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partners: 
 

 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam  Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429,  fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

sponsors: 
 

 

 
 އަށް މެމްބަރަކު އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ  

 
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތާރ ޚަށް  SAM/2014/IUL/018މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކުރި އިއުލާން ނަްނބަރު 

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މަޤާމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތ ، މިކަމަށް އެދި 
 މެވެ.ށް ވަނ  އިތުރުކޮށްފައެވެ. ވ މާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ ޢިލާން ކުރަ 46ޮއގަސްޓް  4102ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު، 

 
 4102އޮގަސްޓް  42
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partners: 
 

 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam  Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429,  fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

sponsors: 
 

 

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ އަށް މެމްބަރަކު އިންތިޙާބުކުރުން 
 

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންެގ ތެެރއިން އާންމު މެންބަުރންގެފަރާުތން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ 
މެންބަރ، ިއބްރާޙިމް ޝަމ ލް )ހ.ކަނ ރުމާގެ( ވަނ  މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ އިްނ އިސްތިއުފާދ ފައެވެ. 

އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލައްވަްނ މެމްބަރުގެ މަގާމުގެ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ ހުސްވެފައިވާ ވ މާ، 
 64 02:11ދުވަހުގެ  ވާ ބުރާސްފަތި  4102އޮގަސްޓް  40ވާ ފަާރތްތަކުން މިކަމަށް އެދި ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުތުހަމަ

މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ކުރުމަށްފަހު ފޯރމް ފުރިހަމަގެ ކުރިން  00:11ވަހުގެ ވާ އަންގާރަ ދު 4102އޮގަސްޓް 
 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 
 މ ހަކަށް  އެހެން ފިޔަވައި  މެމްބަރަކު އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުން އަސާސ  އެސޯސިއޭޝަންގެ
 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކްލަބް އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ  އެސޯސިއޭޝަންގައި ލެވޭނ  ކުރިމަތި މަޤާމަކަށް އިންތިޚާބ  އެސޯސިއޭޝަންގެ

 . ގޮތުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ހުށަހަޅާ  މެމްބަރަކު ދާއިމ  ނުވަތަ
 

 އިންތިޚާަބށް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޤަވާޢިދާއި ހަދާފައިވާ ޢަމަލުކުރުމަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ބާއްވާ އެސޯސިއޭޝަނުން
 ން އިްނތިޙާބުގެ ހުރިހައިކަމެއް ނިމެންެދން އެސޯސިއޭޝަންގައި  4102 އޮގަސްޓް 18 ފޯރުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ނުފޫޒު

 . ދަންނަވަމެވެ ވާހަކަ ކުރެވޭނެނު ރަޖިސްޓްރ  އަލަށް މެމްބަރަކު އެއްވެސް
 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިްނ، ޤަވާޢިދާއި  ހަދާފައިވާ ޢަމަލުކުރުަމށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ބާއްވާ އެސޯސިއޭޝަނުން
 ބައިވެރިވެ ިއންތިޚާބުގައި ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ ދާއިމ  ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަންގައި

 މިއަހަރުގެ  އެހެންކަމުން. ފަރާތްތަކަށެވެ ދައްކާފައިވާ ފ  މެމްބަރޝިޕް ގެމިއަހަރު ލިބޭނ  ޙައްޤު ލުމުގެ ވޯޓް
 ދައްކާފައިވާ ފ  މެމްބަރޝިޕް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގެއޮގަސްޓް  64 އޮގަސްޓް 40 ލެވޭނ  ވޯޓް އިންތިޚާބުގައި
 ވޯޓްލުމުގެ  ންތިޚާބުގައިއި  ފަރާތްތަކަށް ނުދައްކާ ފައިސާ ހަމައަށް އެދުވަހާއި. ެދންނެވ މެވެ ކަމުގައި އެކަނި ފަރާތްތަކަށް
 .ނުދެވޭނެއެވެ ފުރުޞަތެއް

 
 40 ވެސް މަޢުލޫމާތު އެ  ކަޑައަޅުއްވާނަމަ ްޕރޮކްސ އެއް ބަލަދުގައިވޯޓުލުމަށް މެމްބަރެއްގެ އެ އިންތިޚާބުތަކުގައި އަދި

 ލިޔުމަކުން  މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ކުރިން ދުވަހުގެ ވާ އަންގާރަ އޮގަސްޓް 64 ވާ ބުރާސްފަތި 4102އޮގަސްޓް 
 .ދަންނަވަމެވެ އެންގެވުމަށް
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partners: 
 

 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam  Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 
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sponsors: 
 

 

 
 އިންތިހާބާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ޤަވައިދު 

 
 އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .0
 :ް4102އޮގަސްޓް  16         ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާުލނ  
 :ް02:11ގެ  4102އޮގަސްޓް  40   ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ާތރ ޚ 

 00:11ގެ  4102އޮގަސްޓް  46
 :ް4102އޮގަސްޓް  42  ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ތަރުތ ބު ކުރުނ 

 4102އޮގަސްޓް  46
 :ްއަށް 4102އޮގަސްޓް  42ން  42     ކެމްޕޭން ކުރުނ 
 :ް4102އޮގަސްޓް  48    އިންތިޚާބު އޮންނަ ތާރ ޚ 
 

 ކުރިމަތިލުން  .4
  ެވަނަ މާއްދާ އަދި  42ވަނަ މާއްދާއާއި  00ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަސާސ  ޤަވާއިދުގ

ވާ ފަދައިން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 46
 64އޮގަސްޓް  42ކޮމިޓ ގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާްނޖެހޭނ  އެކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް 

ފުރިހަމަނުވާނަމަ  ޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެންެނވެ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފޯރމްގެކުރިން އެސޯސިއޭ 4102އޮގަސްޓް 
 ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނ  އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.   4.0

 
އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓްވެ، ޗަންދާ ދައްކާފައިވާ ކުލަްބތަކުން ހުށަހަޅާ ފަރާްތތައް )  4.0.0

 ނަމެވެ.( 0ކުލަބަކުން މަޤާމަކަށް ހުަށހެޅޭނ  ގިނަވެގެން 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމ  މެމްބަރުންގެތެރެއިން ފެތުްނ، އޯޕަންވޯޓަރ ފެތުން، ސިންކްރޮނައިްޒ  4.0.4

ފެތުން، ވޯޓަރ ޕޯލޯ، އަދި ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިން ކޯޗުން، އިންސްޓްރަކްޓަރުން، ޓ އޯޓ ްނ، 
ހައްދައި  ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުްނ، ރެފްރ ންގެ ގިންތ ގައި ހިމެނޭ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް

 ޗަންދާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތައް. 
އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމ  މެމްބަރެއްގެ ނުވަތަ ކުލަބެއްގެ ނަމުގައި ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތެއްގެ  4.0.2

އަހަރުން ަމތ ެގ  08ގޮތުގައި ނަން ހުށަހަޅައިގެން. ) މިގޮތަށް ނަން ުހށަހެޅޭނ  ޢުމުރުން 
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ދި މިފަދަ ނަެމއް ހުށަހަޅާ ނަމަވެސް ހުށަހަާޅ މެމްބަރެއް ނުވަތަ ކުަލބެއްގެ ނަމުގައެވެ. އަ
 ފަރާތަކާއި ތާއ ދުކުރާ ފަރާތެއް ފޯމުގައި އެނގެން އޮންނަންޖެހޭނެެއވެ.( 

ައހަރުްނމަތ ގެ ފެތުްނތެރިންނާއި ފެުތން،  08ދާޢިމ  މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބަލާނ  ޢުމުރުން  4.0.2
އަދި ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިން ކޯޗުން، ، އޯޕަންވޯޓަރ ފެތުން، ސިންކްޮރނައިޒް ފެތުން، ޯވޓަރ ޕޯލޯ

އިންސްޓްރަކްޓަރުން، ޓ އޯޓ ްނ، ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުން، ރެފްރ ންގެ ގިންތ ގައި ހިމެނޭ 
 . އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ހައްދައި ޗަންދާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ

 
 

 . އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ  އިންތިޚާބު ކުރާގޮތް  2
 ށް މެމްބަރުްނ އިންތިޚާބު ކުރާނ  އަންނަނިވި މަޤާމުތަކަށެވެ. އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ އަ

 ޕްރެޒިޑެންޓް  2.0
 ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް  2.4
 ޓްރެޜަރަރ  2.2
ނޑައަޅާ މެމްބަރެކެވެ. އަނެއް  0މެމްބަރުން ) މ ގެތެރެއިން  2އިތުރު  2.2  2މެމްބަރަކ  ކުލަބްތަކުން ކަ

އޮގަސްޓް  48 –މެމްބަރުންނެވެ.  2 ންތިޚާބުކުރާމެމްބަރުންނަކ  ޢާއްމު މެމްބަުރންގެތެރެއިން އި
ވާދުވަހު އިންތިޙާބު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  އާންުމ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހުސްވެފައިވާ  4102

 މަޤާމަށެވެ.(
 
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މަޤާމުތަކަށް މ ހުން އިންތިޚާބުކުރާނ  ފުރަަތމަ ޕްރެޒިޑެންޓުގެ މަޤާމަށް، އެއަށްފަުހ  2.0

ޒިޑެންޓުގެ މަޤާމަށް، އެއަށްފަހު ޓްރެޜަރަރގެ މަޤާމަށް، އެއަށްފަހު އިތުރު މެމްބަރުްނނަށް ވައިސް ޕްރެ
 ވޯޓުލާ އުޞޫލުންނެވެ. 

 
 
 ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުން އަދި ނަތ ޖާ އިޢުލާނުކުރުން ކުރިޔަށް ދާނެގޮތް  2

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބުގައި އިންތިޚާބުކުރާ ކޮންމެ މަާޤމަކަށް މ ހުން ހޮވާނ  މެްމބަުރންގެ  2.0
 ގޮތުގައި ތިބި ބައެއްގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. 

މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މިނިވަން ކޮމިޓ އެއް  2މިއިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  2.4
ކުލަވާ ލެވޭނެއެވެ. މ ގެއިތުރުން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމ  މަޖްލ ހުން އެ

 ބަލަމުން ގެންާދނެއެވެ. 
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partners: 
 

 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam  Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429,  fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

sponsors: 
 

 

 ކޮންމެ މަޤާމަކަށްވެސް ވޯޓުލައި ނިމިގެން ވަގުތުން ަނތ ޖާ ސާފުކޮށް ނަތ ޖާ އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.  2.2
 މެމްބަރުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.  ވޯޓު ގުނާނ  ވޯޓުލާން ގޮސްިތބި ހުރިހާ 2.2

 
 

 ވޯޓުލެވޭނެ މ ހުންނާއި ނުލެވޭނެ މ ހުން  0
  ާމިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނ  މިެއސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމ  މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރ ވެ އަހަރ  ފ ދައްކ

 މ ހުންނަށް އެކަންޏެވެ. 
 މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމ  މެމްބަރުންނަކ :   0.0

)ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާޫނނު( ގެަދށުން މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމްއެފެާއޒުގައި  4112/0ޤާނޫނު ނަްމބަރު  0.0.0
ރަޖިސްޓްރ ވެ، އެސޯސިއޭޝަންގައި އެފިލިއޭޓުވެ ޗަންދާ ދައްކާފައިވާ ކުލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްަތއް. 

 ވޯެޓވެ.( 0)ކޮންމެ ކުލަބަކަށް ދެވޭނ  
ންވޯޓަރ ފެުތންެތރިން، ސިންކްރޮނައިޒް ފެތުންތެިރން، އަހަރުންމަތ ގެ ފެުތންތެރިން، އޯޕަ 08ޢުމުރުން  0.0.4

ޕްލެޓްފޯމް ޑައިވިންގ ހަދާފެތުްނތެރިން އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯ ކުޅުންތެރިންނާއި މިކުޅިވަރުތަކުގެ ކޯޗުންނާިއ 
 4112ޓެކްނިކަލް މ ހުންނާއި އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި ޓްރެއިން އޮފް ޓްރެއިނާރސް ގެތެރެއިން 

އާއި ހަމައަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގި އަދި ހިންގާ  4102 ސްޓްއޮގަ 6ން ވަނައަހަރުން ފެށިގެ
ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެޯސސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ޮގތުގައި 

 ރަޖިސްޓްރ ވެ ޗަންދާ ދައްކާ ފަރާތްތައް. 
އިސްވެ ބަޔާންކުރި ގިންތި ތަކުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނޫން ެއއްވެސް މެމްބަރަކަށް ވޯޓު ދިުނމުގެ  0.0.2

 ޙައްޤެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 
ވަނަ ދުވަހުްނ  4102އޮގަސްޓް  42މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނެ ފަާރތްތަކުގެ ޞައްޙަ ލިސްޓު،  0.0.2

ސްޓް ދޫކުރެވޭނ  އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފެށިގެން އެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިލި
 ފަރާތްތަކަށާއި ކުލަްބތަކަށެވެ. 

ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާއިރު އެމަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނ  ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ  0.0.0
ފަރާތްތަކާއި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކާއި މ ޑިއާ އަށާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމ  މަޖްލ ހުގެ 

މްބަރުންނާއި ސްވިމިންގ އެސޯސިއެޝަންގެ މިހާރުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުނަށާިއ މެ
 އެސޯސިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން އަދި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  

 
 

  މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ގޮތް.  0.4
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partners: 
 

 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam  Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429,  fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

sponsors: 
 

 

 މިފަދަ މ ހުންނަށް ކުރިމަތިލެޭވނ  ހަމައެކަނި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މަޤާމުތަކަށެވެ.  0.4.0
މިއިން މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ކޮންމެ ފާރަތެއްނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމ   0.4.4

ުހށަހަޅަނ  ކޮން މެމްބަރަކު މެދުވެރިކޮށް ކުރިމަތި ލެވިދާނެއެވެ. މިގޮުތން ުކރިމަތިލާމ ހާގެނަން 
 މެމްބަރެއްކަމާއި އެފަރާތަށް ތާއ ުދ ކުރަނ  ކޮން މެމްބަރެއްކަން ލިޔުމުން އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ. 

 މިގޮތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤެއް ނުލިބޭނެއެވެ.  0.4.2
ދާޢިމ  މެމްބަރެއްގެ ނަމުގައި ވަކި ފަރުދެއްގެނަން ހުށަަހޅައިފިނަމަ އެމެމްބަރަކަށް އެމަޤާމަކަށް  0.4.2

 ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ. 
 އެއް މެމްބަރެއްގެ ނަމުގައި އެއް މަޤާމަށްވުރެ ގިނަ މަޤާމަށް މ ހުްނގެ ނަމެއް ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.  0.4.0
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since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam  Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 

tel: +960 3323429,  fax: +960 3314206,  email: info@swimming.org.mv,  website: www.swimming.org.mv 

 

sponsors: 
 

 

 އެސޯސިއޭޝަްނގެ މަޤާުމތަކަށް ކުރިމަތިލާ މ ހުން ހުށަހަޅާ ފޯމު 
 

 ކުރިމަތިލާމ ހާގެ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމ  ލިޔުމެއްގެ އަޞްލާއި ކޮޕ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( ،)ފޯމާއެކުކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 _______________________________________________   ފުރިހަމަ ނަން: 

    ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަން: _______________________________________________
އަތޮޅާއި ރަށް:    ________________________ ދާޢިމ  އެޑްރެސް: 

_______________________________ 
އަތޮޅާއި ރަށް:    _ވަގުތ  އެޑްރެސް:  _______________________

_______________________________ 
 އައިޑ ކާޑު ނަމްބަރު:   ގުޅޭނެ ނަމްބަރު)ތައް(: ________________________

____________________________ 
 

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މަޤާމުތަކުގެތެރެއިން ކުރިމަތިލާ މަޤާމު)ތައް( 
 އިތުރު މެމްބަރ  

 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މެމްބަރަކު އަމިއްލަ ނަމުގައި ނަމަ މެމްބަރުގެ ނަން: _________________________________________________
 ________ :ދާޢިމ  އެޑްރެސް:_________________________ އައިޑ ކާޑު ނަމްބަރު:_____________  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު 

 
 ނަމަ ދާޢިމ  މެމްބަރުގެ ނަން: ________________________________________________ މެމްބަރެއްގެ ފަރާތުން

 _________:ގުޅޭނެ ނަމްބަރު   ____________ދާޢިމ  އެޑްރެސް:_________________________ އައިޑ ކާޑު ނަމްބަރު:
 

 __________________________________________ތާއ ދު ކުރައްވާ މެމްބަރުގެ ނަން: __________________
 ________:ދާޢިމ  އެޑްރެސް:_________________________ އައިޑ ކާޑު ނަމްބަރު:_____________  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު 

 
         އިޤުރާރު 

މަތ ގައި ދ ފައި އެވަނ  ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މިމަޢުލޫމާތުގައި އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއް އޮތްނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ 
ނޑުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ. އިން ނޑު ވަކިކުރުމާމެދު އަޅުގަ  ތިޚާބުން އަޅުގަ
 

 ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ 
 އިނގިލ ގެ ނިޝާން:  ސޮއި:___________ ތާރ ޚް: ___________ ނަން _____________________________

 
 
 

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޭނުމަށް 
 ގަތް ގަޑި: ___________ބަލައި     ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރ ޚް: ___________

 0ނެގިތާ 
އަހަރުނުވާ 

ޒް ސައިޕާސްޕޯޓު 
ފޮޓޯއެއް މިގޮޅ ގައި 
 ތަތްުކރައްވާށެވެ.
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partners: 
 

 

since 1983 
 

National Football Stadium, Shabnam  Magu, Malé (20102), Republic of Maldives 
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sponsors: 
 

 

 ސޮއި: ___________  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު: _________________________________
  

 
 


