`

cscviDclOm cfoa cnwxEaisOsea gcnimivcs
Swimming Association of Maldives
since 1983

www.swimming.org.mv

މެންބަރޝިޕް އައުކުރުމއި ،ފައިސ ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅ ފޯރމް
.1

.2

މެންބަރއި ބެހޭ މަޢުލޫމތު:

މެމްބަރުގެ
ޕސްޕޯރޓް

(ހ)

ފުރިހަމަ ނަން (ދިވެހި އަކުރުން):

(ށ)

ފުރިހަމަ ނަން (އިނގިރޭސި އަކުރުން):

(ނ)

ދއިމީ އެޑްރެސް:

(ރ)

އައިޑެންޓިޓީ ކޑު /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު:

(ބ)

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

(ޅ)

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

(ކ)

މީލދީ އުފަން ތރީޚް:

(އ)

އުމުރު:

(ވ)

މެންބަރޝިޕް ނަންބަރު:

ސައިޒްގެ ފޮޓޯ

ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް

ފއިތުވި  2އަހަރުދުވަހއި ،ހިނގަމުންދ އަހަރު ބައިވެރިވެފައިވ ޚަރަކތް ނުވަތަ ޚަރަކތްތަކުގެ ލިޔުންތައް:
(ށ)

(ނ)

ފުރަތަމަ ލިޔުން:
.1

ޚަރަކތުގެ ނަން:

.2

ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވ ތރީޚް:

.3

ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:

ދެވަނަ ލިޔުން:
.1

ޚަރަކތުގެ ނަން:

.2

ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވ ތރީޚް:

.3

ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:

(ރ)

އިތުރު ލިޔުންތަކުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމތު:

(ބ)

ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ މެންބަރެއްތޯ (އެއް ގޮޅީގައި ✓ ފހަގަޖައްސަވ)
☐ ނޫން ☐ ސީނިއަރ ސްކޮޑް ☐ ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ☐ މސްޓަރސް ސްކޮޑް

.3

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް (ލިޔުން ހިމެނުމަށްފަހު✓ ފހަގަ ޖައްސަވ)
(ހ)

☐  1ޕސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯ ގަނޑު (ފޯރމުގައި ތަތްކުރުމަށް)

ސޮއި
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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
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އިތުރު މަޢުލޫމތު
(ނ)

(ށ)
.0

އަހަރީ މެންބަރޝިޕް ފީ:
.1

05.55ރ

ވަގުތީ މެންބަރުން

.2

155.55ރ

ދއިމީ މެންބަރުން

.3

355.55ރ

ހިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ،އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ މެންބަރުން

.4

055.55ރ

އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރުން އަދި ،ދއިމީ ކްލަބް މެންބަރުން

މި ފޯރމްގެ ހުރިހ ގަ ނޑެއްގައި ސޮއިކުރަން ވނެއެވެ.

އިޤްރރު
މި ކްލަބް/އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވ

،

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރޝިޕް އައު ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި ،ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން
އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގ ޤަވއިދއި ،އެ ހިންގ ޤަވއިދުން ބރުލިބިގެން އެކުލަވލފައިވ އަދި އެކުލަވލ ޤަވައިދުތަކަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

ތރީޚް އަދި މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅ މީހގެ ސޮއި ނުވަތަ

ތރީޚް އަދި ބެލެނިވެރިޔގެ ސޮއި ( 11އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީންގެ)

ކްލަބްގެ އިސްވެރިއެއްގެ ނަން ،މަޤމް ސޮއި އަދި ތައްގަ ނޑު
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އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބޭނުމަށް:
-

ފޯރމް ބަލައިގަތް ތރީޚއި ގަޑި:

-

ފޯރމް ބަލައިގަތް މުއައްޒަފުގެ ނަން:

-

މެންބަރޝިޕްއަށް ދެއްކި ފައިސގެ ޢަދަދު:

-

ރިސިޓް ނަންބަރު:

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

