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  ފަހަތަށް   މާއްދާގެ   ހުށަހަޅާފައިވާ   އިތުރުކުރުމަށް   ގޮތުގައި   މާއްދާގެ   ވަނަ   60-4  ޤާނޫނުގެ   މާއްދާއިން   ވަނަ   12  ބިލުގެ 
  ނަންބަރު   މާއްދާތަކުގެ   ދެންހުރި   ބާބުގައި   ވަނަ   9  އަދި   ބާބު   ވަނަ   8  ބިލުގެ   ، އިތުރުކޮށް   އް މާއްދާއެ  ފަދައިން   އަންނަނިވި 
 . އިޞްލާޙުކުރުން   ޙަވާލާދިނުން   ، ތަރުތީބުކޮށް

 
  ހަނގުރާމަވެރި 
  އުފަންވާ   ސަރަޙައްދުގައި 

  އުފަންވުން   ކުދިންގެ 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ދިވެހިރައްހަނުގރާމަވެރި   )ހ( . 60-5 އުސަރަޙައްދެްއަގއި    ފަންވެފައިވާ ޔިތުންނަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ޮގތުެގމަތިން  ޤާނޫނުަގިއވާ  ކަމާބެހޭ  އުފަންވުން،  ކުދިންެގ 
އައުުމެގ   ައނބުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެކުދިން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާނަމަ، 

 ރަންވާނެެއވެ. ކުރިން، ެއކުދިންެގ އުފަންވުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކު 

ސަރަރާމަވެހަނުގ )ށ(   އުފަންވުން  ޙައްދެއް ރި  ކުއްޖެއްެގ  އުފަންވެފަިއވާ  ަގއި 
ލިޔެކިޔުން  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  ކަމާބެހޭ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 
އެ   ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ،  އުފަންވުން  ކުްއޖެއްެގ  އެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، 

މަިއންބަފައިން   ތެރެިއން  ކުއްޖަކީ، އެ ކުއްޖެްއެގ  ފަރާތް ނުވަތަ އޭެގ  އެއް 
ބުކަ ޮގތެއް މަށް  ދަރިައކުކަމާމެދު  އުފަން  ރަްއޔިތަކަށް  ދިވެހި  ނާ 

މައްސަލަ  ކޯޓަށް  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގއިވާ  މި  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ، 



 ހުށަހަޅައި، އެ ކުއްޖެްއެގ އުފަންވުމާމެދު ކޯޓުން ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. 
ގެ  )ނ(   )ށ(  މާއްދާެގ  މަ  މި  ކޯޓަށް  ހުށަހަދަށުން  ކުއްޖާެގ  ޅާއްސަލަ  އެ  ނީ، 

މެދުވެރިކޮށް   އެޓަރނީެއއް  އޮފް  ޕަވަރ  ބެލެނިެވރިޔާ  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ، 
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްަގިއ، އެ މައްސަލަ   )ރ(  
މައި ކުްއޖެއްެގ  އެ  ކުއްޖަކީ،  އޭގެ   ންބަފައިންނިސްބަތްވާ  ރެއިން  ތެ  ނުވަތަ 

އެއް ފަރާތް ކަމަށް ބުނާ ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް އުފަން ދަރިައކުކަމާމެދު ޮގތެްއ 
ޝަރީޢަތަށް  ހެްއކަކީ  ބާވަތުެގ  އަންނަނިވި  ހުށަހެޅޭ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުަގއި ބަލަންވާނެއެެވ. 
ޕްރޮފަިއލާއި  (1)    ޑީ.އެން.އޭ  މަންމަކުއްޖާެގ  ކުއްޖާެގ  ބުކަމަ    ނާ ށް 

ޑީ.އެން.ޭއ  މެޓަރނިޓީ  ހަދާފަިއވާ  އަޅައިކިޔައި  ޑީ.އެން.އޭއާ  ފަރާތުެގ 
 ނުވަތަ؛ އެނަލިސިސް

ކުއްޖާެގ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާއި ކުއްޖާެގ ބައްޕަ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތުެގ   (2)   
ޑީ.އެން.ޭއ   ޕެޓަރނިޓީ  ހަދާފައިވާ  އަޅައިކިޔަިއ  ޑީ.އެން.އޭއާ 

 ތަނުވަ ؛އެނަލިސިސް
މަކުއްޖާ  (3)    ދުނިޔޭަގިއ ެގ  ފަރާތް  ބުނާ  ކަމުަގއި  ބައްޕަ  އަދި  ންމަ 

ނެތްނަމަ، ކުއްޖާެގ ޑީ.އެން.ޭއ ޕްރޮފައިލާއި ކުއްޖާެގ ޢާއިލާެގ އެހެން  
ޑީ.އެން.އޭ   ހަދާފަިއާވ  އަޅަިއކިޔައި  ޑީ.އެން.ޭއާއ  މެންބަރެއްެގ 

 އަދި؛ އެނަލިސިސް
ެގ  ތްނަމަ، ކުއްޖާ ެގ މަންމަ ނެކުއްޖާެގ މަންމަެގ ބަޔާން ނުަވތަ ކުއްޖާ   (4)   

 ބަޔާން ނުވަތަ ކުއްޖާެގ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަވެސް ނެތްނަމަ  ބައްޕަެގ
 އަދި؛ ކުއްޖާެގ ބެލެނިވެރިކަމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުެގ ބަޔާން

އެ   (5)    ހުރިނަމަ،  ފަރާތެއް  އިތުރު  ހެކިކޮށްދޭނެ  އުފަންވުން  ކުއްޖާެގ 
 ފަރާތެއްެގ ބަޔާން. 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްަގއި، މި މާއްދާެގ  ށުން  ެގ ދަެގ )ށ(  މި މާއްދާ )ބ(  
ނިސްބަތްވާ  މައްސަލަ  އެ  އިތުރުން،  ހެކީެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ރ( 
ފަރާތް   އެއް  ތެރެިއން  އޭެގ  ނުވަތަ  މައިންބަފައިން  ކުއްޖެއްެގ  އެ  ކުއްޖަކީ 

ރަްއޔިތަ ދިވެހި  ބުނާ  އިތުރު  ކަމަށް  ދަރިއަކުކަން ސާބިތުކޮށްދޭ  އުފަން  ކަށް 
 ބަލައިަގތުަމކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ހެކި ކޯޓަށް 

(  1)  ައކުރުެގ  އެ  ،ތެރެއިން   ހެކީެގ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން   ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  
  ހުރި   ނިޔަލަށް  ނަންބަރުގެ   ވަނަ(  3)  ފެށިެގން  ނަންބަރުން  ވަނަ

  ދައުލަތުގެ   ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވަނީ  ހެކި  ބާވަތުެގ  ޔާންކުރާބަ   ނަންބަރުތަކުގައި



  ޞައްޙަކަން   ހެއްކެްއެގ  އެފަދަ  ،ކަމުަގއިނުވާނަމަ  އިދާރާއަކުން  ކަމާބެހޭ
 . ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ ކޯޓުން

  ކޯޓަށް  ،މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ކ(   
 މައްސަލައާމެދު  އެ   ،ތެރޭަގއި   ވަހުެގދު  (ސާދަ)  14  ިގނަވެެގން  ހުށަހެޅޭތާ

 . ނިންމަންާވނެއެވެ ކަނޑަައޅައި ޮގތެއް
  ހެއްކެްއގެ   ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ެގ(  ބ)  ނުވަތަ/އަދި(  ރ)  މާއްދާެގ  މި ( )އ  

 ކަށަަވރުކުރަންޖެހިއްޖެ  ކޯޓުން  ދަށުން  ގެ (  ޅ )  ާމއްދާގެ   މި  ޞައްޙަކަން
  މައްސަލަ  މުޅި  ެއކުމުއްދަތާ  ހިނާގނެ  ކުރުަމށް  އެކަން  ،ޙާލަތެއްަގއި
  ބަޔާންކުރާ   ގައި(  ކ)  މާއްދާެގ  މި  ،މުއްދަތު  ހިނާގނެ  ނިންމުމަށް

  އިތުރުކުރުމުގެ   މުއްދަތު  އެ  ،ބެލެވޭނަމަ  އިތުރުވާނެކަަމށް  އްދަތަށްވުރެމު
 . ލިބިެގންެވެއވެ ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު

 ނޭހިމެ  މައްސަލަތަކުަގއި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ގެ (  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ވ(   
  ، ކަމުަގިއވާތީ  ކުދިން  ތިބި  ޙާލަތްތަކެއްަގއި  އިސްތިސްނާ  ޚާއްޞަ  ،ކުދިންނަކީ

  ބަޔާންކުރާ   ގައި(  ބ)  ނުވަތަ/އަދި(  ރ)  މާއްދާެގ  މި  މައްސަލަތަކުަގއި  އެފަދަ
  ކޯޓުން   ކަނޑައެޅުމުގައި  ޮގތެއް  މައްސަލަތަކާމެދު  އެ  ވަޒަންކޮށް  ހެކި

 .މާޔަތްކުރުމަށެވެޙި މަޞްލަޙަތު ކުދިންގެ  އެ ،އިސްކަންދޭންވާނީ 
ހިމެނޭ   )މ(   މައްސަލައެްއަގއި  ހުށަހަޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

އަދި/ނުވަތަ )ރ(  މާއްދާެގ  މި  ހެއްކަށް  ކުއްޖަކީ،  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ބ(   
މަދަނީ  ކަމުަގއި  ދަރިައކު  އުފަންވެފައިވާ  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ބިނާކޮށް، 

ސާބިތުކުރެވޭނަމަ ކޯޓުން  މިންަގނޑުން  ކަނޑައަޅައި  އެފަދައިން  އެކަން   ،
 މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ. 

  ނިސްބަތްވާ   މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން   ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ފ(  
 މާއްދާެގ  މި  ކަުމަގއި  ދަރިއަކު  އުފަންވެފަިއވާ  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ކުއްޖަކީ

  އެ   ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ(  ތެއްހަ)  7  ،ކަނޑައެޅުމާެއކު  ކޯޓުން  ދަށުން  ެގ(  މ)
  އުފަންދުވަހުގެ   ، ކަމާއިކަން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ  އުފަންވުން  ކުއްޖެްއެގ
 ފަރާތްތަކުން   ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ   ކަންކަން  ހެއްދުމާުގޅޭ  ސެޓްފިކެޓް

 . ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ
  ، މާއިކަންކަ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ  އުފަންވުން  ދަށުން   ެގ(  ފ)  މާއްދާެގ  މި )ދ(  

 ކަމާބެހޭ   ދަުއލަތުެގ  ކަންކަން  ހެއްދުމާުގޅޭ  ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުެގ
 ޤާނޫނު  ،ުއސޫލު  ެއކުލަވާލަންޖެހޭ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ފަރާތްތަކުން

 ވަނަ  3  އަށް(  ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުެގ  ޓެރަރިޒަމް)  2015/32  ނަންބަރު
  ދުވަހުގެ (  ތިރީސް)  30  ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައުމުގެ   އިޞްލާޙު



 . ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ ެގޒެޓުަގއި  ސަރުކާރުެގ ދިވެހި ،ހަދައި  ތެރޭގައި
 ބުނެފައި  ކަމަށް"  ޤާނޫނު  ކަމާބެހޭ"  ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ތ(  

  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ުގޅޭޮގތުން   ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ  އުފަންވުން  ،އެވަނީ 
 . ޤާނޫނަށެވެ ޢަމަލުކުރެވޭ

އެވަނީ،  )ލ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  "ކޯޓު"  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
 ފެމިލީ ކޯޓަށެވެ. 

"ބެލެނިވެރިޔާ"   )ގ(    ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  ބުނެފައި މި  ކަމަށް 
އެވަނީ، ކުއްޖާެގ މައިންބަފަިއންނާއި، ކުއްޖާެގ ބެލެނިވެރިކަމާ ޤާނޫނީޮގތުން 

 . ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ 
ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ދައުލަތުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާ" ކަމަށް   )ޏ(   މި މާއްދާެގ )ޅ( 

އެނަލި ޑީ.އެން.އޭ  އެވަނީ،  ހުއްދަކޮށްފަިއާވ  ބުނެފައި  ހެދުމަށް  ސިސް 
 އުލަތުެގ އިދާރާތަކަށެވެ. ދަ

 
އި ފަ ސްލުަގއި ސޮއިކުރައްާވ  


