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 މެމްބަރުކަމަށް އެދޭ ފޯމު ކްލަބު 
 

 (:ފާހަގަޖައްސަވާ ✓އެއްގޮޅީގައި) ފޯރމްހުށަހަޅާބޭނުން .1
 ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު  ކެޓަގަރީ މެންބަރޝިޕް☐ އާކުރުމަށް  މެންބަރޝިޕް☐ މެންބަރަކަށްވުމަށް  އަލަށް☐ 
  
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: ކްލަބާއި .2

         ކްލަބުގެ ނަން )ދިވެހި އަކުރުން(: )ހ( 
         ނަން )އިނގިރޭސި އަކުރުން(: ކްލަބުގެ )ށ( 
      ނަން ކުރުކޮށް ލިޔާނެ ގޮތް )ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިން(: ކްލަބުގެ )ނ( 
         އެޑްރެސް: ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (ރ) 
          ނަންބަރު: ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ބ) 
          :)ތައް( ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު (ޅ) 
          އީމެއިލް އެޑްރެސް:ރަސްމީ  (ކ) 
          ތާރީޚް: ކްލަބް ރަޖިސްޓްރީކުރި (އ) 
         މެންބަރޝިޕް ނަންބަރު )އިނގޭނަމަ(: )ވ( 
 

 ފާހަގަޖައްސަވާ(: ✓މެންބަރަކަށްވުމަށް ހުށަހަޅާ ކެޓަގަރީ )އެއްގޮޅީގައި  .3
 (ކްލަބްތައް ތުމުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ )ފެ ދާއިމީ މެންބަރު  ☐ )ހ( 
 (ކްލަބްތައް އަލަށް ފޯރމް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ހިންގުމަށް ތުމުގެ ޚަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް )ފެ  ވަގުތީ މެންބަރު  ☐ )ށ( 
 

 ފާހަގަޖައްސަވާ(: ✓ދިމާލުގައި / ޚަރަކާތްތަކާއި ޚަރަކާތް) ކްލަބް އެކްޓިވްލީ ބައިވެރިވާ ޑިސިޕްލިން އަދި ޚަރަކާތްތައް  .4
  ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުން )ސަރވައިވަލް ސްވިމިންގ( ☐ .1 
  ސްވިމިންގ ☐ .2 
  ވޯޓަރ ޕޯލޯ  ☐ .3 
  އޯޕަންވޯޓަރ ސްވިމިންގ ☐ .4 
  ޕްލެޓްފޯރމް ޑައިވިންގ ☐ .5 
  ސިންކްރޮނައިޒްޑް ސްވިމިންގ ☐ .6 
  ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. ☐ .7 
     

ރޑް ކްލަބުގެ  .5  މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ރަޖިސްޓަ
        އަހަރުން ދަށުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 11 )ހ( 
      އަހަރުން މަތީގެ ފެތުންތެރިންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ ޢަދަދު: 11 )ށ( 
   ކްލަބުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކޯޗުންނާއި، ސްވިމިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ޢަދަދު: )ނ( 

އަދި  ސޮއި

ނޑު   ތައްގަ
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 ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް  .6

 ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ލިބިފައިފާ ލިޔުމެއްގެ ތަފްޞީލް:ހިންގާ ޤަވައިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޤައުމީ  )ހ( 
          ޚަރަކާތުގެ ނަން: .1  
         ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް: .2  
          ލިޔުމުގެ ނަންބަރު: .3  

 ލިޔުންތައް: ބައިވެރިވެފައިވާ ޚަރަކާތް ނުވަތަ ޚަރަކާތްތަކުގެ އަދި ހިނގަމުންދާ އަހަރު ( އަހަރުދުވަހު 2ފާއިތުވި ) 
ސްވިމިންގ )ދޭއް( އަހަރު އަދި ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2މިބައިގައި ތަފްޞީލް ދޭން ވާނީ، ވޭތުވެ ދިޔަ މީލާދީ 

 މާތެވެ.ސެޓްފިކެޓް، ލިޔުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކްލަބަށްއެސޯސިއޭޝަނުން 
 ފުރަތަމަ ލިޔުން: (ށ) 
          ޚަރަކާތުގެ ނަން: .1  
         ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް: .2  
          ލިޔުމުގެ ނަންބަރު: .3  
 ދެވަނަ ލިޔުން: (ނ) 
          ޚަރަކާތުގެ ނަން: .1  
         ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް: .2  
          ނަންބަރު:ލިޔުމުގެ  .3  
 

 އިތުރު ލިޔުންތަކުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު: (ރ)
             

           
            

   
 :ޔަކަށްވުރެން ގިނަ ނަމަ، އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުން ކުރުމަށް( 9) ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތަފްޞީލް .7

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު  މަޤާމު )ކްލަބުގެ(  އައިޑީ ނަންބަރު  ނަން   # 
 1.               
 2.               
 3.               
 4.               
 5.               
 6.               
 7.               
 1.               
 9.               

ސޮއި އަދި 
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 )އެސޯސިއޭޝަނުން ކުލަބާއި މެދު ކުރާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނީ މި ފޯކަލްޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.( ޕޮއިންޓްކްލަބުގެ ފޯކަލް  .1

           ފުރިހަމަ ނަން: )ހ( 
            މަޤާމް: )ށ( 
           އީމެއިލް އެޑްރެސް: )ނ( 
          :)ތައް( ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު )ރ( 
 
 ފާހަގަ ޖައްސަވާ( ✓ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް )ލިޔުން ހިމެނުމަށްފަހު  .9

 ކްލަބުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ( ☐ )ހ( 
ރޑުގެ ކޮޕީ ☐ )ށ(   ހިންގާ ކޮމޮޓީގެ މެންބަރުންގެ އައިޑީ ކާ
 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރަޖިސްޓްރީ  ☐ )ނ( 
 ކްލަބުގެ ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ☐ )ރ( 
ރަޖިސްޓްރީ ކުރިތާ މީލާދީ އެއް އަހަރު ފުރިހަމަ ވެފައިވާ ކްލަބެއް ނަމަ، ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަނަރ އޮފީހަށް  ☐ )ބ( 

 މުގެ ކޮޕީ.ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަނަރ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު ޅައި،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ހުށަހަ
 ލިޔުންތައް:ޚިދުމަތުގެ  (ޅ) 
 ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ބައިވެރިވުން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ފޮޓޯކޮޕީ  ☐ .1  
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ރާވައި ހިންގާ މުބާރާތެއް ނުވަތަ ޚަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި  ☐ .2  

ވަގުތީ މެންބަރުކަމަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާނީ، އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށް  ކްލަބުތަކުންނުވާ 
 ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެއް ނުވަތަ ޚަރަކާތެއްގެ ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމްއާއި އެކުގައެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދުމަށް،  ☐ )ކ( 
 ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުގެ އަސްލު.

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  .11
 އަހަރީ މެންބަރޝިޕް ފީ: (ހ) 
 މެންބަރުން ކްލަބު ވަގުތީ  ރ51.11 .1  
 މެންބަރުން ކްލަބު ދާއިމީ  ރ511.11 .2  
ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯރމްތައް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނީ، ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަނަރ  31މަހުގެ އެއަހަރެއްގެ މާރޗް  (ށ) 

އޮފީހަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅައި، ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަނަރ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް 
ދުވަހުގެ ކުރީން ހުށަހަޅާ ފޯރމްތައް މިލިޔުމާއި ނުލައި  ވަނަ 31ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އެއަހަރެއްގެ މާރޗް މަހުގެ 

ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، މެންބަރޝިޕް އާކުރަން ހުށަހަޅާއިރު މި ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެނޭނެއެވެ. )ރަޖިސްޓްރީ ކުރިތާ 
 ކުރާއިރުއެވެ.( އަހަރު ފުރިހަމަ ނުވާ ކްލަބްތައް މިލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މެންބަރޝިޕް ރިނިއު 1މީލާދީ 

އެފަރާތަކަށް މެންބަރޝިޕް ފައިސާ ދައްކަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން މެންބަރޝިޕް އާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމައި،  )ނ( 
 އެންގުމުންނެވެ.

ނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ. )ރ(  ނޑެއްގައި އެ ކްލަބެއްގެ ވެރިއެއް ސޮއިކޮށް، ކްލަބުގެ ތައްގަ  މި ފޯރމުގެ ހުރިހާ ގަ

ސޮއި އަދި 

ނޑު   ތައްގަ
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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 

 

 
 އިޤްރާރު  .11
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ،           

މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކްލަބް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 
ޤަވައިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި، އެ ހިންގާ ޤަވާއިދުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އަދި އެކުލަވާލާ 

 އެއްބަސްވަމެވެ.
        ނަން: 
            މާޤާމް: 
ނޑު        ތާރީޚް:   ސޮއި އަދި ތައްގަ

 
 އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބޭނުމަށް: .12
         ފޯރމް ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:  - 
         ފޯރމް ބަލައިގަތް މުއައްޒަފުގެ ނަން: - 

 


