގައި (ބ)
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލެއްގެމަތިން ދޫކޮށްފައިވާ ފޯމު ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ލިޔުން  ކަ
އަދި   . ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ ލިޔުމުގެގޮތުގައި  ބޭނުންކުރާ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  އެކުއްޖަކު 
މި ލިޔުމުގެ އަސްލާއެކު އޭގެ ކޮޕީއެއް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރަށު ކައިންސިލު ނުވަތަ ސިޓީ 
. ލިޔުމުގެ  ކައުްނސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ޒިންމާވާންވާނެއެވެ
ނުވަތަ  އަތޮޅު  ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ  މި   . ދޫކުރަންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް  ބެލުމަށްފަހު  އަސްލު 
 . ސިޓީ ކައުންސިލުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް 
އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޫޅުމާ 
ފޯމުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ އެކި 
ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުމާއި 

ފޮނުވުން

ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަކީ ކުއްޖަކު އުފަންވުމުން އެކުއްޖަކު ވިއްސުމުގައި އެހީތެރިވެދިން (ހ)5.
. ގޭގައި ވިހޭނަމަ، ވިހެއުމުގައި އެހީތެރިވެދިން  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ
ނުވަަތ  ވިހޭމީހާ  ވިހޭނަމަ،  އަމިއްލައަށް  އޮވެ  އެކަނި   . ޒިންމާއެކެވެ ފޫޅުމައެއްގެ 
ވިހެއުމަށް ފަހު އެހީތެރިވެދިން ފަރާތުގެ ނުވަތަ ވިހެއުމަށްފަހު މައިމީހާއާއި ވިހޭ ދަރިފުޅު 
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ކުއްޖާ   . ޒިންމާއެކެވެ ބެލިފަރާތެއްގެ  ދަރިފުޅު  ނުވަތަ  މައިމީހާ  ނުވަތަ  ބެލިފަރާތުގެ 
ވިއްސީ ކާކުކަން ނޭނގޭނަމަ، ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރާނީ އެންމެ ކައިރިން އެކުއްޖަކު 
އެހީތެރިވެދިނީ   . މަރުކަޒަކުންެނވެ ފަރުވާދޭ  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ  ހޮސްޕިޓަލަކުން  ގެންދެވޭ 

މީހާއެވެ. ވިހޭ  ޒިންމާވާނީ  ފުރިހަމަކުރަން  ފޯމު  ފޫޅުމާ  ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ 

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނީ (ށ) މި މާއްދާގެ 
. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ އަސްލުގެ ކޮޕީއެއް ޞިއްޙީ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައެވެ
ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްޖާގެ  އަސްލު  ފޯމުގެ  ބޭއްވުމަށްފަހު  ަތނުގައި  ޚިދުމަތްދޭ 
. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ  ބަލަދުވެރިޔާއަށް ހަވާލުކުރާނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުންނެވެ
ފިޔާތޮށި އަދި ރީނދޫ ކޮޕީ، އެތަނެއްގެ ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާނީ ޞިއްޙީ 
. ފިޔާތޮށި ކޮޕީ، ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު  ޚިދުމަތްދޭ ތަނުންނެވެ
ފޮނުވުމަށްޓަކައި  ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮޕީ  ރީނދޫ 

 . ރަށު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ކަުއންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ ރީނދޫ ކޮޕީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް (ނ)
 . ފޮނުވަންވާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވީނުވީތަނެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ފިލައިގެން އެހެންޤައުމަަކށް (ރ)
ދިއުމުގެ ސަބަބުން ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ބައްޕަގެ ސޮއި  ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ކުއްޖާއަށް ދާއިމީ 
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓެއް ހެއްދުމަށްޓަކައި ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ކުއްޖާގެ ބައްަޕ ސޮއިކުރަން 
އޮންނަ ތަނުގައި ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ބަދަލުގައި ކުއްޖާގެ ދެންހުރި އެންމެ އިސް ޝަރުޢީ 
މީހާގެ  ސޮއިކުރާ  ިއތުރުން  ސޮއިގެ  މިގޮތުން   . ސޮއިކުރެވިދާނެއެވެ ބަލަދުވެރިޔާއަށް 
ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެހާއި އައި ޑީ ކާޑު ނަންބަރުު އަދި ކުއްޖާޔާ ހުރިގާތްކަން 

ފޯމުގައި ސާފުކޮްށކިޔަން އެނގޭނޭހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފޫޅުމާ ފޯމު ޗާޕުކުރުމާއި 
ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ފޫޅުމާ ފޯމު 6.
ޗާޕުކޮށް ސްޓޮްކ ބެލެހެއްޓުމާއި ފޫޅުމާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެކިފަރާތްތަކަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ފޯމު 
ސްޓޮކް ހުސްނުވެ ލިބެން ހުންނާނެގޮތަށް ފޮނުވައިދިނުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖައްސާނީ މިގަވާއިދަށް 
. ފޫޅުމާ  ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ

 . ނޑު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ ފޯމު ޗާޕު ކުރުމުގެ މިންގަ

ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ހިމެނޭ 
މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު ގެނައުން 

ބަދަލު 7. އަދި  ގޮތްތައް  ޙާލަތްތަކާއި  ބަދަލުގެނެވޭނެ  މަޢުލޫމާތަށް  ފުރާފައިވާ  ފޯމުގައި  ފޫޅުމާ 
. މިމާއްދާގައި  ގެނެވޭނޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ތަފުސީލު މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
މަޢުލޫމާތަކަށް  އެއްވެސް  އެކުލެވޭ  ފޯމުގައި  ފޫޅުމާ  އެހެންގޮތަކަށް  ގޮތްނޫން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 . ނުވާނެއެވެ ގެނެސްގެން  ބަދަލު  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް 
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ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ހިމެނޭ 
މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު 

ހިފެހެއްޓުމާއި ބޭނުންވާ 
ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުން 

ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީވެސް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓާ (ހ)8.
އެންމެަހއި ފަރާތްތަކުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.

 
ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ފޫޅުމާ ފޯމުން ނެގިފައިވާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވޭނީ (ށ)

. މިފަރާތްތަކުން މިމަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު  ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
. މިގޮތުން މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނީ ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ
. މިގޮތުން ދޫކުރާ  އިދާރާ  ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ

 . މަޢުލޫމާތުގައި އެ މަޢުލޫމާތަކީ ދައުލަތުގެ ސިއްރެއްކަން އެނގެން ޮއންނަންވާނެއެވެ

ހަލާކުވެގެން (ނ) ނުވަތަ  ގެއްލިގެން  އަސްލު  ފޯމުގެ  ދޫކުރަންވާނީ  ކޮޕީ  ފޯމުގެ  ފޫޅުމާ 
ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފޫޅުމާ ފޯމުގެ އަްސލު ނުލިބިވާނަމަ އުފަންވި ކުއްޖާގެ 
 . އެމީހަކަށެވެ ނުވަތަ  ބަލަދުވެރިއަކަށް  ޤާނޫނީ  އެކުއްޖެއްގެ  ނުވަތަ  މައިންބަފައިންނަށް 
މިގޮތުން މިފަރާތްތަކުން ފޫޅުމާ ފުޯމގެ ކޮޕީއަށް އެދޭ ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 5 ގައި 

 . ވާނެއެވެ

އެކިއެކި ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޫޅުމާ ފޯމުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ (ރ)
ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނީ މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު 6 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެދަށުން 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި އެމަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތްތައް (ބ)
ގައި   6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ  މި  ނޑު  މިންގަ މި   . މިނިސްޓްރީއިންނެވެ ނޑައަޅާނީ  ކަ
ނޑަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން  .  މި މިންގަ ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ
 . ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އާނުްމކޮށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
ރަށު  އަދި  ސިޓީ  ލިޔުން  މި  ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަދި 
ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާއަށް ޮފނުވުމުން، އެ އިދާރާތަކުން މި ލިޔުން އާންމުކޮށް ފެންނަން 

 . ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި 
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު 

ހެދުމުގެ ކަންތައް މޮނިޓަރކުރުން 

ސެޓުފިކެޓު 9. އުފަންދުވަހުގެ  ރަޖިސްޓަރީއާއި  އުފަންދުވަހުގެ  ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓަރީ  އުފަންވުން 
އުސޫލުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ކުރަމުންގެންދަނީ  އިދާރާތަކުން  ތަންފީޛީ  ކަންކަން  ހެއްދުމާބެހޭ 

 . ރަޖިސްޓްރަޭޝނުންނެވެ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ބަލާނީ  އެއްގޮތަށްތޯ 

ބައިގެންދިޔުމާއި އެބޯޝަން 
ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމު

ނޑައަޅާ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7 ގައި (ހ)10. މި ފޯމު ހުންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީއިން ކަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމޫނާ ފޯމާ އެއްގޮތަށެވެ.

ނުފުރި އެބޯޓުކުރެވޭ ނުވަތަ ބައިގެންދާ ނުވަތަ ވިހާ (ށ) ނޑަށް 28 ހަފުތާ  މައިމީހާގެ ބަ
 [ ފުރާނަ ނެތް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފޫޅުމާ ފޯމުގެ ބަދަލުގައި [ބައިގެންދިޔުމާއި އެބޯޝަން
ފޫޅުމާ  އިތުރުން  ފޯމުގެ  މި  ހުރިނަމަ  ފުރާނަ  އަދި   . ފުރަންވާނެއެވެ ފޯމު  ރިޯޕޓުކުރާ 
. މި ފޯމުފުރުމާބެހޭ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 7 ގައި  ފޯމުވެސް ފުރަންވާނެއެވެ

ވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި 



7

މަރުވުމުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 
ފޯމު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރުވުމުން ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން މަރު ސާބިތުކޮށް (ހ)11.
ކުދިންނަށްވެސް  މަރުވެފައިވާ  ވިހާއިރު   . ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ ފޯމު  ސާބިތުކުރާ  މަރު 
ނޑަށް  ބަ މައިމީހާެގ  ނަމަވެސް   . ކުރަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ  ފޯމު  ސާބިތުކުރާ  މަރު 
) ހަފުތާ ނުފުރި އެބޯޓުކުރެވޭ ނުވަތަ ބައިގެންދާ ނުވަތަ ވިހާ ފުރާނަ ނެތް  28 (އަށާވީސް
] ރިޕޯޓުކުރާ  ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މަރުފޯމުގެ ބަދަލުގައި ފުރާނީ [ބައިގެންދިޔުމާއި އެބޯޝަން
. މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމަކީ މަރުވިމީހާގެ މަރު ސާބިތުކުރި ކަމުގެ ޝަރުޢީ ލިޔުމެވެ. ފޯމެވެ

  
ނޑައަޅާފައިވާ، މި ގަވާއިދުގެ  (ށ) މަރު ސާބިތު ކުރާ ފޯމު ހުންނަންވާީނ މިނިސްޓްރީން ކަ

. އަދި މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  ޖަދުވަލު 8 ގައިވާ ނަމޫނާ ފޯމާ އެއްގޮތަށެވެ
މި ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނެވިދާނެއެވެ.

ވިހާމަރުވާގެ (ނ) ނޑައަޅާ  ކަ މިނިސްޓްރީން  ހުންނަންވާނީ  ފޯމު  ސާބިތުކުރާ  މަރު 
) ބޭނުމަށް ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭފަދަ  ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ (ވައިޓަލް ސްޓެޓިކްސް

 . ވެ ގޮތަކަށެ

) ގެ ދަށުން (ރ) މަރު ސާބިތުކުރާ ކޮންމެ ފޯމެއް ޗާޕުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އަސްުލ ފޯމު (ހުދު
) އެކުލެވޭގޮތަށް އަސްލު ފޯމުގައި  ) ކޮޕީ (ރީނދޫ އަދި ފިޔާތޮށި އަސްލާއެއްގޮތް 2 (ދޭއް
. ވިހާމަރުވާގެ ރިކޯޑުތައް  ލިޔެވޭ ހުރިހާ ތަފުސީލެއް ދަށުގައިވާ ކޮީޕތަކަށް އަރާގޮތަށެވެ
ސާބިތުކުރާ  މަރު  ޛަރީޢާއިން  ސިސްޓަމެއްގެ  ބޭސްޑް  ކޮމްޕިއުޓަރ  ބަލަހައްޓާ  އަޅައި 
) ކޮޕީ  ފޯމު ޗާޕުކުާރނަމަވެސް ފޯމުގެ އަސްލާއި އަސްލާ އެއްގޮތް ގިނަވެގެން 2 (ދޭއް

   . ޗާޕުކުރެވިދާނެއެވެ

މަރު ސާބިތުކޮށް މަރުފޯމު 
ފުރިހަމަކުރުމާއި ފުރިހަމަ ކުރާ 

ފަރާތް 

މީހަކު މަރުވުމުން މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަކީ މަރުވިމީހާ ބަލައި މަރު ސާބިތު (ހ)12.
 . ކުރި ފަރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަުރކަޒެއް ހުރި ރަށެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ (ށ)
މަރުކަޒުގެ  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ  ހޮސްޕިޓަލުގެ  ކުރާނީ  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ސާބިތުކުރާ  މަރު 
 . ނޑު ރަނގަޅަށް ބަލައި މަރު ސާބިތު ކުރުމަށްފަހުއެވެ ޑޮކްޓަރެއް މަުރވި މީހާގެ ހަށިގަ
މަރުވެއްޖެނަމަ  މީހަކު  ރަށެއްގައި  ނެތް  ޑޮކްޓަރެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ރާއްޖޭގައި 
މަރު ސާބިތުކޮށް މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރާނީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތުގެ ޞިއްޙީ 
. އެފަދަ މީހެއް ނެތްނަމަ މަރު ސާބިތުކޮށް މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަަމ  އެހީތެރިއެކެވެ

 . ކުރާނީ ރަށު ކައުންސިލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތުންނެވެ

މީހާގެ (ނ) މަރުވާ  ތަނެްއގައި  ނޫން  ރަށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި  (ށ)  މާއްދާގެ  މި 
މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ އެންމެ އަވަހަށް ދެވޭ ރަށެއްގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަކުން 
. މިފަދަ ތަނެއް  ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުންނެވެ
ކައުންސިލް  ރަށު  ރަށެއްގެ  އެ  ކުރާނީ  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ސާބިތުކުރާ  މަރު  ނަމަ  ނެތް 

 . ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތުންނެވެ
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ނޑު (ރ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ވަޅުލަންވާނީ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ހަށިގަ

އެހެންގޮތެއް  ނޑަށް  ހަށިގަ މަރުވެފައިވާމީހާގެ  ނުވަތަ  ގެންދަންވާނީ  ބޭރަށް  ރާއްޖޭން 

ފަރާތަކުން  ނޑު މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހަދަންވާނީ އެމީހެއްގެ ހަށިގަ

 . ބަލައި މަރު ސާބިތުކޮށް، މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަރާމެދު (ބ)

ނޑު  ޝައްކެއް އުފައްދައިފިނަމަ، މަރުވެފައިވާ މީހާ ވަޅުލަންވާނީ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ހަށިގަ

އެހެންގޮތެއް  ނޑަށް  ހަށިގަ މީހާގެ  މަރުވެފައިވާ  ނުވަަތ  ގެންދަންވާނީ  ބޭރަށް  ރާއްޖޭން 

ހަދަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން އެކަމަކަށް ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

 
މަރުވި (ޅ) އެމީހަކު  ފޯމުކަމުގައި  ސާބިތުކުރާ  މަރު  ދިވެހީންގެ  މަރުާވ  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން 

ސެޓުފިކެޓު  ނުވަތަ  ފޯމު  ދޫކޮށްފައިވާ  އުސޫލެއްގެމަތިން  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޤައުމެއްގައި 

. އަދި މި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް މަރުވިމީހާގެ ޕާސްޕޯޓް،  ނުވަަތ ލިޔުން ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއެކު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މަރުވި މީހާ 

ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ބެލެނިވެރިޔާ 

. މަރުވީ، ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ދިވެހިރައްޔިތެއްަކން  ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ޒިންމާވާންވާނެއެވެ

މަންމަގެ  ކުއްޖާގެ  މަރުވި  ހުށަހަޅާނީ  ނަމަ  ކުއްޖެއް  ހައްދާފައިނުވާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ 

ކޮޕީ އަތޮޅު ނުވަތަ  . މި  ޕާސްޕޯޓާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެކެވެ

ސިޓީ ކައުންސިލުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 
ރާއްޖޭގައިފުރާ (ކ) ގެނައުމަށްފަހު  ާރއްޖެ  ވަޅުލުމަށް  ދިވެހިން  މަރުވާ  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން 

 . ނުޖެހޭނެއެވެ ފުރިހަމަކުރާކަށް   " ލިއުން "މަރުސާބިތުކުރިކަމުގެ 

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަރުވާ 
ދިވެހިން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުން

.13 9 ޖަދުވަލު  މިގަވާއިދުގެ  ވަޅުލާނަމަ،  ރާއްޖެގެނެސް  ދިވެހިން  މަރުވާ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

. އަދި ވަޅުލާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް ވަޅުލާތާ  ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ

07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ވަޅުލި ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަަނލް 

 . ވާނެއެވެ ފޮނުވަން  އަށް  ސަރވިސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށާއި 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މަރުފޯމުގެ 
ކޮޕީ އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

މިގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަ 14.

. ފުރިހަމަ  ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނީ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައެވެ

ކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ އަސްލުގެ ކޮޕީއެއް ބޭއްވުމަށްފަހު ފޯމުގެ އަސްލު މަރުވިމީހާގެ މައިންބަފައިންަނށް 

ނުަވތަ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއާއަށް ހަވާލުކުރާނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ ފިޔާތޮށި އަދި ރީނދޫ ކޮޕީ އެ ތަނެއްގެ ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ  ތަނުންނެވެ

. ފިޔާތޮށި ކޮޕީ ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ  ކަުއންސިލަށް ފޮނުވަންވާނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުންނެވެ

ކައުންސިލުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ރީނދޫ ކޮޕީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް 
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ރީނދޫ   . ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ކައުންސިލުން  ރަށު  ފޮނުވުމަށްޓަކައި 
ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު  ފޮނުވަންވާނީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮޕީ 

 . ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ

މަރުފޯމު ޗާޕުކުރުމާއި ސްޓޮކް 
ބެލެހެއްޓުން 

ގޮތުން 15. ކުރުވުމުގެ  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ސާބިތުކުރާ  މަރު  މީހަކަށް  ކޮންމެ  މަރުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
މަުރ ސާބިތުކުރާ ފޯމު ޗާޕުކޮށް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 
އެކި ފަރާތްތަކަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ފޯމު، ސްޓޮކް ހުސްނުވެ ލިބެން ހުންނާނެގޮތަށް ފޮނުވައިދިނުމުގެ 
ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި  ހަމަޖައްސާނީ،  ކަންތައްތަކެއް  ހުިރހާ 
ނޑު  މިންގަ ޗާޕުކުރުމުގެ  މަރުފޯމު   . ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

 . މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

މަރުފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަށް 
ބަދަލުގެނައުން

ގޮތްތައް 16. ޙާލަތްތަކާއި  ބަދަލުގެނެވޭނެ  މަޢުލޫމާތަށް  ފުރާފައިވާ  ފޯމުގައި  ސާބިތުކުރާ  މަރު 
 . އަދި ބަދަލު ގެނެވޭނޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ތަފުސީލު މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
އެކުެލވޭ  ފޯމުގައި  ސާބިތުކުރާ  މަރު  އެހެންގޮތަކަށް  ގޮތްނޫން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 

 . އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަދަލު ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ

މަރުފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ 
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި ބޭނުންވާ 

ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު 
ފޯރުކޮށްދިނުން 

މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީވެސް އެމަޢުލޫމާތުތައް (ހ)17.
ބަލަހައްޓާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ 

މަޢުލޫމާތެކެެވ.  

ފަރުދުންގެ (ށ) ވަކިވަކި  ނެގިފައިވާ  ފޯމުން  ސާބިތުކުރާ  މަރު  އެނގޭގޮތަށް  ކާކުކަން 
. މި ފަރާތްތަކުން  މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
ފޯރުކޮށްދޭނީ  މަޢުލޫމާތު  މި  މިގޮތުން   . ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ ސިއްރު  މަޢުލޫމާތުގެ  މި 
ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނުވަތަ  އިދާރާ   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ނުވަތަ  ރަށު 
.  މިގޮތުން ދޫކުރާ މަޢުލާޫމތުގައި އެ މަޢުލޫމާތަކީ ދައުލަތުގެ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ

 . އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން  ސިއްރެއްކަން 

މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ދޫކުރަންވާނީ ފޯމުގެ އަސްލު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން (ނ)
ނުވާނަމަ  ލިބިފައި  އަސްލު  ފޯމުގެ  ސާބިތުކުރާ  މަރު  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް  ނުވަތަ 
ޤާނޫނީ  މީހެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ދަރިއަކަށް  ނުވަތަ  މައިންބަފައިންނަށް  މަރުވިމީހާގެ 
. މިގޮތުން މިފަރާތްތަކުން މަރުފޯމުގެ ކޮޕީއަށް އެދޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  ބަލަދުވެރިއާއަށެވެ

  . ފޯމުންނެއެވެ ގައިވާ   5 ޖަދުވަލު 

ހުށަހަޅާ (ރ) އެދި  އެކަމަށް  މަޢުލޫމާތު  އެއްކުރެވޭ  މަރުފޯމުން  ކުރުމަށް  ދިރާސާ  އެކިއެކި 
އުސޫލާ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ގައި   6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ  މި  ފޯރުކޮށްދޭނީ  ފަރާތްތަކަށް 

 . ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެއްގޮތަށް 

މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި އެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ (ބ)
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ނޑު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  . މި މިންގަ ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީއިންނެވެ ފަރާތްތައް ކަ
ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނޑަށް  މިންގަ މި   . ވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި  ގައި   6
ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ޑިޕާޓަްމންޓުގައި އާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން 
. އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން މި ލިޔުން  ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށާއި، ރަށު ަކއުންސިލްތަކުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމުން، އެ އިދާރާތަކުން 

  . މި ލިޔުން އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

ވިހާމަރުވާ ރިކޯޑުތައް ސިޓީ އަދި 
ރަށު ފެންވަރުގައި ބެލެހެއްޓުން 

ސިޓީގައި އަދި ރަށްރަށުގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ (ހ)18.
މަސައްކަތަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރުު 
7/2010) ގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާއެއްކަމުަގއި 
ވާތީ މި ގަވާއިދާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 
ރަށު ކައުންސިލްގެ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚުތިޞާޞްގަިއ ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގައި 
އުފަންވާ ކުދިންގެ ރަޖިސްޓަރީއަކާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ބަލަހައްޓާ އަދި 
އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ގައިވާގޮތުގެމަތިން   10 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ  މި  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ 

 . ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން އެއް އިދާރާއަކުން އަނެއް (ށ)
ނިޒާމެްއ  އެފަދަ  ޙާލަތެއްގައި  ޤާއިމްކުރާ  ނިޒާމެއް  ބަދަލުކުރެވޭފަދަ  އަކަށް  އިދާރާ 
މެދުވެރިކޮށް މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް 

 . ނާޅައެވެ ހުރަހެއް  މިމާއްދާ  ފޮނުވުމަކަށް  ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް 

ވިހާމަރުވާ ރިކޯޑުތައް 
ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާ 

ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި 
މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ 

އުސޫލުތައް ތައްޔާރުކުރުން 

މަރުކަޒީ (ހ) 19. ފެންވަރުގައާއި  ސަރަޙައްދީ  އަދި  ފެންވަރުގައި  އަތޮޅު  ފެންވަރުގައާއި  ރަށު 
ފެންވަރުގައި ވިހާމަރުވާގެ ރިކޯޑުތައް ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އެމަސައްކަތް 

 . ދޭްނވާނެއެވެ ތަމްރީނުތައް  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ (ށ)
 . ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ވިހަާމރުވާގެ (ނ) މަޢުލޫމާތުތަކާބެހޭގޮތުން  ފޯމުގައިވާ  ސާބިތުކުރާ  މަރު  ފޯމާއި  ފޫޅުމާ 
ނޑުތަކަށް  މިންގަ ހިސާބުތަކުގެ  ވިހާމަރުވާ  ގޮތުންނާއި  ކުރުމުގެ  ރަނގަޅު  ހިސާބުތައް 
އަންނަ ބަދަލުތަކަކާ ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ގޮތުން މަޢުލާޫމތު ހިމެނުމާއި އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން 
ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ދޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ އެހީއާއެކު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް 

 . ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ

ވިހާމަރުވާގެ ރިކޯޑުތައް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި، ކަންތައްތައް (ރ)
ކުރާނެގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެކަން ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން 
ބެލޭނެގޮތަށް ލިބެން ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން 
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. އަދި މި ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީއާއި، ވިހާމަރުވާގެ  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
ފަރާތްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ނޑު  މައިގަ ބޭނުންކުރާ  އަދި  ބަލަހައްޓާ  އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު 

 . ހޯދަންވާނެއެވެ ިޚޔާލު  ލަފާއާއި 

ނޑައަޅާނީ (ބ) މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ މަރުވި ސަބަބު ކަ
ނޑާ  ) ގެ ޑެތް ސެޓިފިކޭޝަން މިންގަ . އޯ . އެޗް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ (ޑަބްލިޔޫ
ސެޓިިފކޭޝަން  ޑެތް  އޮފް  [ކޯސް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  އެއްގޮތަށް 
. އަދި އެމަޢުލޫމާތު ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު  ] އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ ގައިޑްލައިން
) ގެ އިންަޓރނޭޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް ޑިޒީޒަސް  . އޯ . އެޗް ޖަމްޢިއްޔާ (ޑަބްލިޔޫ
ނޑައަޅާ ކޯޑިންގ  ) އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކޯޑުކުރާނީ މިނިސްޓްރީން ކަ . ސީ.ޑީ (އައި

] އާ އެއްގޮތަށެވެ. [ވާރޝަން

ވިހާމަރުވާގެ ރިކޯޑުތައް އަޅައި 
ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމް 
ބެލެހެއްޓުން 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހާމަރުވާގެ ރިކޯޑުތައް އަޅައި ބެލެހެއްޓުމަށް 20.
ނޑައަޅާފައިވާ  ޤާއިމުކޮށަްފއިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމް ތަންފީޛުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީން ކުރުމަށް ކަ

 . އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ

ވިހާމަރުވާގެ ރިކޯޑުތަކުން 
ވިހާމަރުވާގެ ހިސާބުތައް ނުވަތަ 

ވައިޓަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
ތައްޔާރުކޮށް ނެރުން 

ސްޓެޓިސްޓިކްސް (ހ)21. ވައިޓަލް  ނުވަތަ  ހިސާބުތައް  ވިހާމަރުވާގެ  ރިކޯޑުތަކުން  ވިހާމަރުވާގެ 
 . ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ތައްޔާރުކޮށް އާންމު ކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ

ޝާއިޢު (ށ) ނެރެ  ތައްޔާރުކޮްށ  ތަފާސްހިސާބުތައް  ވިހާމަރުވާގެ  ރިކޯޑުތަކުން  ވިހާމަރުވާގެ 
. އަދި މި މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށާއި  ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްަތކަށް ފޯރުކޮށްދޭނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 
ރާއްޖެއާބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަދާ ނުވަތަ ހެދުމަށް (ނ)

އެދޭ އެސްޓިމޭޓްތައް ހެދުމަށް ވިހާމަރުވާގެ ރިކުޯޑތަކާއި ތަފާސްހިސާބުތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ 
މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ވިހާމަރުވާގެ ހިސާބުތައް ނެރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލައި މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން (ރ)
 . ކަށަަވރުކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ

މަޢުލޫމާތުތައް (ބ) އެ  ކުރިންނާއި  ޝާއިޢުކުރުމުގެ  ނެރެ  ތަފާސްހިސާބުތައް  ވިހާމަރުވާގެ 
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޗެކުކުރުމަށާއި 
މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރަޭޝންގައި 
ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާ އަޅައިކިޔައި ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެނަމަ އެކަން ޑިޕާޓްމަންޓް 

 . އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ފަިހކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ރިކޯޑުތައް (ޅ) ވިހާމަރުވާގެ  ގޮތުން  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ތަފާސްހިސާބު  ވިހާމަރުވާގެ 
ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ކުރިއެރުންތައް 
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ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ދަށުން  އިރުޝާދުގެ  ލަފައާއި  މިނިސްޓްރީގެ  ގެންނާނީ 
 . ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ

ވިހާމަރުވާގެ ހިސާބުތައް 
ތައްޔާރުކޮށް ނެރުމަށާއި 

ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް 
ކުރެވޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް 
މިނިސްޓްރީއަށް މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުން 

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރިކޯޑުތައް އެޅުމަށް، ވިހާމަރުވާގެ ރިކޯޑުތައް (ހ)22.
ޑޭޓާބޭސްގައިވާ   ސިސްޓަމްގެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  އަޅައި 
އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

  . ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

އެއްވެސް (ށ) ބެލެހެއްޓުމަށް  ރިކޯޑުތައް  މަރުވާމީހުންގެ  ކުދިންނާއި  އުފަންވާ  ރާއްޖޭގައި 
] އެއް ނުވަތަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރާނަމަ އެ އެޕްލިކޭޝަނެއް  [ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން
އެކުލެވިގެންވާ  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ނޑައަޅާ  ކަ މިނިސްޓްރީން  ނިޒާމަކީ  އެ  ނުވަތަ 
އެޕްލިކޭޝަން  އެ  އަދި   . ވާންޖެހޭނެއެވެ ކަމުގައި  ނިޒާމެއް  ނުވަތަ  އެޕްލިކޭޝަނެއް 
ނުވަތަ އެ ނިޒާމުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު 

  . ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

) (ނ) ނޑައަޅާ ވިހާމަރުވާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ (ވައިޓަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މިނިސްޓްރީން ކަ
ތަފުސީލު ހިމެނޭގޮތަށް، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާ ކުދިންނާއި މީހުންގެ 
އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އިންތިޒާމެއް  ރަނގަޅު  ލިބެމުންދާނެ  މިނިސްޓްރީއަށް  މަޢުލޫމާތު 

 . ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން  ނޭޝަނަލް 

] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ހިންގައި (ހ)23.މާނަ ކުރުން  [މިނިސްޓްރީ
 . ނޑައަޅާފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ސިވިލް (ށ) [ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
 . ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަށެވެ

] ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހަކު މަރުވުމުން ފުރިހަމަކުރާ (ނ) [މަރު ފޯމު
 . ފޯމު ނުވަތަ މަރު ސާބިތުކޮށްފައި ފުރިހަމަކުރާ ފޯމު ނުވަތަ މަރު ސާބިތުކުރި ލިޔުމަށެވެ

އުފަންވުމުން (ރ) ކުއްޖަކު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި   [ ފޯމު [ފޫޅުމާ 
ފޯމަށެވެ. ފުރިހަމަކުރާ  އެކުއްޖަކަށް 

 
ނޑު ދުވަސްވަރު (ބ) ] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބަލިވެއިނދެ މާބަ [މެޓާރނަލް ޑެތު ރިވިއު

) ދުވަސް ނުވަނީސް މަރުވާ މައިންގެ މަރާބެހޭގޮތުން  ނުވަތަ ވިހެއުމަށްފަހު 42 (ބަޔާޅީސް
 . ކުރެވޭ ދިރާސާއަށެވެ

] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް (ޅ) [އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމް
  . އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވިއުގައަށެވެ
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އިންޓަރނޭޝަނަލް (ކ) ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި   [ [ކޯޑުކުރުން
ވަކިކޮށް  ބަލިތައް  ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން  ނުވަތަ  ޑިޒީޒަސް  އޮފް  ކްލެސިފިކޭޝަން 
ނޑު ބޭނުްނކޮށްގެން މަރުވި ސަބަބު  ނޑައަޅާ މިންގަ ދެނެގަތުމަށް ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.އިން ކަ

ކުރުމަށެވެ. ބަދަލު  ކޯޑަކަށް 
 

] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުން (އ) ނޑަށް އެހެންގޮތެއް ހެދުން [ހަށިގަ
 . ނުވަތަ، މޯގް ނުވަތަ މޯޗަރީގައި ބޭއްވުން ފަދަ ކަންކަމަށެވެ

. (ވ) ނޑަށް 28 ހަފުތާ ނުފުރި ހައްޔަރުންނެއްޓުމަށެވެ ] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބަ [އެބޯޝަން
ނުވަތަ  ސަބަބަކާހުރެ  ޞިއްޙީ  ަބއިގެންދިއުމާއި  ނުފުރި  ހަފުތާ   28 ތެރޭގައި  މީގެ 

 . އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހައްޔަރުންނެއްޓުން ނުވަތަ ވިހެއުން ހިމެނެއެވެ

] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވިހެއުމާއި، އުފަންވާ ކުދިންނާއި (މ) [ވައިަޓލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
އަދި މަރުވާމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ތަފާސްހިސާބެވެ.

 
] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަރުވާ މީހުންނާއި ކުދިން ވެސް ހިމެނޭ (ފ) [މަރުވާ މީހުން

. ގޮތަށެވެ

ބަޔާންކޮށްފައި (ދ) ގޮތަަކށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި   [ [ޤާނޫނު
ނުވާހައި ހިނދަކު ޤާނޫނު ނަންބަރުު 7/92 (އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އުފަން 
) އަށެވެ. ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ހެއްދުމާއި، ަމރުވާ މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
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އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ 

ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ޖަދުވަލުތައް
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ޖަދުވަލު 1: ފޫޅުމާ ފޯމު (4 ށ)

               

  
 :
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ނޑު (6 އަދި 15)  ޖަދުވަލު 2: ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމު ޗާޕުކުރުމުގެ މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފޫޅުމާ ފޯމު އަދި މަރުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް މަރު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯމު ޗާޕުކުރާނީ 
ނޑަށެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ

ފޯމު ޗާޕު ކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްސުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ އަދި މަރު ސާބިތުކުރާ ކޮންމެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުްނ މި 
 . ފުޯމ ހުސްނުވެ ލިބެންހުންނާނެ މިންވަރު އަންދާޒާކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ފޫޅުމާ ފޯމު އަދި މަރުފޯމުޗާޕްކުރަން ބޭނުންވާ ބާވަތް:

/ ތަފުސީލު: . ކޮންމެ ފޯމު ސެޓެއްގައި އަދަދު ) ފޯމު ސެޓެވެ ޗާޕުކުރެވޭ ކޮންމެ ފޮތެއްގައި އޮންނަންވާނީ 25 (ފަންސަވީސް
) ކޮޕީއެވެ. ނޑު؛ އެއީ އަސްލާއި 2 (ދޭއް ) ގަ އޮންނަންވާނީ 3 (ތިނެއް

ނޑު)ތަރުތީބު: ) އަދި ފިޔާތޮށި ކޮޕީ (ތިންވަނަ ގަ ނޑު ) އަދި ރީނދޫ ކޮޕީ (ދެވަނަ ގަ ނޑު ހުދު އަސްލު (ފުރަތަމަ ގަ
 

. އަދި ކޮންމެ ފޯމު ސީރިއަލް ނަންބަރުު: މިއީ ކޮންމެ ފޯމު ސެޓަކަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ އަދި ނަންބަރުު ތަރުތީބުން ދެވޭ ނަންބަރެކެވެ
 ( ނޑެއްގައި (އަސްލާއި 2 ކޮޕީގައި . މިގޮތުން ކޮންމެ ގަ ) ސީރިއަލް ނަންބަރެވެ ސެޓަކަށް ދެވޭނީ 1 (އެކެއް
. ޗާޕު ކުރާ ޮކންމެ ފަހަރަކު ސީރިއަލް  މި ސީރިއަލް ނަންބަރުު ޖެހިފައި އޮންނަންވާނީ ރަތް ކުލައިންނެވެ
ނަންބަރުު ދޭން ފަށާނީ އެންމެ ފަހުން ޗާޕުކުރެވުނު ފޮތުގެ އެންމެ ފަހު ސެޓުގެ ނަންބަރާ ޖެހިގެން އޮންނަ 

ނަންބަރުުން ފެށިގެްނނެވެ.

A4ސައިޒް:

NCRކަރުދާހުގެ ބާވަތް:

ބޯ ތަތްކޮށްފައިބައިންޑިންގ:

ނޑުގެ އެތެރެފުށުގައި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމާބެހޭ މުހިންމު އިރުޝާދުތައް އިރުޝާދު ކަރުދާސް: ޗާޕުކުރެވޭ ކޮންމެ ފޮތެއްގެ ބޭރުގަ
މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ތެރޭގައި  އިރުޝާދުގެ   . ހުންނަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި 

. ހިމެނެންވާނެއެވެ

 ްމި ފޯމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ލިޔުމެއ
  ްފުރިހަމަކުރުމަށ ސާފުޮކށްގެން  މަޢުލޫމާތު  ސީދާކޮށް  ވީހާވެސް  ކުރުމުގައި  ފުރިހަމަ  ފޯމު 

ސަމާލުކަންދިނުން (މަޢުލޫމާތު ނަގާނީ ދިވެއްސެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުން 
އަދި ބޭރު މީހެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަވަތަ ވާރކްޕާރމިޓުން)

 ްފޯމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބައިތަކަކީވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައިތަކެއ
 ްފޯމު ފުރާއިރު ފަހަތުގައިވާ ފޯމު ސެޓުތަކަށް ނާރާނޭހެން ފުރުނ
 (ޫބޯްލޕޮއިންޓް ކަޅު ނުވަތަ ނ) ަފޯމު ފުރަން ބޭނުންކުރާ ގަލަމުގެ ބާވަތާއި ކުލ
 ްފޯމު ފުރާނީ ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ހުރިހާ ކޮޕީއަށް ރަނގަޅަށް އަރާވަރަށ
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  ެވަރީގ އަދި  ކައިވެނި  ކުރެވޭނީ  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ވަރީގެ  އަދި  ކައިވެނި  ފޯމުގައި  ފޫޅުމާ 
ސެޓްފިކެޓު ބެލުމަށްފަހު

 ްނެގިފައިވާ ކޮޕީއެއް ބޭއްވުނ ( ފޯމު ފުރާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ޭދތަނުގައި އަސްލުން (ހުދު ކަރުދާހުގެ
 ްހަވާލުކުރާނީ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާއަށ ( ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުގެ އަސްލު (ހުދު
 ާފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުގެ ރީނދޫ ކޮޕީ ހަާވލުކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނ
 ާފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުގެ ފިޔާތޮށި ކޮޕީ ހަވާލުކުރާނީ ސިޓީ ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލ
  ްރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންާނއި ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި ރާއްޖޭނ

ބޭރުގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަރުވާ ދިވެހި ކުދިންނާއި 
މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މުހިންމު ތަފުސީލު އަތްމަތީފޮތުގައި ހިމެނޭނެ
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ޖަދުވަލު 3: ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުގައި ފުރާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލުގެނެވޭނެ ޙާލަތާއި ގޮތާއި ބަދަލުގެނެވޭނެ ފަރާތްތައް 
(7 އަދި 16)  

ބަދަލުގެނެވޭނެ ފަރާތްބަދަލު ގެނެވޭނެ ގޮތްބަދަލު ގެނެވޭނެ ޙާލަތު
މަޢުލޫމާތު 1 ފުރާފައިވާ  ފޯމުގައި 

ފޯމުގައިވާ   : ނުވުން ޞައްޙަ 
ނޫންކަމަށް  ޞައްޙަ  މަޢުލޫމާތެއް 
މަރުވިމީހާގެ  ނުވަތަ  ިވހޭކުއްޖާގެ 
ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  މައިންބަފައިން 
ބަލަދުވެރިޔާ  އަންގާ އެ މަޢުލޫމާތު 
 . އެދުން ލިޔުމުން  ބަދަލުކުރަން 
ފޯމުގައިވާ  އެދޭއިރު  މިގޮތަށް 
މަޢުލޫމާތެއް  ޞައްޙަ  މަޢުލޫމާތަކީ 
ލިއުން  ސާބިތުކޮށްދޭ  ނޫންކަމަށް 
 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ހެކި  ނުވަތަ 

ލިޔެފައިވާ  ކުރިން  ބަދަލުގެންނާނީ 
ރޮނގެއްދަމާ  މަތީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ 
ރަނގަޅަށް  މަތީގައި  އޭގެ  ނޑާލާފައި  ކަ
މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަ  އެނގޭގޮތަށް  ކިޔަން 
ބަދަލު  ިމ  އަދި   . ލިޔެގެންނެވެ
ފަރާތުން  ބަދަލުގެނައި  ގެނައުމަށްފަހު 
ސޮއިކޮށް މުއައްސަސާއަކުން ނަމަ އެކަން 
ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ސޮއި އަދި  ކުރުމަށް ކަ
ޖަހައި  ނޑު  ތައްގަ މުއައްސަސާއެއްގެ  އެ 
. ބަދަލުގެަނއި ފޯމުގެ  ތާރީޚު ޖަހަންވާނެއެވެ
ގެނައުމަށްޓަކައި  ބަދަލު  މި  ކޮޕީތަކުން 
އެ ބަދަލު ގެނައި މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ 
ފަރާތަކުން ފޯމުތަކުގެ ކޮޕީތައް ފޮނުވާފައިވާ 
 . އަންގަންވާނެއެވެ މުއަްއސަސާތަކަށް 
ހުރިތަންތަނުންވެސް  ކޮޕީ  ފޯމުތަކުގެ 
ކޮޕީގައި  ފޯމުގެ  ގެނެސް  އިޞްލާޙު  މި 
  . ނޑާއި ތާރީޚު ޖަހަންވާނެއެވެ ސޮއިކޮށް ތައްގަ

ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް މިފަދަ އިޞްލާހެއް 
ފުރިހަމަ  ފޯމު  ގެެނވޭނީ  ބަދަލެއް  ނުވަތަ 
. ފޯމު ފުރިހަމަކުރި ފަރާތް  ކުރިފަރާތުންނެވެ
ހޮސްޕިޓަލަކުން  ފުރިހަމަކުރި  ނެތްނަމަ 
އެކަން  މަރުކަޒަކުން  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ 
 . ފަރާތަކުންނެވެ ނޑައަޅާ  ކަ ކުރުމަށް 
ޞިއްޙީ  ނުވަތަ  ހޮސްޕިޓަލަކުްނ 
ފޯމެއްނޫންނަމަ  ފުރާފައިވާ  މަރުކަޒަކުން 
ކައުންސިލުގެ  ރަށު   އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ 
ސިޓީ  ސިޓީއެއްގައިނަމަ   . ފަރާތުންނެވެ
ފޯމުގެ    . ފަރާތުންނެވެ ކައުންސިލުގެ 
ފަރާތްތަކަށްވެސް  ލިބިފައިވާ  ކޮޕީ 
މި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުމުން ހަމަ މިފަދައިން 

އެ ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ.

ޖެހޭ 2 ފުރިހަމަކުރަން  ފޯމުގައި 
ލިބެންނެތިގެން  މަޢުލޫމާތު  ބައެއް 
މިސާލު   : ހުރުން ފުރިހަމަނުވެ 
ވުމުން  ެގއްލިފައި  ކާޑު  އައި.ޑީ 
ނުވަތަ އެހެން ރަށެއްގައި އޮތުމުގެ 
ފޯމުގައި  މަޢުލޫމާތު  ސަބަބުން 

 . އޮތުން ނުލިޔެވި 

އެންމެއަވަހަކަށް  ވީ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ 
ކުރުމަށްފަހު  ޗެކް  ރަނގަޅަށް  ހޯދައިގެން 
ފޯމުގެ  އިަދ   . ކުރާނީއެވެ ފުރިހަމަ 
 . ކޮޕީތަކުގައިވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ
ހުރިތަންތަނުންވެސް  ކޮޕީ  ފޯމުތަކުގެ 
ކޮޕީގައި  ފޯމުގެ  ގެނެސް  އިޞްލާޙު  މި 
   . ނޑާއި ތާރީޚު ޖަހަންވާނެއެވެ ސޮއިކޮށް ތައްގަ

ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް މިފަދަ އިޞްލާެހއް 
ފުރިހަމަ  ފޯމު  ގެނެވޭނީ  ބަދަލެއް  ނުވަތަ 
. ފޯމު ފުރިހަމަކުރި ފަރާތް  ކުރިފަރާތުންނެވެ
ހޮސްޕިޓަލަކުން  ފުރިހަމަކުރި  ނެތްނަމަ 
އެކަން  މަރުކަޒަކުން  ިޞއްޙީ  ނުވަތަ 
 . ފަރާތަކުންނެވެ ނޑައަޅާ  ކަ ކުރުމަށް 
ޞިއްޙީ  ނުވަތަ  ހޮސްޕިޓަލަކުން 
ފޯމެއްނޫންނަމަ  ފުރާފައިވާ  މަރުކަޒަކުން 
ކައުންސިލުގެ  ރަށު   އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ 
ސިޓީ  ސިޓީއެއްގައިނަމަ   . ފަރާތުންނެވެ
ފޯމުެގ    . ފަރާތުންނެވެ ކައުންސިލުގެ 
ފަރާތްތަކަށްވެސް  ލިބިފައިވާ  ކޮޕީ 
މި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުމުން ހަމަ މިފަދައިން 

 . އެ ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ
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ކޮޕީ 3 މަރުފޯމުގެ  ފޫޅުމާފޯމާއި 
އެއިން  ފަރާތްތަކާއި  ބަލަހައްޓާ 
މަޢުލޫމާތު ނަގާ މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރާ 
މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ފަރާތްތަކުން 

ޖެހުން ކުރަން  ނޯޓު 

މަޢުލޫމާތު  ހުންނަ  ފޯމުތަކުގައި 
ކޮމްޕިއުޓަރަށް  މަޢުލޫމާތު  ޗެކްކުރުމުގައާއި 
އެއްޗެހި  ނޯޓުކުރާ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  އަޅާ 
ފޯމުގައި ފުރާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ނާރާގޮތަށް 

  . ނޯޓުކުރުން އަރިމައްޗެއްގައި 

ހިމެނޭ  މަރުފޯމުގައި  ފޫޅުމާފޯމާއި 
މަޢުލޫމާތު ޗެކްކޮށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި 
ނެރޭ  ތަފާސްހިސާބު  މަޢުލޫމާތުން  މި 

އް  ތަ ތް ރާ ފަ

ސޮއިކުރި 4 ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމު 
ފަރާތަކީ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތެއްކަމަށް 

ން ވު ތު ބި ސާ

ޞައްޙަކަން  މަޢުލޫމާތުގެ  ފޯމުގައިވާ 
އިޞްލާޙު  ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު 
އެކަން  ގެނައުމަށްފަހު  ގެންނަންޖެހޭނަމަ 
ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ސޮއި އަދި  ކުރުމަށް ކަ
ޖަހައި  ނޑު  ތައްގަ މުއައްސަސާއެއްގެ  އެ 
ގެނައި  އިޞްލާޙު  ޖަހަންވާނެއެވެ.  ތާރީޚު 
ފޯމުގެ ކޮޕީތަކުން މި ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި 
އެ ބަދަލު ގެނައި މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ 
ފަރާތަކުން ފޯމުތަކުގެ ކޮޕީތައް ފޮނުވާފައިވާ 
 . އަންގަންވާނެއެވެ ުމއައްސަސާތަކަށް 
ހުރިތަންތަނުންވެސް  ކޮޕީ  ފޯމުތަކުގެ 
ކޮޕީގައި  ފޯމުގެ  ގެނެސް  އިޞްލާޙު  މި 
ނޑާއި ތާރީޚު ޖަހަންވާނެއެވެ. ސޮއިކޮށް ތައްގަ

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރި ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ 
ކުރުމަށް  އެކަން  މަުރކަޒަކުން  ޞިއްޙީ 
. ހޮސްޕިޓަލަކުން  ނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ ކަ
ފުރާފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ 
އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ  ފޯމެއްނޫންނަމަ 
 . ފަރާތުންނެވެ ކައުންސިލުގެ  ރަށު  
ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  ސިީޓއެއްގައިނަމަ 
ލިބިފައިވާ  ކޮޕީ  ފޯމުގެ    . ފަރާތުންނެވެ
މަޢުލޫމާތުތައް  މި  ފަރާތްތަކަށްވެސް 
ބަދަލު  އެ  މިފަދައިން  ހަމަ  ލިބުމުން 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ނަ ން ގެ
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ޖަދުވަލު 4: ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ފޫޅުމާ ފޯމުންނާއި މަރުފޯމުން ނެގިފައިވާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިދެވޭނެ 
ފަރާތްތައް (8 ށ އަދި 17 ށ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު   (1
ޝަރުޢީ އިދާރާތަކާއި ކޯޓުތައް   (2
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް  (3
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ   (4

ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް   (5
ނެޝަނަްލ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ    (6

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   (7
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  (8

ނޑައަޅާ ފަރާތްތައް ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިނިސްޓްރީ އިން ކަ  (9
ސަރުކާރުގެ ތަފާްސހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މައި އިދާރާ  (10

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާ ފަރާތްތައް  (11
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ޖަދުވަލު 5: ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުގެ ކޮޕީއަށް އެދޭ ފޯމު (8 ނ އަދި 17 ނ)

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޫޅުމާފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު

ކުއްޖާ އުފަންވީ ތަން: ކުއްޖާގެ އުފަން ތާރީޚު:

 : އުފަންވި ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

. ކާޑު ނަންބަރުު: އައި.ޑީ މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

. ކާޑު ނަންބަރުު: އައި.ޑީ ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

ފޫޅުމާފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދުނު މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:

ފުރިހަމަ ނަން
ދާއިމީ އެޑްރެސް

. ކާޑު ނަންބަރުު އައި.ޑީ
ފޫޅުމާފޯމުގެ ކޮޕީ ބޭނުންވާ ސަބަބު
އުފަންވި ކުއްޖާއާއި ހުރި ގާތްކަން

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުު:
ސޮއި:

 : ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް

ފޯމުގެ ކޮޕީ ދޫކުރި ތާރީޚު: ދޫކުރި ފޯމުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު:
ފޯމުގެކޮޕީ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން: ފޯމުގެކޮޕީ ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

އެޑްރެސް: މަޤާމު:
ސޮއި: ސޮއި:
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c

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ތާރީޚު: މަރުފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު

 : މަރުވިމީހާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު):

. ކާޑު ނަންބަރުު: އައި.ޑީ އުފަން ތާރީޚު: ޖިންސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

މަރުވިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚު: މަރުވިތަން:

 : މަރުފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދުުނ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

. ކާޑު ނަންބަރުު އައި.ޑީ

މަރުފޯމުގެ ކޮޕީ ބޭނުންވާ ސަބަބު

މަރުވި މީހާއާއި ހުރި ގާތްކަން

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުު:

ސޮއި:

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް:

ފޯމުގެ ކޮޕީ ދޫކުރި ތާރީޚު: ދޫކުރި ފޯމުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު:

ފޯމުގެކޮޕީ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން: ފޯމުގެކޮޕީ ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

އެޑްރެސް: މަޤާމު:

ސޮއި: ސޮއި:
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ޖަދުވަލު 6: ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި އެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތްތައް އަންގައިދޭ 
ލިޔުން (8 ރ އަދި ބ) (17 ރ އަދި ބ)

(ހ) ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ އުސޫލު 

ފޫޅުމާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ދޫކުރަންވާނީ ފޯމުގެ އަސްލު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފޫޅުމާ ފޯމުގެ . 1
 . އެކުއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކަށް ނުވަތަ އެމީހަކަށެވެ އަސްލު ނުލިބިވާނަމަ އުފަންވި ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ 
ކުއްޖާގެ ފޫޅުމާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ހަވާލުވުމަށް އުފަންވި ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ އެކުއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކަށް ނުވަތަ 
އެމީހަކަށް ނާދެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފޯމުގެ ކޮޕީ ވަކިފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި 
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކާއެކު އައި ޑީ ކާޑުގެ އަސްލު  ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

މަރު ސާބިތުުކރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ދޫކުރަންވާނީ ފޯމުގެ އަސްލު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ . 2
މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމުގެ އަސްލު ލިބިފައި ނުވާނަމަ މަރުވިމީހާގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ 
އެމީހެއްގެ  ނުވަތަ  މައިންބަފައިންނަށް  މަރުވިމީހާގެ  ހަވާލުވުމަްށ  ކޮޕީއާ  ފޯމުގެ  ސާބިތުކުރާ  މަރު   . ބަލަދުވެރިޔާއަށެވެ ޤާނޫނީ 
ޤާނޫނީ ަބލަދުވެރިޔަކަށް ނާދެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފޯމުގެ ކޮޕީ ވަކިފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި 
އެޑްރެސް އަދި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކާއެކު އައި ޑީ ކާޑުގެ އަސްލު  ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކާ ފޯމުގެ ކޮޕީ 

ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ފޫޅުމާ ފޯމާއި މަރުފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ފޯމުގެ . 3

] ގެ ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ކޮޕީ [އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ ީމހުންނާއި ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދޫކުރެވޭނީ އެކަމަށް އެދި ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން ރަށު ކައުންސިލުގެ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް 

 . އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ
. ކޮޕީއަށް އެދެނީ . 4 ފޫޅުމާ ފޯމާއި މަރުފޯމުގެ ކޮޕީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުންނަމަ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދޭ ސަބަބާއި ހޯދަން އެެދނީ ކޮން ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގޭގޮތަށް 
 . ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

5 . . އެކިއެކި ދިރާސާކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ެއއްވެސް މަޢުލުމާތެއް ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުން ފޯރުކޮށްދީގެންނުވާނެއެވެ
  ްފޯމުގައިވާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން، އެއްވެސް އެޑްރެހެއް، އުފަން ތާރީޚު، ޢުމުރު، ފޯނު ނަންބަރުު، އައި ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓ

ނަންބަރުު އަދި އޭގެ ސީރިއަލް ނަންބަރުު، އަދި ކައިވެނި ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރުުފަދަ މީހާގެގޮތް އެނގޭނެ އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް 
6 . . އެކިއެކި ދިރާސާކުރުމަށް ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުން މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަންވާނީ ނަންބަރުު 5 ގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭއިރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން 
. މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ނަންބަރުު 5 އާއި ތައާރަޒުނުވާ ގޮތަށް ހަމައެކަނި އެދުނު ބައިތަކެެވ. މިގޮތުން  ހުށަހެޅުމުންނެވެ
. އަދި އެ ބޭނުމެއް ނިމުމާއެކު ހޯދި  ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަަމއެކަނި އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދި ބޭނުމަކަށެވެ

  . މަޢުލޫމާތެއް ނެއްތައިލަންވާނެއެވެ
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(ށ) ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި އެމަޢުލޫމާތު ލިބިދެވޭ ފަރާތްތައް އަންގައިދޭ ލިޔުން

ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި އެމަޢުލޫމާތު ލިބިދެވޭ ފަރާތްތައް އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް މި މަޢުލޫމާތު 
. މި ލިޔުން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ އާންމުންނަށް  ދެވޭ ތަންތަނުގައި އާންމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

ފަސޭހައިން އޮޅުންފިލާނޭހެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
 ްކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ފޫޅުމާ ފޯމުންނާއި މަރުފޯމުން ނެގިފައިވާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިދެވޭނެ ފަރާތްތައ
  ުކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ފޫޅުމާ ފޯމުންނާއި މަރުފޯމުން ނެގިފައިވާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިދެވޭނެ ގޮތް (ސަބަބ

ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރެވިފައިވާ އަދި އެތަނެއްގެ އެޑުރެހުގައިވާ ލިޔުމަކުން އެދުމުން)
 /ީކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ފޫޅުމާ ފޯމުންނާއި މަރުފޯމުން ނެގިފައިވާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން (ސިޓ

 ( ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން
  ( ފޫޅުމާފޯމާއި ަމރުފޯމުގެ ކޮޕީ ލިބިދެވޭނެ ފަރާތްތައް (ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިން
  ( ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުގެ ކޮޕީ ލިބިދެވޭނެ ގޮތް (މި ކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުން
  ްރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލ) ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުގެ ކޮޕީ ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން 

 ( ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން
  ެދިރާާސ ކުރުމަށް ފޫޅުމާ ފޯމާއި މަރު ފޯމުން މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވޭ ގޮތް (ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނ

އުސޫލުގެ ނަންބަރުު 5)
  ( ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޫޅުމާ ފޯމާއި މަރު ފޯމުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާ (ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން
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:  ޖަދުވަލު 7: ބައިގެންދިޔުމާއި އެބޯޝަން ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމު ފުރުމާއި، މި ފޯމު ފުރުމާބެހޭ އުސޫލު (10 ހ، ށ)
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ބައިގެންދިޔުމާއި އެބޯޝަން ރިޕޯޓު ކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ އިރުޝާދު
ނޑަށް 28 ހަފްތާ ނުފުރި ބައިގެންދާ ، ނުވަތަ އެބޯޓު ކުރެވޭ ނުވަތަ ވިހާ ކޮންމެ  މި ފޯމު ުފރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނީ މައިމީހާގެ ބަ
. ވިހޭއިރު ނުވަތަ އެބޯޓްވިއިރު ދަރިފުޅުގެ ދިރިހުރި ކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ހުރެފައި މަރުވި ނަމަ، މި ފޯމުގެ އިތުރުން  ކުއްޖަކަށެވެ
  (Live birth)  ިނޑުން ބަލާނަމަ ދިރިހުރި ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައ . ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯގެ މިންގަ ފޫޅުމާ ފޯމު ވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 . މާނަ ކުރެވޭގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

“Live birth is the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration 
of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the 
heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord 
has been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered live born.”

މި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޯމުގެ ތިރީގައިވާ ބައި ވަކިކުރުމަށް ފަހު ކުއްޖާ ވަޅުލުމަށްޓަކައި ސަހަރާއަށް ގެންދިޔުމަށް އާއިލާ އާ 
 . . މިފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އިތުރު މަރުފޯމެއް ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ހަވާލުކުރާށެވެ

ނޑުގެ ތިރީބައި ފޯމުން  ) ގެ ތެރެއިން އާއިލާ އާ ހަވާލުކުރާނީ ހުދު ގަ ނޑާއި ކާބަން ކޮޕީ ( ހުދު މަތީގަ ނޑު  މިފޯމުގައިވާ 2 ގަ
ނޑު  . ދެވަނަ ގަ ނޑުގެ މަތީބައި ހޮސްޕިޓަލުަގއި ފައިލް ކުރާނީއެވެ . ހުދު ގަ ނޑައެޅިފައިވާ ރޮނގާ ހިސާބުން ވަކި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ކަ

 . ) ފޮނުވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީއަށެވެ (ކޮޕީ
. އަދި ކުއްޖާގެ ޖިންސު ވަކި ނުވާނަމަ،  ކުއްޖާގެ ޖިންސު ސާފުކޮށް ނޭނގޭ  ފޯމުގައި ކުއްޖާއަށް ނަމެއް ދިނުން އެއީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ

 . ކަމަށް އިން ގޮޅީގައި ފާހަގަ ޖެހުމުން ފުދޭނެއެވެ
 . ”Mother’s Past Obstetric History“ ގެ ދަށުންވާ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ބައިގައި އަދަދުތައް ލިޔާ އިރު މިފަހަރު ނުހިމަނާށެވެ
. (ބައިގެންދިޔައީ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި ކަމުގައިވިޔަސް ޑީއެންސީ ނުވަތަ  ”Date of Abortion“ މާނަކުރަނީ އެބޯޝަން ހެދި ތާރީޚެވެ
. ބައިގެންދިޔުމަށް ފަހު، އިތުރު ޕްރޮސީޖަރ އެއް ހަދާފައި ނުވާނަމަ، ަމއިމީހާ ބައިގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ  ޕްރޮސީޖަރ ހެދި ތާރީޚެވެ

(. ތާރީޚެވެ
ބައެއް ޙާލަތުގައި، މައިމީހާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުަރން ނުޖެހި، އޯޕީޑީ ޕޭޝަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިނަމަ، މި ފޯމު 
. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އައިޑީ ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފަދަ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުކޮށް  ފުރިހަމަ ކުރާނީ އޯޕީޑީ އިން ބެލި ޑޮކްޓަރެވެ

ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.
 . ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޮއި ކުރާނީ މަރު ސާބިތުކުރާ ޑޮކްޓަރެވެ
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: ޖަދުވަލު 8: މަރު ފޯމު (11 ށ)
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ޖަދުވަލު 09: ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަރުވާ ދިވެހިން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމާއި ބެހޭ ފޯމު (13)
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ޖަދުވަލު 10: ވިހާ މަރުވާގެ ރިޕޯޓުގެ ނަމޫނާއާއި ޝެޑިއުލް (18ހ)

ސިޓީ އަދި ރަށްރަށުގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރިޕޯޓު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝެޑިއުލްއާއެއްގޮތަށް ސިޓީ އަދި 
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ޝެޑިއުލްއަްށ 

. ފޮނުވަންވާނެއެވެ

: ކޮންމެ މަހެއްގައި އެ އަތޮޅެއް ނުވަތަ ސިޓީގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުާވ މީހުންގެ ރިޕޯޓު ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ ޝެޑިއުލް
 . 15 އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

އުފަންވާކުދިންގެ މުަޢލޫމާތު ފޮނުވަންވާ ގޮތުގެ ނަމޫނާ:

 :

 :     
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