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ޓާގެޓް 

1 

 ސާފުކުރުން އޭސީ ފަދަ ތަކެތި ފޮޅައި، ފޮތް ހަރުގަނޑު، ފަންކާ، ހޮޅިބުރި، މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ ދޮރުތަކާއި ކަބަޑު
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ ހުރިާހ 
ފޮތް ހަރުގަނޑު، ، ދޮރުތަކާއި ކަބަޑު

ފަންކާ، ހޮޅިބުރި، އޭސީ ފަދަ ތަކެިތ 
 ސާފުކުރުން  ފޮޅައި

 މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

 
ޓާގެޓް 

2 

 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން  ކުނިކަހައި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެ
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
 ކުނިކަހައި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެ

 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްުޓން 
 ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

 
ޓާގެޓް 
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 މިސްކިތު ވަޅުތައް ދިޔަހިއްކާ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެްއޓުން 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ވަޅުތައް  ގެ ހުރިހާމިސްކިތު
ދިޔަހިއްކާ ސާފުތާހިރުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

 ސާފުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

 
 
 
ޓާގެޓް 
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އެންމެާހ ބޭނުންވާ  ތައް ބޭއްވުމަށް ޕްރޮގުރާމް ފަދަ ނަމަ އެބާއްވާމިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން ފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް 
 ދިނުން  އެހީތެރިކަން އިމާމަށާއި އިދާރާއަށް

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
މިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން 

 ،ނަމަ ބާއްވާފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް 
 ތައް ބޭއްވުމަށްޕްރޮގުރާމް ފަދަ އެ

އެީހތެރިކަން އެންމެހާ ބޭނުންވާ 
 ދިނުން  އިމާމަށާއި އިދާރާއަށް

 ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގާ ދުވަހަކު ސުޕަވައިޒަރު އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން

 
 
ޓާގެޓް 
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 މަރާމާތުތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން މިސްކިތުގައި ކުރާ 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

މިސްކިތުގައި ކުރާ މަރާމާތުތަކަށް 
 އެހީތެރިވެދިނުން 

 އެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާ ދުވަހަކު ފަރުވާތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 
ޓާގެޓް 
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ގެ ސަމާލުކަމަްށ އިދާރާ އަދި ކައުންސިލް މުގެމަސައްކަތްތައް އިމާ ރާމާތުކުރުމުގެމިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ މަ
 ގެނައުން 

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު



މިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ 
އެންމެހާ މަރާމާތުކުރުމުގެ 

އަދި ގެ މަސައްކަތްތައް އިމާމު
އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ 

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން

 ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަވުމުން އެ އެއްގޮތަށްހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ 

ޓާގެޓް 
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 ސާފުކުރުން ށްކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ ކުރިން މިސްކިތުގެ އިސްކުރުބަރިއާއި، ފާޚާނާއާއި، ވަޅުދޮ
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ ކުރިން 
މިސްކިތުގެ އިސްކުރުބަރިއާއި، 

 ސާފުކުރުން ށްފާޚާނާއާއި، ވަޅުދޮ

 ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ ކުރިން ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

 
 
ޓާގެޓް 
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 ސާފުކުރުން ށްޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ނިމުމުން މިްސކިތުގެ އިސްކުރުބަރިއާއި، ފާޚާނާއާއި، ވަޅުދޮ
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ނިމުމުން 
މިސްކިތުގެ އިސްކުރުބަރިއާއި، 

 ސާފުކުރުން ށްފާޚާނާއާއި، ވަޅުދޮ

 ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ނިމުމުން  ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

 
 
ޓާގެޓް 
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 މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއާއި، މިސްކިތުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ވިނަ ނޮޅާ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެްއޓުން 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއާއި، 
ވަށައިގެންވާ މަގުތައް މިސްކިތުގެ 

ވިނަ ނޮޅާ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުތާހިރުކަމާއެކު
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 ން މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި ދިޔަދޮވި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި ދިޔަދޮވި 
 ން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު

 މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ސާފުތާހިރުކަމާއެކު

ޓާގެޓް 
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 އުކާުލން ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުންމިސްކިތް ސާފުކޮށް ނެގޭ ކުނި 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

މިސްކިތް ސާފުކޮށް ނެގޭ އެންމެހާ 
ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި ކުނި 

 އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުންއޮންނަ 
 އުކާލުން

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް

ޓާގެޓް 
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 ވެލިތައް ކެހުމާއި، ގައުތަކުގައި ފެހިޖެހިޔަ ނުދީ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގައުޖަހާފައިވާ ތަންތަނުން ކޮންމެ ދުަވަހކު
 ދޮވެ ސާފުކުރުންގައުތައް 



 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި 

ގައުޖަހާފައިވާ ތަންތަުނން ކޮންެމ 
ވެލިތައް ކެހުމާއި،  ދުވަހަކު

ގައުތަކުގައި ފެހިޖެހިޔަ ނުދީ 
 ދޮވެ ސާފުކުރުން ގައުތައް

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުތާހިރުކަމާއެކު
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ފޮހެ ސާފުކުރުމާއި، މިސްކިތުގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު  ތައްމިސްކިތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުސްޙަފުތަކާއި ފޮތް
 ބެލެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
މިސްކިތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

 ތައްމުސްޙަފުތަކާއި ފޮތްއެންމެހާ 
ފޮހެ ސާފުކުރުމާއި، މިސްކިތުގައި 

ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު 
 ބެލެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ޓާގެޓް 
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 މިނިޓް ކުރިން މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމާއި، ލައިޓުތައް ދިއްލުމާއި، ފަންކާތައް ޖެހުން  15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

 15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 
ކުރިން މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް މިނިޓް 

ހުޅުވުމާއި، ލައިޓުތައް ދިއްލުމާއި، 
 ފަންކާތައް ޖެހުން 

ވާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައި
 އެއްގޮތަށް އުސޫލަކާ

މިނިޓް  15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 
 ކުރިން

ޓާގެޓް 
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ފަންކާތަކާއި، ދިއްލާފައި ުހްނނަ ލައިޓްތައް  ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން މީުހން ނެތް ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ހުްނނަ
 ނިއްވުމާއި، ދޮރުތައް ލެއްޕުން

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން މީުހން 
 ނެތް ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ
ފަންކާތަކާއި، ދިއްލާފައި ހުްނނަ 
ލައިޓްތައް ނިއްވުމާއި، ދޮރުތައް 

 ލެއްޕުން

ދާ ނަމާދުކުރަންމިސްކިތަށް 
 ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ނުާވނެހެން 

 ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން 
 

ޓާގެޓް 
16 

 

ބެލެެހއްޓުމާއި،  ،ފެންދީ ،ގަސްއިންދާ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގަސްއިންދުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބައިގައި
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްުޓން  ،ށައިކޮ ގަސްތައް ރީތިކޮށް ގޯތިތެރޭގައި އިންދައިގެން ހައްދާ

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި 
ގަސްއިންދުމަށް ޚާއްޞަ 

 ހަފްތާއަކު އެއް ދުވަހު ފަރުވާތެރިކަމާއެކުސާފުތާހިރުކަމާއި 



ގަސްއިންދާ  ކުރެވިފައިވާ ބައިގައި
ފެންދީ ބެލެހެްއޓުމާއި، ގޯތިތެރޭަގއި 

ގަސްތައް  އިންދައިގެން ހައްދާ
ސާފުކޮށް  ށައިކޮ ރީތިކޮށް

 ބެލެހެއްޓުން 
 

 ާޓގެޓް/ޓާސްކުތައް ގެ)މިސްކިތު މަސަްއކަތު މީހުން(  ކައުންސިލް އެސިސްެޓްނޓުން

 މިންކުރާނެ ރުބްރިކްސް 

 ސާފުކުރުން އޭ.ސީ ފަދަ ތަކެތި ފޮޅައި، ފޮތް ހަރުގަނޑު، ފަންކާ، ހޮޅިބުރި، މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ ދޮރުތަކާއި ކަބަޑު. 1

 މިންވަރު 
 އި ޅަ ފޮ  އޭ.ސީ ފަދަ ތަކެތި  ފަންކާ، ހޮޅިބުރި، ފޮތް ހަރުގަނޑު،، ދޮރުތަކާއި ކަބަޑު  ހުރިހާ  މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ 

 ރުން ސާފުކު 
 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ޓާގެޓް/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  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 



 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކުނިކަހައި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެ. 2

 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ކުނިކަހައި  މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެ  މިންވަރު 
 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ގައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު 2

 މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިގަޓާސްކު/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

  ކޮންމެ ދުވަހަކު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތު ވަޅުތައް ދިޔަހިއްކާ . 3

 ވަޅުތައް ދިޔަހިއްކާ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ގެ ހުރިހާ މިސްކިތު  މިންވަރު 
 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ކުރެވިފައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ޓާގެޓް/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

 ސާފުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަން  ތައް ބޭއްވުމަށްޕްރޮގުރާމް ފަދަ ަނމަ އެބާއްވާ ޕްރޮގުރާމްތައް ފަދަ ދަރުސްދިނުން ދީނީ މިސްކިތުގައި. 4
 ދިނުން  އިމާމަށާއި އިދާރާއަށް

 މިންވަރު 
ބޭނުންވާ  ތައް ބޭއްވުމަށް ޕްރޮގުރާމް  ފަދަ  ނަމަ އެ ބާއްވާމިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން ފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް 

 ދިނުން  އެހީތެރިކަން އިމާމަށާއި އިދާރާއަށް އެންމެހާ 

4 
ބޭނުންވާ  ތައް ބޭއްވުމަށްޕްރޮގުރާމް ފަދަ ނަމަ އެބާއްވާމިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން ފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް 

 އިމާމަށާއި އިދާރާއަށް ފުރިހަމައަށް ދޭ އެހީތެރިކަންއެންމެހާ 

3 
ބޭނުންވާ  ތައް ބޭއްވުމަށްޕްރޮގުރާމް ފަދަ ނަމަ އެބާއްވާމިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން ފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް 

 އިމާމަށާއި އިދާރާއަށް ގިނަފަހަރު ދޭ އެހީތެރިކަންއެންމެހާ 

2 
ބޭނުންވާ  ތައް ބޭއްވުމަށްޕްރޮގުރާމް ފަދަ ނަމަ އެބާއްވާމިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން ފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް 

 ދޭ މެދުމިންވަރަކަށްއިމާމަށާއި އިދާރާއަށް  އެހީތެރިކަންއެންމެހާ 

1 
ބޭނުންވާ  ބޭއްވުމަށް ތައްޕްރޮގުރާމް ފަދަ ނަމަ އެބާއްވާމިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން ފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް 

 އިމާމަށާއި އިދާރާއަށް ދިނުމަށް ބާރުއަޅަން ޖެހޭ އެހީތެރިކަންއެންމެހާ 

0 
ބޭނުންވާ  ތައް ބޭއްވުމަށްޕްރޮގުރާމް ފަދަ ނަމަ އެބާއްވާމިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން ފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް 

 އިމާމަށާއި އިދާރާއަށް ނުދޭ އެހީތެރިކަންއެންމެހާ 
 ސުޕަވައިޒަރު އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން  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

 ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގާ ދުވަހަކު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 



 މިސްކިތުގައި ކުރާ މަރާމާތުތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން. 5

 މިސްކިތުގައި ކުރާ މަރާމާތުތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން  މިންވަރު 
 ދޭ ފުރިހަމަައށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމިސްކިތުގައި ކުރާ މަރާމާތުތަކަށް  4

 ދޭ ގިނަފަހަރު  އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމިސްކިތުގައި ކުރާ މަރާމާތުތަކަށް  3

 ދޭ މެދުމިންަވރަކަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމިސްކިތުގައި ކުރާ މަރާމާތުތަކަށް  2

 ބާރުއަޅަންޖެހޭ ދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމިސްކިތުގައި ކުރާ މަރާމާތުތަކަށް  1

 ނުދޭ  އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމިސްކިތުގައި ކުރާ މަރާމާތުތަކަށް  0

 ފަރުވާތެރިކަމާއި 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

 އެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާ ދުވަހަކު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުންއިދާރާ އަދި ކައުންސިލް މުގެމަސައްކަތްތައް އިމާ ރާމާތުކުރުމުގެމިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ މަ. 6

 މިންވަރު 
އިދާރާގެ އަދި ކައުންސިލްގެ ގެ އިމާމު މަސައްކަތްތައް އެންމެހާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ 

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން 

4 
ސަމާލުކަމަށް އިދާރާގެ އަދި ކައުންސިލްގެ ގެ މަސައްކަތްތައް އިމާމުމަރާމާތުކުރުމުގެ މިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ 

 ފުރިހަމައަށް ގެނޭ 

3 
ސަމާލުކަމަށް އިދާރާގެ އަދި ކައުންސިލްގެ ގެ އިމާމުމަސައްކަތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ 

 ގިނަފަހަރު ގެނޭ 

2 
ސަމާލުކަމަށް އިދާރާގެ އަދި ކައުންސިލްގެ ގެ މަސައްކަތްތައް އިމާމުމަރާމާތުކުރުމުގެ މިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ 

 ގެނޭ  މެދުމިންވަރަކަށް

1 
ސަމާލުކަމަށް އިދާރާގެ އަދި ކައުންސިލްގެ ގެ މަސައްކަތްތައް އިމާމުމަރާމާތުކުރުމުގެ މިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ 

 ގެންނަން ބާރުއަޅަންޖެހޭ 

0 
ސަމާލުކަމަށް އިދާރާގެ އަދި ކައުންސިލްގެ ގެ މަސައްކަތްތައް އިމާމުމަރާމާތުކުރުމުގެ މިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ 

 އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުގެނޭ



 އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  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
 ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަވުމުން  އެ  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ސާފުކުރުން ށްނަމާދު ވަގުތެއްގެ ކުރިން މިސްކިތުގެ އިސްކުރުބަރިއާއި، ފާޚާނާއާއި، ވަޅުދޮކޮންމެ . 7

 ސާފުކުރުން  ށް ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ ކުރިން މިސްކިތުގެ އިސްކުރުބަރިއާއި، ފާޚާނާއާއި، ވަޅުދޮ  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

 ކުރެވިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއްމިންވަރުން ޙާޞިލު  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
 ވަގުތެއްގެ ކުރިން ކޮންމެ ނަމާދު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 



 ސާފުކުރުން ށްޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ނިމުމުން މިސްކިތުގެ އިސްކުރުބަރިއާއި، ފާޚާނާއާއި، ވަޅުދޮ. 8
 ސާފުކުރުން  ށް ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ނިމުމުން މިސްކިތުގެ އިސްކުރުބަރިއާއި، ފާޚާނާއާއި، ވަޅުދޮ 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
 ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ނިމުމުން  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއާއި، މިސްކިތުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ވިނަ ނޮޅާ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ެބލެހެއްޓުން . 9
 ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއާއި، މިސްކިތުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ވިނަ ނޮޅާ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް  މިންވަރު 
 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މިންވަރެއްމިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު 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

 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
 ކޮންމެ ދުވަހަކު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ން ފުރާޅާއި ދިޔަދޮވި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު މިސްކިތުގެ. 10
 ން މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި ދިޔަދޮވި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު  މިންވަރު 
 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ކުރެވިފައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ޓާގެޓް/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 މަހަކު އެއްފަހަރު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ުއކާލުން ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުންމިސްކިތް ސާފުކޮށް ނެގޭ ކުނި . 11
 އުކާލުން  ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން މިސްކިތް ސާފުކޮށް ނެގޭ އެންމެހާ ކުނި  މިންވަރު 

4 
މުގެ އުކާލު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަުށންމިސްކިތް ސާފުކޮށް ނެގޭ އެންމެހާ ކުނި 

 މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރެވިފައިވޭ

3 
މުގެ އުކާލު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަުށންމިސްކިތް ސާފުކޮށް ނެގޭ އެންމެހާ ކުނި 

 މަސައްކަތް ގިނަފަހަރު ކުރޭ



2 
މުގެ އުކާލު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަުށންމިސްކިތް ސާފުކޮށް ނެގޭ އެންމެހާ ކުނި 

 ކުރޭ މެދުމިންވަރަކަށްމަސައްކަތް 

1 
މުގެ އުކާލު ންތިޒާމެއްގެ ދަުށންކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އިމިސްކިތް ސާފުކޮށް ނެގޭ އެންމެހާ ކުނި 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅަން ޖެހޭ

0 
މުގެ އުކާލު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަުށންމިސްކިތް ސާފުކޮށް ނެގޭ އެންމެހާ ކުނި 

 މަސައްކަތް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ކުރެވިފައިނުވޭ
 އެއްގޮތަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ  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 ދުވަހަކު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

ގައުތައް  ވެލިތައް ކެހުމާއި، ގައުތަކުަގއި ފެހިޖެހިޔަ ނުދީ ގައުޖަހާފައިވާ ތަންތަުނން ކޮންމެ ދުަވހަކުމިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި . 12
 ދޮވެ ސާފުކުރުން

 މިންވަރު 
ވެލިތައް ކެހުމާއި، ގައުތަކުގައި ފެހިޖެހިޔަ ނުދީ  މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގައުޖަހާފައިވާ ތަންތަނުން ކޮންމެ ދުވަހަކު 

 ދޮވެ ސާފުކުރުން  ގައުތައް 

4 
ވެލިތައް ކެހުމާއި، ގައުތަކުގައި ފެހިޖެހިޔަ ނުދީ  މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގައުޖަހާފައިވާ ތަންތަުނން ކޮންމެ ދުވަހަކު 

 މުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރެވިފައިވޭދޮވެ ސާފުކުރު ގައުތައް

3 
ވެލިތައް ކެހުމާއި، ގައުތަކުގައި ފެހިޖެހިޔަ ނުދީ  ކޮންމެ ދުވަހަކު މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގައުޖަހާފައިވާ ތަންތަުނން 

 މުގެ މަސައްކަތް ގިނަ ފަހަރު ކުރޭދޮވެ ސާފުކުރު ގައުތައް

2 
ވެލިތައް ކެހުމާއި، ގައުތަކުގައި ފެހިޖެހިޔަ ނުދީ  މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގައުޖަހާފައިވާ ތަންތަުނން ކޮންމެ ދުވަހަކު 

 ކުރޭމެދުމިންވަރަކަށް މުގެ މަސައްކަތް ރުދޮވެ ސާފުކު ގައުތައް

1 
ވެލިތައް ކެހުމާއި، ގައުތަކުގައި ފެހިޖެހިޔަ ނުދީ  މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގައުޖަހާފައިވާ ތަންތަުނން ކޮންމެ ދުވަހަކު 

 މުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޚަންޖެހޭދޮވެ ސާފުކުރު ގައުތައް

0 
ވެލިތައް ކެހުމާއި، ގައުތަކުގައި ފެހިޖެހިޔަ ނުދީ  ގައުޖަހާފައިވާ ތަންތަުނން ކޮންމެ ދުވަހަކު މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި 

 މުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ކުރެވިފައިނުވޭދޮވެ ސާފުކުރު ގައުތައް
 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
 ކޮންމެ ދުވަހަކު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

ފޮހެ ސާފުކުރުމާއި، މިސްކިތުގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު  ތައްމިސްކިތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުސްޙަފުތަކާއި ފޮތް. 13
 ބެލެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 މިންވަރު 
ފޮހެ ސާފުކުރުމާއި، މިސްކިތުގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ތައް މުސްޙަފުތަކާއި ފޮތްއެންމެހާ މިސްކިތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 
 ން ބެލެހެއްޓު ސާމާނު ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 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

 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
 ކޮންމެ ދުވަހަކު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 



 ކުރިން މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމާއި، ލައިޓުތައް ދިއްލުމާއި، ފަންކާތައް ޖެހުންމިނިޓް  15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ . 14

 މިންވަރު 
މިނިޓް ކުރިން މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމާއި، ލައިޓުތައް ދިއްލުމާއި، ފަންކާތައް  15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 

 ޖެހުން 

4 
މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމާއި، ލައިޓުތައް ދިއްލުމާއި، ފަންކާތައް މިނިޓް ކުރިން  15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 

 މުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރޭޖެހު

3 
މިނިޓް ކުރިން މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމާއި، ލައިޓުތައް ދިއްލުމާއި، ފަންކާތައް  15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 

 މުގެ މަސައްކަތް ގިނަފަހަރު ކުރޭޖެހު

2 
މިނިޓް ކުރިން މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމާއި، ލައިޓުތައް ދިއްލުމާއި، ފަންކާތައް  15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 

 މުގެ މަސައްކަތް މެދުމިންވަރަކަށް ކުރޭޖެހު

1 
ތައް މިނިޓް ކުރިން މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމާއި، ލައިޓުތައް ދިއްލުމާއި، ފަންކާ 15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 

 މުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅަންޖެހޭޖެހު

0 
މިނިޓް ކުރިން މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމާއި، ލައިޓުތައް ދިއްލުމާއި، ފަންކާތައް  15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 

 މުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ކުރެވިފައި ނުވޭޖެހު
 އުސޫލާ އެއްގޮތަށް  ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  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
 މިނިޓް ކުރިން  15ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

ފަންކާތަކާއި، ދިއްާލފައި ުހންނަ ލައިޓްތައް ނިއްވުމާިއ،  ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން މީހުން ނެތް ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ުހންނަ. 15
 ދޮރުތައް ލެއްޕުން

 މިންވަރު 
ލައިޓްތައް ފަންކާތަކާއި، ދިއްލާފައި ހުންނަ  ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން މީހުން ނެތް ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ 

 ނިއްވުމާއި، ދޮރުތައް ލެއްޕުން 

4 
ފަންކާތަކާއި، ދިއްލާފައި ުހްނނަ ލައިޓްތައް  ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން މީުހން ނެތް ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ހުްނނަ

 މުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރޭނިއްވުމާއި، ދޮރުތައް ލެއްޕު

3 
ފަންކާތަކާއި، ދިއްލާފައި ުހްނނަ ލައިޓްތައް  ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ހުްނނަނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން މީުހން ނެތް 

 މުގެ މަސައްކަތް ގިނަފަހަރު ކުރޭނިއްވުމާއި، ދޮރުތައް ލެއްޕު



2 
ފަންކާތަކާއި، ދިއްލާފައި ުހްނނަ ލައިޓްތައް  ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން މީުހން ނެތް ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ހުްނނަ

 ކުރޭ މެދުމިންވަރަކަށްމުގެ މަސައްކަތް ތައް ލެއްޕުނިއްވުމާއި، ދޮރު

1 
ފަންކާތަކާއި، ދިއްލާފައި ުހްނނަ ލައިޓްތައް  ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން މީުހން ނެތް ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ހުްނނަ

 މުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅަންޖެހޭނިއްވުމާއި، ދޮރުތައް ލެއްޕު

0 
ފަންކާތަކާއި، ދިއްލާފައި ުހްނނަ ލައިޓްތައް  ނިމުމުން މީުހން ނެތް ދިމާލުގައި ޖަހާފައި ހުްނނަނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް 

 މުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ކުރެވިފައި ނުވޭނިއްވުމާއި، ދޮރުތައް ލެއްޕު
 މިސްކިތަށް ނަމާދުކުރަން ދާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ނުވާނެހެން  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
 ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނިމުމުން  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

ގަސްއިންދާ ފެންދީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ގޯތިތެރޭގަިއ  ބައިގައި ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ަގސްއިންދުމަށް ގޯތިތެރޭގައި މިސްކިތުގެ. 16
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްުޓން ށައިކޮ ގަސްތައް ރީތިކޮށް އިންދައިގެން ހައްދާ

 މިންވަރު 
ބެލެހެއްޓުމާއި، ގަސްއިންދާ ފެންދީ  މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގަސްއިންދުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބައިގައި 

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ށައި ކޮ  ގަސްތައް ރީތިކޮށް  ގޯތިތެރޭގައި އިންދައިގެން ހައްދާ 
 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ކުރެވިފައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ޓާގެޓް/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 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
 ހަފްތާއަކު އެއް ދުވަހު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 


