
` 

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
  ފްލެޓްސް އެންޑް އެސެޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް 

                    ދިވެހިރާއްޖެ.       ، މާލެ       
             

ގެ ނިޔަލަށް( މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި  2022ނޮވެމްބަރ  30ން  2021ޖޫން  01މަސް ދުވަހު ) 18ވޭތުވެދިޔަ 
 ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  މިސްކިތުގެ ނަން  *
 ބޮކި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 52 هللاމަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި 1

 ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ވޯލް ފޭން 10
 މޯޓަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 25
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 04
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 06
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 މަރާމާތުކުރެވުނެވެ. ރެއްކުޑަ ދޮ 03
 ލޯޑް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 03
 ސްޕީކަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04
 ކޯޑްލެސް މައިކް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 އެމްޕްލިފަޔަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ޗަމިކްސް 01

 ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ. އެއްފަޅައިގެންގޮސްފައިވާ ފެންހޮޅި
 ދޮރުފަތް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 2ފާޚާނާގެ ނެއްޓިފައިވާ  2

ގެ މޫތައް ކަނޑާ އެތަނުގައި އަލުން މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހެއް ކިތް ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަމިސް
 ކުރެވުނެވެ.

 ބޮޑު ސިޑީގައި ރޭލިން ޖެހުނެވެ.
 މިސްކިތުގެ ފަސްޓް ފުލޯރގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކާޕެޓް އަޅާފައިވެއެވެ.

 މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.މިސްކިތުގެ ބޭރު ފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ 
 ބޮކި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 25 މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް  2

 ސްޓޭންޑް ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 05
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ކޯޑްލެސް މައިކް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ޗަރކްސްމި 01

ގޮނޑި(  13މިސްކިތުގައި ނޮވިލޮން އެޅުމާއި ގުޅިގެން ނަމާދުކުރަން ބަހައްޓާ ދަގަނޑު ގޮނޑިތަކުގެ )
ފައިތައް، އެސްލޯން ހޮޅި، އެލްބޯ، ޓީ އަދި ޖޮއިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ނޮވިލޮން ހަލާކު ނުވާނޭހެން 

 ހެދުނެވެ.
 ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތް  3

 
 
 
 

 ބޮކި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 30
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ޑައުން ލައިޓް  10
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 05
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ވޯލް ފޭން 04
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04



 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 01 ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތް 
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 08

 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އަޅާފައިވެއެވެ.މިސްކިތުގައި ކުރިން އޮތް ކާޕެޓް ނަގައި އާ ކާޕެޓެއް 
 ބޮޑުގޭ ވަގުތީ މިސްކިތް  4

 
 

 ބަދަލު ކުރެވުނެވެ.ފެން އިސްކުރު  15
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ވޯލް ފޭން 10
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 08
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 06
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02

 ބަދަލު ކުރެވުނެވެ.ފެން އިސްކުރު  15 އިބްރާހީމްމަސްޖިދު  5
ވުޟޫކުރާ އިސްކުރު ބަރިއަށް ލާފައިވާ ފެން ހޮޅި ފަޅައިގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އެ ހޮޅި ރަނގަޅު 

 ކުރެވުނެވެ.
އެސަރަޙައްދުގައި އަލުން ނޑުމާއި ކެ ކަނުގައި ހުރި ގަހުގެ މޫތައް  ފަރާތު އިރު އުތުރު މިސްކިތުގެ ގޯތީގެ 

 މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
 މިސްކިތުގެ އިންފާރުގެ އެތެރޭގެ މުށިތައް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ.

 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 45
 މިސްކިތުގެ ބޭރު ފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ.

 މިސްކިތަށް އަރާ ބޮޑު ސިޑީގެ މުށިތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ވޯލް ފޭން 15
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 06
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 12
 ކޯޑްލެސް މައިކް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 01

 ބަދަލު ކުރެވުނެވެ.ވޯލް ފޭން  5 މަސްޖިދުލް ޖަލާލުއްދީން  6
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ސީލިންގ ފަންކާ  10

 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 280
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 30
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 05

 އަޅާފައިވެއެވެ.ނޮވިލޮން  ގްރައުންޑް ފުލޯރގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުންމިސްކިތުގެ 
 ދޮރެއް މަރާމާތު ކުރެވުނެވެ. 2މިސްކިތުގެ 

 މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން  7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ވަގަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން އެ ކޭބަލް އަލުން ފޫޓްގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް  100ބޮޑު ފަންކާއަށް އަޅާފައިވާ 
 އެޅުނެވެ.

  ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 90
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.މޯޓަރ  2

 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 15

 ބޮކި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 200
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 18
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ވޯލް ފޭން  16
 ޑައުން ލައިޓް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ބިއްލޫރި ދޮރު  02

 އަމީނީމަގާއި ވީފަޅީގެ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގެ މުށިތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
 ސްޓޭންޑް ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ންކް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ޝްޓޭފްލެ  05

މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވި ތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް  ތުގެމުޅި މިސްކި ބިޑް ކުރެވިގެން 
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މުޅި މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.



 އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން 
 މުންނާރުގައި ކުލަލެވުނެވެ.

 ވަރުނީސް ލާންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ވަރުނީސް ލެވުމެވެ.
 ތު ފާރުތަކުގައި ރެނދުލާފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތުކުރެވުނެވެ.މިސްކި

 ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ސީލިންގ ގެ ފިލާތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
  ގައި އެލްމެނިއަމް ދޮރެއް ހަރުކުރެވުނެވެ.ދޮރެއްހުރި މުންނާރުގެ ތިރީގައި 
އި އަދި ވުޟޫކުރާ އިސްކުރުބަރިތައް ހުންނަ ބައިގެ ތަޅުމުގަ ފަސްޓް ފްލޯރގެ  ،މިސްކިތުގެ ގްރައުންޑް
އްޓި ހުރިހާ ތަނެއްގައި ޖަހާފައިވާ މުށިތައް ނައްޓައި، މުށިނެ )ކާނުތަކުގައި( ތަނުގައިވުޟޫކުރާ ފެންއެޅޭ 

  ވެ.ރެވުނެ އަދި ފެންދާ ވަޅުގަނޑުތަކުގެ މަތިތައް ބަދަލު ކު  ހުނެވެ.އާ މުށިޖެ
 ކޯޑްލެސް މައިކް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 އެމްޕްލިފަޔަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02

 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 15 މިސްކިތް ޒިޔާރަތް  8
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 08
 ޑައުން ލައިޓް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 15
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 08

 ކުރެވުނެވެ. މަރާމާތު އެއްފަޅައިގެންގޮސްފައިވާ ފެން ހޮޅި
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02

 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10 މަސްޖިދުލް ސުލްޠާނުލް ޢާދިލް  9
 ކޯޑްލެސް މައިކް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 01

 ފުލޯރ ގައި ނޮވިލޮން އެޅުނެވެ. 2މިސްކިތުގެ ބިޑުކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިގެން 
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 05
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 06
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ވޯލް ފޭން 02

  ބެދިގެން ޖަންކްޝަންތައް ސާފުކޮށް މައްސަލަ ހައްލުކުރެވުނެވެ.ތަށް މިސްކިތުގެ ޖަންކްޝަން
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގެ މޫތައް ކަނޑާ ގައު އެތެރުމުގެ މަސައްކަތް ހެއްހުރި ގަ އިމިސްކިތު ގޯތިތެރޭގަ

 ކޮށްފައިވެއެވެ.
 ކުރެވުނެވެ. ތަކެއް މަސައްކަތް ގެމިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާބަޔާއި މިސްކިތް ތެރޭގެ ކަރަންޓް 

 ގޮނޑި( 15) ސްކިތުގައި ނޮވިލޮން އެޅުމާއި ގުޅިގެން ނަމާދުކުރަން ބަހައްޓާ ދަގަނޑު ގޮނޑިތަކުގެމި
ނޮވިލޮން ހަލާކު ނުވާނޭހެން ފައިތައް، އެސްލޯން ހޮޅި، އެލްބޯ، ޓީ އަދި ޖޮއިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން 

 ހެދުނެވެ.
 ބޮކި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 10 މަސްޖިދު އަފީފުއްދީން  10

 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 05
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ފާޚާނާގެ ތަޅު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 18

 ފެން ޕަމްޕް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
 ތަންތަން ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ.މިސްކިތް ތެރެއަށް ފެންލީކްވާ 

 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04
 މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނޮވިލޮން އަޅާފައިވެއެވެ.

 ބިރުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތް  11
 
 
 
 

 ބިރުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތް 

 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ފްލެޝްޓޭންކް  02
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 08
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04
 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04

 މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނޮވިލޮން އަޅާފައިވެއެވެ.



 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04 މަސްޖިދު ޝަހީދު ޢަލީ  12
 ވުޟޫކުރާބަޔާއި ފާޚާނާތަކުގެ މުށިތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 30
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 05
 ސްޓޭންޑް ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ބޮކި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 25

  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނޮވިލޮން އަޅާފައިވެއެވެ.މިސްކިތުގެ ގްރައުންޑް ފުލޯރގައި
 ބިޑުކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިގެން މިސްކިތުގެ ފަސްޓް ފުލޯރގައި ނޮވިލޮން އެޅުނެވެ.

 ކޯޑްލެސް މައިކް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 01
 މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

ގޮނޑި(  40)މިސްކިތުގައި ނޮވިލޮން އެޅުމާއި ގުޅިގެން ނަމާދުކުރަން ބަހައްޓާ ދަގަނޑު ގޮނޑިތަކުގެ 
ފައިތައް، އެސްލޯން ހޮޅި، އެލްބޯ، ޓީ އަދި ޖޮއިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ނޮވިލޮން ހަލާކު ނުވާނޭހެން 

 ހެދުނެވެ.
 ފުރާޅުން ފެންލީކްވާތަން ރަނގަޅުކޮށް ސީލިންގ ބަދަލު ކުރެވުނެވެ.މިސްކިތުގެ ފެންޑާބައިގެ  އް ތަޤްވާ މަސްޖިދު 13

 ފާޚާނާގެ ތަޅު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 01
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ފްލެޝްޓޭންކް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ބޮކި  05

 މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނި  14
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 25
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ވޯލް ފޭން  10
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 45

 ވުޟޫކުރާބައިގެ މުށިތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ފާޚާނާ ތަށި  04
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ފާޚާނާގެ ފޮރުފަތް ބަދަލުކުރެވެނެވެ. 04
 ޑައުން ލައިޓް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10

 ންޑާ ބައިން ފެންލީކްވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވުނެވެ.ފެމިސްކިތުގެ 
 މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނޮވިލޮން އަޅާފައިވެއެވެ.

 ބައިގެ މުށިތައް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.ވުޟޫކުރާ
ގޮނޑި(  25މިސްކިތުގައި ނޮވިލޮން އެޅުމާއި ގުޅިގެން ނަމާދުކުރަން ބަހައްޓާ ދަގަނޑު ގޮނޑިތަކުގެ )

ފައިތައް، އެސްލޯން ހޮޅި، އެލްބޯ، ޓީ އަދި ޖޮއިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ނޮވިލޮން ހަލާކު ނުވާނޭހެން 
 ހެދުނެވެ.

ފައިސާ އެފަރާތުން  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މި މިސްކިތުގައި އޭ.ސީ ހަރުކޮށް އޭ.ސީތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލުގެ
 ދައްކަމުން ގެންދެއެވެ.

 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 18 މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްދުއްދީން  15
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 05
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 06
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10

 މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކާއި މިސްކިތުގެ ފާރުތަކުގެ ބޭރުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.



 މަސްޖިދުއް ޛިކުރާ  16
 
 
 

 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 15
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 05

 .މިސްކިތުން ބޭރަށް ދާގޮތަށް ހޮޅިލައިން އަޅާ އެކަން ހައްލުކުރެވުނެވެދިޔަދޮވި ހޮޅިތަކުން ފައިބާ ފެން 
 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ ތަނެކެވެ.މިހާރު މި މިސްކިތަކީ މަރާމާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް 

 ވެ.މިސްކިތުގެ ފުރާޅުން ފެންލީކްވާ މައްސަލަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހައްލުކޮށްފައިވެއެ ޢީދު މިސްކިތް  17
 މިސްކިތުގެ ފާރުތަކާއި އިންފާރުތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

 މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގެ ބައެއް ތަންތާގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މުށިޖަހާފައިވެއެވެ.
 ތަޅުތައް އަމިއްލަ މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާބަޔާއި ފާޚާނާ ބައިގެ ފުރާޅާއި ފާޚާނާ ދޮރުތައް މަރާމާތުކޮށް 

 ފަރާތަކުން ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.
 މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނޮވިލޮން އަޅާފައިވެއެވެ.

މިސްކިތުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމްގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހޯދާ އެތަކެތި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިސްކިތުގައި 
 ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. 

 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ ތަނެކެވެ.މިހާރު ރާމާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މަމި މިސްކިތަކީ 
ތިރީބައިގައި އަޅާފައިވާ ނޮވިލޮން ނައްޓާ އަންޑަރ ލޭޔަރ އަޅާ ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިސްކިތުގެ  މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު  18

 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވެއެވެ.
މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމާއި ބޭނުންވާ ތަކެތި މިސްކިތަށް ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް މިސްކިތް ބިނާކުރި 

 އެވެ.ފަރާތުން ވަރަށް ގިނައިން ކުރަމުން ގެންދެ
މި މިސްކިތަކީ މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ  މަސްޖިދުއް ނޫރު  19

 ތަނެކެވެ.
 އަޅާފައިވެއެވެ.ކާޕެޓް މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތުން ފުލޯރގައި  2މިސްކިތުގެ 

 އަންހެނުން ވުޟޫކުރާ އިސްކުރު ބަރި ކައިރިއެއްކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.މިސްކިތުގެ  މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދީން  20
ފާޚާނާގެ ދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން  4މިސްކިތުގެ 
 ކޮށްފައިވެއެވެ.

 އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނެވެ. ދަނީމި މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެން 
މި މިސްކިތަކީ މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ  މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން  21

 ތަނެކެވެ.
 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ ތަނެކެވެ.މިހާރު ރާމާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މަމި މިސްކިތަކީ  މަސްޖިދު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީ  22

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މި މިސްކިތުގައި އޭ.ސީ ހަރުކޮށް އޭ.ސީތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ފައިސާ އެފަރާތުން 
 ދައްކަމުން ގެންދެއެވެ.

މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ މި މިސްކިތަކީ  މަސްޖިދު ޝަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން  23
 ތަނެކެވެ.

މި މިސްކިތަކީ މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ  މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން  24
 ތަނެކެވެ.

މި މިސްކިތަކީ މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ  ޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީ މަސްޖިދުއް ޝައިޚް މު 25
 ތަނެކެވެ.

 މި މިސްކިތަކީ މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އަމިއްލަ ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ ތަނެކެވެ. މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް  26
މި މިސްކިތަކީ މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ  ސްޖިދު ޢަލީ ޙުސެއިން މަ 27

 ތަނެކެވެ.
މިސްކިތަކީ މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ މި  މާފަންނު އާ މިސްކިތް  28

 ތަނެކެވެ.
މި މިސްކިތަކީ މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސްކިތް ބިނާކުރި ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ  މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞް  29

 ތަނެކެވެ. 
 މަސްޖިދުލް ބިއްރި  30

 
 ބްރޭކަރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 5ކަރަންޓް 

 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 18



 މަރާމާތުކުރެވުނެވެ. ރުން ކަތުރު ފަނި ފިލުވާ ކަތުރު ފަނި އަޅާފައިވާތީ، އެ މިމްބަ ގައިމިމްބަރު 
 ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމާއި މަތީ ޝީޓް ވޯޓަރ ޕްރޫޕް ކުރެވުނެވެ.

 ފެން އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 18
 ޑައުން ލައިޓް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.މުސްލިމް ޝަވަރ  05
 ކޯޑްލެސް މައިކް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02

 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 15 މަސްޖިދުއް ސަލާމް 31
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ސީލިންގ ފަންކާ  04
 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 08
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 02

އޭ.ސީތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލުގެ ފައިސާ އެފަރާތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މި މިސްކިތުގައި އޭ.ސީ ހަރުކޮށް 
 ދައްކަމުން ގެންދެއެވެ.

 ކުޑަ ދޮރު މަރާމާތު ކުރެވުނެވެ. 01 މަސްޖިދުލް ޢަޒީޒާ މޫސާ  32
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 12

 ވުޟޫކުރާބައިގެ މުށިތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.މުސްލިމް ޝަވަރ  04

 ވުޟޫކުރާބައިގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރެވުނެވެ.
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 08
 ބޮކި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 18
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 02

 މިސްކިތުގެ ތަރަފާލު ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
ގޮނޑި(  30ނަމާދުކުރަން ބަހައްޓާ ދަގަނޑު ގޮނޑިތަކުގެ )މިސްކިތުގައި ނޮވިލޮން އެޅުމާއި ގުޅިގެން 

ފައިތައް، އެސްލޯން ހޮޅި، އެލްބޯ، ޓީ އަދި ޖޮއިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ނޮވިލޮން ހަލާކު ނުވާނޭހެން 
 ހެދުނެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މި މިސްކިތުގައި އޭ.ސީ ހަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭ.ސީތަކަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލް 
 ވަގަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން އޭ.ސީތައް މިހާރު ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ.

 ޔަ ޠުމަސްޖިދު ފި 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޔަ ޠުމަސްޖިދު ފި

 ކުރެވުނެވެ.ބޮކި ބަދަލު  10
 ހޯލްޑަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ  05
 ފަންކާ ކެޕޭސްޓަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ވޯލް ފޭން 08
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ.  02
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04

 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.މިސްކިތުގެ ތަރަފާލު 
ގޮނޑި(  31މިސްކިތުގައި ނޮވިލޮން އެޅުމާއި ގުޅިގެން ނަމާދުކުރަން ބަހައްޓާ ދަގަނޑު ގޮނޑިތަކުގެ )

ފައިތައް، އެސްލޯން ހޮޅި، އެލްބޯ، ޓީ އަދި ޖޮއިންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ނޮވިލޮން ހަލާކު ނުވާނޭހެން 
 ހެދުނެވެ.

ނީ މިސްކިތު ދަފްތަރުން އުނިކޮށް އިސްލާމިކް މިސްކިތް ވަމި ން ފެށިގެން  2022ޖުލައި  20)
 ބަންދުކޮށްފައެވެ. މިނިސްޓްރީ އިން

 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10 ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތް  34
 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 25
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 04
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 18

މަސައްކަތްތައް ބިޑް ކުރެވިގެން މުޅި މިސްކިތުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި  މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން އާލްޘާނީ  35
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.



 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 30
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ފާރުގައި ހަރުކުރާ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 18
 .ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވެ 06
 ވޯލް ފޭން ބަދަލުކުރެވުނެވެ.  28
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 15
 ލެޑް ލައިޓް ހަރުކުރެވުނެވެ.  62

 މިސްކިތުގައި ނޮވިލޮން އެޅުނެވެ.
  ސެޓް އެލްމެނިއަމް ދޮރުތަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 15ކަނީގެ ލަކުޑި ކުޑަދޮރުގެ  4

މިސްކިތުގެ މިމްބަރު ހުރި ތަނުގެ ދެފަރާތުގައި، ޑަކްޓް ހަދާފައި ހުރި ތަނުގައި ޖަހާފައިވާ ޖިޕްސަމް 
ބޯޑުތަކުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ބައިތައް ނެގުމަށްފަހު، އެތަނުގައި ޖިޕްސަމް ބޯޑު ޖަހައި ޕުޓީއާއި 

 ކުލަލާފައިވެއެވެ. 
 މިސްކިތުގައި ވަރުނީސްލާފައި ހުރި ދުރޮތަކާއި ދޮރުފަތްތައް އަދި ޖާލިތަކުގައި ވަރުނީސްލާފައިވެއެވެ. 

 މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި އަދި އިންފާރުތަކާއި މުންނާރުގައި ކުލަލާފައިވެއެވެ. 
ފޫޓުގެ ޕާޓިޝަން ހަދާ  8ފޫޓު އުސްމިން  65އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައި ވަކިކުރުމަށް ދިގުމިން 

 ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. 
ރުއް  9ހުރި މުށިތަކާއި ކުދި މިސްކިތުގެ ހުޅަނގު، ދެކެނު، އުތުރު ފަރާތު ގޯތިތެރޭގައި ޖަހާފައި 

 ނަގައި އެތަނުގައި ގާ އަތުރާފައިވެއެވެ. 
 ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ސީލިންގ 30 އުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބް މަސްޖިދުލް  36

 ބޮކި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 20
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 18
 މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަކު ކުރެވުނެވެ. 04

 އް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ކެވުޟޫކުރާބައިގެ މުށިތަ 
 މަސްޖިދު ޒައިދު ބިން ޘާބިތު  37

 
 
 

 މަސްޖިދު ޒައިދު ބިން ޘާބިތު 

 ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 4ފާޚާނާގެ 
 ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 02
 ބަދަލުކުރެވުނެވެ.މުސްލިމް ޝަވަރ  04
 ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 10
 ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 12

 ލުކުރެވުނެވެ.ދޮރު ބަދަ 4ފާޚާނާގެ  މަސްޖިދު އަމީލް ޖަލީލް  38
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