Maldives Ports Limited Scholarships 2022
މި ސްކޮލަރސިޕްއާ ގުޅޭގޮތުން އެގެންޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތު
 ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކީމަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ލޯނު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާނަމަ މި ސްކޮލަރޝިޕްފުރުޞަތަށް

އެޕްލިކޭޝަން

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕްއަށް

އަދި

ނޮމިނޭޓްވުމުން

ލޯނުގެ

ފުރުސަތު

ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ.
 އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ކެޑިޑޭޓުން  4އަހަރުގެ މުއްދަތައް އެމް.ޕީ.އެލް އަށް ބޮންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.ކރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް
 މި މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ުނަންގަވާފައިވާނަމަ ޑިޕޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ،
ކރިން ކިޔެވި ލެވަލްއަށްވުރެ މަތީ ލެވަލްއެއްގެ ކޯހެއް
ޑިފޯލްޓެއްނެތި ގަވާއިދުން ލޯން ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންު ،
ކިޔެވުމަށާއި ،އަދި ކޯހުގައި ކިޔަވާ މުއްދަތުގައިވެސް ،ގަވާއިދުން ލޯނު ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން
ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕްގއި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ ބަދަލު ަ
ބ
ލ ޭ
ނ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ި
ޓން ނޮމިނޭޓް ކުރާ ީ
 މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭ ުޓރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާނެއެވެ.
ޓދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި މިނިސް ް
ނނެވެ .މިގޮތަށް ޕޮއިން ް
ތަރުތީބު ް
 ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ،އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންށ (އެޗް.އެސް.ސީ
އވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަ ް
ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބަ ި
އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް) ބެލެވޭނެއެވެ.
 ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންޕޮއިންޓްގެ

ގޮތުން

އެއްވަރުވާނަމަ،

ކެންޑިޑޭޓު

ހޮވުމުގައި

އިސްކަންދޭނީ

ބެޗްލަރސް/މާސްޓަރސް

ޑިގްރީ

ގމިނަށެވެ.
ޚދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ދި ު
ނިންމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ި
 ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓީރިއާ މިމިނިސްޓްރީން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާތަފާތުނަމަ ،އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .ނޫންނަމަ ،ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި މިނިސްޓްރީން
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.
ވ
ވނީ އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައި ާ
 އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުން ަސަނަދެއްނަމަ ،އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ލ
ށފައިވާ ޕްރޮވިޝަނަ ް
ނ ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮ ް
ކރިން ބޭނު ް
ޓފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ު
 ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީން ސެ ްގ
ށހަޅާނަމަ ،އެއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ެ
ސެޓްފިކެޓެއް /ލިޔުމެއް ސެޓްފިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ހު ަ
އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 -ހުށަހަޅުއްވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކީ (ޕްރޮވިޝަނަލް ކަމުގައި ވިޔަސް) ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް

ޓކުރައްވާފައެވެ.
ވނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވެލިޑޭ ް
ނަމަ ،އޮންނަން ާ
ނޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ ،އަސްލާއެއްގޮތަށް
 އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަ ްދެފުށުގެ ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
މނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިޤްރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
 ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި ިމށްފަހު ،މަދުވެގެން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން
 ކޯހަކަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވު ަވނެއެވެ.
ނގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަން ާ
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭ ެ
ނ
 ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރީން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ" ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ުރތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު
ހފައި ދޫކޮށްލާ ފަ ާ
ގ ބޭނުން ނު ި
ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު ެ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
ވ
ނ ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓް ާ
 "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަ ްލ
ކެންޑިޑޭޓުން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސް ު
ނ
ވ ް
ފނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެ ު
ހށް ޮ
ނނެވުމުން އަވަ ަ
މނިސްޓްރީން ފަހުން ދެ ް
ހުށަހަޅުއްވަން މި ި
އެދެމެވެ.
ލސްޓު ،މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ިނ
ހއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓު ް
 ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މު ިއނިންގް ނީޑްސް ލިސްޓާއި ،ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި،
ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި ،ނޭޝަނަލް ޓްރެ ި
އވެ.
ނނާނެ ެ
ލބެން ހު ް
އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގެ ރިސޯސަސް ޓެބުން ި

