
 

 
  3340770މާލެ. ފޯން: ، 20212އާބުރުޒުހިނގުން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ތީމުގެ، 

www.judiciary.gov.mv |  info@judiciary.gov.mv | @judiciarymv 
 

m 

 

 

 

 

 

 2020/18: ަންނބަރ        

 
 2020 ސެޕްޓެންބަރު 6                                                1441 މުޙައްރަމް 18

 

 ޢާއްމުކުރުން " ޞޫލު އު ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތައް އަރުޝީފުކުރުމާބެހޭ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް "

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ނެރުއްވާފައިވާ ވަނަ ދުވަހު  06އޮގަސްޓު  2020ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަވނަ މާއްދާގައި 19ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުމާބެހޭ ޤަާވޢިދުގެ  މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ އަޑުއެހުްނތަކާއި

 ޝަރީޢަތްތައް ހިންގޭ މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސިންގ ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ"ގޮތުގެމަތީން، މިޑިޕާޓްމަންުޓން ެއކުލަވާލާފައިވާ، 

 އުޞޫލު"، ާޢއްމު ކުރަމެވެ.  އަރުޝީފުކުރުމާބެހޭ

ޖުދީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގައި މިއުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރެވޭކަން، އެކޯޓުތަކާއި ވީމާ، ހުރިހާ ކޯޓުތަކާއި 

 އިސްފަނޑިޔާރުންނާއި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

 
 

 ނަޒީރުهللا ޢަބްދު
 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 
 

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތައް
 

 

 ިޑޕާޓްމްަނޓް ޮއފް ޖ ީޑަޝްލ އެޑްމިނިްސޓޭްރަޝން 
  ާމލެ 

 ދިވެހިާރއްޖެ 
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 ިޑޕާޓްމްަނޓް ޮއފް ޖީުޑަޝްލ އެޑްމިނިްސޓޭްރަޝން 
 ާމލެ،           

 ދިވެހާިރްއޖެ.         

 

 ލު އުޞ  އަރުޝީފުކުރުމާބެހޭ  ތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތް  އަދި އޯޑިއޯ 

 )ހ( .1 ފާއި ނަން  ތަޢާރު 

 

 

ވަނަ  2ށް ( އަޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނ ނު) 2016/12ނަންބަރު ޤާނ ނު ލަކީ، އުޞ މި 
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެްނ  163-1އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނ ނުގެ 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަދާފައިވާ 
ރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުމާބެހޭ ޤަވާިޢދުގެ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ އަޑުއެހުްނތަކާއި ޝަ

ހ( ގައި އޯިޑއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިްނގ މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ވަނަ މާއްދާގެ )19
 25ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ރިކޯޑިންގ އެ މައްސަލައެއް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގެ މުއްދަތަށް ޑިޕާޓްމަްންޓ އޮފް ޖުޑީޝަލް ދުަވހު އަހަރު)ފަންސަވީސް( 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞ ލެއްގެ މަތިން އަރުީޝފުކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ބަލަހައްޓަންާވނެ ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާތީ، 
ކުރުމާއި އަރުޝީފުރީަޢްތތައް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަ

ކުރެވޭ އަރުޝީފުމިގޮތުން އަރުޝީފުކުރެވޭ އެންމެހައި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި 
 ވެ.އުޞ ލެ ބަޔާްނކުރާއުޞ ލުތައް ދ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެހައި  ރެކޯޑިންގ

މެދުވެރިކޮށް ހިންޭގ  " އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މިއުޞ ލަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 ލު" އެވެ.އުޞ ޝަރީޢަތްތައް އަރުޝީފުކުރުމާބެޭހ 

    

އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވޭ ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކާއި  )ހ( .2  ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން 
 ބަލް ކޮށްއަންނިވި ގޮތަށް ލޭހުންތައް، އެ މަޖިލިސް ނުވަތަ އަޑުއެހުމެއް ނިމުމުން އަޑު އެ

 ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ. 
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 –ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަންގެ ބައްދަލުވުން ނަމަ "ަޤޟިއްޔާ ނަންބަރު  .1   
 ބައްދަލުވުން ނަްނބަރު"

 "އަޑުއެހުން ނަންބަރު –ަޤޟިއްޔާ ނަންބަރު "ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ނަމަ،  .2   

 -ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  "، މަޖިލިސް ނަމަ ޝަރީޢަުތގެ ޙުކުމް ކުރުމަށް ބާއްވާ .3   
 "ޙުކުމް

ޝަރީޢަްތ  ލޭބަލް ކުރުމަށްަފހު، ިރކޯޑިންގތަކުގައި މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް  )ށ(  
ނިމި، ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި ތަކެއްޗަކީ ދުވަސް ވީ ޝަރުޢީ ލިޔެކިޔުމުގެ ގޮތުގައި 

ކޯޓުގައި ނުވަތަ  މަސް ދުވަސް ހަމަވަންދެން 06 ލަންޖެހޭ މުއްދަތުކަމަށްވާބަ
ޝަރީޢަތް ކުރާ ސެކްޝަންގައި ރިކޯޑިންގ ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ 

  ރުގައި ސޭވް ކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކޮމްޕިޔުޓަ

    

 އާކައިވް ކުރުމަށް ފޮނުވުން 

އަދި އަރުޝީފުގައި 
 ރައްކާކުރުން. 

 06 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ަޝރީޢަތެއް ނިމޭތާއޯޑިއޯ ނުވަތަ  )ހ( .3
ހަމަވުމާއެކު އެޝަރީޢަތާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމާއި ރިކޯޑިންގއަކީ ދުވަސްވީ މަސް 

އެގޮުތގެމަތީން، ޝަރީޢަތުެގ  ރިކޯޑިންގ ކަމުގައި ބަލަންާވނެއެވެ. އަދޝަރުޢީ 
ރިކޯޑިން އަރުޝީފް ކުރުމަށް ަޓކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ 

 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސްޓޯރޭޖަށް ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކުރާ ސްޓޯރޭޖުގައި އަރުޝީފު ކުރުމަށްޓަކައި އޯޑިއޯ އަދި  )ށ(  
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށްއަންނަނިވި ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ފޮނުވާނީ، 

ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އާއްމުކުރާ
 މަތީންނެވެ. 

 އާކައިވް ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އާކައިވް ކުރުމަށް ފޮނުވާނެ ގޮތް. .1   

ހުރި ފޯމެޓަށް  ކޮށްފައިވާ ތަެކތިޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަްނނަ ަބދަލާ ގުިޅގެން އާކައިވް  .2   
 ނުވަތަ ތަނަށް ބަދަލު ގެްނނަން ޖެހޭނަމަ އެކަން ކުރާނެ ގޮތް. 

 އާކައިވް ކުރުމަށް ފޮނުވާއިރު އިލެކްޓްރޯނިކަލީ ތަކެތި ހުްނނަން ާވނެ ގޮތް. .3   

އިރު ހުްނނަްނވާނެ ރިޒޮލިޔުޝަންތަކާއި އެނ ްނވެސް ފަންނީ އަރުޝީފަށް ފޮނުވާ . 4   
 މިންގަނޑުތައް.
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އަރުޝީފުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަހަްއޓަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމަށްވުމާއެކު،  )ނ(  
އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ބަދަލަކުްނ، ނުވަތަ ެއނ ންވެސް ސަބަބަކުްނ 

ފު ކޮށްފައިވާ އަރުޝީފު ކުރެވޭ ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރެވިދާނެކަމަށްޓަކައި، އެތަކެތި އަރުޝީ
ގޮތަށާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެަޓށް ބަދަލެއް ގެންަނން ޖެހޭނަމަ އެކަެމއް ކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް 

 އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. 

    

އަރުޝީފު ކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެއް އަޑުއެހުމަށް ބޭނުްނވާނަމަ ނުވަތަ ވީޑިޯއ  )ހ( .4 އަރުޝީފު ކުރާތަކެތި ބެލުން.
ރިކޯޑިންގ އެއް ބެލުމަށް ބޭނުްނވާނަމަ، އެކަމަށް އެދޭނީ އެމައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމި 

 ކޯޓެއްގައެވެ. 

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

އެރިކޯޑިންގ ބެލުމުެގ ނުވަތަ އަޑުއެހުމުގެ ރިކޯޑިންގގައި ހިމެނޭ މަޢުލ މާތެއްގެ ބާވަތުން  )ނ(  
މަ އެކަމެއް ފެންނަ ނަކުރިން، ސެންސަރުކުރަން ނުވަތަ އެބައެއް އުނިކުރަންޖެހޭކަމަށް 

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ިލބިގެންވެއެވެ. 

    

މިއުޞ ލަށް ޢަމަލު ކުރަން 

 ފެށުން. 
 ޞ ލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަާށނީ މި އުޞ ލު ޢާއްމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި އު  .5
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