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Member Registration Form 1 ެއޯސިސޭއަޝްނަގިއ ަރިޖްސްޓީރުކާރ ޯފްމ 1

The sections marked with * are mandatory * މިނިޝާންޖަހާފައިވާ ބައިތައް ކޮންމެހެންވެސް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ

Personal details އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 Full name* *ފުރިހަމަނަްނ

 Date of birth އުފަންތާރީޚް ނަސްލު*

 E-mail address -މެއިލް އެޑްރެސް އީ

 National ID Number* or Passport Number* * ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު* . ނަންބަރު އައި.ޑީ

Present Address* * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

 House Name / Number ގޭގެ ނަން / ނަންބަރު

 Street މަގު  

 Atoll and Island އަތޮޅާއި ރަށް

 Telephone Number(s) ފޯނު ނަންބަރު / މޯބައިލް

Permanent Address*  If different from the above - ަމތަީގއާިވ ެއްޑެރާހ ަތާފުތަނަމ - * ދާއިމީ އެޑްރެސް

 House Name / Number ގޭގެ ނަން / ނަންބަރު

a

Nationality* 

 Street މަގު

 State/Province, Country އަތޮޅާއި ރަށް / ޤައުމު

 Telephone Number(s) ފޯނު ނަންބަރު 

Employment Details ވަޒީފާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 Designation މަޤާމު

 Name of the Organization ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން

 Address އެޑްރެސް 

 Island, Atoll / Country ރަށް، އަތޮޅު އަދި ޤައުމު

 Telephone Number ފޯނު ނަންބަރު 

 E-mail address އީމެއިލް އެޑްރެސް

Educational Background ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތައް

If you are studying at the moment: މިހާރު ކިޔަވާވިދާޅުވެލައްވަނީނަމަ:

Educational Qualification 
(please write the latest qualification first)

Institution, Country Duration
‐ with year
ތަޢްލީމީ ސަނަދުގެ ނަންމުއްދަތު މުއައްސަސާ، ޤައުމު



Membership and Payment Details* މެމްބަރުންގެ ޤިންތިއާއި ޗަންދާ އާއި ބެހޭ ތަފްޞީްލ*

Membership Categories މެމްބަރުންގެ ގިންތިތައް

 Personal membership (Annual fee MRf 240) ( އަމިއްލަ މެންބަރުން (އަހަރީ ޗަންދާ -/240 ރުފިޔާ

 Student membership (Annual fee MRf 120) ( ދަރިވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން (އަހަރީ ޗަންދާ 120-/ ރުފިޔާ

 Institutional membership (Annual fee MRf 500) ( މުއައްސަސާ މެމްބަރުން (އަހަރީ ޗަންދާ 500-/ ރުފިޔާ

Declaration* * އިޤުރާރު
I hereby apply for Personal / Student  membership of the Maldives Library Association. I declare that to my knowledge 
the information provided on this form is correct and accurate. I agree to observe the conditions of the MLA 

Payments must be made in Maldivian Rufiya. A once off administration fee (MRf 200 for institutions, MRf 100 for personal, and 
MRf 50 for student members) applies to all new  and re‐admitting participants in addition to the annual membership fee. Annual 
membership fee for the different membership categories are shown below. Please choose your membership type from the 
options by ticking the relevant box. 

ނޑުމަކަށްފަހު އެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅޭ މެންބަރުން އަހަރީ ޗަންދާގެ އިތުރުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް  .  އަލަށް، އަދި މެދުކެ ޗަންދާ ދައްކަވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ

. މި  ) ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ އިދާރީ ފީއެއް (މުއައްސަސާ މެމްބަރުން 200ރުފިޔާ، އަމިއްލަ މެންބަރުން 100 ރުފިޔާ އަދި ދަރިވަރު މެންބަރުން 50 ރުފިޔާ

 . . މެމްބަރުކަމަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ފީއަކީ  ކޮންމެ އަހަރަކު ދައްކަންޖެހޭ ފީއެއް ނޫނެވެ

އެދިލައްވާ މެމްބަރޝިޕް ޤިންތި ތިރިގައިވާ ލިސްޓުން އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ ފާހަގައެއް ޖައްސަވާށެވެ.

Please complete the Institutional membership form (Form 2) to register as an institutional member.

އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި މުއްސަސާއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް މުއައްސަސާ ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފޯމު (ފޯމު 2) ފުރުއްވުން އެދެމެވެ.

 Applicant's Name މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭފަރާތުގެ ނަން

 Applicant's Signature މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭފަރާތުގެ ސޮއި

 Date ތާރީޚް

Information އިތުރު މަޢުލޫމާތު

For Office Use Only ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް

 Received Date ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚް

 Name & Signature ސޮއި

 Membership No. މެންބަރޝިޕް ނަންބަރު

 Additional Notes އިތުރު ބަޔާން

މަތީގައިވާ މަޢްލޫމާތަކީ ތެދު މަޢްލޫމާތުކަމަށް އެއްބަސްވެ، އަދި މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރި އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވާޢިދު ކިޔުމަށްފަހު، މި އެސޯސިއޭޝަންގައި  

އަމިއްލަ / ދަރިވަރު  ހައިސިއްޔަތުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށްއެދި ހުށަހެޅީމެވެ.

constitution.

Please submit the completed form with the payment to the Maldives Library Association (office at the National Library, Male', 
Maldives). Please call MLA on 7767707 before you visit the office.

މިފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު މެމްބަރޝިޕްފީއާއިއެކު މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރާ ، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަށްދުކުރެއްވުން 

. ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފޯނު 7767707އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެދެމެވެ

 .Thank you for supporting this Associationމިެއޯސިސޭއަޝަންށ ތިެދްއާވ ަތުރޚީަބްށ ަވަރްށޮބަޑްށ ުޝުކުރެވރަިވެމވެ .


