Central Library
The Maldives National University
Rahdhebai Higun, Machangolhi, Male' 20-04, Maldives, Tel: 3345164

3345164 :cnOf

Library Member Registration
Form

cmOf Edea cSmw uvcSn
w cnurwbcmem Irwrcbiawl

utWm UluAwm egutWrwfEdea

Your personal details

)ްޔޫ އައިޑީ ނަންބަރު (ކާރޑްގައިވާގޮތަށ.ްއެނ.ްއެމ

MNU ID Number (As it is in the card)

ުރަށްވެހިކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ

National ID Number or Passport Number
Have you registered before?

LB - 01

OTofeg urwvirwd

Irwrcbial
w clwrcTcnes
ITisrwvinuy Imuaqw egEjcaWrihevid
ejcaWrihevid ,elWm ,iLogcnwCcawm ,cnugih iab
w edcawr

ެއާއެކެވ

Yes

ެނޫނެކެވ

No

މީގެ ކުރިން ލައިބްރަރީގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވޭތަ؟
ްފުރިހަމަނަނ

Full name

ު މަރުކަޒ/  ސެންޓަރ/ ީފެކަލްޓ

Faculty / Center / Division
Present Address

ް މިހާރުގ ެ އެޑުރެސ

House Name & Street

ުގޭގެނަން އަދި މަގ
ްއަތޮޅާއިރަށ

Atoll and Island
Permanent Address

ް ދާއިމ ީ އެޑުރެސ

House Name / No.

ު ނަންބަރ/ ްގޭގެނަނ

Street, State, Country

ް އަތޮޅާއި ރަށ،ުމަގ

Telephone Number(s)

ްފޯނު ނަންބަރުތައ
ްއާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އީމޭލ

Frequently Used E-mail

ްދެވަނަ އީމޭލ

Alternative E-mail

ް މެމްބަރުގ ެ ބާވަތ

Member Type
ް  އެކަޑެމިކAdministrative

Academic

ީއިދާރ

Alumni

ިއެލަމްނައ

ަޚާއްޞަ ހުއްދ

ް ކައުންސިލSpecial Permission

Council

cSn
w cnurwvirwd inwkeamw wh

For Students Only

.ެ) ފާހަގައެއް ޖަހާށެވP( ިކޯހުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ގޮޅީގައ

Please put a ( P ) tick to indicate the level of the Course
Foundation

ްސެޓްފިކެޓ

Certificate

ީޑިގްރ

Degree

ްޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓ

Post Graduate

Diploma

ާޑިޕްލޮމ

PHD

ީޑ.ްއެޗ.ީޕ
ްކޯހުގެ ފުރިހަމަ ނަނ

Full Title of the Course
The above course commenced in

Yr

Semester

ުއަހަރ

ސެމެސްޓަރ

.ެ) ފާހަގައެއް ޖަހާށެވP( ިކޯހުގެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ގޮޅީގައ

Please put a ( P ) tick to indicate the duration of the Course
1 Yr

ު އަހަރ1

ީމަތީގައިވާ ކޯސް ފަށާފައިވަނ

ު އަހަރ2

2 Yrs

ު އަހަރ3

3 Yrs

ު އަހަރ4

4 Yrs

cnudea cSaw wdcauh egumuruk cnunEb Irwrcbiawl

Request for Access Library

I hereby agree to abide by the "Library Rules & Regulations" of The Maldives National University and " Database User Agreement" provided on the
verso page.

ް އަޅުގަ ނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގ ެ ޤައުމ ީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގ ެ ޤަވާއިދުތަކާއ ި ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރުމަށ ް ހަދާފައިވ ާ "ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކުގ ެ އިޤްރާރ ު" (އަނެއް ފުށުގައިވ ާ) ޤަބޫލުކޮށ
.ެ އެއާއިއެއްގޮތަށ ް ޢަމަލުކުރުމަށ ް އެއްބަސްވަމެވ
Request Access to

OPAC (Library Catalogue)

EBSCO Database

HINARI Database

Lexis Nexis

ިސޮއ

Signature

ްތާރީޚ

Date

cSmw unEb eguhIfoa inwkeamw wh

For Office Use Only
Received Date
Record Created & System Entry Done

ް ފޯމ ް ބަލައިގަތ ް ތާރީޚ
Yes

Authorized by

ްފޯމާއި ހަވާލުވިފަރާތ

Received By:

ެއާއެކެވ

No

ެނޫނެކެވ

ިރެކޯރޑް އުފައްދާ ސިސްޓަމަށް އަޅާފައ
ާ ނޫނެކޭނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވ

If No please state the reason
Date of Entry

ްއެކްސެސް ދިނުމަށ ް އެދ ޭ ބައިތައ

ްމަޢުލޫމާތުއެޅި ތާރީޚ

Entered By:

ްމަޢުލޫމާތު އެޅިފަރާތ
ctWrwf cnidwdcauh

Database User Agreement
This Database User Agreement ("Agreement") governs the use and disclosure of data which are included in subscribed
databases maintained by the MNU Library. The databases may change from time to time depending on the requirement of
the academic community of MNU.
I accept the following terms and hereby provide the following affirmations when using the databases:

* Acknowledge and affirm that I am personally responsible for compliance of international and local copyright
laws when using the databases.

* I will not release or disclose username and password allocated for databases, and will take all necessary and
reasonable precautions to prohibit others from using it without formal registration in the MNU Library.

* I will not attempt to tamper or manipulate the database software used by the hosting agent in any form which
is not authorized.

* I will not redistribute material by posting on any website or other publically-accessible online repository. I will
assure that this material will be used only for academic purposes within the limitations and cannot make any
financial gain using any of the material in the databases.

ު ޑޭޓާބޭސ ް ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކުގ ެ އިޤްރާރ
ޭ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކުގ ެ އެގްރީމަންޓ ް އިން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ޗަންދާ ދައްކައިގެނ ް ހޯދާފައިވ ާ ޑޭޓާބޭސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވ
ި  ޑޭޓާބޭސް ތަކަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ޚަރަކާތްތަކާއ ި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ އެއްޗަކަށްވާތީވ ެ ފަހަރުގައ.ެ ކަންތައްތަކާއ ި މަނާކުރެވ ޭ ކަންކަން އަންގައިދޭނެއެވ
.ެބޭނުންކުރ ާ ޑޭޓާބޭސްތައް ބަދަލުވުމަކީ ވެދާނޭ ކަމެކެވ
.ެ އަހުރެނ ް ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރ ާ މީހެއްގ ެ ހައިޞިއްޔަތުނ ް ތިރީގައިވ ާ ކަންކަމާއ ި އެއްބަސްވަމެވ
.ެ* ޑޭޓާބޭސްތައް ބޭނުންކުރުމުގައ ި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގ ެ ކޮޕީރައިޓ ް ޤާނޫނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށ ް ހިތާނަމެވ
ް އަދި ލައިބްރަރީގައ ި ރެޖިސްޓަރނުވާ ފަރާތްތަކުން ޔޫސަރ ނޭމ.ެމ އަދި ޕާސްވާ ރޑް އެހެންފަރާތްތަކަށ ް ނުދޭނަމެވ
ް ޭ* އަހަންނަށް ދޫކުރ ާ ޔޫސަރ ނ
.ެއަދި ޕާސްވާ ރޑް ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރު ނުދޭނަމެވ
ް* ޑޭޓާބޭސްތައް ހޯސްޓްކޮށްފައިވ ާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ޑޭޓާބޭސް ސޮފްޓްވެއަރއަށް ގެއްލުމެއ ް ލިބޭފަދަ ކަމެއް އަދި އެބަދަލުކުރުމަށ ް މަސައްކަތ
.ެ ނުކުރާނަމެވ
ޭ މީގެތެރޭގައ ި ހިމެނ.ެ * ޑޭޓާބޭސްތަކުގައ ި ހިމެނޭ މެޓީރިއަލް ބޭނުންކުރާނީ ހުއްދަކުރެވ ޭ ހުދޫދުގެތެރޭގައ ި ހަމައެކަނި ތަޢުލީމީ ހަރަކާތްތަކަށެވ
ި އަދ.ެ އން ޑިޕޮޒިޓަރީއެއްގައ ި ޝާއިޢު ނުކުރާނަމެވ
ި ައެއްވެސ ް މެޓީރިއަލްއެއ ް އެއްވެސ ް އެހެން އޮންލައިން ޑޭޓާބޭސްއެއްގައ ި ނުވަތަ އޮންލ
.ެޑޭޓާބޭސްތަކުގެ މެޓީރިއަލް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސ ް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ނުހޯދާނަމެވ

.ެ  ޑޮކިޔުމަންޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވ1 ްމިފޯމާއި އެކު ތިރީގައިވ ާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސ
ަޔޫ އައިޑީކާ ރޑް ނުވަތ.ްއެނ.ް ސްޓާފުންގެ އެމ/ ެ * ދަރިވަރުގ
ަ* އޮފަރ ލެޓާރ ނުވަތ
ް* ރެޖިސްޓްރޭޝަނ ް ސްލިޕ

