
ާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރ

ެ                                       .       މާލެ، ދިވެހިރާއްޖ

މިސްކިތުގެ ނަމާއި ކުރެވުނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ް ، ބްލޮކް ނަންބަރ /ހެންވޭރު، ސޯސަންމަގު)  މަސްޖިދު އިބްރާހީމ (71މަޖީދީމަގު 1.0

.ކުލަލެވުނެވެމިސްކިތުގެ ބޭރު ފާރުތަކުގައި  1

10ެވުޟޫކުރާ ބައިގެ  . އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވ 2

ެ .ދެ ސިޑި ދަށުގެ ކޮންކްރީޓް މަރާމާތު ކުރެވުނެވ 3

ެ .މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭ ހަލާކުވެފައި ހުރި މުށިތައް ބަދަލުކުރެވުނެވ 4

2ެ . ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5

10ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 6

3ެ . ވޯލް ފޭން ބަދަލު ކުރެވުނެވ 7

ެ .މިސްކިތުގެ ބޮޑު ސިޑީގެ މުށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 8

(.އަދި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް އެތަނުގައި ކުރަން އެބަހުއްޓެވެ. މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ )

2.0

.ކުލަލެވުނެވެމިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުތަކުގަޔާއި ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ ގައި  1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

ެ .ފާޚާނާއާއި އިސްކުރުބަރީގެ ފުރާޅުގެ ޓިނުތަކާއި ސީލިންގ އަދި ދިޔަދޮވި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

ެ . ސިޑީގެ ރެއިލިންގެ ހޮޅިތައް މަރާމާތު ކުރެވުނެވ 4

ެ ފާޚާނާގެ ތަޅުމުގެ މުށި 2 .ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5

ެ .މިސްކިތުގެ ތިރީ ބަޔާއި މަތީބައިގައި ހަލާކުވެފައި މުށިތައް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 6

. ފުލޯރ ގައި ނޮވިލޮން އެޅުނެވ2ެމިސްކިތުގެ  7

2ެ . ފާޚާނާގެ ތަށި ބަދަލުކުރެވުނެވ 8

1ެ . މޯޓަރ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 9

5ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 10

5ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 11

ެ .ޖަންކްޝަންތައް ބެދިފައި ހުރުމުން، އެ ޖަންކްޝަންތައް ރަނގަޅު ކުރެވުނެވ 12

4ެ . ވޯލްފޭން ބަދަލު ކުރެވުނެވ 13

، ބްލޮކް ނަންބަރު )މާލެ ހުކުރު މިސްކިތް    (114ހެންވާރު، މެދުޒިޔާރަތްމަގު 3.0

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގަޔާއި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ތިރި ފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 1

ެ .މޯޓަރ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 2

̀

ތަރުތީބު ނަންބަރު

ު)މަސްޖިދުލް ސުލްޠާނުލްޢާދިލް   ު/ ހެންވޭރު، މަޖީދީމަގ (86ބްލޮކް ނަންބަރު . ކަރަންކާމަގ

ް މިސްކިތްތަކުގައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލ

asset@malecity.gov.mv:އީމެއިލް    3313801:ފެކްސ  ް      3025455    ޔުނިޓް ފްލެޓްސް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް



ާ ު)  މަސްޖިދުއްތަޤުވ ، ބްލޮކް ނަންބަރު / ހެންވޭރު، ކަޅުހުރާމަގ (83ވައިލެޓްގޯޅި 4.0

.މިސްކިތުގެ ބޭރު ފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 1

.މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފާރުތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުލަލިއެވެ 2

1ެ . ފާޚާނާ ގެ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

10ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

ު)   މަސްޖިދު ޝަހީދު ޢަލީ (53އިރުދޭމާހިނގުން، ބްލޮކް ނަންބަރު / ހެންވޭރު، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގ 5.0
.މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ ގައި ކުލަލެވުނެވެ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

8ެއިތުރު  . ވޯލް ފޭން މިސްކިތުގައި ހަރުކުރެވުނެވ 3

18ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

1ެ . ނަމާދުކުރާ މައިކް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5

25ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 6

ެ .މިސްކިތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ނޮވިލޮން އަޅާފައެވ 7

.މިސްކިތުގެ ފަސްޓް ފުލޯރ ގައި ނޮވިލޮން އެޅުނެވެ 8

.އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައި ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕާރޓިޝަން ހަދާ ބެހެއްޓުނެވެ 9

ެ .މިސްކިތުގައި ވުޟޫކުރާ އިތުރު އިސްކުރު ބަރިއެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހަދާފައިވެއެވ 10

ް  ު)  މަސްޖިދު ޢަފީފުއްދީނ ، ބްލޮކް ނަންބަރު / ހެންވާރު، މަޖީދީމަގ (42ދިއްލީމަގު 6.0
ެ .މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ ގައިކުލަލެވުނެވ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

10ެވުޟޫކުރާ ބައިގެ  . އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

2ެ . ފާޚާނާގެ ފާޚާނާތަށި، މުސްލިމް ޝަވަރ، އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

ެ .ފުރާޅުން މިސްކިތް ތެރެއަށް ފެންލީކްވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ސީލިންގ ފިލާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5

، ބްލޮކް ނަންބަރު ) ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތް   (127ހެންވާރު، ދަރުމަވަންތަމަގު 7.0

ި . ކުލަލެވުނެވެ މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުތަކުގައި އަދި އިންފާރުގައ 1

.މިސްކިތުގައި ނޮވިލޮން އެޅުނެވެ 2

1ެ . ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

3ެވުޟޫކުރާ ބައިގެ  . އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

، ބްލޮކް ނަންބަރު )މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން      (354ގަލޮޅު، އަމީނީމަގު 8.0
ެ .މިސްކިތުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތު ގޯތިތެރޭގެ މުށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 1

60ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 2

95ެ . ފެން އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

ބިޑު އުޞޫލުން މުޅި މިސްކިތުގެ މަރާމާތުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި 
.ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ އާއި އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 4

1ެ . މޯޓަރ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5

5ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 6

3ެ 7 ވޯލް ފޭން ބަދަލު ކުރެވުނެވ

ެމިސްކިތުގެ ފަސްޓް ފްލޯރގެ އެތެރޭގެ ހަލާކުވެފައިވާ މުށިތައް  .ބަދަލު ކުރެވުނެވ 8

asset@malecity.gov.mv:އީމެއިލް    3313801:ފެކްސ  ް      3025455    ޔުނިޓް ފްލެޓްސް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް



ު)  ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތް   ، ބްލޮކް ނަންބަރު / ގަލޮޅު، ރަށްދެބައިމަގ (138ނީލޯފަރުމަގު 9.0

ެ .މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ކުލަލާފައެވ 1

ެ .މޯޓަރ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވުނެވ 2

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 3

، ބްލޮކް ނަންބަރު )މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދީން       (132ގަލޮޅު، އަލިކިލޭގެފާނުމަގު 10.0

ެ ެ. މި މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަރާމާތަކެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވެއެވ .އަދި މިސްކިތުގެ އިންފާރުތައް ދޮވެ ރީތި ކޮށްފައިވެއެވ
1

ެ .ގްރައުންޑް ފްލޯރ ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ނޮވިލޮން އަޅާފައެވ 2

ެ .ކަރަންޓްގެ މައްސަލަތަކެއް ޖެހިގެން އެކަން ހައްލު ކުރެވުނެވ 3

ް  ، ޗާންދަނީމަގު)  މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީނ ، ބްލޮކް ނަންބަރު / މައްޗަންގޮޅި      (203ބާމިޔާގޯޅި 11.0
ެ .މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ ގައިކުލަލެވުނެވ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

ެ .ދެކުނު އުތުރު ފަރާތުގެ ބޮޑު ސިޑީގެ މުށިތައް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

10ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

ެ .މޯޓަރ މައްސަލަ ރަނގަޅު ކުރެވުނެވ 5

.އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައިގައި ނޮވިލޮން އެޅުނެވެ 6

63ެ . ލައިޓް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބަދަލު ކުރިއެވ 7

ެ .ގްރައުންޑް ފްލޯރ ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ނޮވިލޮން އަޅާފައެވ 8

3ެ . ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 9

، ތަބުރޭޒީ ހިނގުން)  މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނި  (377ވައިދެރި ހިނގުން، ބްލޮކް ނަންބަރު / މައްޗަންގޮޅި 12.0
ެ .މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ ގައިކުލަލެވުނެވ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

ެ .މިސްކިތު އުތުރު ފެންޑާ ފުރާޅުގެ ޓިނު ބަދަލުކޮށް ސީލިންގކޮށް އެތަނުގެ ދިޔަދޮވި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

ެ ފާޚާނާގެ ދޮރު ކަނިތަކުގެ 4 .ކައިރީގެ މުށިތައް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

ެ . ފާޚާނާ ބަރި ކުރިމަތީ ބައިގައި ތަޅުން އަޅައި މުށިޖެހުނެވ 5

4ެ . ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 6

25ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 7

ެ .އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައިގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ނޮވިލޮން އަޅާފައެވ 8

ެ .ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ހޮޅިލައިނުން މިސްކިތް ތެރެއަށް ފެންލީކްވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވުނެވ 9

ެ .އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބަޔާއި ހިނަވާގޭތެރެއަށް ފެންލީކްވާތީ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށް އެކަން ހައްލުކުރެވުނެވ 10

.ފެންޑާގެ ކުރިމަތީ އިންފާރުގައި ރެނދުލައި ހަލާކުވެފައި ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ކުލަލެވުނެވެ 11

.މިސްކިތު ކުރިމަތީ ގޯތިތެރޭ އަތުރާފައިވާ ގާތަކުގައި ދަވާދު ލެވުނެވެ 12

.އާސަހަރާގެ ހިނަވާ ބައިގައި ކުލަލެވުނެވެ 13

12ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 14

، ބްލޮކް ނަންބަރު )  މަސްޖިދުއް ޛިކުރާ  ، މަޖީދީމަގު     (197މައްޗަންގޮޅި 13.0
ެ .މި މިސްކިތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވެއެވ 1

ެ .ވުޟޫކުރާ ބައިގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މުށި ޖަހާފައިވެއެވ 2

ެ .އިމާމަށް ކޮޓަރިއަކާއި ފާޚާނާއެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހަދާފައިވެއެވ 3
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ނޑު ލެވެލްކޮށް އަލުން ގާ އެތުރުނެވެ .މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަތުރާފައިވާ ގާތަށް ރޫޅިފައިވާތީ ފަސްގަ 4

ު)   هللا މަސްޖިދުލް ޞުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި    (342ޝަހީދު ޢަލީ ހިނގުން، ބްލޮކް ނަންބަރު / މާފަންނު، އަމީނީމަގ 14.0
ެ .މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ ގައިކުލަލެވުނެވ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

ެ .މިސްކިތުގެ ފާރުތަކުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރެވުނެވ 3

ެ .އުތުރު ފަރާތު ވުޟޫކުރާ ތާ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ވޯރކް ވޭގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައެވ 4

ެ .އަންހެނުން ވުޟޫކުރާ ބައިގެ މުށިތައް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5

35ެ . ލައިޓް ހަރުކުރެވުނެވ 6

2ެ . ފާޚާނާގެ ދޮރު މަރާމާތު ކުރެވުނެވ 7

1ެ . މޯޓަރު ބަދަލުކުރެވުނެވ 8

ެ .ޖަންކްޝަން ރަނގަޅު ކުރެވުނެވ 9

ެ .ވޯޓަރ ސަޕްލައިގެ ފެންހޮޅިއެއް ފަޅައިގެންގޮސްފައިވާތީ އެ ހޮޅި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 10

 41ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 11

ެ .އަންހެނުން ފާޚާނާގެ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 12

.އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައިގައި ނޮވިލޮން އެޅުނެވެ 13

 18ެ . ވޯލް ފޭން ބަދަލަ ކުރެވުނެވ 14

ި)   ޒިޔާރަތް މިސްކިތް  ، ބްލޮކް ނަންބަރު / މާފަންނު، ފެންފިޔާޒުގޯޅ (216ފިޔާތޮށިމަގު 15.0

ެ އަދި މިހާރުވެސް ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެ ފަރާތުން. މި މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަރާމާތެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވެއެވ
.ކުރަމުން ގެންދެއެވެ

1

ު)މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން  16.0  (208ހުސޭނީގޯޅި، ބްލޮކް ނަންބަރު / މާފަންނު، އޯކިޑްމަގ
.މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުތަކާއި ސީލިންގ ގައި ކުލަލެވުނެވެ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

3ެ . ފާޚާނާގެ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

4ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

ެ .މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ކާރޕެޓް އަޅާފައެވ 5

17.0    (315މާފަންނު، ހަނދުވަރީ ހިނގުން، ބްލޮކް ނަންބަރު )ޢީދު މިސްކިތް  
ެ .މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުތަކާއި ސީލިންގ ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ކުލަލާފައެވ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

ެ .މި މިސްކިތުގެ ގިނަ މަރާމާތުތަކެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ކޮށްފައެވ 3

(305ހަނދުވަރީ ހިނގުން، ބްލޮކް ނަންބަރު / މާފަންނު، މުރަނގަމަގު) ބޮޑުގޭ ވަގުތީ މިސްކިތް  18.0
.މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުތަކާއި ސީލިންގ ގައި ކުލަލެވުނެވެ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

ެ .މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ނޮވިލޯން އަޅާފައެވ 3

15ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

10ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5

.ފެންޑާ ބައިގައި މުށި ޖެހުނެވެ 6

ެ .މިސްކިތުގެ ބޭރު ފެންޑާ ބައިގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ މުށި ޖަހާފައެވ 7

ެ .މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގ އިން ފެންލީކްވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވުނެވ 8
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10ެ . ސްވިޗް ބޮކްސް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 9

ް ު) މަސްޖިދުއްސަލާމ (ވިލިނގިލި، ކަޅުތައްކަލާމަގ 19.0
ެ .މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުތަކާއި ސީލިންގ ގައިކުލަލެވުނެވ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

.މިސްކިތުގައި ނޮވިލޯން އެޅުނެވެ 3

ެ .މައި މިސްކިތުގެ ފުރާޅު މަރާމާތު ކުރުނެވުނެވ 4

ެ .މައި މިސްކިތުގެ ސީލިންގ މަރާމާތު ކުރެވުނެވ 5

ު) މަސްޖިދުލް ބިއްރި (މާލޭ ހިނގުން/ ވިލިނގިލި، ޝެއިޚް އަބްދުއްރަޚްމާންމަގ 20.0
.މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުތަކާއި ސީލިންގ ގައި ކުލަލެވުނެވެ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

ެ .ބޮޑު ފުރާޅު ވޯޓަރ ޕުރޫފް ކުރެވުނެވ 3

18ެ . އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

ެ .ގްރުއާން ކުލާހުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނުތައް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5

25ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 6

މި މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން އެ ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުމުން އެފަރާތުން ވަނީ 
.މިސްކިތުގައި މިވަގުތު ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކޮށްފައެވެ

، ސައިމާ ހިނގުން) މަސްޖިދު ޒައިދު ބިން ޘާބިތު (ހުޅުމާލެ، ހިތިގަސްމަގު 21.0
ެ .މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ ގައިކުލަލެވުނެވ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

2ެ . ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

4ެ ފެންޑާ ބައިގެ  . ފަންކާ މަރާމާތު ކުރެވުނެވ 4

ެ .ސައުންޑް ރަނގަޅު ކުރެވުނެވ 5

ު)  މަސްޖިދުލް އަމާނީ (ސީ ސައިޓްތެރެ.ޑީ.އެޗް/ ހުޅުމާލެ، މިދިލިމަގ 22.0
.މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުތަކާއި ސީލިންގ ގައި ކުލަލެވުނެވެ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2
15ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

30ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

(ޗަނބޭލީމަގު/ ހުޅުމާލެ، އޯކިޑުމާ ހިނގުން)މަސްޖިދު އަޒީޒާ މޫސާ  23.0

ެ .މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ ގައިކުލަލެވުނެވ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

ެ .މިސްކިތުގައި  ކާރޕެޓް އަޅާފައިވެއެވ 3

15ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

25ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5

ެ .ވޯރކްވޭގެ މުށިތައް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 6

1ެ . މޯޓަރ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 7

ެ .ވުޟުކުރާ ބައިގެ މުށިތައް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 8

15ެ . އިސްކުރު ބަދަލު ކުރެވުނެވ 9

4ެ . ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 10
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ު) މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން އާލްޘާނީ  (ހުޅުމާލެ، ރީތިގަސް ހިނގުން، ފިލިގަސްމަގ 24.0

8ެ . ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 1

ެ .ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ބޭރުގެ މުށިތައް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 2

35ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

ެ .މޯޓަރ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވުނެވ 4

ބިޑު އުޞޫލުން މުޅި މިސްކިތުގެ މަރާމާތުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި 
.ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ އަދި މުންނާރާއި އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 5

(ހަނދުވަރީ ހިނގުން/ ހުޅުމާލެ، ކުރެދިމާ ހިނގުން)މަސްޖިދު ޢުމަރު ބުނުލްޚައްޠާބް   25.0
.މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރު އަދި ތަނބުތަކާއި ސީލިންގ ގައި ކުލަލެވުނެވެ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

4ެ . ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

25ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

ެ .މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ނޮވިލޮން އަޅާފައެވ 5

(އަސުރުމާ ހިނގުން/ ހުޅުމާލެ، ޗަބޭލީމަގު)  ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތް  26.0
.މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރުތަކާއި ބޭރު ފާރުގައި ކުލަލެވުނެވެ 1

.މިސްކިތުގެ އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލެވުނެވެ 2

4ެ . ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރެވުނެވ 3

30ެ . ލައިޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވ 4

18ެ . ސީލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރެވުނެވ 5
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