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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވީޑީއޯ ކޯލު މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ޖަލުގައި ހުރި މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ހުރި ޖަލު:
ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
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ބައްދަލުވުމަށް އެދި މި ފޯމު ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ،ޖަލުގައި ހުރި މީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،ވީޑިއޯ ކޯލު ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ގެންގުޅެން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށާއި
ކަނޑައަޅާފައި ވާ އެންމެހައި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ވީޑީއޯ ކޯލުގެ ފުރުޞަތު އެދޭ ޙާލަތް

ފޯނު ނަންބަރު:

.1

ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދިނުން މެދުކަނޑާލާފައިވުން.

.2

ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް ،ޢާއިލާ މެންބަރުންނަށް އާދެވޭ ގޮތް ނުވުން.

.3

އަނބިމީހާ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ ނުގެންދެވުން.
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ޢާއިލާގެ ފަރާތުން (ނަން):

....................................................................................

.......................................................................................................

ސޮއި:

ޢާއިލާ މެންބަރަކު ބަލި ޙާލަތު ބޮޑުވެ އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ޤައިދީ

ސްކައިޕް އައިޑީގެ މަޢުލޫމާތު
ނ
 .1އެކައުންޓް ނަ ް
 .2އީމެއިލް އެޑްރެސް

ނުވަތަ ބަންދުމީހާ ނުގެންދެވުން.
ޢާއިލާ މެންބަރަކު ނިޔާވެގެން ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް ޤައިދީ ނުވަތަ

މިފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް

ބަންދުމީހާ ނުގެންދެވުން.

 .1ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ

ދަރިފުޅު ޚިތާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ

 .2ދަރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

ނުގެންދެވުން.

 .3އަނބި/ފިރި އެއް ނަމަ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ރޭންކާއި ނަން
ފޯމް ބަލައިގަތް
ބައްދަލުވުމަށް ހުއްދަ ދެއްވި
ބައްދަލުވުން ދިން އޮފިސަރު

ސ .ނަންބަރު

ސޮއި

ތާރީޚް  /ގަޑި

ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް

 ވީޑިއޯ ކޯލުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ވީޑިއޯއިން ފެނި ނުވަތަ
ހިނގަމުންދާ މުޢާމަލާތު ތެރޭގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 ޢާއިލާ މެންބަރުން ނުވަތަ ވަކީލުން ތިބެންވާނީ އެ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ ހަމަހިމޭން ވަކި ތަނެއްގައެވެ .އަދި ވީޑިއޯ ކޯލު
ނިމެންދެން އެ ފަރާތްތަކުން ތިބެންވާނީ އެ ތަނެއްގައެވެ.
 ކެމެރާގެ ފޯކަސް ހުންނަން ވާނީ ކޯލު ލިބޭ ފަރާތްތައް ފެންނަ ގޮތަށެވެ .އަދި އެ ނޫން ދިމަދިމާއަށް ކެމެރާގެ ފޯކަސް ބަދަލުކޮށް،
ކަމާ ނުގުޅޭ މަންޒަރުތައް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 ކޯލު ލިބޭ ފަރާތްތައް ތިބެން ވާނީ އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާ ފަދަ ހެދުމެއްގައެވެ.
 ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު ޒުވާބުކޮށް ނުވަތަ ،ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތްކޮށް ނުވަތަ އަޑުގަދަ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ،ބަހުން ނުވަތަ ޢަމަލުން ވިޔަސް އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ހިންގައި ނުވަތަ އެ ފަދަ
މަންޒަރެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 ޖަލުގެ ސަލަމާތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި މަސްލަޙަތު ގެއްލޭ ފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 ވީޑިއޯ ކޯލު ރެކޯޑްކޮށް ،ސްކްރީން ޝޮޓްނަގައި ،ޝެއަރކޮށް ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

