
 

ގެ ފުރުޞަތުޯލން މުގެތައުލީމަތީ  ކޮލެޖްގެ ލީކްކް  
 

 

 

ހުރިހާ ކޯސްތަކަކަށް ވާނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  ހިންގާ ކޮލެޖުގައި ކްލީކް ގެ ތައުލީމީ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތުކޮލެޖު ކްލީކް

މި  އެވެ. 05ކޯސް ފީ ގެ % ކަންޖެހޭނީކޮލެޖަށް ދައްމި ލޯނުގެ ދަށުން، ދަރިވަރަކު ޯކހުގައި ކިޔަވަމުންދާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ފޯރުކޮށްދޭނީ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުންެނވެ. ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން މި ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާގެ އެހީ އަކީ  05ބާކީ % މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
  ދަރިވަރުގެ ކޯސް ނިމުމަށްފަހު ކަނޑައެޅޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އަނބުާރ ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެކެވެ.

 

ފުރުޞަތު 54 އަހަރަކަށް  
 

ތަކުގެ އަދަދު ލޯނުގެ ފުރުޞަތު  

ކޮލެޖަށް އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނަށް  ކްލީކް•   
ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އައު ލެވެލްއަކަށް އެ ސެމިސްޓަރ ގައި  ކޮލެޖުގައި ކްލީކް• 

 ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް 
 

ލޯނުގެ ފުރުޞަތަށް ކުރިމަތި 
ފަރާތްތައް ލެވޭނެ   

ބަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.ރާއި ކާމިޔާތަޢުލީމީ ފެންވަލިބިފައިވާ  •  
ލޯނުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ އެ ދަރިވަރަކާއި އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.•   
އެވެ.ރެއްގެ ހާޒިރީ އަށް ބެލޭނެގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއް ނަމަ، އެ ދަރިވަކޮލެޖު ކްލީކް•   
އެވެ.ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެވަޒީފާގައި އުޅޭ •   
އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ިކޔަވަން އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.•   
ކިޔެވުމަށްޓަކައި މާލެ ބަދަލުވާ ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެެއވެ.•   
 

ލޯނުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި 
ކަންކަން އިސްކަންދެވޭނެ  

 
 

 

 

 



 ލޯނުގެ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ކިޔެޭވނެ ކޯސްތަކާއި، ލޯނުގެ ގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް

 

އިންސްޓޯލްމަންޓް  05ގެ  065/-  
 
 

 އިންސްޓޯލްމަންޓް، 0)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
އިންސްޓޯލްމަންޓް( 0މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު   

އިން އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިއުކޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް  3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން ސޯޝަލް ސަރވިސަސް  3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް  3ސެޓްފިކެޓް •   
ޓިންގއިން މަރކެ 3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް 3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  3ސެޓްފިކެޓް •   
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް  44ގެ  005/-  
 
 
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް،  04)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
އިންސްޓޯލްމަންޓް( 04މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު   

ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިއުކޭޝަންއެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އަރލީ •   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް •   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް •   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް•   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ސޯޝަލް ސަރވިސަސް •   
ޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްއެޑްވާންސް•   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މަރކެޓިންގ•   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް•   
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް  44ގެ  0505/-  
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް،  04)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
އިންސްޓޯލްމަންޓް( 04މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު   

 
އިންސްޓޯލްމަންޓް  44ގެ  0305/-  
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް،  04)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
އިންސްޓޯލްމަންޓް( 04މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު   

 
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް  44ގެ  0305/-  

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ •   
 
 
 
 

ޑިޕްލޮމާ އިން އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ •   
 
 
 
 

އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން •   



 
އިންސްޓޯލްމަންޓް،  04)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
އިންސްޓޯލްމަންޓް( 04މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު   

 
އިންސްޓޯލްމަންޓް  24ގެ  0305/-  
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް،  36)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
އިންސްޓޯލްމަންޓް( 36މުމަށްފަހު މުއްދަތު ނި  

 

 
 
 
 

އަހަރު( 3) ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޯރމޭޝަްނ ޓެކްނޮލޮޖީ•   
  

އިންސްޓޯލްމަންޓް  44ގެ  0405/-  
 
އިންސްޓޯލްމަންޓް،  04ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި )

(އިންސްޓޯލްމަންޓް 04މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު   
 

ކޮލެޖް ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  ކްލީކް•   
ކޮލެޖް ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  ކްލީކް•   
ކޮލެޖް ޑިޕްލޮމާ އިން މަރކެޓިންގ  ކްލީކް•   

 
އިންސްޓޯލްމަންޓް 44ގެ  0055/-      
     

 
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް  44ގެ  0635/-     
   

 
 

 
އިންސްޓޯލްމަންޓް  44ގެ  0205/-  
 
 

 
އިންސްޓޯލްމަންޓް،  04)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
އިންސްޓޯލްމަންޓް( 04މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު   

 

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  4ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•   
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ އެޗް.އާރ.އެމް  4ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
އެންްޑ މަރކެޓިންގޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  4ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
 

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  0ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•   
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ އެޗް.އާރ.އެމް  0ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ މަރކެޓިންގ 0ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
 
 

މާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕްލޮ 6ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•   
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ އެޗް.އާރ.އެމް  6ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ މަރކެޓިންގ 6ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
 
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް  24ގެ  4545/-  
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް،  36)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
(އިންސްޓޯލްމަންޓް 36މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު   

 

ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ބީ.ބީ.އޭ(•   
ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ބީ.ބީ.އޭ( އެޗް.އާރ.އެމް•   
ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ބީ.ބީ.އޭ( މަރކެޓިންގ•   
ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެކައުންޓަންސީ އެންޑް ފައިނޭްނސް•   
 



އިންސްޓޯލްމަންޓް  44ގެ  4505/-  
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް،  04)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
އިންސްޓޯލްމަންޓް( 04މުއްދަތު ނިމުމަށްފަހު   

 
އިންސްޓޯލްމަންޓް  5ގެ  4505/-  
 

އިންސްޓޯލްމަންޓް،  4)ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި 
އިންސްޓޯލްމަންޓް( 4ނިމުމަށްފަހު  މުއްދަތު  

 

ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަންސް )ކެޓް(•   
 
 
 
 

އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ނޮލެޖް ލެވެލް•   
 

 


