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 އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

 އައްޑޫސިޓީ، ހިތަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 ލު ސޫ މޯޗަރީގައި މައްޔިތާ ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ އު 

 

 

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ޮހސްޕިޓަލުގައި ހުންނަ މޯޗަރީގައި މައްޔިތާެގ  ،މިއީ (ހ) .1 ފާއި ނަން ރުޠަޢާ

ގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް އެކުަލވައިލެވިފައިވާ  ނެހަށިގަނޑު ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ

 ލެވެ.ސޫއު

"މޯޗަރީގައި މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ބޭއްވުމުަގއި ޢަމަލުކުރާ  ،ލަށް ކިޔާނީސޫއު މި (ށ)  

 އެވެ.ލު" ސޫގޮތުގެ އު

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންަނ ލުދަކީ، އައްޫޑ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަގުސަލުގެ މަސޫއު މި .2 ދު ގުސަމަ

މޯޗަރީއަށް މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ގެންނަ ވަގުތުން ފެށިގެން މޯޗަރީން މައްޔިތާގެ ހަށިގަނުޑ 

، މުވައްޒަފުންނާއިގެ ލުނެރެގެން ގެންދިޔުމާ ހަމައަށް، އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަ 

ފަރާތްތަކުން  ދާމޯޗަރީއަށް މައްޔިތާ ގެންނަ ފަރާތްތަކާއި، މޯޗަރީން މައްޔިތާ ނެރެެގން ގެން

 ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ބަޔާން ކުރުމެވެ.

މޯޗަރީގައި މައްޔިތާ ބޭއްވުމާއި، 

 މޯޗަރީން މައްޔިތާ ނެރުން 

ާވލުވާ ފަރާތުގެ ހަމޯޗަރީގައި މައްޔިތަކު ބާއްވާނީ، "މޯޗަރީގައި ބާއްވާ މައްޔިތާއާ  (ހ) .3

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަްލ ހޮސްޕިޓަލަށް  ،މަޢުލޫމާތު ފޯމު" ފުރިހަަމ ކުރުމަށްފަހު

މާާވނެ ފަރާތެއްގެ ން ފޯމުގަިއ، މައްޔިތާގެ ހުރިހާ ކަމަާކ ޒި ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އެ

  ނަމަ، ަނމާއި ޮސއިގެ އިތުރުްނ  އެވެ. ކުންފުންޏެއްނަމާއި ސޮިއ އޮންނަންާވނެ

ލާއެީކ ސޫއު ފައި ޮއންނަންވާނެއެވެ. ފޯމުގެ ނަޫމނާ މިހައިތަނުގެ ތައްގަނޑު ޖަ އެ

ޖެންީސ ރމައިފޯުމ އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ  ފައިވާނެއެވެ. މިނައިހިމަ

 ން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ރުކައުންޓަ

މައްޔިތާ، މޯޗަރީން ނެރެގެން ެގންދެވޭނީ، މައްޔިތާ ގެންދަން ބޭނުްނވާ ފަރާތުން،  (ށ)  

މައްޔިތާ މޯޗަރީގައި ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ދެވަނަ ބައިގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް 
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އިދާރާގެ މުވަްއޒަފަކު ބަލައި ޗެކުކޮށް ފޯމުގައި ސޮިއ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މި 

 އެވެ.ގަކުރުމަށްފަހު

ަވނަ މާއްދާގައި  4ލުގެ ސޫއު މައްޔިތާ މޯޗަރީން ނެރެ ދޫކުރަންވާނީ، މި (ނ)  

ފައި އިވަފައި، މޯޗަރީގަިއ މައްޔިާތ ބާއްލައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯގަށް 

އޮތް ދުވަސްތަކަށް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަްލ ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަންެޖހޭ ފީ ދެއްިކ 

 އްޓާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ކަމުގެ ރަސީދު، މޯޗަރީ ބަލަހަ

 ،ފައި، މޯޗަރީގައި މައްޔިތާ ބާއްވާ ކޮްނމެ ދުވަހަކަށް ފީ ަދއްކަންޖެހެނީލައިމޯގަށް  (ހ)  .4 ފީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް 

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަާޅ މަޢުޫލމާތު ފޯމުގަިއ  3ލުެގ ސޫއު މި

 ފަރާތުންނެވެ.މާވާެނ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ންޒި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބަލަމުންދާ މައްސަަލއަކާ ގުޅިގެްނ  (ށ)  

ފައި މައްޔިތާ ބާއްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ފީ ދައްކާނީ މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ލައިމޯގަށް 

 ސަރވިސްއިންނެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ފައި، މޯޗަރީގައި މައްޔިތާ ބާއްވާ ލައިމޯގަށް  .5 ފީ ނެގޭނެ މިންވަރު 

 ފީ ނެގޭނެއެވެ.

) ރެއް(ހަތަ 4ނަމަ، މޯގަށް ލާ ވަގުތުން ފެށިގެން  ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހަށިގަނޑު  (ހ)  

ނެގޭނެއެވެ. އެއަށްވުރެ އިތުރަށް  (އެއްހާސް) ރުފިޔާ 1000/-ގަޑިއިރާ ހަމަޔަށް 

 ނެގޭނެއެވެ.  ރުފިޔާ (ފަންސާސް) 50/-ހިނގާ ކޮންެމ ގަޑިއިރަކަށް 

) ރެއް(ހަތަ 4މޯގަށް ލާ ވަގުތުން ފެށިގެން ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫން ފަރާތެއް ނަަމ،  (ށ)  

 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު  250.00ގަޑިއިރާ ހަމަޔަށް 

(ބާރަ  12.50 ނެގޭނެއެވެ. އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 

 ނެގޭނެއެވެ. ޕޮއިންޓް ފަންސާސް) ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު

      ފައި އޮންނަ ވަުގތު ބެލުމުގައި ލައި ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި މައްޔިތާ މޯގަށް  )ނ(  

 (އެކެއް) ގަޑިއިރު ކަމަށް ަބލައިގެންނެވެ. 1ވަގުތު ބަލާނީ،  ަނމަނުވާ މިނިޓް 60

މޯޗަރީގައި ބާއްވާ މައްޔިތާގެ 

 ބެލެހެއްޓުން  މަޢުލޫމާތު 

ތަރެއް، މޯޗަރީގައި މޯޗަރީގައި ބާއްާވ މައްޔިތުންގެ ފުރިހަަމ މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ދަފު .6

 އިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެްނދަންވާނެއެވެ. ގަވާތަރު ދަފު އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ
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ފައި މޯޗަރީގައި ބާއްވާފައި އޮންަނ މައްޔިތާ ނެުރމަށް ަދއްކަންޖެހޭ ީފ ލައިމޯގަށް  (ހ) .7 ފީ ބަލައިގަތުން 

ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޮކންމެ ދުވަހަުކ 

ޑީގެ .ޕީ.އަށް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯ 13:30އިން  8:15ހެނދުނު 

 ކައުންޓަރުންނެވެ.ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ފައިާސ ބަލައިގަންަނ  ގެ އޯ.ޕީ.ޑީ ކައުންޓަރުން އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު (ށ)  

ވަގުތު ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތުތަކުގައްޔާއި، ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ފައިާސ 

 ޖެންީސ ކައުންޓަރުންނެވެ.ރމަބަލައިގަންނާނީ، ހޮސްޕިޓަލުގެ އި 

ފައިވާ ތަނަށާއި ދައި"މޯޗަރީ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައްޔިތާ ބޭއްވުމަށް ހަ (ހ) .8 މާނަ ކުރުން 

 ޢިމާރާތަށެވެ.

ކޮށްފައިވާ  ޞަ"މޯގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މޯޗަރީގަިއ މައްޔިތާ ުލމަށް ޚާއް (ށ)  

 ޓްރޭއަށެވެ.

    ކުރާީނ ފައިސާ ިހސާބު ލުގަިއ ބުނެފައިވާ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހިސޫއު މި (ނ)  

ފައިވާ ޅައިރިޓީން ކަނޑައަތޯދުވަސްވަރެއްގައި މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮ އެ

 ރޭޓަކުންނެވެ.

ކުރާ އިޢުލު ޝާސޫއު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސޫއު މި .9 ލަށް ޢަމަލު ކުރުން ސޫއު

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 
_______________________ 
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 ގެޒެޓް 
 

6 

MORTUARY ADMISSION FORM 
(to be completed by person responsible for admitting to mortuary) 

 
 
 
Name of deceased:                                                             Date of Birth:                                     Age: 
                                                                                                                                                                                 
ID/Passport Number:                                                          Male          Female  
                                                                                             
Address:                                                                              Country:          
 
 
Date of Death: 
 
Admitted from, (Ward or Hospital):  
 

 
Date being admitted to mortuary: 
 
 
 
Time being admitted to mortuary (24hr clock): 
 
 
 

 
Name of person admitting the Deceased: 
 
 
Relationship: 
 
Contact Number: 
 

 
Signature: 

 
 
TO BE COMPLETED BY MORTUARY STAFF: 
 
Admitted to Mortuary:    Discharged from Mortuary 
 
Date:        Date: 
 
Time (24hr clock):     Time (24hr clock):  
 
Admitted by:      Discharged by: 
 
Name:        Name: 

Designation:      Designation: 

Date:       Date: 

Sign:       Sign: 

 

* Please note: this form must be completed for everyone being admitted into the mortuary complex in as 
much detail as available. 


