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 { ަނސީމް އިބްރާހީމްދާއިރާެގ މެންބަރު  ތުލުސްދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި  އަދި  ސެޓްފިކެޓް  ުއފަންދުވަހުެގ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި،  މަރުވުން  އުފަންވުމާއި   .`

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ.    5އަންަގއިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރާ ޖޮއިންޓު ކޮމެޓީެގ ސަބް ކޮމެޓީެގ  

ހޮޅުދޫ  ،  ބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުންމެއިްއޒަތްތެރި  އިހަވަންދޫ ދާިއރާެގ  ރުވެ ތިއްބެވީ  މި ވަުގތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޒި 

ޢަލީންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ޔޫނުސް  ައޅުަގނޑު    ބަރު  މެއަދި  ދާއިރާެގ  ނަސީމްން ތުލުސްދޫ  އިބްރާހީމް  . ބަރު 

މާއްދާ ފައްޓާނީ  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ައޅުަގނޑުމެން    29  މިއަދު  އިްއޔެަގއި  ން. 

މާއްދާ   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހިސާބުން.  ރިޕޯޓުކުރުމާިއ 29މަޑުޖައްސާލި  މަރު  މީހުންެގ  މަރުވާ  އަރިމަތީ ސުރުޚީ.   .

މަރު ސާބިތުކުރުން. )ހ(. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މަރުވާ މީހުންެގ މަރު މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ  

މަރުކަ ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  މަރުވީ  މީހަކު  )ށ(.  ރިޕޯޓުކުރަންވާނެެއވެ.  މަތިން  ޮގތުެގ  ކަުމަގިއ  ބަޔާންކުރާ  ޒެްއަގއި 

ނުވާނަމަ އެ މީހަކު މަރުވާތާ ނުވަތަ މަރުވިކަން އެނޭގތާ ީވ އެންމެ އަވަހަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކަށް އެ  

ކަން ރިޕޯޓުކުރަންވާނެެއވެ. )ނ(. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެ މީހަކު ވަޅުލުމުެގ ކުރިން ނުވަތަ މަރުވި 

ކަމަށް   މީހާެގ  ބިދޭސީއެއް  ެއ  ހާލަތުަގއި  ެއދޭ  ެގންދަން  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  ހަށިަގނޑު  މީހެއް  އެ  ވެފަިއ، 

ހަށިަގނޑު ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ެގންދިއުމުެގ ކުރިން ނުވަތަ މަރުވާ މީހަކާ ުގޅޭ ޮގތުން ާގނޫނު ހުއްދަކުރާ އެ ނޫން  

ޮގތުެގ   ާގނޫނުަގިއވާ  މި  ކުރިން  ފުރިހަމަކުރުމުެގ  ސާބިތުކުރަންވާނެެއވެ.  އިޖުރާޢަތެއް  މަރު  ފަރާތެްއެގ  އެ  މަތިން 

 )ހ( އިން )ނ( ައށް ކޮމެޓީެގ ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން  ެގ29ދެންމެ މި ދެންނެވި ޮގތަށް މާއްދާ  

މާއްދާ   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަނޑަައޅައިފިން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  މަރު 30ފާސްކުރި  ސުރުޚީ.  އަރިމަތީ   .

ެއ  ސާ މަރުކަޒެްއގައިނަމަ  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  މަރުވީ  މީހަކު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ހ(.  އިޖުރާޢަތު.  ބިތުކުރުމުެގ 

މަރުވި  މަސައްކަތްތެރިއަކު  ހުއްދަދީފައިާވ ޞިއްޙީ  ކަމަށް  ެއ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  މަސަްއކަތްކުރާ  މަރުކަޒެްއަގިއ 

އެ   ބެލުމަށްފަހު،  ރަނަގޅަށް  ހަށިަގނޑު  މަރު ސާބިތުކުރަންވާނެެއވެ.  މީހާެގ  )ހ( މި    30މީހެއްެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޚިދުމަތްދޭ  މަރުވީ ޞިއްޙީ  މީހަކު  )ށ(.  އިއްތިފާޤުން.  ކޮމެޓީެގ  ކަނޑައަޅަން  ފާސްކޮށްފިކަމުަގއި  ޮގތަށް  ދެންނެވި 

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  މަރުކަޒެްއަގއި ކަމުަގއި ނުވާނަަމ  ؛ މަރުކަޒެްއަގއި ކަމުަގއިވާ ނަަމ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ

މީހާެގ   މަރުކަޒަކަށް އެ  ޚިދުމަތްދޭ  މަރު ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ  މީހެއްެގ  މަތިން އެ  ޮގތުެގ  ަގާވއިދުަގިއވާ 

ިއއްތިފާޤުން.  ކޮމެޓީެގ  ކަނޑައަޅަން  ކަމުަގއި  ފާސްކޮށްފި  )ށ(  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ެގންދަންވާނެެއވެ.  ހަށިަގނޑު 

 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ކަުމަގއި ނުވާނަމަ އެ މީހާެގ މަރު ސާބިތުކުރުމަށް )ނ(. މީހަކު މަރުވީ
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ޓަކައި އެ މީހާެގ ހަށިަގނޑު އެންމެ އަވަހަށް ެގންދެވޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެްއަގއި ހުންނަ ޞިއްޙީ  

ޮގތަ ދެންނެވި  މި  ެގންދަންވާނެއެެވ.  މަރުކަޒަކަށް  ކަުމަގިއ  ޚިދުމަތްދޭ  ފާސްކޮށްފި  ވެސް  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ށް 

ކަނޑައަޅަން ކޮމެޓީެގ ިއއްތިފާޤުން. )ރ(. މި މާއްދާެގ )ށ( ނުވަތަ )ނ(ެގ ދަށުން ޞިްއޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކަށް 

ރަނަގޅަށް   މަސައްކަތްތެރިައކު  ޞިއްޙީ  ހުއްދަދީފައިވާ  ކަމަށް  އެ  ހަށިަގނޑު  މީހެްއެގ  މަރުވެފަިއވާ  ެގންދެވޭ 

ކަނޑައަޅަން  ބެލު ފާސްކޮށްފިކަމުަގއި  )ރ(  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ސާބިތުކުރަންވާނެއެވެ.  މަރު  މީހެއްެގ  އެ  މަށްފަހު 

މަތިން   ޮގތުެގ  ަގިއވާ  )ރ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  މަރުކަޒުން  ޚިދުމަތްދޭ  )ބ(. ޞިއްޙީ  ިއއްތިފާޤުން.  ކޮމެޓީެގ 

ނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ. މި މާއްދާ މީހެއްެގ މަރު ސާބިތުކުރުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާނީ މި ާގނޫ

ވެސް މި ދެންނެވި ޮގތަށް ކޮެމޓީެގ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން 

ޔުން ދޫކުރުން. )އޮފް ދަ ވަނަ ާމއްދާެގ އަރިމަތީ ސުރުޚީ: މަރު ސާބިތުކުރުމުެގ ލި 31ވަނަ ާމއްދާއަށް.   31މި ދަނީ 

ވަނަ   30؛ ވަނަ ާމއްދާެގ )ބ( އަށް ކުޑަ ބަދަލެއް  29ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްަވރާކުރެްއވުން( ައޅުަގނޑުމެން  

ޞިއްޙީ   ދަންނަވާލަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  އައި  ބަދަލު  އަތުވެއްޖެ.  ބަދަލެއް  ކުޑަ  މިހާރު  އަށް  )ބ(  މާއްދާެގ 

މި  މަރުކަޒުން  ސާބިތުކުރުމުަގއި ޚިދުމަތްދޭ  މަރު  މީހެއްެގ  މަތިން  ޮގތުެގ  ަގއިވާ  )ރ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ   

ޢަމަލުކުރާނީ މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގ... ައޅުަގނޑުމެން އިތުރު މި ކޮށްލީ "ިމ  

ކަމުަގއި ފާސްކޮށްފި  ޮގތަށް  ދެންނެިވ  މި  އެހެންވީމާ،  ތަންކޮޅު.  ެއ  އިއްތިފާޤުން.    ާގނޫނާ"  ކޮމެޓީެގ  ކަނޑަައޅަން 

ޖެހިލަނީ   މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ާމއްދާއަށް.    31އެހެންވީމާ،  މަރު    31ވަނަ  ސުރުޚީ.  އަރިމަތީ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން މަރު ސާބިތުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހެއްެގ    30ސާބިތުކުރުމުެގ ލިޔުން ދޫކުރުން. )ހ(. މި ާގނޫނުެގ  

ރުމުެގ ލިޔުމެްއ އެ މީހެއްެގ މަރު ސާބިތުކުރި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން މަރުވި މީހާއާ ހަވާލުެވ  މަރު ސާބިތުކު

ޮގތަށް   ދެންނެވި  މި  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދޫކުރަން.  ފަރާތަކަށް  ކޮމެޓީެގ    31ހުރި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

(. މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަރު ސާބިތުކުރި އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން. )ށ

މަރުިވ    -3މަރުވި ޮގތް.    -2މަރުވި މީހާެގ މަޢުލޫމާތު.    -1ކަމުެގ ލިޔުުމަގއި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަންވާނެއެވެ.  

މަޢުލޫމާތު.    މަރު ސާބިތުކުރި ފަރާތުެގ  -6މަރުވި ތަނާއި ައތޮޅާއި ރަށް.    -5މަރުވި ތާރީޚާއި ވަުގތު.    -4ސަބަބު.  

މެންބަރުން   -7 ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  މަޢުލޫމާތު.  އެހެނިހެން  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އެހެންީވމާ، މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ އެކަކުން ހަތަކަށް މި ދަންނަވާލި ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި  

ކޮމެޓީ ކަނޑައަޅަން  ސާބިތުކުރުމުެގއަޅުަގނޑު  މަރު  )ނ(  ިއއްތިފާޤުން.  )ނ(.  ؛ )ެގ  ދަ ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )އޮފް 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން( މެންބަރުން  ބަހުންނާއި    ރެކޯޑުަގއި  ދިވެހި  ވާނީ  އޮންނަން  ލިޔުން  ސާބިތުކުރިކަމުެގ  މަރު 
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ގަވާއިދުަގިއ   ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ނަމޫނާ  ޮގތުެގ  އޮންނަންވީ  ލިޔުން  ެއ  ބަހުންނެވެ.  އިނިގރޭސި 

ފާޤުން. ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. )ނ( ިމ ދެންނެވި ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި ކަމުަގިއ ައޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން ކޮމެޓީެގ ިއއްތި

)ރ(. މީހެއްެގ މަރު ސާބިތުކުރުމަށް ފަހު މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ދޫކުރާ މަރު ސާބިތުކުރުމުެގ ލިޔުުމެގ ކޮޕީެއްއ  

އެ ލިޔުން ދޫކުރި ފަރާތުން ކަމާ ބެހޭ ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. )ރ( މި ދެންނެވި ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި ކަމުަގިއ  

ިއއްތިފާ ކޮމެޓީެގ  މި  ކަނޑައަޅަން  މަޢުލޫމާތު  މަރުެގ  މީހެއްެގ  އެ  ބިދޭސީއެއްނަމަ  ފަރާތަކީ  މަރުވި  )ބ(.  ޤުން. 

ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށް އަންަގންވާނެެއވެ.  

މަޝްވަރާކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑުމެން  އޮތް.  އެބަ  ކޮމެންޓެއް  މާއްދާއަށް  ރެކޯޑުަގއި    މި  ދަ  )އޮފް  ރިކޯޑު.  ދަ  އޮފް 

އިޞްލާޙު   ެގނެވިފަ.  އިޞްލާޙެއް  ވަނީ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުެމން  އަށް  )ބ(  މަޝްވަރާކުރެްއުވން(  މެންބަރުން 

މި   މަޢުލޫމާތު  މަރުެގ  މީހެްއެގ  އެ  ބިދޭސީއެއްނަމަ  ފަރާތަކީ  މަރުވި  ދަންނަވާލާނަން.  ައޅުަގނޑު  ޮގތަށް  ކުރެވުނު 

ދަށުން މޯލްޑިްވސް ާގނޫނުެގ  ފަރާތަށާއި  ބެހޭ  ކަމާ  ޤައުމުެގ  ނިސްބަތްވާ  އޭނާ  މަތިން  ޮގތުެގ  ަގވާިއދުަގިއވާ  ހަދާ   

ިއއްތިފާޤުން.  ކޮމެޓީެގ  ކަނޑައަޅަން  އަޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  ފާސްކޮށްފި  ޮގތަށް  މި  އަންަގންވާނެއެވެ.  އިމިްގރޭޝަނަށް 

ރާނެ ޮގތުެގ އުސޫލުތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީން )ޅ(. މަރު ސާބިތުކުރުމުަގއި ލިޔުން ދޫކުރުމުަގއި ޢަމަލުކު

ފާސްކޮށްފި  ޮގތަށް  ދަންނަވާލި  މި  )ޅ(  އެހެންވީމާ،  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ 

  32އްދާއަށް.  ވަނަ މާ  32ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ކަނޑަައޅަން ކޮމެޓީެގ ިއއްތިފާޤުން. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ޖެހިލަނީ  

ވަނަ މާއްދާެގ އަރިމަތީ ސުރުޚީ: މަރު ސާބިތުކުރުމުެގ ލިޔުމަށް އުނިއިތުރު ެގނައުން. މަރު ސާބިތުކުރުމުެގ ލިޔުމަކަށް  

ަގާވއިދުަގއި   ހާލަތްތަކުަގއި އެ  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ެގނެޭވނީ  އެްއވެސް އުނިއިތުރެއް 

ފަރާތްތައް މި މާއްދާ ވެސް ކޮމެޓީެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފިކަމުަގއި އަޅުަގނޑު  ބަޔާންކުރާ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ...

. މަރުވާ މީހުންެގ މަރު ރަޖިސްޓަރީކުރުން. )ހ(. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއް 33ކަނޑައަޅަން.  

ނިސްބަތް ކައުންސިލެއް  އެ  ކައުންސިލުން،  ސިޓީއެްއެގ  އެންމެހާ  ނުވަތަ  މަރުވާ  ސިޓީއެްއަގއި  ނުވަތަ  ރަށެއް  ވާ 

ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.   ލިޔެ  ރަޖިސްޓަރީއެއް  އެކުލެޭވ  މަޢުލޫމާތު  ދެންމެ   33މީހުންެގ  އަޅުަގނޑު  މާއްދާ  ވަނަ 

މަރު    ދަންނަވާލި ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން ކޮމެޓީެގ އިއްތިފާޤުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ށ(. މީހެއްެގ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބުމުން، މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ   31ސާބިތުކުރިކަމުެގ ލިޔުމެްއ މި ާގނޫނުެގ  

ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ކަުއންސިލެއްަގއި  އެ  މަރު  މީހެއްެގ  އެ  މަތިން  ޮގތުެގ  ަގާވއިދުަގިއވާ 

މަޢުލޫމާތު ެއ  ރަޖިސްޓަރީަގއި  ކަުމަގިއ    ބަޔާންކުރާ  ފާސްކޮށްފި  )ށ(  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުން   ބެހޭ  ކަމާ  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި  މަރު  މީހުންެގ  މަރުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ނ(.  ކަނޑައަޅަން. 



 2022 މާރިޗް 30             ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ކޮމިޓީގެ )ސަބް(  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު އިޖުތިމާޢީޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި 

 

 

4 

 

ކުރަންވާނެެއވެ. )ނ( ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑު  31ރަޖިސްޓަރީކުރުމުަގއި މި ާގނޫނުެގ  

މި ދެންނެވި ޮގތަށް ކޮމެޓީެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ކަނޑަައޅަން. )ރ(. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަރުވާ މީހުންގެ 

މަރު ރަޖިސްޓަރީކުރުމުަގިއ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގިއ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  

ދަން  މި  ކަނޑަައޅަން.  )ރ(  ކަމުަގއި  ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި  މަރުވާ   34ނަވާލި  ބޭރުަގއި  ދިެވހިރާއްޖޭން  މާއްދާ.  ވަނަ 

މަރު  ދިވެހިންެގ  މަރުވާ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭން  )ހ(.  ރަޖިސްޓަރީކުރުން.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަރު  ދިވެހިންެގ 

ން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން އެ ފަރާތްތަކުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ޓަކައި މި ާގނޫނުެގ ދަށު

މި  )ހ(  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ފަރާތްތަކުން  ނޫން  ެއ  ބަޔާންކުރާ  ަގވާއިދުަގިއ  ނުވަތަ  ވާރިސުން 

ދިވެހިރާއްޖޭން   )ށ(.  ކަނޑަައޅަން.  ކަމުަގއި  ފާސްކޮށްފި  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމެޓީެގ  ޮގތަށް  މަރުވާ  ދަންނަވާލި  ބޭރުަގއި 

މަރުިވ   މީހަކު  އެ  ކަމުަގއި  ލިޔުން  ސާބިތުކުރުމުެގ  މަރު  މީހެްއެގ  އެ  ޓަކައި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  މަރު  ދިވެހިންެގ 

ޮގތުަގއި   ޤައުމެްއެގ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާައކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އެީއ އެ މީހެއްެގ މަރު ސާބިތުކުރުމުެގ ހެއްކެްއެގ 

ލެވޭނެެއވެ. )ށ( މި ދަންނަވާލި ޮގތަށް ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން. )ނ(.  ބެ

ވެހިންެގ މަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ މި ާގނޫނުެގ މި މާއްދާެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި މަރުވާ ދި 

ޮގތަށް ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން.   މި ދެންނެވި  ބަޔާންކުރާ އިދާރާއަކަށެވެ. )ނ(  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން 

ކުރުމަށް   ރަޖިސްޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަރު  ދިވެހިންެގ  މަރުވާ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހުށަހަޅަންވާނީ މި )ރ(. 

އިޖުރާޢާތްތަކާ   ބަޔާންކުރާ  ަގާވއިދުަގއި  އެ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެްއެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގާވިއދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ 

  -35އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެެވ. )ރ( މި ދެންނެވި ޮގތަށް ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން.  

ކުރުމާ ސާބިތު  ލިޔުން  މަރު  ސާބިތުކުރުމުެގ  މަރު  ދަށުން  ބާބުެގ  މި  ނުނެުގން.  އަެގއް  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  އި، 

ވަނަ މާއްދާ މިދެންނެވި   35ހެއްދުމަށް ނުވަތަ މަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެްއވެސް ައެގއް ނަަގިއެގން ނުވާނެެއވެ.  

ކަނޑައަޅަން.   ކަުމަގއި  ފާސްވެއްޖެ  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީ  މަޢުލޫމާތު    -36ޮގތަށް  މަރުެގ  ސުރުޚީ.  އަރިމަތީ 

ދަށުން ބާބުެގ  މި  ހުށަހެޅުން.  ާގނޫނުެގ    ޑިޕާޓްމަންޓަށް  މި  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުެގ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  މަރުވުން 

ރަޖިސްޓަރޭޝަނަށް  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކައުންސިލުން  ކަމާބެހޭ  ޮގތުެގމަތިން  ަގާވއިދުަގއިާވ  ހަދާ  ދަށުން 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ހުށަހަޅަ މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  )އޮފް  ައޅުަގނޑުމެން   36ންވާނެއެވެ.  މާއްދާ  ވަނަ 

ޮގތަށް  އަންނާނެ  ޙައްލެއް  ނުލިބޭތީ  ޙައްލެއް  ނިޒާމަށް  މުޅި  މިއޮތްޮގތުން  މާއްދާ  މި  ކުރިއަށްދާނީ.  ޕާކުކޮށްލާފައި 

ށް ެގންނަ ޮގތަށް މިވަުގތަށް ޕާކުކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑު މިދަނީ އިދާރީމޭޒުން ޑްރާފްޓްކޮށްލައިެގން ދެން އަންނަ ދުވަހަކަ

އަރިމަތީ ސުރުޚީ:  ؛ ވަނަ މާއްދާ  37ވަނަ ބާބު. އެހެނިހެން ކަންކަން.    6ވަނަ މާއްދާއަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    37
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މަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.  ކުރުން މަނާ ކަންކަން. )ހ(. އެްއވެސް ފަރާތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަުމެގ ތެރެއިން ކަމެްއ ކުރު

ދިެވހި    -1 ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  ކުރިކަމުެގ  ސާބިތު  މަރު  ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓެއް  ުއފަންދުވަހުެގ  ނުވަތަ  ފޯމެއް  ފޫޅުމާ 

ރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދޭ ކާޑެއް ކައުންޓަރފީޓް ކުރުން ނުވަތަ ެއއިން ލިޔުމަކަށް ހުއްދަ ނޫން ބަދަލެއް ެގނައުން. 

ެގ    )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ހ(  ޮގތަށް  ދެންނެވި  އިއްތިފާޤުން.    1މި  ކޮމިޓީ  ކަނޑައަޅަން  ކަމުަގއި   -2ފާސްކޮށްފި 

ެގ   ޮގތަށް )ހ(  މި ދަންނަވާލި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެންމެ  ހުށަހެޅުމުަގިއ،  ފޯމެއް  ކަމުަގއި    1ފޫޅުމާ  ފާސްވެއްޖެ 

ފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ މަރު ސާބިތު  ފޫޅުމާ ފޯމެއް ހުށަހެޅުމުަގއި ނުވަތަ އު  -2އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން.  

ކުރުމުެގ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑެއް ހެއްދުުމަގއި ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން.  

ލިޔުމަކަށް  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓަކަށް ނުވަތަ މަރު ސާބިތުކުރުމުެގ    -3ފާސްކޮށްލާނަން.    2މި ދެންނެވި ޮގތަށް  

މި ދެންނެވި   3ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންަގއިދޭ ކާޑަކަށް ަގސްދުަގިއ ެގއްލުން ދިނުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ކަނޑަައޅަން.   ކަމުަގއި  ފާސްވެއްޖެ  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  އުފަންދުވަހުެގ    -4ޮގތަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  މީހަކަށް  އެހެން 

ސާބިތުކުރުމުެގ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންަގިއދެ ކާޑެއް ާގނޫނާ ޚިލާފު   ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ މަރު

ޮގތަށް   ދެންނެވި  މި  ކުރުން.  ބޭނުން  ހޯދުމަށް  މަންފާއެއް  ޚިލާފު  ާގނޫނާ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ފާސްކޮށްފި    4ކަމެއް 

ކަނޑައަޅަން.   އުފަން  -5ކަމުަގއި  ެގނެސްފައިވާ  ބަދަލު  ޚިލާފަށް  މަރުސާބިތު ާގނޫނާ  ނުވަތަ  ދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓެއް 

އެފަދަ   ހަދާފައިވާ  އޮޅުާވލައިެގން  ނުވަތަ  ކާޑެއް  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  ކަމުެގ  ކުރި 

ކުރުން.   ބޭނުން  އެނިގހުރެ  އެކަން  )ށ(. މި   5ލިޔުމެއް  ކަނޑައަޅަން.  ކަމުަގިއ  ފާސްކޮށްފި  ޮގތަށް  މި ދެންނެވި 

އަދަބަކީ  މާއް މީހެއްެގ  ކޮށްފި  ކަމެްއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި  )ހ(  އާއި    10000ދާެގ  ރުފިޔާާއ    15000ރުފިޔާ 

ކަނޑަައޅަން.  ކަމުަގއި  ފާސްކޮށްފި  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީ  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  ކުރުން.  ޖުރިމާނާ  އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ 

ކަޒެްއެގ މުވަްއޒަފަކު ނުވަތަ ކައުންސިލެއްެގ މުަވްއޒަފަކު ނުވަތަ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ނ(. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ މުަވއްޒަފަކު ނުވަތަ މިނިސްޓަރީެގ މުަވއްޒަފަކު ނުވަތަ ދައުލަތުެގ  

މި ާގނޫނާއި މި   -1ކަެމކެވެ.  އެހެން އިދާރާއެްއެގ މުަވްއޒަފަކު އަންނަނިވި ކަންކަުމެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާ

ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ަގސްދުަގއި ފޫޅުމާ ފޯމެއް ނުވަތަ އުފަންދުވަހެުގ ރަޖިސްޓަރީއެއް ނުވަތަ  

ކާޑެއް   އަންަގއިދޭ  ރަްއޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  މަރުސާބިތުކުރުމުެގ  ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓެްއ  އުފަންދުވަހުެގ 

ސިއްރު ަމޢުލޫމާތުެގ ޮގތުަގއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ާގނޫނާ ޚިލާފަށް    -2އިދިނުން.  ހައްދަ

ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ކަނޑަައޅަން ކޮމިޓީ އިއްތިފާޤުން. )ރ( މި    2އަދި    1ހާމަކުރުން. މި ދެންނެވި ޮގތަށް )ނ( ެގ  

ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ނ(  އަދަބަކީ  މާއްދާެގ  މީހެއްެގ  އާއި    15000ކޮށްފި  ރުފިޔާާއ    25000ރުފިޔާ 



 2022 މާރިޗް 30             ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ކޮމިޓީގެ )ސަބް(  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު އިޖުތިމާޢީޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި 

 

 

6 

 

ކަމުަގއި  ފާސްކޮށްފި  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  )ރ(  ކުރުމެވެ.  ޖުރިމާނާ  އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ 

ކަނޑައަޅަން.   މާއްދާ  38އަޅުަގނޑު  ާގނޫނު؛ ވަނަ  މި  ކުރުން.  ރަޖިސްޓަރީ  އުފަންވުން  ސުރުޚީ:  ގައި އަރިމަތި 

ނުކުރުން.  ؛ ކުއްޖެްއެގ ރަޖިސްޓަރީ  ކުރުމަށް އުފަންވުން  ރަޖިސްޓަރީ  އުފަންވުން  ކުއްޖެްއެގ  ާގނޫނުަގއި  މި 

ލާޒިމުލާޒިމު ހެއްދުމަށް  ސެޓްފިކެޓު  އުފަންދުވަހުެގ  ކުއްޖެއްެގ  ނުވަތަ  ތެރޭަގިއ  ުމއްދަތުެގ  މުއްދަތުެގ  ވެފަިއވާ  ކުރާ 

ހާލަތެއްގައި ނެތް  މައިންބަފައިން  ނުވަތަ  މައިންބަފަިއން  ކުއްޖާެގ  ކުރުމަ  ތެރޭަގއި  ލާޒިމުއެކަން  ާގނޫނު  މި  ކުރާ ށް 

ވަނަ މާއްދާ    38ނާ ކުރެވޭނެެއވެ.  ރިމާހާސް ރުފިޔާއިން ޖު  10  ފަރާތެއް  އެ،  އެހެން ފަރާތަކުން އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ

ެގނެއްސަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ ާގނޫނުަގއި ކުއްޖެްއެގ އިމިހާރު އަޅުަގނޑު މިއޮތީ ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް  މި  ލާނަން. 

ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ނުވަތަ ކުއްޖެްއެގ އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓު   ކުރުމަށް ލާޒިމުއުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ

ކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ކުއްޖާެގ ަމއިންބަފައިން ނުވަތަ ަމއިންބަފައިން ނެތް ހާލަތެއްަގއި އެކަން  ހެއްދުމަށް ލާޒިމު

  ކަން ނުކޮށްފިނަމަ އެކަން ނުކުރި ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ކުރާ އެހެން ފަރާތަކުން އެ ލާޒިމު  ންކުރުމަށް މި ާގނޫނު

ޖު  10ފަރާތެއް   އަދަދަކުން  ބޮޑުނުވާ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ކުރެވޭނެއެެވ.  ރިމާހާސް  ކޮމިޓީ   38ނާ  މިޮގތަށް  މާއްދާ  ަވނަ 

ފާސްކޮށްފި ކަނޑައަޅަން.  އިއްތިފާޤުން  މާއްދާ  39ކަުމަގއި  ސުރު:  ވަނަ  މާއްދާ  39.  ޚީއަރިމަތީ  އަރިމަތީ  ،  ވަނަ 

 އަދަބު ކަނޑައެޅިފަިއ ނުވާ ކަންކަން. މި ާގނޫނުަގއި އަދަބު ކަނޑަެއޅިފައި ނުާވ ކަންކަމުަގއި މި ާގނޫނާ   ޚީ:ސުރު

ފަރާތެއްެގ   ހަދާ  ޚިލާފުވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތައް  ނުވަތަ  ފަރާތް  ކުރާ  ކަެމއް  ޮގތުަގއި  އަދަބެްއެގ 

ނާ ކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު ރިމާއަދަދަކުން ޖު   ރުފިޔާއާ ދެމެދު  15000އާއި    ޔާރުފި  5000ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން  

އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި ކަމުގައި   ވަނަ މާއްދާ ކޮމިޓީ  39ދެންނެވި ޮގތަށް    މިލިބިެގންެވއެވެ.    އިދާރާއަށްކަމާބެހޭ  

  37ނުެގ  މި ާގނޫ.  ނާ ކުރުން. )ހ(ރިމާޖު  ޚީ:އަރިމަތީ ސުރު،  ވަނަ ާމއްދާ  40  ()ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު  ކަނޑައަޅަން. 

ނާ ރިމާވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުރެވޭ ޖު  39  އާއި  ވަނަ މާއްދާ  38މި ާގނޫނުެގ    ،މާއްދާެގ )ށ( އާއި )ރ( އާއިވަނަ  

އެ ހާލަތްތަކުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ޖު  ކުރާނީ  އެ  ނާކުރުމަށް ރިމާަގވާިއދުަގއި 

އިދާރާއަކުންނެވެ ކަމާބެހޭ  މިހުއްދަކޮށްފަިއވާ  ޮގތަށް    .  ިއއްތިފާޤުން   40ދެންނެވި  ކޮމިޓީެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ުގޅޭޮގތުން މި   މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމާ.  ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން. )ށ(

ޖު  ާގނޫނާ ފަރާތްތަްއ  ފަރާތްތަކުންނެވެ.  ރިމާޚިލާފުވާ  އަންނަނިވި  ކުރާނީ  ފޯމު  -1ނާ  މަރު  ފޫޅުމާ   ހުށަހެޅުމާއި، 

މިނިސްޓް  ކުރުމާސާބިތު ކަންކަުމަގއި  ދިވެހި  -2.  ންރީުގޅޭ  ހެއްދުމާއި  ސެޓްފިކެޓު  ރައްޔިތެްއކަން    އުފަންދުވަހުެގ 

ހެއްދުމާ ކާޑު  ނަންބަރާއި،  ޑިޕާ  އަންަގއިދޭ  ކަންކަުމަގިއ  ރަޖިސްޓަރޭޝަނުން.  ުގޅޭ  ނޭޝަނަލް  އޮފް    -3ޓްމަންޓް 

ދެންނެވި    މިުގޅޭ ކަންކަމުަގއި ކަމާބެހޭ ކައުންސިލުން.    ރުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކު
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މާއްދާެގ   މި.  )ނ(.  ށް ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން  3ން    1ޮގތަށް )ށ(  

ެގ   ޖު  1)ށ(  ކަންކަާމުގޅޭޮގތުން  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ދަށުން ނާރިމާވަނަ  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  ކުރުމުެގ 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  މިނިސްޓް ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  މިރީން  ކޮމިޓީ   )ނ(  ޮގތަށް  ފާސްކޮށްފި    ދެންނެވި  އިއްތިފާޤުން 

)ރ(  ކަނޑައަޅަން.  ެގ  .  ކަމުަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރާިއ،    2މި  ބަޔާންކުރާ    3ވަނަ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

ޖުކަންކަމާުގ ޑިޕާނާރިމާޅޭޮގތުން  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  ނޭޝަނަލް  ކުރުމުެގ  އޮފް  ޓްމަންޓު 

ދެންނެވި ޮގތަށް )ރ( ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި   މިރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

ކޮިމޓީ ކަނޑައަޅަން  މާއްދާ  41  އިއްތިފާޤުން.  އަޅުަގނޑު  ސުރު،  ވަނަ  ސިއްރުކަން  ؛ޚީއަރިމަތީ  މަޢުލޫމާތުެގ 

)ހ( ކުރުން.  ކަށަވަރު  ރައްކާތެރިކަން  މަޢުލޫމާތުެގ  މަރުވުން .  ހިފެހެއްޓުމާއި  އުފަންވުމާއި  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

މިނިސްޓް ކުރުމުަގއި  ޑިޕާރަޖިސްޓަރީ  ނުވަތަ  ކަުއންސިލަށް  ނުވަތަ  ނޭޝަނަލް  ރީއަށް  އޮފް  ޓްމަންޓު 

ލާޒިމު ރަ ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރުކަން  މަޢުލޫމާތުެގ  އެ  ެވސް  މަޢުލޫމާތަކީ  އެންމެހާ  ހުށަހެޅޭ    ޖިސްޓްރޭޝަންއަށް 

މި ޮގތަށް    މަޢުލޫމާތެވެ.  އަޅުަގނޑު    41ދެންނެވި  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  )ހ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ޓްމަންޓު އޮފް ނޭޝަނަލް  ތަ ކައުންސިލުން ނުވަތަ ޑިޕާ ރީން ނުވަމި ާގނޫނުެގ ދަށުން މިނިސްޓް.  ކަނޑައަޅަން. )ށ(

އިދާރާތަކުަގިއ   އެ  ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  މަޢުލޫމާތު  ެގންދާ  ބަލަހައްޓަމުން  ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން 

އުސޫލުތަގާއިމު  ހިފެހެއްޓުމުެގ  ސިއްރުކަން  މަޢުލޫމާތުެގ  އެފަދަ  އެފަދަ  އަދި  އޮންނަންވާނެެއވެ.  އެ  ވެފައި  އް 

ދެންނެވި ޮގތަށް )ށ( ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން.    ލަންވާނެއެވެ. މިއިއިދާރާތަކުން ެއކުލަވަ 

މިނިސްޓް.  )ނ( ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ނުވާނަމަ  ބަޔާންކޮށްފަިއ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނެްއަގއި  ނުވަތަ އެހެން  ރީން 

ޑިޕާ ނުވަތަ  އޮކައުންސިލުން  އެޓްަމންޓް  މަޢޫލޫމާތެއް  ބަލަހައްޓާ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން  ނޭޝަނަލް  އެދި   ފް  ކަމަށް 

އިދާރާ ދައުލަތުެގ  ޮގތާއިތަކަހުށަހަޅާ  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ހަދާ  ،  ށް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  މިންވަރު  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

ޮގތް ނޫން އެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގާވއިދުތަކުަގއި  ޮގތަކަށް އެްއވެސް  ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ  ހެން 

ނުވާނެެއވެ.   ފޯރުކޮށްދީެގން  ފަރާތަކަށް  އެއްެވސް  ކަމުަގިއ    މިމަޢުލޫމާތެއް  ފާސްވެއްޖެ  )ނ(  ޮގތަށް  ދެންނެވި 

)ރ( ދޫކުރުމުަގއި  .  ކަނޑައަޅަން.  މަޢުލޫމާތު  ފަރުދުންެގ  ވަކިވަކި  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  )ނ(  ާމްއދާެގ  މި 

ާގނޫނުެގ  ޢަ މި  ޮގތުެގމަތިންނެވެ.    ވަނަ  42މަލުކުރާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިމާއްދާަގއި  ޮގތަށް   )ރ(  ދެންނެވި 

ކަނޑަައޅަން. ކަުމަގއި  މާއްދާ  .)ބ(  ފާސްވެއްޖެ  އެ  މި  މަޢުލޫމާތުަގއި  ދޫކުރާ  އިދާރާއިން  ކަމާބެހޭ  ދަށުން  ެގ 

ޮގތަށް ފާސްެވއްޖެ ކަމުަގިއ    )ބ(  ކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.ރުމަޢުލޫމާތަކީ ދައުލަތުެގ ސިއް  މިދެންނެވި 

  . ކުރުމާއި ހާމަކުރުން. )ހ(ސާއްހިވަކިވަކި ފަރުދުންެގ މަޢުލޫމާތު  ؛ ވަނަ ާމއްދާ. އަރިމަތީ ސުރުޚީ   42ކަނޑައަޅަން.  
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ނޫނުެގ  ާގ  އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުަގއި މިނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ާގއެހެން  

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފް ނޭމިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓްދަށުން    ، ހުށަހެޅޭ  ނުވަތަ ކައުންސިލަށް  ށްއަޝަނަލް 

ނުވަތަ އެ އިދާރާައކުން ބަލަހައްޓަމުންދާ މަޢުލޫމާތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންެގ މަޢުލޫމާތު، އެ މަޢުލޫމާތު  

އެނޭގ ޮގތަށް، ދައުލަތުެގ އިދާރާތައް ހިމެނޭޮގތުން، އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނީ   ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން

ފަރާތަކަށް ާގކަމާބެހޭ  ފަރާތަކީ    އެ ލިބިދީފައިވާ  ބާރު  ހޯދުމުެގ  މަޢުލޫމާތު  އެ  އެ   އަދި  ލަތުަގއިހާވާ    ނޫނަކުން 

ތެރޭަގެއވެ.ާގ ދާއިރާެގ  ލިބިދީފައިވާ  ބާރު  ކޮމިޓީެގ   42  ނޫނަކުން  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޓަކައި، އެްއވެސް ފަރާތަކުން    މި ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށް  .އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން. )ށ(

އެ މަޢުލޫމާތުގެ   ،ރެވޭ ފަރާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރަންވާނީމަޢުލޫމާތު ދޫކުރަންވާނީ، އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކު

ލަތެއްަގއި ވަކި ފަރުދަކީ ކާކުކަން އެނޭގނެ ފަދައަކުން އެ ހާ، އަދި އެްއވެސް  ސިއްރުކަން ހާމަނުވާނެ ޮގތެްއެގމަތިން

މަޢުލޫމާތު   މިއާފަރާތެއްެގ  ޝާއިޢުކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  )ށ(    ންމުކޮށް  ޮގތަށް  ކަމުަގއި ދެންނެވި  ފާސްވެއްޖެ 

ޓަކައި އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވޭ ދައުލަތުެގ   މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށް  .ކަނޑައަޅަން. )ނ(

ދޫކުރެވޭނެ   ފަރާތްތަކާއި،  ދަށުން  ާގމި    ލަތްތައްހާއިދާރާތަކާއި  އިދާރާއިން  ނޫނުެގ  ގަވާއިދުަގއި ކަމާބެހޭ  ހަދާ 

ޮގތަށް )ނ( ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން ކޮމިޓީ އިއްތިފާޤުން.    މި  ވެ.ބަޔާންކުރަންވާނެއެ  ވަނަ    43ދެންނެވި 

ސުރުޚީ  މާއްދާެގ އެކުލަަވއިލުމާިއ  ؛ އަރިމަތީ  އުފަންވާ )ހ(،  ތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަުގމުކުރުން.  އާންތަފާސްހިސާބު 

މީހުންނާބެހޭ   މަރުވާ  ތައްޔާރުކޮށް  ކުދިންނާއި  ފެންވަރުަގއި  ޤައުމީ  ެގ މިނިސްޓްރީ  މުކުރުމަކީންއާ ތަފާސްހިސާބުތައް 

ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން މި ޑްރާފްޓަށް    43  ބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން()އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެން  ޒިންމާއެކެވެ.

ބޭނުންވާތީ ެގންނަން  ޕާކު  ،ބަދަލެއް  ޑްރާފްޓްކޮށްލަން  ިމވަުގތަށް  އިދާރީމޭޒުން  ވާލުކޮށްލާފަިއ  ހަކޮށްލާފައި 

ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ؛ ޚީއަރިމަތީ ސުރު  ،ވަނަ ާމއްދާ  44.  އާ ވަނަ މާއްދާ  44އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ  

ނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެން ޮގތަކަށް  ާގމި  ލިޔެކިޔުންކަުމަގިއ ބެލުން.    ޙައްސަކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުަމކީ  

  ނޫނެއްެގ ދަށުން ދޫކޮށްފަިއވާ ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ކަމާބެހޭ  ާގބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި  

ފޯމާއި،   ދިވެހިހުދުވައުފަންފޫޅުމާ  ސެޓްފިކެޓާއި،  އުފަންދުަވހުެގ  ރަޖިސްޓަރީއާއި،  އަންަގއިދޭ    ެގ  ރައްޔިތެްއކަން 

ލިޔުމަކީ ޮގތަށް    މި  ކަުމަގއި ބެލޭނެެއވެ.  ންލިޔުއްޙަ  ސަ  ކާޑާިއ، މަރު ސާބިތުކުރުމުެގ  ވަނަ މާއްދާ   44ދެންނެވި 

ާގނޫނުެގ ދަށުން ދޫކުރާ   ؛މާއްދާ، އަރިމަތީ ސުރުޚީ   ވަނަ  45ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ކަނޑަައޅަން ކޮމިޓީ އިއްތިފާޤުން.  

އްޙަ ސަ އެްއވެސް ލިޔުމަކީ    ކަން ސާބިތުކުރުން. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދޫކުރާޙަ އްސަލިޔުމުެގ  

އި  ންލިޔުމެއްކަ ދޫކޮށްފައިވާ  ލިޔުމެްއ  އެ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  ވެރިފަރާތުން  ލިޔުމެްއެގ  އެ  ދާރާައކަށް  ސާބިތުކުރުމަށް 
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 ތަކުެގ ހުށަހެޅުމުން، އެ އިދާރާއަކުން އެކަން ސާބިތުކޮށް، އެ އިދާރާއެްއަގިއ ެއކަމާ ުގޅޭޮގތުން ެއކުލަވާލާފައިާވ ުއސޫލު

ވަނަ މާއްދާ    45  ުގތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަ  ލިޔުން ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.  ށް،އްޙަ ލިޔުމެއްކަން ބަޔާންކޮސަދަށުން އެ ލިޔުމަކީ  

ބަދަލެއް ކުޑަކުޑަ  މިއޮތީ  ދަންނަވައިލާނަން.  ސްފަެގނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  ެގނެވުނު  ބަދަލު  އެ  މި . 

ސާބިތުކުރުމަށް އެ ލިޔުމެްއެގ    ންއްޙަ ލިޔުެމއްކަސަދޫކުރާ ެއއްެވސް ލިޔުމަކީ  ކުން  ތަކަމާބެހޭ އިދާރާނޫނުެގ ދަށުން  ާގ

ލިޔު އެ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  ހުށަހެޅުން  ވެރިފަރާތުން  އިދާރާއަކަށް  ެއކަން  ދޫކޮށްފައިާވ  އިދާރާއަކުން  އެ  މުން، 

ގަވާއިދާއި  ސާބިތުކޮށް، ހަދާ  އިދާރާއިން  ބެހޭ  ކަމާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ޮގތުން    ،މި  ުގޅޭ  ކަމާ  އިދާރާެއއްަގއި  އެ 

ލިޔުމެއްކަން ސާބިތުކުރަން ލިޔުން ދޫކުރެވިދާނެެއވެ. ިމޮގތަށް   ޙައްސައެކުލަވާފަިއވާ ުއސޫލެްއެގ ދަށުން އެ ލިޔުމަކީ  

ލިޔެކިޔުމުެގ   ؛ޚީވަނަ މާއްދާ. އަރިމަތީ ސުރު  46 .ަގއި އަޅުަގނޑު ކަނޑަައޅަންސްވެއްޖެ ކަމުތިފާޤުން ފާކޮމިޓީ އިއް

ނޯޓަ އަދި  ހުށަހެޅުން.  ރައިޒް އަސްލު  ކޮޕީ  އުފަންވުކޮށްފައިވާ  ކުދިން  އުފަންވާ  ބޭރުަގިއ   ންދިވެހިރާއްޖެއިން 

ރަޖިސްޓަ މަރުާވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާްއޖެއިން  އަދި  ޓަކައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ރީކުރުމަށް  މަރު  މީހުންެގ 

އެރަޖިސްޓަ ހުށަހަޅަންވާނީ  އިދާރާއަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ޓަކައި  ނުވަތަ    ރީކުރުމަށް  އުފަންވި  މީހަކު 

އަސްލެ ލިޔުމުެގ  ދޫކޮށްފައިާވ  އިދާރާތަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  ޤައުމެްއެގ  ނެތްނަމަ  ވެމަރުވި  ހުށަހެޅެން  އަސްލު   .

ޤަ  އެ  ނޯޓަހުށަހަޅަންވާނީ  އިދާރާތަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  މިޮގތަށް  ރައިޒްކޮށްފަިއވާ  އުމެްއެގ  މާއްދާ    46ކޮޕީއެވެ.  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާ. އަރިމަތީ   47ން. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން.  ޤުފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ކަނޑަައޅަން ކޮމިޓީ އިއްތިފާ

)ހ( ؛ޚީސުރު ހުށަހެޅުން.  ފޯރުކޮށްދޭ    .ޝަކުވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ހޯދާ މި  ޚިދުމަތް  ޮގތުން  ުގޅޭ  ޚިދުމަތްތަކާ 

ހުށަހަޅަ  ޝަކުވާ  ޑިޕާޓްއި،  ފަރާތްތަކަށް  ހެލްތާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ިއންތިޒާމު  ބެލޭނެ  ޝަކުވާ  އޮފް  އެ  މަންޓު 

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން  .  ެއވެކަމާ ބެހޭ ކައުންސިލުތަކުަގިއ ހަމަޖައްސަންވާނެއި  ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ

މިނިސްޓްރީ  މެންއަޅުަގނޑުމަޝްވަރާކުރެްއވުން(   ކޮށްލައިފިން.  ޑިޕާޓްއާއި  ބަދަލެއް  ނޭޝަނަލް    އޮފް  މަންޓު 

ހަމަޖަްއސަންވާނެއި  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ކައުންސިލުތަކުން  ބެހޭ  ިމޮގތަށް  އޭކަމާ  ކޮމިޓީ    47.  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

)ށ(ޤުއިއްތިފާ ކަނޑައަޅަން.  ކަުމަގއި  ފާސްވެއްޖެ  ބެލުމުެގ    . ން  ާގއިމުކުރެޭވ ޝަކުވާ  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި 

ބެލު ޝަކުވާ  ދަށުން  ހަދާ  ނިޒާމުެގ  އިދާރާއިން  ބެހޭ  ކަމާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  މުަގއި 

ނިންމާނެ އި  . އަދި އެފަދައިން ކަނޑަައޅާ އުސޫލުތަކުެގ ތެރޭަގއި ޝަކުާވއެއް ބަލަެއވެަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެ

ޢަ،  މުއްދަތާއި އެންުގމުަގއި  ފަރާތަށް  ކުރި  ޝަކުވާ  ނިންމުން  ނިންމާ  މި ޝަކުވާއާމެދު  އުސޫލުތައް  މަލުކުރާނެ 

ބަޔާންކުރަންވާނެ ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  އިދާރާއިން  ބެހޭ  ކަމާ  ދަށުން  ޮގތަށް  ެއވެާގނޫނުެގ  ދެންނެވި  މި  )ށ(  ކޮމިޓީ . 

ާމއްދާ  48ން ފާސްެވއްޖެ ކަުމަގއި އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން.  ޤުއިއްތިފާ ަގާވއިދު ހެދުން.  ؛ޚީ. އަރިމަތީ ސުރުވަނަ 
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ކަނ .  )ހ( ާގނޫނުަގއި  ބެހޭ މި  ކަމާ  އަންނަނިވި  ހިނދަކު  ނުވާހާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޑައެޅިެގން 

ހަދަ މިނިސްޓްރީންނެ  އިަގާވއިދުތައް  ގަވާއިދު.    -1.  ވެހިންާގނީ  ުގޅޭ  ފޯމާ  މަރު    -2ފޫޅުމާ  މީހުންެގ  މަރުވާ 

ފުރާނަނެތި އުފަންވާ ،  ލޫމާތާއިބަިއެގންދިޔުމާއި އެބޯޝަންެގ މަޢު  -3މަރު ސާބިތުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު.  އި  ރިޕޯޓުކުރުމާ

ަގާވއިދު.   ުގޅޭ  ރެކޯޑުކުރުމާ  މަޢުލޫމާތު  ކުދިން  -4ކުދިންެގ  ހިސާބު  ،  ުއފަންވާ  ތަފާސް  ބެހޭ  މީހުންނާ  މަރުވާ 

ވަނަ    4އެހެންވީމާ،  )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްުވން(  އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުމާ ުގޅޭ ަގާވއިދު.  

ން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި  ޤުކޮމިޓީ ިއއްތިފާ މި ދެންނެވިޮގތަށް    3،  2،  1އަކުރު އަޅުަގނޑުމެން ނެުގމަށްފަހު )ހ(ެގ  

މަޝްަވރާކުރެްއވުން(  ކަނޑައަޅަން.   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ކަނޑައެޅިެގން    .)ށ()އޮފް  ާގނޫނުަގއި  މި 

މަންޓު  ހިންާގނީ ޑިޕާޓްއި  އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު އަންނަނިވި ކަންކަމާ ބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަ

ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ދިވެހި ިއ   ކުދިންނާދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އުފަންވާ   -1.  ވެއޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުންނެ

ރީ އެކުލަވާލާ  އުފަންވުުމެގ ރަޖިސްޓަ  -2ރީކުރުމާ ުގޅޭ ަގވާއިދު.  އުފަންވާ ކުދިން އުފަންވުން ރަޖިސްޓަ  ކަށްރައްޔިތަ

ަގާވއިދު.   ުގޅޭ  ަގާވއިދު.    -3ބެލެހެއްޓުމާ  ުގޅޭ  ހެއްދުމާ  ސެޓްފިކެޓު  ރައްޔިތެއް   -4އުފަންދުވަހުެގ  ކަން  ދިވެހި 

ގަވާއިދު.   ބެހޭ  ހެއްދުމާ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެްއކަން  ދިވެހި  ދޫކުރުމާއި  ނަންބަރު  ކާޑު    -5އަންަގއިދޭ 

ރަޖިސްޓަ މަރު  މީހުންެގ  މަރުވާ  ަގާވއިދު.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބެހޭ  އިދާރާތަކުން   -6ރީކުރުމާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

ޑިޕާޓް މަޢުލޫމާތު  ނޭޝަނައެްއކުރާ  އޮފް  ރަޖިސްޓްރޭޝަނަމަންޓު  ުއސޫލުތަްއ    ށްލް  ޢަމަލުކުރަންވާނެ  ފޮނުވުމުަގއި 

ަގވާއިދު.   ުގޅޭ  )ށ(ެގ  ފަހު(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްބަޔާންކުރުމާ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ކޮމިޓީ    6ން    1މި  ހަމައަށް  އާ 

ެއ  ،  ާގނޫނަށް، )ނ( ؛ޚީވަނަ މާއްދާ އަރިމަތީ ސުރު   49ން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން.  ޤުއިއްތިފާ

ފި. އެހެންވީމާ، )ނ( އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. މި ހަނދާނުން ކައްސާލައިމި  ދެންމެ    މާއްދާެގ )ނ( އަޅުަގނޑަށް

 3ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހާ ގަވާއިދުތައް މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަވެެގން  

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން .  އެވެ  ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  އިމަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހަދަ

އިއްތިފާމަޝްވަރާކުރެްއވުން(   ކޮމިޓީ  ޮގތަށް  ދަންނަވާލި  މި  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  )ށ(  ފާސްކޮށްފި ޤުއެހެންީވމާ،  ން 

ކުރަން މަލުޢަ  ާގނޫނަށް ؛އަރިމަތީ ސުރުޚީ ވަނަ މާއްދާެގ    49ނ( އިނޭގތޯ.  ) ؛ވަނަ މާއްދާ  49ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  

ާގނޫނަށް  ފެށުން.   ތަމަލު ޢަމި  ފާސްވެ  ާގނޫނު  މި  ފަށާނީ  ެގޒެޓުަގިއ  ،  ދީޤުކޮށްޞްކުރަން  ސަރުކާރުެގ  ދިެވހި 

  50ދެންނެވި ޮގތަށް ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން.   ން ފެށިެގންނެވެ. މިޚުކުރާ ތާރީޢުޝާއި

  92/7ާގނޫނު ނަންބަރު  ،  މަލުކުރަން ފެށުމާއެކުޢަ  ހ(. މި ާގނޫނަށް)؛ ލެވޭ ާގނޫނާއި ަގވާއިދުއިުއވަ؛ ވަނަ މާއްދާ

އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުާމއި، އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓު ހެއްދުމާއި، މަރުވާ މީހެްއެގ މަރު ސާބިތު ކުރުމާބެހޭ 
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ކާބެހޭ  އާންމު ގަވާއިދުތަ  6/ 2008ާގނޫނު ނަންބަރު  ،  މަލުކުރަން ފެށުމާއެކުޢަމި ާގނޫނަށް  .  ާގނޫނު އުވުނީއެވެ. )ށ(

ޖަދުވަލު   ދިވެހި  1ާގނޫނުެގ  ހިމެނޭ  މި   ަގއި  އުވުނީއެވެ.  ަގވާއިދު  ހެދުމާބެހޭ  ކާޑު  އަންަގއިދޭ   ރައްޔިތެްއކަން 

  51ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ާއއި )ށ( ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން.    50ދެންނެވި ޮގތަށް  

އަޅުަގނޑުމެން   )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  އެހެންވީމާ،؛ ތި ސުރުޚީ މައަރި،  ވަނަ މާއްދާ

 . ޝުކުރިއްޔާދުެގ ކޮމިޓީ މި ހިސާބުން ނިންމާލާނަން. މިއަ
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