
  5އެނެކްސް 

 ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު  އެކަޑަމިކު ޕޮއިންޓު 

ނޑުތަކެވެ.  އެހީ ޭދނެމާލީ ދަށުން،  ގެ"ވިނަވި" ސްކީމު މިއީ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ނޑައެޅުމުގައި ބެލޭނެ މިންގަ ދަރިވަރުން ކަ
އެދޭ ދަރިވަރުންގެ ކިބާގައި ކޯހުގައި  މާލީ އެހީއަށްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ގައި  2ސް ން.ކިޔޫ.އެފް. މިއުޞޫލުގެ އެނެކުބައިވެރިވުމަށް ދަށްވެގެން ބޭނުްނވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުްނނަންާވނެއެވެ. އެމް.އެ
ތިލާ އެވަނީއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނަރސިންގ އަދި މެޑިސިން ނުވަތަ ހެލްތު ދާއިރާގެ  އެހެނިހެން ކޯސްތަކަށް ކުރިމަ

ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ކޯހުގައި ބޭނުންވާ ނަރސިންގ ކައުްނސިލް އަދި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ނުވަތަ ހެލްުތ 
 ބޯޑުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރު ހުްނނަންވާނެއެވެ. 

ރުތީބު ކުރުމަށްފަހު ތަ ލިބޭ ފަރާތްތައް އިސްކޮށް ިލސްޓުޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މާލީ އެހީ ނު
ލިބޭ ދަރިވަރުްނނަްށ މަށްފަހު އެންމެ މަިތން ޕޮއިންޓުދިނު  އިވާ މިންަގނޑަށް ބަލައި ޕޮއިންޓުތިރީގައިވާ ތާވަލުގަ
 އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

ނޑު   އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް މަލީ އެހީދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަ

# CRITERIA POINTS 

1 Academic Score 25 

 

 ސްކޯރ ފެންވަރު ނުވަތަ އެކަޑަމިކު  .ތަޢުލީމީ 1

މިބަޔަްށ  ލިބޭނެއެވެ. ންނަނިވި ގޮތުގެ މަީތން ޕޮއިންޓުދަރިވަރު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ަބލާ، އަ 
ނޑައެޅިފައިވަނީ ޖުމު  ޕޮއިންޓެވެ.  25ލަ ކަ

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސްކޯރ ހަދާނެގޮތް  ލީމީ ފެންވަރު ނުވަތަ އެކަޑަމިކު ތަޢު 

 ޖީ.ސީ.އީ. އޯ.ލެވެލް އާއި އޭ.ލެވެލް ފެންވަރުގެ ދަރިވަރުން ހުށައަޅާ ކޯސްތައް: ހ. 

ރީއާއި ޑިޕްލޮމާގެ ކޯސްތަކަށް ުރގެ ކޯސްތައް ހެދުމަށްފަހު ޑިގުޖީ.ސީ.އީ. އޯ.ލެވެލް އާއި އޭ.ލެވެލް ހެދުމަށްފަހު ނުަވތަ އެފެންވަ
 6ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ އޯ.ލެވެލްގެ އެންމެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ސްކޯރހެދުމަށް ޕޮއިންޓު ރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ އެކަޑަމިކުކު

ދެވޭީނ މުގައި ވަކިމާއްދާތަކަށް ޕޮއިންޓުސްކޯރހެދު މާއްދާއަށެވެ. އެކަޑަމިކު 3ނގަޅު އޭ.ލެވެލްގެ އެންމެ ނަތީޖާ ރަ މާއްދާއަށާއި
ނޑަށް ަބލައިެގންނެވެ. ޖީ.ސީ.އީ. އޯ.ލެވެލްގެ ާފސް ގްރޭޑެއްކަމު ގްރޭޑުން ފެށިގެން ަމތީ  Cގައި ބެލެވޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަ

ދެވޭީނ  ން މަތީގެ ްގރޭޑްތަކެވެ. ޕޮއިންޓުގްރޭޑުން ފެށިގެ Eގްރޭޑްތަކެވެ. އަދި ޖީ.ސީ.އީ. އޭ.ލެވެލްގެ ފާސް ކަމުގައި ބެލޭނީ 
 ހަމައެކަނި ފާސްވެފައިވާ މާއްދާތަކަށެވެ. 

Grades O/L & SSC A/L & MNQF 

Level 4 

A 4 5 

B 3 4 

C 2 3 

D  2 

E  1 

 

 ށ. ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ދަރިވަރުން ހުށައަޅާ ކޯސްތައް:

 ސްކޯރ ހެދުމަށް ޕޮއިންޓު ދަރިވަރުންގެ އެކަޑަމިކު ރީ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ވެލްގެ ކޯހެއް ހެދުމަށްފަހު ޑިގުޑިޕްލޮމާ ލެ
ދާތަކަށް މަތީގައިވާ މާއްދާގެ އިތުރުން، ޑިޕްލޮމާގައި ކިޔަވާފައިވާ މާއް 6ދެވޭނީ އޯ.ލެވެލްގެ އެންމެ ނަީތޖާ ރަނގަޅު 

 ދިނުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގޮތުެގ މަތީންނެވެ.  ތަކަށް ޕޮއިންޓުގްރޭޑުން މަތީގެ ގްރޭޑު Cތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

 

For Diplomas, points are given to all grades obtained as above and the sum is divided by 

No.of subjects taken and then finally converted to a score out of 15.  

For example, a student gets 15A, 5B and 10C.i.e. (15*5) + (5*4) + (10*3) = 125  

125/30 = 4.17. This is then converted to a score out of 15.  

4.17/5 * 15 = 12.51 

  

 



 ދަރިވަރުން ހުށައަޅާ ކޯސްތައް:  ގްރެޖުއޭޓު  ފެންވަރުގެ ދަރިވަރުންނާއި ޕޯސްޓު ރީ ނ. ޑިގު 

ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ  ލެވެލްގެ ކޯހެއް ހެދުމަށްފަުހ އެއަްށވުރެ މަތީފެންވަރުގެ ކޯސްތަކަށް ގްރެޖުއޭޓު އި ޕޯސްޓުރީއާޑިގު
ލުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ދެވޭނީ ޑިގްރީއާއި ަނގާފައިވާ މާއްދާތަކަށް ތިރީގައިވާ ތާވަ ހެދުމަްށ ޕޮއިންޓު އެވްރެޖު ޕޮއިންޓު ގްރޭޑު

   ޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ދިނުމަށްފަހު ތާވަލުގެ ިތރީގައި ބަ ޕޮއިންޓު

 

Grade        Numeric 

grades 

Pts. 

Highest grade HD (High Distinction) A A+ A- 1st class Excellent 80-100 6 

2nd highest grade D (Distinction) B B+ B- 2nd class upper V.Good 70-79 4 

3rd highest grade C (Credit) C C+ C- 2nd class lower Good 60-69 2 

4th highest grade P (Pass) D D+ D- 3rd class Pass 50-59 1 

 

Grade point average (GPA) is calculated as below: 

GPA= total score divide by No.of subjects 

For example, a student has achieved 10HD. 5B and 5C 

Total marks = (10*6) + (5*4) + (5*2) = 90 

GPA = 90/20 = 4.5  


