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 6182މެއި  81

 

 

 ެ16     ޤަވާޢިދ   ބެހޭ އިންތިޚާބާއި ވަނަ 3 އެސޯސިއޭޝަންގ 
 ޭ11    ލާމީހ ން ހ ށަހަޅާ ފޯރމް ކ ރިމަތިމަޤާމްތަކަށް  ޝަނ ގެއެސޯސިއ 

 ޭ91  ލޫމާތ  ޢ އި ބެހޭ މަލާމީހ ން ހ ށަހަޅާ ފޯރމާކ ރިމަތިމަޤާމްތަކަށް  ޝަނ ގެއެސޯސިއ 

  ީ81        ޙަވާލ ކ ރާ ފޯރމް ޕްރޮކްސ 
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 ދ ަވހ   ވަނަ 81މޭމަހ ގެ  އަހަރ ގެ ވަނަ 6182 އިންތިޚާބ ، މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް އެސޯސިއޭޝަން ސްވިމިންގ

. ހަމަެޖހިފައެވެ ވަނީ ބޭއްވ ަމށް އެދ ވަހ  އެއްކޮންގްރެސް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ ޓަކައިބޭއްވ މަށް

 ވަނަ އިންތިޚާބާއި ގ ޅޭ ޤަވާޢިދެވެ.  3މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  އެވަނީ ތިރީގައި

 
  ެ( ހޯމަ) 6182 އޭޕްރީލް 81: ހ ޅ ވާލ ން  ފ ރ ޞަތ   ކ ރިމަތިލ މ ގ 

  ެކ ރިން ގެ 80:11 ދ ވަހ ގެ ބ ރާސްފަތި ވާ 6182 އޭޕްރީލް 61 :ތާރީޚް  ހަމަވާ  މ އްދަތ   ކ ރިމަތިލ މ ގ. 

  ްތާރީޚް  ފަހ ގެ  އެންމެ  އޮތް  ދެއްކ މަށް ފީ އަހަރީ  އަހަރ ގެ  ވަނަ  6182 ހިމެނ މަށް ރެޖިސްޓްރީގައި  ވޯޓަރސ :

  .ކ ރިން ގެ 80:11 ދ ވަހ ގެ ބ ރާސްފަތި ވާ 6182 އޭޕްރީލް 61

  ާ6182 މޭ 18 :ކ ރ ން  ތަރ ތީބ   ލިސްޓް  ފަރާތްތަކ ގެ  ކ ރިމަތިލ 

   ތާރީޚެއްގައި  ފަހ ގެ ގަޑިއާއިތަން އޮންނާނެ އިންތިޚާބ ) ވަނަ ދ ވަސް  6182މޭ  81 :ތާރީޚް  އޮންނަ  އިންތިޚާބ 

 .(އެންގޭނެއެވެ މެންބަރ ންނަށް  އެސޯސިއޭޝަނ ގެ

 

 ވަނަ  62 އަދި މާއްދާ ވަނަ 63 މާއްދާއާއި  ވަނަ 81 ޤަވާއިދ ގެ އަސާސީ  މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން ސްވިމިންގ

 މަޤާމ ތަކަށް ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް އެސޯސިއޭޝަން ސްވިމިންގ ފަަދއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި މާއްދާ

 ދ ވަހ ގެ  ބ ރާސްފަތިވާ  6182އޭޕްރީލް  61 ފ ރިހަމަކޮށް ފޯރމް  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ އެކަމަށްޓަކައި  ކ ރިމަތިލާންޖެހޭނީ

އެ ފޯމ ތަްއ  ފ ރިަހމަނ ވާނަމަ މްފޯ ހ ަށހަޅާ މިގޮތަށް. ހ ށަހަޅައިގެންނެވެ އޮފީހަށް އެސޯސިއޭޝަނ ގެ ގެކ ރިން 80:11

 .ކ ރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް
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 :ތަކެތި  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  މީހ ން  ވާ ވާދަކ ރައް  އިންތިޚާބ ގައި 

 ެމް ފޯ ހ ށަހަޅާ މީހ ން ކ ރިމަތިލާ މަޤާމ ތަކަށް އެސޯސިއޭޝަންގ 
 ާކޮޕީ  ޑްގެކާ އައިޑެންޓިޓީ ފަރާތ ގެ ކ ރިމަތިލައްވ 
 ޯފޮޓޯ 8 ސައިޒްގެ ޓްޕާސްޕ 
 ްބަރ ގެ މެމް ތާއީދ ކ ރި ބަރާއި،މެމް ކ ރި ޮނމިނޭޓް ލައްވާނަމަ، ކ ރިމަތި މީހަކ  ނ ހިމެނޭ ގޮތ ގައި ބަރ ންގެމެމ 

 ކޮޕީ  ޑްގެކާ އައިޑެންޓިޓީ

 ކ ރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް  މަޤާމ ތަކަށް  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

 ިސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދ ގައި  އެފިލިއޭޓްވެ، އެސޯސިއޭޝަންގައ

 ހ ށަހަޅާ  ކ ލަބްތަކ ން ދައްކާފައިވާ ޗަންދާބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެޯސސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވެ 

 .(ނަެމވެ 8 ގިނަވެގެން ހ ށަހެޅޭނީ މަޤާމަަކށް ކ ލަބަކ ން)  ފަރާތްތައް

 ެވޯޓަރ ފެތ ން، ސިންކްރޮނައިޒް ފެތ ން، އޯޕަންވޯޓަރ ފެތ ން، މެމްބަރ ންގެތެރެއިން ދާޢިމީ އެސޯސިއޭޝަންގ 

 ރެފްރީންގެ އޮފިޝަލ ން، ޓެކްނިަކލް ޓީއޯޓީން، އިންސްޓްރަކްޓަރ ން، ކޯޗ ން، ޑައިވިން  ޕްލެޓްފޯމް އަދި ޕޯލޯ،

ސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްވިމިންގ އެސޯ ހައްދައި މެމްބަރޝިޕް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިމެނޭ ގިންތީގައި

 ދައްކާފައިވާ ޗަންދާއަސާސީ ޤަވާޢިދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވެ 

 .ފަރާތްތައް

 ެަނން  ގޮތ ގައި ފަރާތެއްގެ ތަމްސީލ ކ ރާ ނަމ ގައި ކ ލަބެއްގެ ނ ވަތަ މެމްބަރެއްގެ ދާޢިމީ އެސޯސިއޭޝަންގ 

 ކ ލަބެއްގެ  ނ ަވތަ މެމްބަރެއް މަތީގެ ައހަރ ން 81 ޢ މ ރ ން ހ ށަހެޅޭނީ ނަން  މިގޮަތށް. )ހ ށަހަޅައިގެން

 އެނގެން  ފޯމ ގައި ފަރާތެއް ތާއީދ ކ ރާ ފަރާތަކާއި ހ ަށހަޅާ ނަމަވެސް ހ ށަހަޅާ ނަމެއް  މިފަދަ އަދި. ނަމ ގައެވެ

 .(އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ

 ީފެތ ން، އޯޕަްނވޯޓަރ ފެތ ން، ފެތ ންތެރިްނނާއި އަހަރ ންމަތީގެ 81 ޢ މ ރ ން ާލނީބަ ގޮތ ގައި މެމްބަރ ންގެ ދާޢިމ 

 ޓީއޯޓީްނ، އިންސްޓްރަކްޓަރ ން، ކޯޗ ން، ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް އަދި ޕޯލޯ، ވޯޓަރ ފެތ ން، ސިންކްރޮނައިޒް

ސްވިމިންގ  ހައްދައި މެމްބަރޝިޕް އެސޯސިއޭޝަންގެ، ހިމެނޭ ގިންތީގައި ރެފްީރންގެ އޮފިޝަލ ްނ، ޓެކްނިކަލް

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ެއސޯސިއޭޝަންގެ 

 .ފަރާތްތަކެވެ ދައްކާފައިވާ ޗަންދާޙަރަކާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވެ 
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 .ގޮތް  ކ ރިމަތިލެވޭނެ  ފަރ ދ ންނަށް  ވަކިވަކި  ނ ހިމެނޭ  ގޮތ ގައި  މެމްބަރ ންގެ 

  ްއެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމ ތަކ ގެ ތެރެއިން އެސޯސިއެޝަންގެ މެމްބަރ ން ފިޔަވައި އެހެނ

 މީހަކަށް ކ ރިމަތިލެވޭނީ ހަމަ އެަކނި އަންނަނިވި މަޤާމ ތަަކށް އެކަންޏެވެ. 

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް  -8
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބް ރައީސް  -6
 އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރ   -3

 ިމެމްބަރަކ   ދާޢިމީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފާރަތެއްނަމަވެސް ކޮންމެ ޝައ ޤ ވެރިވާ ކ ރިމަތިލައްވަން މަޤާމަކަށް އިންމ 

 އެފަރާތަށް  މެްމބަރެއްކަމާއި ކޮން ހ ށަހަޅަނީ ކ ރިމަތިލާމީހާގެަނން މިގޮތ ން. ލެވިދާނެެއވެ ކ ރިމަތި މެދ ވެރިކޮށް

 .ޖެހޭނެއެވެ އެނގެން ލިޔ މ ން މެމްބަރެއްކަން ކޮން ކ ރަނީ ތާއީދ 

 ްނ ލިބޭނެއެވެ ޙައްޤެއް ވޯޓ ލ މ ގެ ންތިޚާބ ގައިއެސޯސިއޭޝަންގެ އި ފަރާތްތަކަށް ކ ރިމަތިލާ މިގޮތަށ. 

 ީކ ރިމައްޗެއް  އެމަޤާމަކަށް އެމެމްބަރަކަށް ހ ށަހަޅައިފިނަމަ ފަރ ދެއްގެނަން ވަކި ނަމ ގައި މެމްބަރެއްގެ ދާޢިމ 

  .ނ ލެވޭނެއެވެ

 ްނޭޅޭނެއެވެ ހ ށައެއް ނަމެއް މީހ ްނގެ މަޤާމަށް ގިނަ މަޤާމަށްވ ރެ އެއް ނަމ ގައި މެމްބަރެއްގެ އެއ. 

 ތަރ ތީބ ްނނެވެ.  އަންނަނިވި ކ ރާނީ އިންތިޚާބ  މެމްބަރ ން  ކޮމިޓީއަށް އެގްޒެކެޓިވް

  ްއެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސ 
  ްއެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބް ރައީސ 
   އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރ 
  މެމްބަރ ން 3 އިތ ރ  
  ްއިްނތިޚާބ  ކ ރާ މެމްބަރ  ކ ލަބްތަކ ނ 
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top  partner: 
 

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: 
 

 

partners: 
 

 

 ދާނެގޮތް  ކ ރިޔަށް  އިޢ ލާނ ކ ރ ން  ނަތީޖާ  އަދި  ވޯޓ ގ ނ ން  ވޯޓ ލ މާއި 

 ެތިބި  ގޮތ ގައި މެްމބަރ ންގެ  ހޮވާނީ މީހ ން މަޤާަމކަށް ކޮންމެ އިންތިޚާބ ކ ރާ އިންތިޚާބ ގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގ 

 މެމްބަރ ންގެ 3 ގެންދިއ މަށް ކ ރިޔަށް ކަންތައް މިއިންތިޚާބ ގެ. ވޯޓަކ ންނެވެ ސިއްރ   ނަގާ މެދ ގައި ބައެއްގެ

 .ލެވޭނެއެވެ އެކ ލަވާ ކޮމިޓީއެއް މިނިވަން އެކ ލެވޭ މައްޗަށް

 ެކ ރެވޭނެއެވެ އިޢ ލާނ  ނަތީޖާ ސާފ ކޮށް ަނތީޖާ ވަގ ތ ން ނިމިގެން ވޯޓ ލައި މަޤާމަކަށްވެސް ކޮންމ. 

  ހާޒިރ ގައެވެ މެމްބަރ ންގެ ހ ރިހާ ހާޒިރ ވެތިބި  ވޯޓ ލާން ގ ނާނީ ވޯޓ. 

 

 މީހ ން  ވޯޓ ލެވޭނެ 

 ިސްވިމިންގ  ރަޖިސްޓްރީވެ ގޮތ ގައި މެމްބަރ ންގެ ދާޢިމީ ިމއެސޯސިއޭޝަންގެ ވޯޓ ލެވޭނީ މިއިންތިޚާބ ގައ

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ެއސޯސިއޭޝަންގެ 

 މެމްމަބަރ ންގެ ތެރެއިްނ އަންނަނިވި މެމްބަރ ންަނށެވެ.  ފީދައްކާ އަހަރީޙަރަކާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވެ 

 ެމެމްބަރ ންނަކީ ދާޢިމީ މިއެސޯސިއޭޝަންގ: 

  ހޯމްއެފެާއޒ ގައި މިނިސްޓްރީއޮފް ގެަދށ ން( ޤާޫނނ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ) 6113/8 ނަްމބަރ  ޤާނޫނ 

. ޖަމާޢަތްަތއް ޖަމްޢިއްޔާ، ކ ލަބް، ދައްކާފައިވާ ޗަންދާ އެފިލިއޭޓ ވެ އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެ،

 .(ވޯެޓވެ 8 ދެވޭނީ ކ ލަބަކަށް ކޮންމެ)

 ްފެތ ންތެިރން، ސިންކްރޮނައިޒް ފެތ ންެތރިން، ންވޯޓަރއޯޕަ ފެތ ންތެރިން، އަހަރ ންމަތީގެ 81 ޢ މ ރ ނ 

 ކޯޗ ންނާއި  މިކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ކ ޅ ންތެރިންނާއި ޕޯލޯ ވޯޓަރ އަދި ހަދާފެތ ްނތެރިން ޑައިވިންގ ޕްލެޓްފޯމް

 ވަނަ 6181 ގެތެރެއިން ޓްރެއިނާރސް އޮފް ޓްރެއިން އިންސްްޓރަކްޓަރ ންނާއި މީހ ންނާއި ޓެކްނިކަލް

 ހިންގި  އެސޯސިއޭޝަނ ން ހަމައަށް އާއި 6182 ފެބްރ އަރީ 81 ފެށިެގން މަހ ން ޖެނ އަރީ އަހަރ ގެ

 މެމްބަރ ންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތްތަކ ގެތެެރއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ޙަރަކާތްތަކ ގައި ހިންގާ އަދި

 .ތައްފަރާތް ދައްކާ ޗަންދާ ރަޖިސްޓްރީވެ ގޮތ ގައި

 ެޙައްޤެއް ދިނ މ ގެ ވޯޓ  މެމްބަރަކަށް ެއއްވެސް މެމްބަރ ްނނޫން ހިމެނޭ ތަކ ގައި ގިންތި ބަޔާންކ ރި އިސްވ 

 .ނ ދެވޭނެއެވެ
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 ިެއސޯސިއޭޝަނ ން ފެށިގެން އިން 6182 އިމެ 18 ލިސްޓ ، ޞައްޙަ ފަރާތްތަކ ގެ ވޯޓ ލެވޭނެ މިއިންތިޚާބ ގައ 

 .އެކަންޏެވެ ކ ލަބްތަކަށް ރާތްތަކަށާއިފަ ވާަދކ ރާ އިންތިޚާބ ގައި ދޫކ ރެވޭނީ މިލިސްޓް ނަމަވެސް. ދޫކ ރެވޭނެއެވެ

 ެވާ 6182 ޕްރީލްއެ 81 ހިމެނޭނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ވޯޓަރސް ތެރެއިން މެންބަރ ންގެ އެސޯސިއޭޝަނ ގ 

 .އެކަންޏެވެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ޗަންދާ އަހަރ ގެ ވަނަ 6182 ކ ރިން ގެ 80:11 ދ ވަހ ގެ ހޯމަ

  ނ ލެވޭނެއެވެ ވޯޓެއް  އިންތިޚާބ ގައި މި ފަާރތްތަކަށް ހ ށަހަޅާ ެމންބަރ ންަނށްވ މަށް އިޢ ލާނ ކ ރ މަށްފަހ  އިންތިޚާބ. 

 

 ދެވޭ ފަރާތްތައް.  ފ ރ ޞަތ   ވަނ މ ގެ  އެމަރ ކަޒަށް  ކ ރިޔަށްދާއިރ   ވޯޓ ލ ން 

 ެމެމްަބރ ން   ހަމަވާ ޝަރ ޠ  ވޯޓ ލ މ ގ 

 ިފަރާތްތައް  ވާދަކ ރާ އިންތިޚާބ ގައ  

 ާބަރ ން މެމް ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރ  ހިނގަމ ންދ 

 ެމ އައްޒަފ ން އެސޯސިއޭޝަނ ގ 

 ިެއމަންދޫބ ން ކަނޑައަޅާނަމަ، މަންދޫބ ން ބެލ ަމށް ކަންކަން އިންތިޚާބ ގެ މި މަޖްލީހ ން ޤައ މީ ބެހޭ ކ ޅިވަރާއ. 

 ެއެަމންދޫބ ން ކަނޑައަޅާނަމަ، މަންދޫބ ން ބެލ މަށް  ކަންކަން އިންތިޚާބ ގެ މި އިން ރަޖިސްޓްރާ ޖަމިއްޔާތަކ ގ. 

 ެބެލ މަށް  ކަންކަން އިންތިޚާބ ގެ މި އިން( ފީނާ) ޖަމ އިއްޔާ އަޤްވާމީ ބައިނަލް ކ ޅިވަރ ތަކާއިބެހޭ ފެތ މ ގ 

 .އެަމންދޫބ ން ކަނޑައަޅާނަމަ، މަންދޫބ ން

 ާބެލ ަމށް  ކަްނކަން އިންތިޚާބ ގެ މި އިން( އޭސެފް ) ޖަމ އްއިއްޔާ ކ ޅިވަރ ތަކ ގެ ފެތ މ ގެ ބައްރ ގެ އޭޝިއ 

 .އެަމންދޫބ ން ކަނޑައަޅާނަމަ، މަންދޫބ ން

 ްެއމަންދޫބ ން ކަނޑައަޅާނަމަ، މަންދޫބ ން ބެލ ަމށް ކަންކަން އިންތިޚާބ ގެ މި ކޮމިޓީއިން  އޮލިމްޕިކް މޯލްޑިވްސ. 

 ެބޭފ ޅ ން މީޑިއާގ. 

 ެފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ މިއެސޯސިއޭޝަނ ން ޚަރަކާތްތެރިވ މަށް ކަންތައްތަކ ގައި އިންތިޚާބ ގ 

 

 

 ޕްރޮކްސީ ކަނޑައެޅ މާއި ޕްރޮކްސީ ޙަވާލ  ކ ރ ން 
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  އެސޯސިއެޝަންގެ މެމްބަރ ންގެ ތެރެއިން އަހަރީ ޖަލްސާގައި ވޯޓ  ދިނ މަށް ަޝޠ  ފ ރިަހމަވާ މެމްބަރަކަްށ

 ގައި ޕްރޮކްސީއެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރ  ނ ވެވޭނަމަ އެ މެމްބަރެއްގެ ބަދަލ 

  މިގޮތަށް ޕްރޮކްސީ އެއްގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅަން ވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމީ މެމްބަރ ްނގެ ތެރެއިން ިމ

 ޖަލްސާގައި ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިގެންވާ އަދި ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރ ވާ މެމްބަރެކެވެ. 

 ިދޭއް( ޕްރޮކްސީ އާއި  16ވައިވާ މެމްބަރަކަށް ގިނަވެގެން ޙަވާލ  ވެވޭނީ ޖަލްސާގައި ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބ(

 އެވެ. 

  ްގެ ކ ރިން  80:11ވަނަ ދ ވަހ ގެ  81މޭ  6182މިގޮތަށް ޕްރޮކްސީ ޙަވާލ  ކ ރާ މެމްބަރ ންގެ މަޢ ލޫމާތ  ފޯމ

 އެސޯސިއޭޝަނަށް ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

   ޕްރޮކްސީގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާ މެމްބަރަކ  ހާޒިރ  ނ ވިނަމަެވސް އިތ ރ  މީހަކަށް ވޯޓ ލ މ ގެ ފ ރ ޞަތ

 ނ ދެވޭނެއެވެ. 

  ީޝަނ ްނ ކަނޑައަޅާ ފޯރމް ފ ރ މަށްަފހ ، އެފޯރމް ޙަވާލ ކ ރަންވާނީ މިކަމަށްޓަކައި މިއެސޯސިއޭޕްރޮކްސ

 ހ ށަހަޅައިގެންނެވެ. 
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sponsors: 
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 ސޯސިއޭޝަނ ގެ މެންބަރެއް ނޫން.މިއެ ❒  ފ ރިހަމަ މެންބަރެއް.ސޯސިއޭޝަނ ގެ މިއެ ❒
 

           ފ ރިހަމަ ނަން )ދިވެހިްނ(:
           ފ ރިހަމަ ނަން )އިނގިރޭސި(:

         އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކ (:ދާއިމީ 
        ރަށާއި އެކ (:އަތޮޅާއި ) އެޑްރެސް މިހާރ  ދިރިއ ޅޭ

           އައިޑީކާޑ  ނަންބަރ :
           ގ ޅޭނެ ނަންބަރ  )ތައް(:

             ތާރީޚް:
           ސޮއި:
 

 ޓްރެޜަރަރ ❒  ނައިބ  ރައީސް ❒   ރައީސް  ❒
 ކްލަބްތަކ ން ހޮވާ މެްނބަރ ަކމަށް ❒  ކަމަށް ންއާންމ  މެންބަރ ންގެ ތެރެިއން ހޮވާ މެންބަރ  ❒
 

 މެންބަރ ގެ ަމޢ ލޫމާތ : ފ ރިހަމަމެންބަރެއްގެ ގޮތ ގައި ނ ހިމެނޭަފރާތެއްގެ ނަން ހ ށަހަޅާ މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ 
      އެޑްރެސް: ދާއިމީ     ނަން: ފ ރިހަމަ

     ގ ޅޭނެ ނަންބަރ  )ތައް(:    އައިޑީކާޑ  ނަންބަރ :
 އިނގިލީގެ ނިޝާން:      ސޮއި:
 

 މެންބަރ ގެ މަޢ ލޫމާތ : ފ ރިހަމަތާއީދ ކ ރަށްވާ މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ  ތައްމެންބަރެއްގެ ގޮތ ގައި ނ ހިމެނޭަފރާ
      ދާއިމީ އެޑްރެސް:     ފ ރިހަމަ ނަން:

     ގ ޅޭނެ ނަންބަރ  )ތައް(:    އައިޑީކާޑ  ނަންބަރ :
 އިނގިލީގެ ނިޝާން:      ސޮއި:
 

 * މިފޯމާއިއެކ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ަތކެތި ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 
ސައިޒް ޕާސްޕޯޓ  

ފޮޓޯއެއް މިގޮޅީގައި 
 ތަތްކ ރައްވާށެވެ.
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  ްބާތިލްކ ރެވޭނެއެވެ.ފޯރމްގައި ހިމަނަންވާނީ ތެދ  މަޢ ލޫމާތެވެ. ތެދ  މަޢ ލޫމާތ  ނ ހިެމނޭ ފޯރމްތައ 
  ިފޯރމް ފ ރިހަމަ ވެފައިވާނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ އިދާރާއިން ފޯރމް ބަލައިގަންނާނެއެވެ. ނަމަެވސް، ފޯރމްގައ

ހ ރި މަޢ ލޫމާތ  ޗެކްކ ރ މަށްފަހ ، ފޯރމްގައި ތެދ ނޫން މަޢ ލޫމާތ  ހ ރިނަމަ، ފޯރމް ބާތިލްކޮށް، ކ ރިމަތިލެއްވި 
 ވެ. ފަރާތަށް އެކަން އެންގޭނެއެ

  :ިފޯރމާއި އެކ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ 
  ާކ ރިމަތިލައްވާ ފަރާތ ގެ އައިޑީ ކާރޑްގެ އަސްލާއި ކޮޕީ )އަސްލ  ޗެކްކ ރ މަށްފަހ  އަނބ ރ

 (.ރައްދ ކ ރެވޭނެއެވެ
  ެޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯގަނޑެއް.ކ ރިމަލައްވާ ފަރާތ ގ 
  ަމެންބަރ ގެ އައިޑީ މެންބަރެއްގެ ގޮތ ގައި ނ ހިމެނޭަފރާތެއްގެ ނަން ހ ށަހަޅާ މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ ފ ރިހަމ

 ކާރޑްގެ ކޮޕީ.
  ެމެންބަރ ގެ އައިޑީ މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ ފ ރިހަމަ ގޮތ ގައި ނ ހިމެނޭަފރާތައް ތާއީދ ކ ރަށްވާ މެންބަރެއްގ

 ކާރޑްގެ ކޮޕީ.
 ާގ ޅިގެން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ އި މި އިންތިޚާބާއި ގ ޅިގެން މިއެސޯސިއޭޝަނ ގެ އަސާސީ ޤަވައިދ

 އެއްގޮތަށެވެ. ގައިޑްލައިންއާއިމި، ނ ން ޢަމަލ ކ ރާނީރަނގަޅަށްކިޔަން ވާނެއެވެ. މިއެސޯސިއޭޝަ ގައިޑްލައިން
 

           ކ ރިމަތިލާ ފަރާތ ގެ ނަން:
         އައިޑީ ކާރޑް ނަންބަރ :ކ ރިމަތިލާ ފަރާތ ގެ 

 
    ބަލައިގަތް ގަޑި:      ފޯރމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

 
   ސޮއި އަދި ތައްގަނޑ :     ފޯރމް ބަލައިގަތް މ ވައްޒަފ ގެ ަނން:
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 ވަނަ އިންތިޚާބ ގައި  3ވަނަ އަހަރ  ބޭއްވ މަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  6182

 އަޅ ގަނޑ ގެ ފަރާތ ން ވޯޓްލާން ޕްރޮކްސީއެއްގެ ގޮތ ގައި ހާޒިރ ވާ މީހާގެ މަޢ ލޫމާތ  ތިރީގައި އެވަީނއެވެ. 

 

           މެންބަރ ގެ ފ ރިހަމަ ނަން:

           މެންބަރ ގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

          މެންބަރ ގެ އައިޑީކާރޑް ނަންބަރ :

             ތާރީޚް:

 

       ސޮއި:
 

           މެންބަރ ގެ ފ ރިހަމަ ނަން:

           މެންބަރ ގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

          މެންބަރ ގެ އައިޑީ ކާރޑް ނަންބަރ :

           ގ ޅޭނެ ނަންބަރ  )ތައް(:

       ސޮއި:

 ެއައިޑީ ކާރޑްކޮޕީ  މެންބަރ ގ 

 .ީޕްރޮކްސީ އާއި ޙަވާލ ވާ މެންބަރ ގެ އައިޑީ ކާރޑްގެ ކޮޕ 


