
 

 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ                                     ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ލޯނު ހޯދަން  ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  

 

  4 ޖަދުވަލު
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ      

 
 

ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން މާލީ އަދި އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް  އިޢުލާންކުރާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި ލޯނުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީ
 ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަޑު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ނުމަށްޓަކައި ސްކޯރ ހިސާބުކުރަންއެހީ ލިބިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި ލޯން އެހީދި

 
 ސްކޯރ ހިސާބުކުރަން ޕޮއިންޓު ދޭނެ މިންގަޑު  އެކަޑަމިކް މެރިޓު 

 އިންސައްތަ  06ޖުމްލަ ޕޮއިންޓުގެ  އެކަޑަމިކު ސްކޯރ އަށް ލިބޭނީ މި މިންގަޑުން ހިސާބު ކުރުމުގައި
 އޭލެވެލް/ އޯލެވެލް ހަދާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ޕޮއިންޓް ދޭނޭ މިންގަޑު 

Grades 
O/L & SSC  A/L, HSC & 

MNQF Level 4 

A*/A 4 5 

B 3 4 

C 2 3 

D  2 

E  1 
 

 ލިބުނުނަމަ ލިބޭނެ ޖުމްލައިގެ ޕަސަންޓޭޖަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. Aވާގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުން އެލިބޭ ޖުމްލަ، ހުރިހާ މާއްދާއަކަށް  ތާވަލްގައިނޯޓް: މި
 މިސާލު:

  
 ޕޮއިންޓެވެ. 42ލިބުނުނަމަ ލިބޭނީ ޖުމްލަ   Aމާއްދާއިން  0އޯލެވެލް 
 ޕޮއިންޓެވެ. 51ލިބުނުނަމަ ލިބޭނީ ޖުމްލަ   Aމާއްދާއިން  3އޭލެވެލް 

    ޑިޕްލޮމާ/ޑިގްރީއަށް އެދޭ ދަރިވަރުން:

ޑިޕްލޮމާ/ޑިގްރީ ކޯހަށް އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް އޯލެވެލް އާއި އޭލެވެލް ހަދާފައިވާނަމަ   1 
 ޕޮއިންޓް ދޭނީ މަތީގައިވާ ޓޭބަލްއާއި އެއްގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ:

 މާއްދާއަށް 0އޯލެވެލްގައި ނަތީޖާ އެންމެ ރަގަޅު  ހ.  
 މާއްދާއަށް 3އޭލެވެލްގައި ނަތީޖާ އެންމެ ރަގަޅު  ށ.  

 ލިބުނު ނަމަ  C މާއްދާއިން B ،4 މާއްދާއިން A ،2މާއްދާއިން  3ލެވެލްއިން  އޯ   މިސާލު:
 (3Ax4)+(2Bx3)+(1Cx2)  ލިބޭނެ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް      =
=                      (1x2)+(2x3)+(3x4) 

      (2)+(6)+(12) =  
               20 =        

 ލިބުނު ނަމަ  E މާއްދާއިން B ،4 މާއްދާއިން A ،5މާއްދާއިން  5އޭ ލެވެލްއިން    
 (1Ax5)+(1Bx4)+(1Ex1)  ލިބޭނެ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް      =
=                      (1x1)+(1x4)+(1x5) 

       (1)+(4)+(5) =  
 =                    10 



 

 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ                                     ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ލޯނު ހޯދަން  ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  

 

ޑިގްރީއަށް ޝަރުތު ހަމަކުރާނަމަ  އި ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށް ސަނަދަކުން އޭލެވެލް ނުހަދަ  .2 
ޕޮއިންޓް ދޭނީ އޭލަވަލްއަށް ޕޮއިންޓް ދޭ މިންގަޑުންނެވެ. މިގޮތުން ލިބޭ ޕޮއިންޓް 
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ހުރިހާ މޮޑިއުލްތަކަކަށް އޭލެވެލް މާއްދާތަކަށް ޕޮއިންޓް 

 ،ލިބޭ ޖުމްލަ ،ފަހުޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މަތީގައިވާ ތާވަލްއާއިއެއްގޮތަށްދޭ އުޞޫލުން 
ހަދާފައިވާ މޮޑިއުލްތަކުގެ އަދަދުން ގެއްލާނީއެވެ. އެގޮތަށް ގެއްލުމުން ލިބޭ އަދަދު 

އިން ގެއްލުމަށްފަހު  1އަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ މިންވަރު ކަމުގައިވާ   Aއޭލެވެލްގެ 
އާ  51މާއްދާއަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ކަމުގައިވާ(  3)އޭލެވެލް 
އެވެ. ރީސިޓްކޮށް ފާސްވެފައި ނުވާނަމަ މޮޑިއުލްތަކުގެ އަދަދު ބެލުމުގައި ގުނަކުރާނީ

 މޮޑިއުލްތައްވެސް ގުނޭނެއެވެ. ފެއިލްވެފައިވާ
 

 4 އަދި، E މޮޑިއުލްއަށް  B ،56މޮޑިއުލްއަށް  A ،1މޮޑިއުލްއަށް  51ދަރިވަރަކަށް    މިސާލު:
 މޮޑިއުލްއިން ފޭލިވެފައިވާނަމަ، ލިބޭނޭ ޕޮއިންޓް ހިސާބު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

   ((15𝐴×5)+(5𝐵×4)+(10𝐸×1))

15+5+10+2
 ލިބޭނޭ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް             =

 
((15 × 5) + (5 × 4) + (10 × 1))

32
= 

 
75 + 20 + 10

32
= 

 
105

32
= 

 

3.28 × 3 = 
 

9.84 

 
އޯލެވެލްއާއި އޭލެވެލް ހެދިނަމަ ލިބޭ ޖުމްލަ މަތީގައިވާ މިސާލުތަކަށް ބަލާއިރު   .3 

 އެކަޑަމިކް ޕޮއިންޓް ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
   = 20+10

39
 × 100 

 
= 84.62% 

 
( އެހެން ސަނަދަކުން ޝަރުތު އޯލެވެލްއާއި އޭލެވެލް ފިޔަވައި )ޑިގްރީއަށް ވުރެން ދަށް   .4 

ގޮތުގެމަތިން ލިބޭ ޕޮއިންޓް ވަނަ ނަންބަރު ގެ މިސާލުގައިވާ  4ހަމަކުރިނަމަ 
 ހިމަނައިގެން އެކަޑަމިކް ސްކޯރ ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

    = 20+9.84

39
 × 100 

= 79.08% 
 

ޑިގްރީ ހަދާފައި ނުވަތަ ޑިގްރީ ނުހަދައި ނަމަވެސް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސަނަދަކަށް    މާސްޓަރސް/ޕީ.އެޗް.ޑީއަށް އެދޭ ދަރިވަރުން: 
ކިޔެވުމަށް އެދޭ ދަރިވަރުންގެ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް އިސްކަން ދިނުމަށްޓަކައި އެކަޑަމިކް 

 މިންގަޑު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ސްކޯރ ހިސާބުކުރަން ޕޮއިންޓް ދޭނެ 



 

 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ                                     ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ލޯނު ހޯދަން  ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  

 

 

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- 

2st Class 

Upper 
V. Good 70 – 79 4 

3nd Highest 

Grade C (Credit) 
C C+ C- 

2st Class 

Lower 
Good 60 – 69 2 

4nd Highest 

Grade P (Pass) 
D D+ D- 3st Class Pass 50 - 59 1 

ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.ސްކޯރ އެކަޑަމިކް      
 އެކަޑަމިކް ސްކޯރ )%( = ޖުމްލަ ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު      ×  566    

0     ހަދާފައިވާ މޮޑިއުލް ތަކުގެ އަދަދު  
 

ކްރެޑިޓް  3ޑިސްޓިންޝަން އަދި  1ހައިޑިސްޓިންޝަން،  56ދަރިވަރަކު    މިސާލު:
( އަކީ:%ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަޑަމިކް ސްކޯރގެ )  

   ((10×𝐻𝐷)+(5×𝐷𝑁)+(3×𝐶𝑅))

18
×

100

6
 = 

   ((10×6)+(5×4)+(3×2))

18
×

100

6
 = 

   (60+20+6)

18
×

100

6
 = 

   86

18
×

100

6
 = 

   5 ×
100

6
 = 

 

83% 

 އިންސައްތަ  06މި މިންގަޑުން ހިސާބު ކުރުމުގައި އެކަޑަމިކު ސްކޯރ އަށް ލިބޭނީ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓުގެ 

)%(   06އެކަޑަމިކު ސްކޯރ ހޯދާފައިވާނަމަ، މި ސްކޯރގެ  %83ދަރިވަރަކަށް    މިސާލު:
 އަކީ:

60

100
× 83 =49.8 

  
 

 ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި ލޯނު ދިނުމުގައި ސްކޯރ ހިސާބުކުރަން ޕޮއިންޓު ދޭނެ މިންގަޑު 

ހިސާބު ކުރުމުގައި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި ލޯނު ދިނުމުގައި ސްކޯރ އަށް މި މިންގަޑުން 
 އިންސައްތަ 26ލިބޭނީ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓުގެ 



 

 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ                                     ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ލޯނު ހޯދަން  ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  

 

 ޕޮއިންޓް ސްކޯރ ހިާސބުކުުރުމގައި ބަލާނެ މިްނަގނޑު  #
ކިޔެުވމަށް ސްކޮލަރޝިޕެއް ުނވަތަ މާލީ އެީހއެއް ިލބިފަިއ ނުާވ މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަަޔރ ެއޑިޔުކޭޝަްނ މެުދވެިރެވގެން  1

 ފަރާތްތައް 
111 

އެީހއާއި ުގޅިެގން އަނުބރާ ދައްަކންޖެހޭ ފައިާސއެއް އޮްތނަމަ ަދއްކާ ޚަލާސްކޮްށފައިވާ  ގައިވާ ފަދަ އެހީެއއް ލިބި އެ  5 4
 ފަރާތްތައް 

01 

ގުިޅގެން އަނބުރާ ަދއްކަންޖެހޭ ފަިއސާެއއް އޮތްނަަމ، އެ ފައިސާެއއް ަޤާވއިދުްނ އެހީާއއި  ގައިވާ ފަދަ އެހީެއއް ލިބި އެ 5 3
 ދައްަކމުންދާ ަފރާތްތައް 

41 

 31 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަުނން ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިެޕއް ލިބިަފިއވާ ފަރާތްަތއް  2
 11 ލިބިފަިއވާ ފަާރތްތައް މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަުނން ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް  1

މިންކުރުމުގައި ބަލާނީ މިވަގުތު މާލީ އެހީއެެެއް  މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި ލޯނު ދިނުމުގައި ސްކޯރނޯޓް: 
 ލިބިފައިވާނަމަ، އެ އެހީއަކަށް ނުވަތަ މާލީ އެހީއެއް ކުރީގައި ލިބިފައިވާނަމަ، އެއްމެ ފަހުން ލިބުނު މާލީ އެހީއަކަށް.

 
 އިންސައްތަ  26ސްކޯރ އަށް ލިބޭނީ ޖުމްލަ ޕޮއިންޓުގެ މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި މި މިންގަޑުން ހިސާބު ކުރުމުގައި 

ނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަުނން ޕާރޝަލް ސްކޮަލރިޝޕެއް މި ދަރިވަރަކަށް   މިސާލު:
 36މި  .އެވެލިބޭނެ  ޕޮއިންޓް 36 މަތީަގިއވާ ތާވަުލގަިއވާ ޮގތުގެ މަތިން ނަމަލިބިފަިއވާ

 އަކީ: އިންަސއްތަ 26ޕޮއިންޓްގެ 
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× 30 =12 

  

 


