`
Mortuary (Galolhu Cemetry)

ް  ގަލޮޅު ގަބުރުސްތާނ/ ީމޯޗަރ

Secretariat of the Male' City Council

ާމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

Male' Rep of Maldives

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

Tel: 3321684, 3306719

ްތ ފޯމ
ު ާމޯޗަރީއަށް ލެވޭމީހުންގެ މައުލޫމ
Mortuary Entry Form

ސީރިއަލް ނަމްބަރ
Serial No:
ްމަރުވެފައިވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސ
Name / Address of the Deceased:

ްމޯޗަރީއަށްވެއްދި ތާރީޚ
ުޤައުމ

DD/ްދުވަސ

MM/ްމަސ

YY/ުއަހަރ

Country:
ްދީނ

ިމޯޗަރީއަށްވެއްދި ގަޑ

Religion:
ުޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ
Passport Number:
ްރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އުޅުނު އެޑްރެސ
Address in Maldives:
ްމަރުވެފައިވާ މީހާއާއި ހަވާލުވާފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސ
Full Name / Address of the person in charge of the Deceased:
ުއައިޑީކާޑް ނަންބަރ
National ID card No:
ުފޯނު ނަންބަރ
Contact No:
ް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ5 ެ މޯޗަރީގައި މައްޔިތާގެ ހަށިގަ ނޑު ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޢުސޫލުގ،ްއަޅުގަނޑު މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައްޔިތާއަށ
.ެފައިސާ ދެއްކުމަށާއި މޯޗަރީން ނެރިގެން ގެންދިއުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަމެވ
I hereby Declare that the above information regarding the deceased is correct to knowledge, and agree to pay the Mortuary charges at the
rates that are mentioned on the rules and regulation paper point no 5, I further agree that as the person who brought the body, I am fully
responsible for removing the body from the Mortuary.

ްނަނ

ިސޮއ

ްތާރީޚ

Name:

Signature:

Date:

For official use / ްއޮފީހުގެ ބޭނުމަށ
ިމަރުވެފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަ ނޑު ނެރުނު ތާރީޚާއި ގަޑ

ުމޯޗަރީގައި ހޭދަވި މުއްދަތ

Date/Time of removal of the Body:
ްމަރުވެފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަ ނޑު ނެރުނުފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސ

ިމޯޗަރީން ނެރުނު ގަޑ

Name/Address of the person/party removing the Body:
ްނަނ
Name:

ުޖުމްލަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދ

ިސޮއ
Signature:

Name:

ްތާރީޚ

Designation:

Date:

Signature for Secretariat of the Male' City Council

މޯގަށް ލެވުނު ހަށިގަނޑު ،މޯގުން ނެރެވޭނީ ،އެހަށިގަނޑު މޯގަށް ލުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
ދެއްކުމުންނެވެ.
ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:15އިން މެންދުރު  13:30ގެ ނިޔަލަށް މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންޓަރުންނެވެ .އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގަޔާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި
ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ،އެ މައްޔިތަކު ބާއްވާފައި އޮންނަ މޯޗަރީންނެވެ.
The Body of the deceased can be taken from the Morgue after paying the Morgue charges to
Secretariat of the Male' City Council.
All payments will be received on office working days from 08:15 to 13:30 hrs
)Payments for Non working and Holidays will be collected by Mortuary (Galolhu Cemetry

މޯޗަރީގައި މައްޔިތާގެ ހަށިގަ ނޑު ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު" ގެ 5

ފީ ނެގޭނެ
މިންވަރު

ވަނަ މާއްދާ

 .5މޯގަށް ލާފައި ،މޯޗަރީގައި މައްޔިތާ ބާއްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ތިރީގައިވާގޮތުގެ
މަތިން ފީ ގޭނެއެވެ.
ހ .ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ހަށިގަނޑުނަމަ ،މޯގަށް ލާފައި މޯޗަރީގައި ބާއްވާފައި އޮންނަ ކޮންމެ
ދުވަހަކަށް1500/--ރ (އެއްހާސް ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ.
ށ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވޯކްޕަރމިޓް ލިބިފައިވާ ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑުނަމަ،
މޯގަށް ލާފައި މޯޗަރީގައި ބާއްވާފައި އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 2500/-ރ (ދެހާސް ފަސް ސަތޭކަ)
ރުފިޔާ އެވެ.
ނ .ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑުނަމަ ،މޯގަށް
ލާފައި މޯޗަރީ ބާއްވާފައި އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ( 500/-ފަސް ސަތޭކަ) ޔޫ އެސް ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި
ރުފިޔާއެވެ.
ރ .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މޯގަށް ލާފައި މޯޗަރީގައި މައްޔިތާ ބާއްވާފައި އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ފީ
ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) ،އަދ ި (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި މި
މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ) ގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ހަށިގަނޑު ނަމަ ،މޯޗަރީގައި ބާއްވާފައި އޮންނަ
ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ފީ ގެ ގޮތުގައި 1000/-ރ (އެއްހާސް) ރުފިޔާއެވެ.

