m

ޝ ްލ އެޑްމިނިސް ޓްރޭ ަ
ިޑޕާޓްމ ަން ޓް ޮއފް ޖު ީޑ ަ
ޝން
ާމލެ،
ދިވެހިރާ ްއޖ ެ.

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތައް އަރުޝީފުކުރުމާބެހޭ އުޞލު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން

.2

(ހ)

މި އުޞލަކީ ،ޤާނނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނނު) އަށް  2ވަނަ
ނ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނނުގެ  163-1ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަދާފައިވާ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ
ޢދުގެ
ގންދިއުމާބެހޭ ޤަވާ ި
ނތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ެ
މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ އަޑުއެހު ް
ޑއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ
19ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޯ ި
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ރިކޯޑިންގ އެ މައްސަލައެއް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 25
އަހަރު

(ފަންސަވީސް)

ވހުގެ
ދު ަ

މުއްދަތަށް

ޓ
ނ ް
ޑިޕާޓްމަ ް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

ޝފުކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞލެއްގެ މަތިން އަރު ީ
ނކޮށްފައިވާތީ ،އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ
ވނެ ކަމަށް ބަޔާ ް
ބަލަހައްޓަން ާ
ތތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި
ޢ ް
ށ ގެންދާ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީ ަ
މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުން ކުރިއަ ް
މިގޮތުން އަރުޝީފުކުރެވޭ އެންމެހައި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަރުޝީފުކުރެވޭ
ނކުރާ އުޞލެވެ.
ރެކޯޑިންގ ދކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެހައި އުޞލުތައް ބަޔާ ް
(ށ)

ގ
މިއުޞލަށް ކިޔާނީ " އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހިން ޭ
ހ އުޞލު" އެވެ.
ޝަރީޢަތްތައް އަރުޝީފުކުރުމާބެ ޭ

(ހ)

ޝރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކާއި
ަ
އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވޭ
އަޑު އެހުންތައް ،އެ މަޖިލިސް ނުވަތަ އަޑުއެހުމެއް ނިމުމުން އަންނިވި ގޮތަށް ލޭބަލް ކޮށް
ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.

1

.1

ޤޟިއްޔާ ނަންބަރު –
ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަންގެ ބައްދަލުވުން ނަމަ " ަ
ނބަރު"
ބައްދަލުވުން ނަ ް

.2

ޤޟިއްޔާ ނަންބަރު – އަޑުއެހުން ނަންބަރު"
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ނަމަަ " ،

.3

ތގެ މަޖިލިސް ނަމަ" ،ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ޙުކުމް ކުރުމަށް ބާއްވާ ޝަރީޢަ ު

-

ޙުކުމް"
ތ
ފހު ،ޝަރީޢަ ް
ރކޯޑިންގތަކުގައި ލޭބަލް ކުރުމަށް ަ
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ި

(ށ)

ނިމި ،ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި ތަކެއްޗަކީ ދުވަސް ވީ ޝަރުޢީ ލިޔެކިޔުމުގެ ގޮތުގައި
ބަލަންޖެހޭ މުއްދަތުކަމަށްވާ  06މަސް ދުވަސް ހަމަވަންދެން ކޯޓުގައި ނުވަތަ
ޝަރީޢަތް ކުރާ ސެކްޝަންގައި ރިކޯޑިންގ ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ
ކޮމްޕިޔުޓަރުގައި ސޭވް ކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އާކައިވް ކުރުމަށް ފޮނުވުން

.3

(ހ)

އަދި އަރުޝީފުގައި

ޝރީޢަތެއް ނިމޭތާ 06
ަ
ނސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ
އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެ ް
މަސް ހަމަވުމާއެކު އެޝަރީޢަތާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމާއި ރިކޯޑިންގއަކީ ދުވަސްވީ

ރައްކާކުރުން.

ގ
ތގެމަތީން ،ޝަރީޢަތު ެ
ވނެއެވެ .އަދ އެގޮ ު
ޝަރުޢީ ރިކޯޑިންގ ކަމުގައި ބަލަން ާ
ޓކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރިކޯޑިން އަރުޝީފް ކުރުމަށް ަ
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސްޓޯރޭޖަށް ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރާ ސްޓޯރޭޖުގައި އަރުޝީފު ކުރުމަށްޓަކައި އޯޑިއޯ އަދި
ކށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ފޮނުވާނީ ،އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ
ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

އާއްމުކުރާ

ގައިޑްލައިންއާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތީންނެވެ.
.1

އާކައިވް ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އާކައިވް ކުރުމަށް ފޮނުވާނެ ގޮތް.

.2

ކތި ހުރި ފޯމެޓަށް
ޅގެން އާކައިވް ކޮށްފައިވާ ތަ ެ
ބދަލާ ގު ި
ނނަ ަ
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަ ް
ނނަން ޖެހޭނަމަ އެކަން ކުރާނެ ގޮތް.
ނުވަތަ ތަނަށް ބަދަލު ގެ ް

.3

ވނެ ގޮތް.
ނނަން ާ
އާކައިވް ކުރުމަށް ފޮނުވާއިރު އިލެކްޓްރޯނިކަލީ ތަކެތި ހު ް

.4

ނވެސް ފަންނީ
ނވާނެ ރިޒޮލިޔުޝަންތަކާއި އެނ ް
ނނަ ް
އަރުޝީފަށް ފޮނުވާއިރު ހު ް
މިންގަނޑުތައް.

2

އޓަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމަށްވުމާއެކު،
(ނ) އަރުޝީފުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަހަ ް
ނ
އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ،ނުވަތަ އެނންވެސް ސަބަބަކު ް
ތ އަރުޝީފު ކޮށްފައިވާ
އަރުޝީފު ކުރެވޭ ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރެވިދާނެކަމަށްޓަކައި ،އެތަކެ ި
މއް ކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް
ނން ޖެހޭނަމަ އެކަ ެ
ޓށް ބަދަލެއް ގެން ަ
ގޮތަށާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެ ަ
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

އަރުޝީފު ކުރާތަކެތި ބެލުން.

.4

މިއުޞލަށް ޢަމަލު ކުރަން

.5

(ހ)

އ
ނވާނަމަ ނުވަތަ ވީޑި ޯ
އަރުޝީފު ކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެއް އަޑުއެހުމަށް ބޭނު ް
ނވާނަމަ ،އެކަމަށް އެދޭނީ އެމައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމި
ރިކޯޑިންގ އެއް ބެލުމަށް ބޭނު ް
ކޯޓެއްގައެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް އަރުޝީފުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ބެލުމަށް އެދޭނަމަ،
އެކަމަށްޓަކައި އަރުޝީފުން ކަނޑަ އަޅާ ފީ އެއް ދައްކަން ވާނެއެވެ.

ގ ނުވަތަ އަޑުއެހުމުގެ
(ނ) ރިކޯޑިންގގައި ހިމެނޭ މަޢުލމާތެއްގެ ބާވަތުން އެރިކޯޑިންގ ބެލުމު ެ
ކުރިން ،ސެންސަރުކުރަން ނުވަތަ އެބައެއް އުނިކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ނަމަ އެކަމެއް
ލބިގެންވެއެވެ.
ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ި

ށނީ މި އުޞލު ޢާއްމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
މި އުޞލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަ ާ

ފެށުން.
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3

