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   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

        ރައްޔިތަކަށް އުފަންވެފައިވާ ކުދިންގެ އުފަންވުން ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދެއްގައި ދިވެހި 

 ކުރުމާބެހޭ އުސޫލު  ރަޖިސްޓަރ  

ދިވެހިހަނގުރާަމވެ  ،ިމއ  )ހ(   .1 ނަން  ތަޢާރުފާިއ ސަރަޙައްދެއްގައި  ރައްޔިތުންނަށް   ރި 

ރަިޖސްޓަރ   ކުދިންގެއުފަންވެފައިވާ   ދިވެހިރާއްޭޖގައި   އުފަންވުން 

ހެދުާމ ސެޓުފިކެޓު  އުފަންދުވަހުގެ  އެންެމހައި   ކުރުާމއި،  ގުޅޭ 
 އިުޖރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

ކިޔާނ  )ށ(    އުސޫލަށް  ސަރަޙައްދެއްގައި"  ، މި  ދިވެހިހަނގުރާަމވެރި     

އުފަންވެފައިވާ   ރަޖިސްޓަރ ކުދިންގެ  ރައްޔިތަކަށް   އުފަންވުން 

 ކުރުާމބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

ނަންބަރު   )ނ(    ޤާނޫނު  ަމނާކުރުުމގެ   2015/32ިމއ ،    )ޓެރަރިޒަމް 
ފައިވާ ވައިލައިވަނަ ާމއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން އެކުލަ  60-5ޤާނޫނު( ގެ  
 އުސޫލެކެވެ. 

ދިވެހި )ހ(   .2 ރުން ކު އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރ   ސަރަޙައްދެއްގައި  އުފަންވެފައިވާ   ހަނގުރާަމވެރި  ރައްޔިތަކަށް 
ގޮތުގެ ޤާނޫނުތަކުގައިވާ  ކަާމބެހޭ  އުފަންވުން،  ން  ތ  ަމ  ކުދިންގެ 

ރަޖިސްޓަރ   އެ   ކޮށްފައި  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ކުދިންގެ   ނުވާނަމަ، 
ބަޔާން  ،އުފަންވުން އުސޫލުގައި  ން  ތ ަމ  ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާމި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓަރ ދިވެ

ރަިޖސްޓަރ  )ށ(    އުފަންވުން  ކުއްެޖއްގެ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ   މި 
ރައްޔިތަކަށް އުފަން ދަރިއަކު ކަާމެމދު   ކޮށްދެވޭނ ، އެ ކުއްަޖކ ، ދިވެހި
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ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން    5-60ޓަކައި، ޤާނޫނުގެ     ގޮތެއް ކަނޑައެޅުަމށް
ަމއްސަލަ   ކޯޓުން  ކޯޓަށް  އުފަންވުާމެމދު  ކުއްެޖއްގެ  އެ  ހުށަހަޅައި، 

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުުމންނެވެ.

ކުރުމަށް   އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރ  
 ހުށަހެޅުން 

ނިންމާ    5-60ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .3 ކޯޓުން  ދަށުން  ގެ  )މ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ލިބޭތާ   ކުއްާޖގެ   4ނިންުމން  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތަރެއް( 

ނުވަތަ އެޓަރނ އެއް   ބެލެނިވެރިޔާ،  އޮފް  ޕަވަރ  ބެލެނިވެރިޔާގެ 
އެ   ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  އުފަންވުން  ެމދުވެރިކޮށް  ކުއްެޖއްގެ 

ހެދުަމށް   ރަޖިސްޓަރ  ސެޓުފިކެޓު  އުފަންދުވަހުގެ          ، ކުރުަމށާއި 
ެމދުވެރިކޮށް    ފޯުމ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން  1ަޖދުވަލު    މި ގަވާއިދުގެ

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ކުއްެޖއްގެ ަމންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ  
 ސިޓ އެއްގެ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ    5-60މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، ޤާނޫނުގެ   )ށ(   
ރިޕޯޓު  ނިންިމގޮތުގެ  ަމއްސަލަ  ކޯޓުން  ދަށުން  ގެ  )މ(  ާމއްދާގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދަށު )ނ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  އެންެމހައި މި  ހުށަހެޅުެމއްގައި  ހުށަހަޅާ  ން 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ފ( ގައި   5-60ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަ، ޤާނޫނުގެ  

ތެރޭގައި  ކޮށްފައިވާބަޔާން ނިންުމުމގައި   ،ުމއްދަތުގެ  ކޯޓުގެ 
ބިނާކޮށް  ކޮށްފައިވާބަޔާން ަމއްޗަށް  ކުއްެޖއް   ،ަމޢުލޫާމތުގެ   ގެއެ 

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ޓަރ އެ ކައުންސިލަކުން ރަޖިސް ،އުފަންވުން

)ނ(   )ރ(    ާމއްދާގެ  ރަޖިސްޓަރ ގެ  މި  އުފަންވުން  ކުއްެޖއްގެ   ދަށުން 
ރަިޖސްޓަރ ގައި  އުފަންވުުމގެ  ބަލަހައްޓާ  ކުރުަމށްފަހު، ކައުންސިލުން 

 ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ.  ކުއްެޖއްގެ އުފަންވުމާ  އެ

)ނ(   )ބ(    ާމއްދާގެ  އުފަންގެ  މި  ކުއްެޖއްގެ  ރަޖިސްޓަރ ދަށުން   ވުން 
ރަޖިސްޓްރޭޝަނަ ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ށް ކުރުަމށްފަހު، 

ދިނުަމށް   ަމޢުލޫާމތު   " ޕޯޓަލް  ގެެމން"ަމޢުލޫާމތު  އެ  ެމދުވެރިކޮށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުން 

އުސޫލުގެ   )ހ(   .4 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު  ރަިޖސްވަނަ    3މި  އުފަންވުން  ދަށުން   ޓަރ ާމއްދާގެ 
ސެޓުފިކެޓު އުފަންދުވަހުގެ  ކުއްެޖއްގެ  އެ  ޤާނޫނުގެ   ،ކުރުަމށްފަހު، 
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ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި   ކޮށްފައިވާވަނަ ާމއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާން  60-5
 އެ ކައުންސިލުން ހަދައިދޭންވާނެއެވެ.

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގައި   ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(   
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ކާޑު    ކައި އެ ކުއްެޖއްގެ ދިވެހި ޓަ  ެޖހުަމށް

ހޯދުަމށް   ކައުންސިލުން    "ޕޯޓަލް  ގެެމން "ނަންބަރު  ެމދުވެރިކޮށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ    މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ކުއްާޖގެ ދިވެހި )ނ(   
ކައުންސިލުން ހޯދުަމށް  ނަންބަރު        ޤާނޫނުގެ  ،ހުށަހަޅާއިރު  ކާޑު 

ނިން   60-5 ކޯޓުން  ދަށުން  ގެ  )މ(  ާމއްދާގެ  ފައިވާ ަމއިވަނަ 
ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް   ،ނިންުމން ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު    ދިވެހި  ،މި އުސޫލަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނ   .5 ުއސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޝާއި

ގޮތުން    .6 މާނަ  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ލަފުޒެއް  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއް  އުސޫލުގައި  މި 
ދޭހަނުވާ ާމނައެއް  އެހެން  އުސޫލުގައި    ހައިކަނޑައެޅިގެން  މި  ހިނދަކު، 

އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ   ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދ ފައިވަނ 
 ރ ގައި ދ ފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ. ތި ،ގުޅިގެން

ކުއްަޖކު  )ހ(    އެވަނ ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ރަިޖސްޓަރ ކުރުން"  "އުފަންވުން 
އުފަންވުމާ ގުޅިގެން އެ ކުއްާޖގެ އުފަންވުުމގެ ަމޢުލޫާމތު ިމ އުސޫލުގައި 

 ކުރުަމށެވެ. ކޯޑުރިން ތ ަމ ގޮތުގެކޮށްފައިވާ ބަޔާން

އެވަ  "ޤާނޫނު" )ށ(    ބުނެފައި  ނަންބަރު  ކަަމށް  ޤާނޫނު   2015/32ނ ، 
 )ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުރުުމގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ.

އަންގައިދޭ    "ދިވެހި )ނ(    ނަންބަރު" ކަަމށް ބުނެފައި ކާޑު  ރައްޔިތެއްކަން 
ވަކި މ ހަކ  ކާކުކަން އަންގައިދިނުުމގެ ގޮތުން ޑިޕާޓްަމންޓުން    ،އެވަނ 
 ނަންބަރަށެވެ. ކާޑުގެދޫކުރާ 

އޮ )ރ(    ނުވަތަ "ޑިޕާޓްަމންޓް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން"  ނޭޝަނަލް  ފް 
"ޑިޕާޓްަމންޓް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނ ، ިމނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް  
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ދަށުން   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ، 
 ހިންގަުމންދާ ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށެވެ.

 7/ 2010ނ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  "ކައުންސިލު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަ )ބ(   
ލާަމރުކަޒ  އު އިދާރ  ދާއިރާތައް  ލުން ހިންގުުމގެ ޞޫ)ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ކައުންސި ރަށު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ސިޓ    ލަށްޤާނޫނު(  ނުވަތަ 

 ކައުންސިލަށެވެ.

"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނ ، ކުއްާޖގެ ަމއިންބަފައިންނާއި،   )ޅ(  
 ވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެ. ހަނިވެރިކަާމ ޤާނޫނ ގޮތުން ކުއްާޖގެ ބެލެ

ކައުންސިލްތަކުގެ  )ކ(    އެވަނ ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ޕޯޓަލް"  "ގެެމން 
ަމ  ،ވިހާަމރުވާއާއި މ ހުންގެ   ލާ ވޯޓު  ،ލޫާމތާއިޢުގޯތިގެދޮރުގެ 
ދަ  ،ރަޖިސްޓަރ އާއި މ ހުންގެ  ދިރިއުޅޭ  ފަދަފުވަގުތ ގޮތުން    ،ތަރު 

ަމ ގުޅޭ  މަސައްކަތްލޫާމތު ޢުއާބާދ އާ  ބެލެހެއްޓުުމގެ  ކުރުަމށް    
 ށެވެ. ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލަ

______________________ 
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1ޖަދުވަލު    

` 

 
 

 ރޭޝަން ޓް ރަޖިސް   ޝަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭ 
 ،މާލެ

 . ދިވެހިރާއްޖެ
 

 

 އެދޭ ފޯމު   ދުމަށް ހެ   ސެޓުފިކެޓު ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ    އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރ  

ލޫމާތު ޢު މަ ކުރުމަށް އެދޭ ކުއްޖާގެ   ވުން ރަޖިސްޓަރ އުފަން   

ލޫމާތު މަޢު   ކުއްޖާގެ)ހ(   

 :)ދިވެހިން( ފުރިހަމަ ނަން  .1

 : ގިރޭސިން(ނ)އި ފުރިހަމަ ނަން  .2

 ފ           އ                 :ިޖންސް  .3

4. w ުފަންވ  ވަގުތުއު                       :އުފަން ތާރ ޚ: 

 :އުފަންވ  ތަނާއި ޤައުުމ  .5

 :(އި ރަށާއެކުއަތޮޅާ)ޑްރެސް ވާ އެންބޭނު ރަޖިސްޓަރ  ކުރަން  .6

ބެލެނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (  ށ )  

 އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަންމަ  

 ފުރިހަމަ ނަން:   .1

  :ނަންބަރު ގެނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު  ގެ ނަންބަރުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި  .2

3. w ުއުފަން ތާރ ޚ:                       

 : ދާއިމ  އެޑްރެސް  .4

 : ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު  .5
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 މަޢުލޫމާތު  އާބެހޭ ބައްޕަ  

 ން: ފުރިހަމަ ނަ  .1

  :ނަންބަރު ގެނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު  ގެ ނަންބަރުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި  .2

3. w ުއުފަން ތާރ ޚ:                       

 : ދާއިމ  އެޑްރެސް  .4

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު   .5

ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނ  ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު: (  ނ)  

 އިޤްރާރުވަެމވެ. ހުރެން އަ މި ފޯުމގައި ދ ފައިވާ ަމޢުލޫާމތަކ ، ތެދު ަމޢުލޫާމތު ކަަމށް  

 ސޮއި:                              ތާރ ޚު:          :              ނަން   

 ޕަވަރ އޮފް ެއޓާރނ  ލިޔުން މި ފޯމާެއކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ، ބަދަލުގަިއ އެހެން މ ހަކު ެއދޭނަމަބެލެނިވެރިޔާގެ  
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