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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 

 

 އިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރުކަމަށް އެދޭ ފޯމު 
 

 ފާހަގަޖައްސަވާ(:  ✓)އެއްގޮޅީގައި ފޯރމް ހުށަހަޅާ ބޭނުން   .1
ނުވަތަ  މެންބަރޝިްޕ ކެޓަގަރީ  ☐ މެންބަރޝިްޕ އާކުރުމަށް  ☐ އަލަށް މެންބަރަކަށް ވުމަށް  ☐ 

 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް 
 

 މެންބަރާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:  .2
         ފުރިހަމަ ނަން )ދިވެހި އަކުރުން(:  )ހ(  
         ފުރިހަމަ ނަން )އިނގިރޭސި އަކުރުން(:  )ށ(  
           ދާއިމީ އެޑްރެސް:  )ނ(  
       ނަންބަރު: އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު/ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  )ރ(  
          ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  )ބ(  
           އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ޅ(  
           މީލާދީ އުފަން ތާރީޚް:  )ކ(  
            އުމުރު: )އ(  
         (:  ނގޭނަމަމެންބަރޝިްޕ ނަންބަރު )އި )ވ(  
 

 ފާހަގަޖައްސަވާ(:  ✓ )އެއްގޮޅީގައި   މެންބަރަކަށް ވާން ހުށަހަޅާ ކެޓަގަރީ .3
 އަހަރު ފުރިފައިވާ މެންބަރުން  18ތުމުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ، )ފެ ދާއިމީ މެންބަރު ☐ )ހ(  
އަހަރުން ދަށުގެ މެންބަރުންނާއި، ފެތުމުގެ   18ތުމުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ )ފެ  ވަގުތީ މެންބަރު ☐ )ށ(  

 ( ޚަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަލަށް ފޯރމް ހުށަހަޅާ މެމްބަރުން
 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު  ☐ )ނ(  
 . ނަންބަރުގެ )ނ( ފުރިހަމަ ކުރުމަށް( 5. ވަނަ ނަންބަރު ފުރިހަމަ ނުކޮށް، 4)އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރު  ☐ )ރ(  
 . ނަންބަރުގެ )ނ( ފުރިހަމަ ކުރުމަށް( 5. ވަނަ ނަންބަރު ފުރިހަމަ ނުކޮށް، 4)ޝަރަފްވެރި މެންބަރު   ☐ )ބ(  
 . ނަންބަރުގެ )ނ( ފުރިހަމަ ކުރުމަށް( 5. ވަނަ ނަންބަރު ފުރިހަމަ ނުކޮށް، 4)ލައިފް މެންބަރު   ☐ )ޅ(  

 

 : )ހ( އަދި )ށ( ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  މެންބަރަކަށްވާން ހުށަހަޅާ ދާއިރާ .4
 ފާހަގަޖައްސަވާ(:   ✓ގިންތި )އެއް ގޮޅީގައި  )ށ(  ފާހަގަޖައްސަވާ(:  ✓ކުޅިވަރު ޑިސިްޕލިން )އެއްގޮޅީގައި   )ހ(  
 ފެތުންތެރިއެއް / ކުޅުންތެރިއެއް  ☐ .1  ސްވިމިންގ  ☐ .1  
 ކޯޗު  ☐ .2  ވޯޓަރ ޯޕލޯ  ☐ .2  
 ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް / ރެފްރީ  ☐ .3  ސްވިމިންގ އޯަޕންވޯޓަރ  ☐ .3  
 އިންސްޓްރަކްޓަރ  ☐ .4  ްޕލެޓްފޯރމް ޑައިވިންގ  ☐ .4  
ސްވިމިންގ ނުވަތަ ސްެޕޝަލް  -ެޕރަ ☐ .5  ސިންކްރޮނައިޒްޑް ސްވިމިންގ  ☐ .5  

ސްވިމިންގ ފެތުންތެރިއެއް /  
 ކުޅުންތެރިއެއް 

 

މެމްބަރުގެ 
ޕާސްޕޯރޓް  
 ސައިޒްގެ ފޮޓޯ

 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 

 

 ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް  .5
 : ތަފްޞީލް  މެއްގެޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ލިބިފައިފާ ލިޔުހިންގާ ޤަވައިދުގައި ބަޔާންކުރާ   )ހ(  
          ޚަރަކާތުގެ ނަން:  .1  
         ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް:  .2  
          ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:  .3  

 ލިޔުންތައް:   ބައިވެރިވެފައިވާ ޚަރަކާތް ނުވަތަ ޚަރަކާތްތަކުގެ އަދި ހިގަމުންދާ އަހަރު  ( އަހަރުދުވަހު  2ފާއިތުވި ) 
)ދޭއް( އަހަރު އަދި ހިނގަމުންދާ   2ތަފްޞީލް ދޭން ވާނީ، މެންބަރަކަށްވާން ހުށަހަޅާ ދާއިރާއަކާއި ގުޅޭ، ވޭތުވެ ދިޔަ މީލާދީ  ތިރީގައި

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް، ލިޔުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. 
 ފުރަތަމަ ލިޔުން:  ( ށ) 
          ޚަރަކާތުގެ ނަން:  .1  
         ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް:  .2  
          ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:  .3  
 ދެވަނަ ލިޔުން:  ( ނ) 
          ޚަރަކާތުގެ ނަން:  .1  
         ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް:  .2  
          ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:  .3  

 ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު: އިތުރު ލިޔުންތަކުގެ ނުވަތަ  ( ރ) 
             

           
            

   ފާހަގަޖައްސަވާ( ✓)އެއް ގޮޅީގައި  ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ މެންބަރެއްތޯ   )ބ(  
 މާސްޓަރސް ސްކޮޑް  ☐      ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ☐     ސީނިއަރ ސްކޮޑް  ☐     ނޫން  ☐  

 

 ނުފުރޭ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ( އަހަރު  18ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު ) .6
          ބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން:  )ހ(  
          ބެލެނިވެރިޔާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:  )ށ(  
           ހުރި ގާތްކަން:  )ނ(  
          ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  )ރ(  
           އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ބ(  

   

 ފާހަގަ ޖައްސަވާ(  ✓ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް )ލިޔުން ހިމެނުމަށްފަހު  .7
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ގެ ކޮީޕ ☐ )ހ(  
ކުޅުންތެރިއެއް ނަމަ، އެކަން އަންގައިދޭ  ސްވިމިންގ ނުވަތަ ސްެޕޝަލް ސްވިމިންގ ފެތުންތެރިއެއް ނުވަތަ -ެޕރަ ☐ )ށ(  

 ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް.
 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 

 

 ( ފޯރމުގައި ތަތްކުރުމަށް ) ޕާސްޯޕރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯ ގަނޑު  1 ☐ ( ނ) 
 ޚިދުމަތުގެ ލިޔުންތައް:  ( ރ) 
 .ފޮޓޯކޮީޕ  / ލިޔުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ބައިވެރިވުން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ☐ .1  
 ކޯޗުން އަދި އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮީޕ މިފޯރމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ☐ .2  
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ރާވައި ހިންގާ މުބާރާތެއް ނުވަތަ ޚަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި   ☐ .3  

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

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  .8
ޤަވާއިދުގައިވާ މެންބަރު ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހަކު މެންބަރަކަށް  ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ   )ހ(  

 ވާން ބޭނުންވާ ކެޓަގަރީ އަދި ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނީ އެ މެންބަރެކެވެ. 
 ކޮންމެވެސް އެއް ދާއިރާއަކުންނެވެ. މެންބަރުން ހުށަހަޅާ  ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް މެންބަރޝްިޕ ދޫކުރެވޭނީ  )ށ(  
 އަހަރީ މެންބަރޝިްޕ ފީ:  )ނ(  
 ވަގުތީ މެންބަރުން  ރ 50.00 .1  
 ދާއިމީ މެންބަރުން  ރ 100.00 .2  
 ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ، އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ މެންބަރުން  ރ 300.00 .3  
 ކްލަބް މެންބަރުންއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރުން އަދި، ދާއިމީ  ރ 500.00 .4  
މެންބަރޝިްޕ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ އެސޯސިއޭޝަނުން މެންބަރޝިްޕ އާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމައި، އެފަރާތަކަށް   )ރ(  

 އެންގުމުންނެވެ. 
އަހަރު ނުފުރޭ ނަމަ،   18މި ފޯރމްގެ ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. މެންބަރަކަށް ވާންހުށަހަޅާ ކުއްޖާއަށް  )ބ(  

 ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި ސޮއިކުރާނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.   
 

 އިޤްރާރު  .9
،        އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ   

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

 ޤަވައިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. 
 
 

     

 
 

     
 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީންގެ(  18ބެލެނިވެރިޔާގެ ސޮއި )ތާރީޚް އަދި  މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާގެ ސޮއި ތާރީޚް އަދި 

     

 އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބޭނުމަށް:  .10
         ފޯރމް ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:   - 
         ފޯރމް ބަލައިގަތް މުއައްޒަފުގެ ނަން:  - 

 


