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c 

 ލް ކޯޓު އި ނަ ޖުވެ 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ. 
 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ 
 މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ އުޞޫލު 

 

 މާއްދާ  # އަރިމަތީ ސުރުޚީ 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް  ،މިއީ 1 ތަޢާރުފް 

ހިންގާއިރު، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް 

ނޑިޔާރު ިނންމައިފިނަމަގެންދިއުމުގެ ޟަރޫރަތެއް އޮތްކަަމށް މައްސަލަ ދައުަލތުގެ ، ބަލާ ފަ

މުއައްސަސާތަކުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި، ދިާފޢީ ވަކީލުންނާއި، ދައުަލތުގެ 

ވަކީލުން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަީރޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުާމ 

"ޖުވެނައިލް ކޯުޓގައި ކުރިއަށް ގެންާދ  . މިުއޞޫލަްށ ކިޔާނީ،ބެހޭ އުޞޫލެވެ

ޢަތްތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ ޝަރީ

 އުޞޫލު" އެވެ.

 މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިީރގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ: 2 މަޤްޞަދު 

ވަނަ ނަންބަރާއި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  2ވަނަ މާއްދާގެ  42ޤާނޫނު އަސާސީގެ  )ހ(  

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަދި  64)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/18

)ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުެގ 

މެއްގެ ަބއެއް އޯޑިއޯ އަދި އަޑުއެހުންތައް، ނުވަތަ އަޑުއެުހމެއް، ނުވަތަ އަޑުއެހު

ނޑައަޅާ  ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ކަ

ޙާލަތްތަކުގައި، ޝަރީޢަތުެގ ބައިވެރިންނަްށ ހަމަހަަމ ގޮތެއްގައި ެއ 

 އަޑުއެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ ޖެއްސުން. 

ތްތަްއ ހިންގުމުގެ އަސްލަކީ، ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހަްށ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަ  )ށ(  

ހާޒިރުވެ ތިބެގެން ކަމުގައިވިއަސް، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ 
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މެދުވެރިކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް ގެންދިއުމުގެ ޟަރޫަރތެއް އޮތްކަމަށް، 

ނޑިޔާރަށް ފެންނަ ޙާލަތެއްގައި އެ ފުރުޞަތު ހަ މަހަމަ ޝަރީޢަތް ކުރާ ފަ

 ގޮތެއްގައި ދިނުން. 

)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު(  2019/18ޖުވެނައިލް ކޯޓަކީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ނ(  

އިން، ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކެްއ ލިބިގެންާވ ކޯޓެއްކަމަށް ވުާމއެކު، ޖުވެނައިްލ 

ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް 

އިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ޢާްނމުކޮށް ހުޅުވައިނުލައި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ބަ

 2016/12ގެންދިއުމުގެ މަފްހޫމު ނުގެއްލޭނެ ގޮތުގެމަތިން، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ވަނަ މާއްދާއާއި، "އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ  163-1)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ެގ 

އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަީރޢަތްތައް ކުރިއަްށ  ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ

ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢާންމު ހަމަތައް ތަޠުބީޤުކުރުމަްށ 

 މަގުފަހިކުރުން.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ، ޝަރީޢަަތށް  3 

ިލބޭ ކުޑަކުއްޖާއާ އެއް ހާޒިރެއްގައި ހާޒިރުވާންޖެހޭ އެންމެހައި ަފރާތްތައް، ދަޢުވާ

ތިބެގެންނެވެ. އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގާނީ 

 އެކަމުގެ ޟަރޫރަތެއް އޮވެގެންނެވެ. ، އިސްތިސްނާއީ ގޮތެއްގައި

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ 
ކޮންފަރެންސިންގ 

މެދުވެރިކޮށް 
ބައިވެރިވުމުގެ 

ދިނުމުގައި ފުރުޞަތު 
 ބަލާނެ ހަމަތައް 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތެއްގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  4

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެޭދނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ދެޭވނީ އަންނަނިވި ހަމަތަކުެގ 

 މަތިންނެވެ. 

ރީޢަތުަގއި ބައިވެރިވުމަްށ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަ )ހ( 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ، ގައިވާ ފޯމުން 1މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ، އެދި ހުށަހަޅާނީ

 )ދޭއް( ދުވަސް ކުރިންނެވެ.     02ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުަވހުގެ 

ބައިވެރިވާއިރު، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީަޢތުގައި  )ށ( 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅިފައިވާ މާލަމުގައި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެަފއި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅިފައިާވ މާލަމަކީ  (1)   
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އިތުރު  ،އިވާ ފަރާްތތައް ފިޔަވައި ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވުމަްށ ހުްއދަ ދެވިފަ

ފަރާތަކަށް ޝަރީޢަތް ހިނގަމުްނދާ ގަޑީގައި ވަދެ ނިކުމެ ހެދޭގޮތަށް ހުރި 

 ތަނެއްކަމުގައި ނުވުން.

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  (2)   

ޝަރީޢަތުގެ މެދުވެރިކޮށް ގުޅިފައިވާ މާލަމުގަިއ، ޝަރީޢަތަްށ ހާޟިރުވުމަްށ 

ފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާްތަތއް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތްތަްއ ުނތިބުމާއި، 

 ޝަރީޢަތުގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ފަރާތެއް އެމާލަމުގެ ތެރެއަށް ނުވެއްދުން.

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅިފައިވާ މާލަމަކީ،  (3)   

ންފަރެންސިންގ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ  ޭބނުންކުރެވޭ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮ

އެތަނުގެ ، ސްކްރީނު މާލަމުން ބޭރަށް ނުފެންނަގޮތަށް ހުރިތަނެއްކަމުގައިވުމާއި

އެތެރޭގައި ދައްކާ ވާހަކަ ބޭރަށް ނީވޭގޮތަށް ހުރިތަނެއްކަމުގައި ވުމާއި،  

ސަބަބުްނ އަދި ޝަރީޢަތް ިހނގަމުންދާ ަގޑީގައި ބޭރުގެ އަޑުތައް އެރުމުގެ 

 ޝަރީޢަތަށް ދަތި ނުާވނެގޮތަށް ަތއްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތަނެއްކަމުގައިވުން.

ވަަނ މާއްދާގައިާވ ކަންކަން، އޯޑިއޯ އަިދ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ އިން  4މިއުޞޫލުގެ  5 ހުއްދަ ދެވޭ ތަންތަން 

ނިވި ގުޅިފައިވާ މާލަމުގައި ފުރިހަމަވެފައި ވީނަމަވެސް، އެހުއްަދ ދެވޭނީ، އަންނަ 

 ތަންތަަނށެވެ. 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ލޯ ފަރމްތައް )ހ(  

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް )ށ(  

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް )ނ(  

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް )ރ(  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް )ބ(  

 ޖަސްޓިސްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް  )ޅ(  

 ކޯޓުން ހުއްދަދޭ ރަސްމީ އެހެން އިދާރާއެއް )ކ(  

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަ،  6 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެ ދިޔަ ކަންކަން  4އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެވޭނީ، މި އުޞޫލުގެ 

މެދުވެރިކޮށް  2ގައިވާ ޖަުދވަލު އުޞޫލުތުން މި ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކޯޓުގެ ފަރާ 
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 ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅިފައިވާ މާލަމުގައި، މި އުޞޫލުެގ  7 

ވަނަ މާއްގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުިރހަމަ ވެފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ  4

 ފުރިހަމަވެފައިވޭޯތ ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިުޢތިާރޟްކުރާނަމަ އެ ފަރާތަށް އެކަންކަން 

 ކޯޓަށް ހާޒިރުވެގެންެނވެ. ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ަބއިވެރިވޭނީ

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  8 

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  2016/12ނޫނު ނަްނބަރު ޝަރީޢަތް  ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން، ޤާ

ވަނަ މާއްދާ އާއި، "އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  163-1ޤާނޫނު( ގެ 

މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" 

އޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢާންމު ހަމަތައް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑި 

 ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

ވަކި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ  9 

އެހުއްދައަށް ބަދަުލ ގެނެސްފައި ނުވާނަމަ، ، ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުގެ ފަރާތުން ދީ

 ދައެއް އެގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެއެވެ.އެހުއް

ވަނަ މާއްދާގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކާ ގުޅިގެން  9 10 

 ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންަކން ކަށަވަރުކުރުމަކަށް މި އުޞޫލު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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c 

 ލް ކޯޓު އި ނަ ޖުވެ 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ. 
 

 

 މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު  ންގވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސި އޯޑިއޯ އަދި 
 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

    

 މަޢުލޫމާތު: ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުންނަަމ، އެފަރާތުގެހުށަހަޅަނީ 

  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު   ފުރިހަމަ ނަން 

  މޯބައިލް ނަްނބަރު

  އީމެއިލް އެޑްރެސް 

  ހައިސިއްޔަތު
 

 ށަހަޅަނީ ހެކިަބސް ެނގުމަށް ކަމަްށވާަނަމ(ހު) މަޢުލޫމާތު: ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ

ތާރީޚް އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން    

  އުމުރު   އެޑްރެސްދާއިމީ 

  ޖިންސް  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 

  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު
 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

  ސެކްޝަން  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  ބާވަތް 
 

 

މިތަނުގަިއ )ޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބު: ންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮ

 3ބެހޭ ގަާވއިުދގެ ބަޔާންކުަރންވާނީ އޯިޑއޯ ައދި ވީިޑއޯ ޮކންފަރެްނސިންގ މެުދވެރިޮކށް ކޯޓުތަކުެގ އަޑުއެުހންތަކާއި ަޝރީޢަތްަތއް ކުރިައށް ގެންިދއުމާ 

 (ޙާލަތެކެވެ.ކުންުކރެ ތަވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތް
 
 

 އިޤްރާރު:

ކަމާއި، ުކއްޖާގެ ނުވަތަ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް  ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު މިފޯމު
އަދި މި އިޤްރާރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އަހަރެންނާމެދު  .ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ ނުކުރާނެސާކަމާނުބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙިއް

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.

  ސޮއި:  ނަން:

/ ހައިސިއްޔަތު  މަޤާމު   ތާރީޚް:  

  

 01ޖަދުވަލު 
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c 

 ލް ކޯޓު އި ނަ ޖުވެ 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ. 
 

 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވާއިރު، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  
 ޗެކްލިސްޓް ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތައް ތިބޭތަން ބަލައި ޗެކްކުރާ  

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވާއިރު، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  
 ގުޅިފައިވާ މާލަމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 

 ޗެކް ކުރެވުނު ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:  .1
  އެާޕޓްމަންޓް:   އެޑްރެސް: 
  މަގު/ގޯޅި:   ފަންގިފިލާ: 
ގުޅޭނެ  

 ނަންބަރު: 
  

 

 ނޫނެކެވެ.  އާއެކެވެ.  ޖަހާށެވެ.  ✗ނޫނެކޭ ނަމަ  ✓ ނަމަ އާއެކޭ
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ގުޅިފައިވާ މާލަމަކީ ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް   )ހ( 

ފައި  ދެ، ނިކުމެ ނުހެދޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ގަޑީގައި ވަ 
 ބެހެއްޓޭގޮތަށް ހުރި ތަނެކެވެ.  

  

ށް ނުތިބެވޭ  ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތްތަކަ )ށ( 
 ގޮތަށް ހުންނަ ތަނެކެވެ. 

  

   އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސްކްރީން މާލަމުން ބޭރަށް ނުފެނެއެވެ. )ނ( 
   އެ މާލަމުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ބޭރަށް އަޑު ނީވެއެވެ.  )ރ( 
   ނާރައެވެ. ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ގަޑީގައި ބޭރުގެ އަޑުތައް  )ބ( 

  

 މަތީގައިވާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރި މުވައްޒަފު: 

 މަޤާމް:  ނަން: 
 ތާރީޚް:  ސޮއި:

 
 ިވަފއިާވ ތަުނަގއި ތިބެެގން އޯިޑއޯ ައދި ީވިޑއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ މެުދވެރިކޮށް ަޝރީޢަުތގައި ބަިއެވިރުވުމެގ ހުްއދަ ދީީފމެެވ.ށް މި ފޯމުަގއި ބަޔާންކޮ

 ހިޖުރީ ތާީރޚް 
  ތާީރޚް މީލާދީ 

 
 

 )ޤާޟީެގ ސޮއި(
  

 02ޖަދުވަލު 


