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 ންސާފުކުރު ފަހަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަން/ސަރަހައްދު 1ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ވާ ހުރިހާ ތަނަކާއި ކަނޑައެޅިފައި
 ސަރަހައްދެއް

އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު  ސާފުތާހިރުކަމާއެކު
 ކުރިން.

ށް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީހަ
 މުވައްޒަފުން އައުމުގެ ކުރިން
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 ޓްބިންތައް ހުސްކޮށް ސާފުކުރުންފަހަރު ޑަސް 1ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އޭރިއާގައި 
 ޑަސްޓްބިެނއްއްޓިފައިވާ ހުރިހާ ބެހެ

ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ  ސާފުތާހިރުކަމާއެކު
 ކުރިން.

ށް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީހަ
 މުވައްޒަފުން އައުމުގެ ކުރިން
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 ތައް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ސްޓޭޝަން ކަނޑައެޅިފައިވާފަހަރު  1 ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ޅިފައިވާ ހުރިހާ ކަނޑައެ
 ސްޓޭޝަންތަކެއް 

ސްޓޭޝަންގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް 

 ކަމާއެކު ނުވާނޭހެން ސާފުތާހިރު

ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ 
 ކުރިން.

ށް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީހަ
ކުރިންމުވައްޒަފުން އައުމުގެ   
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 ފަހަރު ފޮޅާ ސާފުކުރުން 1ހަކު މީޓިންގ ރޫމްތަކުގެ ތެރެއިން ހަާވލުކުރެވިފައިވާ މީޓިންގ ރޫމުތައް ކޮންމެ ދުވަ
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ފައިވާ ހުރިހާ މީޓިންގ ހަވާލުކުރެވި
 ރޫމްތައް

ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ  ކަމާއެކުސާފުތާހިރު
 ކުރިން.

ށް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީހަ
 މުވައްޒަފުން އައުމުގެ ކުރިން
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 ސާފުކުރުން، ފާޚާނާތައް ދޮވެހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ  ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ 
 ނާތައްފާޚާ

ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ  ކަމާއެކުސާފުތާހިރު
ސާފު ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކުރިން އަދި 

 ވަގުތަކު



 
ޓާގެޓް 

6 

ތަކެތި ހުސްނުވެ  ހޯދައި، އެ  ސްޓޮކުން ނާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހުސްނުވާނެ ނިޒާމެއްގެ ދަށުންޚާއޮފީހުގެ ފާ
 ހަމަޖެއްސުން މްހުންނާނެ އިްނތިޒާ

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ 

 ނާތައްފާޚާ
 ފާޚާނާގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި

 ހުސްނުވާނޭހެން ހަމައަށް ހުރުން 
 ހުން ދުވަހަށް ަބލައި ޗެކްކުރުންދުވަ
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 ފޮހެ ސާފުކުރުން ދުވަހު 1ހަފްތާއަކު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ރޫްމތަކާއި ސްޓޭޝަންތަކުގެ ބިއްލޫިރތައް 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ހުރިހާ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

 ރޫމްތަކާއި ސްޓޭޝަންތައް
 ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކުސާފު
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 ނަގައި، ނިމުމުން ތަށިތައް، ފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ސައި/ކޮފީ ތައްޔާރުކުރުމާއި ސެމިނަރ/ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ޖަލްސާ
 ސާފުކުރުން ދޮވެ

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، 

ފަދަ  ސެމިނަރ /ޖަލްސާ
ސައި/ކޮފީ ކަށް ހަރަކާތްތަ

 ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަކުތައްޔާރު
 ކުރުމާއި ސައި/ކޮފީ ތައްޔާރު

ން ތަށިތައް ނަގަިއ، ނިމުމު
 ސާފުކުރުން

ށް ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަފަދަ  އެ ސާފުތާހިރުކަމާއެކު
 ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއްގައި
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ން އެ ފަރާތްތަަކްށ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ޮފނުވަންެޖހޭ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެމަތި 
 ރައްދުކުރުން

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ދުވަހެއްގައި ރައްދުކުރަންޖެހޭ  އެ

 ރައްދުކުރުން ލިޔެކިޔުންތައްހުރިހާ 
މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުގެ ރަސްމީ  މާދާރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކުޒިން

 ކުރިން
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 ނުން އަނެއްަތނަށް ަބދަލުކުރުންއޮފީސް އިމާރާތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި އެއްތަ
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

އޮފީސް އިމާރާތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 
ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ 
ތަކެތި ބަދަލުކުރަން ިނންމާ 

ނުން މިންވަރަކުން އެއްތަ
 އަނެއްތަނަށް ބަަދލުކުރުން 

ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު
 ނުވާނޭހެން 

 ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހާަލތްތަކުގައި 

ޓާގެޓް 
11 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުންމަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން  މަރާމާތުކުރުމުގެ ސްއޮފީ
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު



އޮފީސް މަރާމާތުކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
 އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކުރުން

ގެއްލުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަކެއްޗަށް 
 ނުވާނޭހެން 

 ހާލަތްތަުކގައިމަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ 
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 އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަށް ނަގާ ޯކޭޓޝަން ނަގަންދިއުން 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަށް ނަގާ 
 ކޯޓޭޝަން ނަގަންދިުއން 

ށް ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަ އެ އޮފީހުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން 
 ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތެއްގައި
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 ވާ މުދާނެގުމުަގއި އެހީތެރިވުންއިދާރާއަށް ބޭނުން
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ވާ މުދާނެގުމުަގއި އިދާރާއަށް ބޭނުން
 އެހީތެރިވުން 

އެ މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ފަރުވާތެރިކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު
 ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި

ޓާގެޓް 
14 

 އެހީތެރިވެދިުނން އްޔާއި ނީލަންކިޔުމުގައި ތަކެތި އުފުލައިތަެކތި ނައްތާލުމުގައިދާރާއިން ނައްތާލަންޖެހޭ 
 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

އިދާރާއިން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަެކތި 
ނައްތާލުމުގައްޔާއި ނީލަންކިޔުމުގައި 

 އެހީތެރިވެދިނުން  ތަކެތި އުފުލައި

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ފަދަ  އެ ފަރުވާތެރިކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު
 ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއްގައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 މިންކުރާނެ ރުބްރިކްސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުތައްގެ މަސައްކަތު އަދި އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުން

 ންސާފުކުރު ފަހަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަން/ސަރަހައްދު 1ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު . 1

 ތަނަކާއި ސަރަހައްދެއް ވާ ހުރިހާ ކަނޑައެޅިފައި  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 މެދު މިންވަރެއްމިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ 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

 ވަގުތު 
 ކު އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން/ކޮންމެ ދުވަހަ 

 ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން އައުމުގެ ކުރިން 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ޓްބިންތައް ހުސްކޮށް ސާފުކުރުންފަހަރު ޑަސް 1ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު . 2

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އޭރިއާގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ހުރިހާ ޑަސްޓްބިނެއް  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

 ވަގުތު 
 އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން/ކު ކޮންމެ ދުވަހަ 

 ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން އައުމުގެ ކުރިން 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ތައް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްުޓންސްޓޭޝަން ކަނޑައެޅިފައިވާފަހަރު  1 ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު. 3

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ސްޓޭޝަންތަކެއް  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް 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 އަޅާފައިވާކަނޑަ މިންވަރެއް  އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ސްޓޭޝަންގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނޭހެން 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

 ވަގުތު 
 އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން/ކު ކޮންމެ ދުވަހަ 

 ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން އައުމުގެ ކުރިން 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 



 ސާފުކުރުން ފޮޅާ ފަހަރު 1 ދުވަހަކު ކޮންމެ ތައްރޫމް މީޓިންގ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތެރެއިން ރޫމްތަކުގެ މީޓިންގ. 4

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މީޓިންގ ރޫމްތައް  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 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

 ވަގުތު 
 ކު އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން/ކޮންމެ ދުވަހަ 

 އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން އައުމުގެ ކުރިން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ސާފުކުރުން، ފާޚާނާތައް ދޮވެހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ  ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު. 5

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ފާޚާނާތައް  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިޓާގެޓް/ޓާސްކު 3

 ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު މިންވަރެއް މިންވަރުންގައި 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 އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން އަދި ސާފު ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު  ވަގުތު 
 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

ހޯދައި، ެއތަކެތި ހުސްނުވެ ހުންާނނެ  ސްޓޮކުން ނާތަކުގައި ބޭުނންކުރާ ތަކެތި ހުސްނުވާނެ ނިޒާެމއްގެ ދަށުންޚާއޮފީހުގެ ފާ. 6
 ހަމަޖެއްސުން މްއިންތިޒާ

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ފާޚާނާތައް  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

 ފާޚާނާގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހުސްނުވާނޭހެން ހަމައަށް ހުރުން  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

 ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލައި ޗެކްކުރުން  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ފޮހެ ސާފުކުރުން ދުވަހު 1ހަފްތާއަކު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުެގ ރޫމްތަކާއި ސްޓޭޝަންތަކުގެ ިބއްލޫރިތައް . 7

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ރޫމްތަކާއި ސްޓޭޝަންތައް  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 ގެޓް/ޓާސްކުގައިޓާ 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

 އެއްފަހަރު ހަފްތާއަކު  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ތަށިތައް ނަގައި،ނިމުމުން ، ފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ސައި/ކޮފީ ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ޖަލްސާ ސެމިނަރ. 8
 ސާފުކުރުން ދޮވެ

 މިންވަރު 
 ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސައި/ކޮފީ ތައްޔާރު ކަށް ފަދަ ހަރަކާތްތަ  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ޖަލްސާ ސެމިނަރ

 ނިމުމުން ތަށިތައް ނަގައި، ސާފުކުރުން  ކުރުމާއި ސައި/ކޮފީ ތައްޔާރު 

 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

 އެފަދަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއްގައި  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

ން އެ ފަރާތްތަކަށް އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެމަތިއެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަްނޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް . 9
 ރައްދުކުރުން

 އެދުވަހެއްގައި ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 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  އްވެސްއެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި 0

މާދާރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޒިން  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

 މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ރަސްމީ  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ނުން އަނެއްތަަނށް ބަދަލުކުރުން އޮފީސް އިމާރާތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި އެއްތަ. 10

 މިންވަރު 
ބެހެއްޓިފައިވާ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ބަދަލުކުރަން ނިންމާ މިންވަރަކުން އޮފީސް އިމާރާތުގައި 

 ނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުން އެއްތަ

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު 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

ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުވާނޭހެން  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

 ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުންމަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން  މަރާމާތުކުރުމުގެ ސްއޮފީ. 11
 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކުރުން އޮފީސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން  މިންވަރު 

 ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައިޓާގެޓް/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

ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުވާނޭހެން  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

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4



 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0
 

 އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަށް ނަާގ ކޯޓޭޝަން ނަގަންދިއުން . 12
 އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަށް ނަގާ ކޯޓޭޝަން ނަގަންދިއުން  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 ގެޓް/ޓާސްކުގައިޓާ 0

 އޮފީހުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން  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

 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 ވާ މުދާެނގުމުގައި އެހީތެރިވުންއިދާރާއަށް ބޭނުން. 13
 އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މުދާނެގުމުގައި އެހީތެރިވުން  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

 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 މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 

 އްޔާއި ނީލަންިކޔުމުގައި ތަކެތި އުފުލައި އެހީތެރިވެދިނުން އިދާރާއިން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގަ. 14
 އެހީތެރިވެދިނުން އިދާރާއިން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައްޔާއި ނީލަންކިޔުމުގައި ތަކެތި އުފުލައި  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

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަރުވާތެރިކަމާއި،  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

 އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތެއްގައި  ވަގުތު 

 ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 4
 ނުވޭ  ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް ށް/މުއްދަތަށްވަގުތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 0

 


