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 ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވޯޑްތަކާއި ކޮޓަރިތައް ކުނިކަހާ ފެންފޮތިލާ ސާފުކުރުން 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ވޯޑަކާއި 
ކޮޓަރިތައް ކުނިކަހާ ފެންފޮިތލާ 

 ސާފުކުރުން
 ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ 
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް
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 ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްގައި ފާޚާނާތަކާއި ޔުޓިލިޓީ ކޮޓަރިއާއި ސިންކުތައް ސާފުކުރުން
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ 
ފާޚާނާތަކާއި ޔުޓިލިޓީ ކޮޓަރިއާއި 

 ސިންކުތައް ސާފުކުރުން

މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ  ސާފުތާހިރުކަމާއެކު
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް
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 ިދނުން މުގަިއ ނަރުހުންނަށް އެހީތެރިވެބަލިމީހުންަނށް ޚިދުމަތް ދިނު
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

މުގައި ދިނުބަލިމީހުންަނށް ޚިދުމަތް
 ދިނުން ނަރުހުންނަށް އެީހތެރިވެ

 ނަރުހުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު
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 ބަލިމީހުން ޭބނުންކޮްށފައިވާ ބެޑްޝީޓް ފަދަ ތަކެތި ލޯންޑްރީއަށް ހަވާލުކުރުން
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ޭބނުންކޮްށފައިވާ ބަލިމީހުން 
ބެޑްޝީޓް ފަދަ ތަކެތި ޯލންޑްރީއަށް 

 ހަވާލުކުރުން

 ކޮންމެ ޝިފްޓެއް ނިމުމުގެ ކުރިން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު
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، ބެޑުޝީޓު، ރަބަރުފޮތި، ގޮނޑި، އެނދުފޮތި ،ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްފަިއ ތިބޭ ަބލިމީހުންަނށް ބޭުނންވާ ބާލީސް

 .ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ އެންމެހައިބެޑްސައިޑުލޮކަރ 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްފަިއ 
ތިބޭ ބަލިމީުހންނަށް ބޭނުންވާ 

 ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިުނން  އެންމެހައި

ޝިފްޓް ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ ނަރުހުން  ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު
 އެންގުމުން 
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އެނދުފޮތި، ބާީލސްއުރަ، ބަދަލުކޮށް  ވޯޑުތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބޭ ބަލިމީހުން ޑިސްޗާޖުކުރުމުން ލަސްނުކޮށް
 .ކުރުންޑިސްއިންފެކްޓް ސާފުކޮށް ބެޑުސައިޑު ލޮކަރާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ވޯޑުތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިޭބ 
ބަލިމީހުން ޑިސްޗާޖުކުރުމުން 

އެނދުފޮތި،  ލަސްނުކޮށް

 ބަލިމީހާ ޑިސްޗާޖުކުރުމާއެކު  ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު



ބާލީސްއުރަ، ބަދަލުކޮށް ބެޑުސައިޑު 
 ލޮކަރާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު

 ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން ސާފުކޮށް
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 ތަންތަަނށް ބަލިމީުހން ގެްނދިއުންރޭ، އީ.ސީ.ޖީ، ތިއޭޓަރ ފަދަ -އެކްސް
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ރޭ، އީ.ސީ.ޖީ، ތިއޭޓަރ -އެކްސް
ފަދަ ތަންތަަނށް ބަލިމީުހން  

 ގެންދިއުން 

 ގެންދަންޖެހޭ ވަގުތެއްގައި  ރައްކާތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު 
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 ލެބޯޓްރީއަށް ަބލިމީހާގެ ސާމްޕަލް ގެންދިއުން 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ލެބޯޓްރީއަށް ަބލިމީހާގެ ސާމްޕަލް 
 ގެންދިއުން 

 ގެންދަންޖެހޭ ވަގުތެއްގައި  ކަމާއެކު ރައްކާތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރި
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ެބލުމުގެ ތަކެިތ ނަރުހުންގެ  އެ ށް،ސާފުކޮ، ބަލިމީހުންަނށް ބޭނުންކުރާ އިކުިއޕްމެންޓްސް )އާލާތްތައް( ފަދަ ަތކެތި ދޮވެ
 ދަށުން ސްޓެރެލައިޒްކުރުން

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ބަލިމީހުންަނށް ބޭުނންކުރާ 

އިކުއިޕްމެންޓްސް )އާލާތްތައް( ަފދަ 
ތަކެިތ  އެ ށް،ސާފުކޮ، ތަކެތި ދޮވެ

ނަރުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަުށން 
 ސްޓެރެލައިޒްކުރުން

ރައްކާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރުކަމާއި 
 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު

 ބޭނުންކޮށް ނިމުމާއެކު 
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 ކުނި އިންސިނަރޭޓްކުރުން ފަދަ ތަންތަުނން ނައްތާަލންޖެހޭ ޑްރެސިންރޫމް ވޯޑު، ރޫމް،ރލޭބަ
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

 ޑްރެސިންރޫމް ވޯޑު، ލޭބަރރޫމް،
 ފަދަ ތަންތަުނން ނައްތާަލންޖެހޭ
 ކުނި އިންސިނަރޭޓްކުރުން

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރައްކާތެރިކަމާއި 
 ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި 

 

 

 

 

 

 



 ގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކުތައް މިންކުރާނެ ރުބްރިކްސްޓުންންއެޓެންޑެ

 ކުނިކަހާ ފެންފޮތިލާ ސާފުކުރުން  ވޯޑްތަކާއި ކޮޓަރިތައް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްގައި. 1

 ސާފުކުރުން  އި ފެންފޮތިލަ  އި ކުނިކަހަ  ކޮޓަރިތައް  ވޯޑަކާއި  ހުރިހާ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނެތް. ކުރެވިފައި ހާޞިލު ހަމައަށް ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ސާފުތާހިރުކަމާއެކު  ފެންވަރު 

 ރަނގަޅު ވަރަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3

 މެދުމިން ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 2

 ދަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނުދެވޭ މާކްސް ފެންވަރަށް ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިންވަރެއް އެއްވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ 0

 މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާގެޓް/ޓާސްކު ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4

 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާގެޓް/ޓާސްކު ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ސިންކުތައް ސާފުކުރުން ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްގައި ފާޚާނާތަކާއި ޔުޓިލިޓީ ކޮޓަރިއާއި. 2

 ސިންކުތައް ސާފުކުރުން  ފާޚާނާތަކާއި ޔުޓިލިޓީ ކޮޓަރިއާއި  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ވޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ޙާޞިލު ކުރެވިފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނެތް. ކުރެވިފައި ހާޞިލު ހަމައަށް ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ސާފުތާހިރުކަމާއެކު  ފެންވަރު 

 ރަނގަޅު ވަރަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3



 މެދުމިން ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 2

 ދަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނުދެވޭ މާކްސް ފެންވަރަށް ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިންވަރެއް އެއްވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ 0

 މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާގެޓް/ޓާސްކު ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4

 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާގެޓް/ޓާސްކު ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 އެހީތެރިވެ ދިނުން  ށްބަލިމީހުންަނށް ޚިދުމަތް ދިުނމުގައި ނަރުހުންނަ. 3
 އެހީތެރިވެ ދިނުން  ށް ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ނަރުހުންނަ  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ވޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ޙާޞިލު ކުރެވިފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއްމިންވަރުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނެތް ކުރެވިފައި ހާޞިލު ހަމައަށް ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ފެންވަރު 

 ރަނގަޅު ވަރަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3

 މެދުމިން ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 2

 ދަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނުދެވޭ މާކްސް ފެންވަރަށް ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިންވަރެއް އެއްވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ 0

 އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނަރުހުން  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާގެޓް/ޓާސްކު ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4

 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާގެޓް/ޓާސްކު ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 . ބަލިމީހުން ޭބނުންކޮށްފައިވާ ބެޑްޝީޓް ފަދަ ތަކެތި ޯލންޑްރީއަށް ހަވާލުކުރުން 4

 ބަލިމީހުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބެޑްޝީޓް ފަދަ ތަކެތި ލޯންޑްރީއަށް ހަވާލުކުރުން  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ވޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ޙާޞިލު ކުރެވިފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3



 މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނެތް. ވިފައިކުރެ ހާޞިލު ހަމައަށް ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ފެންވަރު 

 ރަނގަޅު ވަރަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3

 މެދުމިން ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 2

 ދަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނުދެވޭ މާކްސް ފެންވަރަށް ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިންވަރެއް އެއްވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ 0

 ކޮންމެ ޝިފްޓެއް ނިމުމުގެ ކުރިން  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4

 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

، ގޮނޑި ރަބަރުފޮތި، ބެޑުޝީުޓ،، ދުފޮތިނއެ ،ތިބޭ ބަލިމީުހންނަށް ބޭނުންާވ ބާލީސް ކޮށްފައިއެނދުމަތިޓަލުގައި ހޮސްޕި. 5

 .ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ސައިޑުލޮކަރ ފަދަ އެންމެހައިބެޑް
 .ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން  ތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި  ކޮށްފައި އެނދުމަތި ޓަލުގައި ހޮސްޕި  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ވޭޙާޞިލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ގައި ކަނޑައަޅާފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނެތް. ކުރެވިފައި ހާޞިލު ހަމައަށް ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ފެންވަރު 

 ރަނގަޅު ވަރަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3

 މެދުމިން ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 2

 ދަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނުދެވޭ މާކްސް ފެންވަރަށް ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިންވަރެއް އެއްވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ 0

 ޝިފްޓް ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ ނަރުހުން އެންގުމުން  ވަގުތު 



 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4

 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

ކޮށް ބާލީސްއުރަ، ބަދަލު އެނދުފޮތި، ތިބޭ ބަލިމީުހން ޑިސްޗާޖުކުރުމުން ލަސްނުކޮށް ކޮށްފައިމިޓްއެޑް . ވޯޑުތަކުގައ6ި
 .ކުރުން ޓްޑިސްއިންފެކް ސާފުކޮށް ގެންވާ ސަރަހައްދުއިބެޑުސައިޑު ލޮކަރާއި ވަށަ

 މިންވަރު 
އެނދުފޮތި، ބާލީސްއުރަ، ބަދަލުކޮށް  ވޯޑުތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބޭ ބަލިމީހުން ޑިސްޗާޖުކުރުމުން ލަސްނުކޮށް 

 .ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން  ސާފުކޮށް  ބެޑުސައިޑު ލޮކަރާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ވޭޙާޞިލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ގައި ކަނޑައަޅާފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 މަދު މިންވަރެއް މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނެތް. ކުރެވިފައި ހާޞިލު ހަމައަށް ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ފެންވަރު 

 ރަނގަޅު ވަރަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3

 މެދުމިން ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 2

 ދަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނުދެވޭ މާކްސް ފެންވަރަށް ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިންވަރެއް އެއްވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ 0

 ޑިސްޗާޖުކުރުމާއެކު ބަލިމީހާ  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4

 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ބަލިމީހުން ެގންދިއުން  ޖީ، ތިއޭޓަރ ފަދަ ތަންތަނަށް.ސީ.ރޭ، އީ-. އެކްސ7ް
 ބަލިމީހުން ގެންދިއުން  ތިއޭޓަރ ފަދަ ތަންތަނަށް  ޖީ،.ސީ .ރޭ، އީ -އެކްސް  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ވޭޙާޞިލު ކުރެވިފައި މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްމިންވަރުން ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 1



 ނެތް. ކުރެވިފައި ހާޞިލު ހަމައަށް ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ރައްކާތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ފެންވަރު 

 ރަނގަޅު ވަރަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3

 މެދުމިން ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 2

 ދަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނުދެވޭ މާކްސް ފެންވަރަށް ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިންވަރެއް އެއްވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ 0

 ގެންދަންޖެހޭ ވަގުތެއްގައި  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4

 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ދިއުންޕަލް ގެންސާމް ބަލިީމހާގެ . ލެބޯޓްރީއަށ8ް
 ދިއުން ޕަލް ގެންމް ލެބޯޓްރީއަށް ބަލިމީހާގެ ސާ  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ވޭކުރެވިފައިޙާޞިލު ވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ގައި ކަނޑައަޅާފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނެތް. ކުރެވިފައި ހާޞިލު ހަމައަށް ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ކަމާއެކު ރައްކާތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރި  ފެންވަރު 

 ރަނގަޅު ވަރަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3

 މެދުމިން ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 2

 ދަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނުދެވޭ މާކްސް ފެންވަރަށް ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިންވަރެއް އެއްވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ 0

 ގެންދަންޖެހޭ ވަގުތެއްގައި  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4

 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 



އެތަކެތި ނަރުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  ކޮށް،ފަދަ ތަކެތި ދޮވެސާފު)އާލާތްތައް(  އިޕްމެންޓްސްކުއި ބޭނުންކުރާ . ބަލިމީހުންނަށ9ް
 ކުރުންލައިޒްސްޓެރެ

 މިންވަރު 
އެތަކެތި ނަރުހުންގެ ބެލުމުގެ  ކޮށް،ފަދަ ތަކެތި ދޮވެސާފު )އާލާތްތައް(  އިޕްމެންޓްސް ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންކުރާ އިކު 

 ކުރުން ލައިޒް ދަށުން ސްޓެރެ 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ވޭޙާޞިލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ގައި ކަނޑައަޅާފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

 ނެތް. ކުރެވިފައި ހާޞިލު ހަމައަށް ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ސާފުތާހިރުކަމާއި އަދި ރައްކާތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ފެންވަރު 

 ރަނގަޅު ވަރަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3
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