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ފިރިހެން- 156252858.923001މަސްޖިދުލް ނޫރުމޮޅަދޫހއ1

އަންހެން- 11050.742250.553002މަސްޖިދުލް ނިބްރާސްތުރާކުނުހއ2

ދެ ޖިންސު- 27354872.04803މަސްޖިދުލް އުލާތުރާކުނުހއ3

450450100މަސްޖިދުލް ހުދާ އުލިގަމުހއ4

225006400700މަސްޖިދުލް މޫސާ އަލީއުލިގަމުހއ5

154492580450މަސްޖިދުލް އިޙާއީމުރައިދޫހއ6

10159704112މަސްޖިދުއްސަލާމްމުރައިދޫހއ7

251602464428މަސްޖިދުލް ހުދާ ވަށަފަރުހއ8

6640.5170499މަސްޖިދުލް އިޢުތިޒާޒްވަށަފަރުހއ9

140070054ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތްވަށަފަރުހއ10

3006.611054110މަސްޖިދުލް ފަލާޙްމާރަންދޫހއ11

12778.793528550މަސްޖިދުއް ތަޤްވާމާރަންދޫހއ12

155172684މަސަޖިދުލް އަމާނާތް އިހަވަންދޫހއ13

490055084މަސްޖިދުލް ޒަހުރާއިހަވަންދޫހއ14

1480748120މަސްޖިދުލް ޢިބާދާތްއިހަވަންދޫހއ15

210002400400މަސްދިދުއް ތައުބާއިހަވަންދޫހއ16

4900340271މަސްޖިދު އަބޫބަކުރު ޞިއްދީގްއިހަވަންދޫހއ17

97921408231މަސްޖިދުއް ތަޢާވުންއިހަވަންދޫހއ18

39222000170އާސާރީ މިސްކްއިހަވަންދޫހއ19

76502000330މަސްދިދުއް ނަޞްރުއިހަވަންދޫހއ20

28158.126000800މަސްޖިދުލް ޢަމަލްބާރަށްހއ21

18434.402684.02260މަސްޖިދުއްޞަލާޙްބާރަށްހއ22

153751015112ފިރިހެނުންގެ ކުޑަ މިސްކިތްބާރަށްހއ23

508081222.9870އާސާރީ މިސްކިތްބާރަށްހއ24

31041216140މަސްޖިދުއް ސަލާމްތަކަންދޫހއ25

265122500300މަސްޖިދު ޝަހީދުޢަލީ ތަކުރުފާނުތަކަންދޫހއ26

31621280140މަސްޖިދުއް ޞަލާތިތަކަންދޫހއ27

4500125465ހުޅަގު އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްކެލާހއ28

230005380670މަސްޖިދުލް އަންޞާރުކެލާހއ29

610046250ޢީދު މިސްކިތްކެލާހއ30

236550563އިރުމަތީ އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްކެލާހއ31

245564575މަސްޖިދުލް ޒަހުރާކެލާހއ32

1620600.6176ހުކުރު މިސްކިތްކެލާހއ33

ު މިސްކިތުގެ ދަފްތަރ
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90001552184މަސްޖިދުލް އުފްރާންކެލާހއ34

157001050105ބަންޑާރަ މިސްކިތްއުތީމްހއ35

30691260150މަސްޖިދުއް ޒަހުރާއުތީމްހއ36

1223.290075ކަދުވަލު މިސްކިތްއުތީމްހއ37

220221260120މަސްސްޖިދުއް ޞިއްދީގްއުތީމްހއ38

7951.51650600މަސްޖިދުލް ތަޢާވުންފިއްލަދޫހއ39

791088084މަސްޖިދުއް ތައުބާފިއްލަދޫހއ40

2488.550435މަސްޖިދުއް ސޫރާފިއްލަދޫހއ41

303648020މަސްޖިދުލް އިމާފިއްލަދޫހއ42

152045170މަސްޖިދު އިބްރާހިމްދިއްދޫހއ43

1310427100މަސްޖިދުއްޒަހުރާދިއްދޫހއ44

97123500340މަސްޖިދު ރަޙްމަތުދިއްދޫހއ45

2519834130ކުޑަމިސްކިތްދިއްދޫހއ46

163941595140ޢީދު މިސްކިތްދިއްދޫހއ47

2962375މަސްޖިދުއްނޫރުދިއްދޫހއ48

120575460700މަސްޖިދުލް އުފްރާންދިއްދޫހއ49

144937480މަސްޖިދުލް އަންވާރުދިއްދޫހއ50

80501377150މަސްޖިދުއް ރަޙްމާން ދިއްދޫހއ51

271986020800މަސްޖިދުލް އައްވާބްހޯރަފުށިހއ52

50461530270މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންހޯރަފުށިހއ53

109821521285މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްހޯރަފުށިހއ54

150004800700މަސްޖިދުލް ޞިއްދީޤްހޯރަފުށިހއ55

7898768126(ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި)މަސްދިދުއްޛިކުރާ ނައިވާދޫހދ56

156253024504މސްޖިދުލް އައްވާބީންނައިވާދޫހދ57

255004850600މަސްޖިދުއް ތަޤްވާމަކުނުދޫހދ58

155922207220މަސްޖިދުއް ޞިއްދީގްމަކުނުދޫހދ59

396043550މަސްޖިދުއްނޫރުމަކުނުދޫހދ60

7380980100މަސްޖިދު ޙުސައިންހިރިމަރަދޫހދ61

4712.25900120މަސްޖިދު ފާޠުމަތު ޒަހުރާއުހިރިމަރަދޫހދ62

102662933250މަސްޖިދުލް އިޢުތިޒާޒްހިރިމަރަދޫހދ63

3737806132މަސްޖިދުލް ތަޤްވާ ކުރިނބީހދ64

175842808500މަސްޖިދު ޢީސާކަލޭފާނުކުރިނބީހދ65

20185912170މަސްޖިދުއް ސަލާމްކުރިނބީހދ66

339643871550މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްވައިކަރަދޫހދ67

373281800220ހުކުރު މިސްކިތްވައިކަރަދޫހދ68

180857080މަސްޖިދުއްނަޞްރުވައިކަރަދޫހދ69

58921250198މަސްޖިދުއްނޫރުހަނިމާދޫހދ70



ނަންރަށްއަތޮޅު#
 ހަރިމްގެ 
ބޮޑުމިން 
އަކަފޫޓުން

 ނަމާދުކުރާ ބައިގެ 
ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން

 މީހުންގެ 
ޖާގަ

ބާވަތް

9460.53010301މަސްޖިދުއް ތައުބާހަނިމާދޫހދ71

3729881.6146މަސްޖިދުއްޝަނާއީހަނިމާދޫހދ72

54391111.11185މަސްޖިދުއް ސަޢާދާހަނިމާދޫހދ73

މަސްޖިދު މޫސާޢަލީހަނިމާދޫހދ74
2622576.4698މަސްޖިދުއްރަޙުމާހަނިމާދޫހދ75

80060ހުކުރު މިސްކިތްފިނޭހދ76

18259.53360500މަސްޖިދުލް ނަޖާތީފިނޭހދ77

4426.552840މަސްޖިދުލް އަމީންފިނޭހދ78

3621100މަސްޖިދުއްނޫރުނޮޅިވަރަންފަރުހދ79

2700175މަސްޖިދުއް ތައުބާނޮޅިވަރަންފަރުހދ80

81121536190މަސްޖިދުލް މުނީރުނޮޅިވަރަންފަރުހދ81

131321560150އެދުރު ކަލޭފާނު މިސްކިތްނޮޅިވަރަންފަރުހދ82

3673768106މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް އިސްމާޢިލްނެއްލައިދޫހދ83

15361536400މަސްޖިދުލް ޙައިރާތުނެއްލައިދޫހދ84

375038465މަސްޖިދުއް ތަޒްކިރާނެއްލައިދޫހދ85

500މަސްޖިދުއް ސަލާމްނޮޅިވަރަންހދ86

153ބާހުކުރު މިސްކިތްނޮޅިވަރަންހދ87

271މަސްޖިދުއްނޫރުނޮޅިވަރަންހދ88

2610091001920މަސަޖިދުލް ޙަޟާރަތުކުޅުދުއްފުށިހދ89

100002700270މަސްޖިދުލް ޙަސަނާތުކުޅުދުއްފުށިހދ90

1407632681982މަސްޖިދުލް ޖަމާޢަތުކުޅުދުއްފުށިހދ91

62642640240މަސްޖިދުލް ނޫރުކުޅުދުއްފުށިހދ92

612362226154ނަސްޖިދުލް އުލާކުޅުދުއްފުށިހދ93

1179.251264މަސްޖިދުއް ނަޞްރުކުޅުދުއްފުށިހދ94

132663260މަސްޖިދުލް ޒަހުރާކުޅުދުއްފުށިހދ95

މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސްކުޅުދުއްފުށިހދ96
156254695700މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސްކުމުންދޫހދ97

674753530މަސްޖިދުއްނޫރުކުމުންދޫހދ98

144722274192މަސްޖިދުލް އަންވާރުކުމުންދޫހދ99

40301062.680މަސްޖިދުލް ސަލާމްކުމުންދޫހދ100

12285.613339.39576މަސްޖިދުއްތަޤްވާނޭކުރެންދޫހދ101

1547.28804.3112އަންހެނުންގެ މިސްކިތްނޭކުރެންދޫހދ102

2532.461378366މަސްޖިދުލްއިޒްދިދާރުނޭކުރެންދޫހދ103

ނޑިތީމްށ104 24000701މަސްޖިދުއް ތައުބާކަ

ނޑިތީމްށ105 6185.51050250މަސްޖިދުއް ނޫރުކަ

ނޑިތީމްށ106 3013.569650މަސްޖިދުއް ސަނިއްޔާކަ

9546.91200މަސްޖިދުލް ނަޞްރުނޫމަރާ ށ107
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100003575600މަސްޖިދުލް މުޙައްމަދު ތަކުރުފާން މަރޮށިށ108

5000600140މަސްޖިދު ސުޢަދާއުމަރޮށިށ109

156253024504މަސްޖިދުލް އީމާންފޭދޫށ110

82162379240މަސްޖިދުއް ތައުބާފޭދޫށ111

މަސްޖިދުލް އިއްތިޙާދުފީވައްށ112
މަސްޖިދުލް ޤާނިޠާތުފީވައްށ113
މަސްޖިދުލް ޖުމްޢާފީވައްށ114
6860117675މަސްޖިދުލް ޢާބިތާދިބިލެތްފަހިށ115

199842530މަސްޖިދުއްނޫރުބިލެތްފަހިށ116

200002924250މަސްޖިދުލް އިނާރާބިލެތްފަހިށ117

256004000400މަސްޖިދުލް އީމާންފޯކައިދޫށ118

6700896180މަސްޖިދުލް ހިދާޔާފޯކައިދޫށ119

51601380200މަސްޖިދުލް ތައުޙީދުފޯކައިދޫށ120

30001578.25180މަސްޖިދުލް އީޘާރުނަރުދޫށ121

285003456432މަސްޖިދުއް ރަޖާޢުޅައިމަގުށ122

90171536192މަސްޖިދުލް އަޒުހަރުޅައިމަގުށ123

6766.504368700މަސްޖިދުއްރަޙީމްކޮމަންޑޫށ124

12831360250މަސްޖިދުއް ނަޖާޙްކޮމަންޑޫށ125

29571578.25220މަސްޖިދުއް ޒިކުރާކޮމަންޑޫށ126

43322849.25210މަސްޖިދުއް ރިޟުވާންގޮއިދޫށ127

2352769.1610މަސްޖިދުލް ޚަތީބް ޙުސައިންގޮއިދޫށ128

70001536288މަސްޖިދުއް ރަޙުމާންމާއުނގޫދޫށ129

100002856480މަސްޖިދުއް ރަޙީމްމާއުނގޫދޫށ130

300005250700މަސްޖިދުލް އިސްތިޤާމާފުނަދޫށ131

20004900200މަސްޖިދުލް ރިޘުވާންފުނަދޫށ132

100002109100މަސްޖިދުލް އުފްރާންފުނަދޫށ133

320002880500މަސްޖިދުލް އިކްރާމްމިލަންދޫށ134

100001556250މަސްޖިދުލް ޞަފާމިލަންދޫށ135

320004624750މަސްޖިދުލް އީމާންމިލަންދޫށ136

2709300މަސްޖިދުލް އަމާންމަނަދޫނ137

4235500މަސްޖިދުލް ރިޟްވާންމަނަދޫނ138

93731188200މަސްޖިދުއްނަޞްރުފޮއްދޫނ139

2364.5865196މަސްޖިދުއްނޫރުހެނބަދޫނ140

100001632332މަސްޖިދުލް އައްވާބީހެނބަދޫނ141

125893500324މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްހޮޅުދޫ ނ142

69091200200މަސްޖިދުލް އިއުތިޒާޒްހޮޅުދޫ ނ143

49092000200މަސްޖިދުލް ތަޢުހީދުހޮޅުދޫ ނ144
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15002108500މަސްޖިދުލް އިމާންކެނދިކުޅުދޫ ނ145

1502500350މަސްޖިދުއްނަޖާތުކެނދިކުޅުދޫ ނ146

100120040މަސްޖިދުލް ޚައިރާތުކެނދިކުޅުދޫ ނ147
ި)ކެނދިކޮޅު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްކެނދިކުޅުދޫ ނ148 100120040(ފިރިހެން މިސްކިތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައ
މަސްޖިދުއް ރަޙުމަތުކެނދިކުޅުދޫ ނ149
100120040މަސްޖިދުއްތުޤާކެނދިކުޅުދޫ ނ150

78901664މަސްޖިދުލް ޢިބާދާތުކުޑަފަރީނ151

256008000هللاމަސްޖިދުލް ސަމީމާ ޢަބްދުކުޑަފަރީނ152

94002112240މަސްޖިދުލް ލުބާބުލަންދޫ ނ153

771992484މަސްޖިދުލް ބަރަކާތުލަންދޫ ނ154

6008.522248.28200މަސްޖިދުލް ހުދާޅޮހީނ155

129601824304މަސްޖިދުލް ޣުފްރާންޅޮހީނ156

92543630.93500މަސްޖިދުއްނޫރުމާފަރު ނ157

100001900200މަސްޖިދުލް މުނައްވަރުމާފަރު ނ158

500040050މަސްޖިދުލް ޢީޘާރުމާފަރު ނ159

60801552188މަސްޖިދުލް ބަރަކާތުމާޅެންދޫ ނ160

156253024504މަސްޖިދުއްތަޤްވާމާޅެންދޫ ނ161

6497.65726.4870ހުކުރު މިސްކިތްމަގޫދޫ ނ162

62973840700މަސްޖިދުއްފުރުޤާންމިލަދޫ ނ163

1500896150މަސްޖިދުއް ޛިކުރާމިލަދޫ ނ164

1816832100މަސްޖިދުލް އިޙްލާޞްމިލަދޫ ނ165

240124500750މަސްޖިދުލް ޢަދާލާވެލިދޫ ނ166

57161110185މަސްޖިދުލް ނަޞްރުވެލިދޫ ނ167

39501081180މަސްޖިދުލް ޙަސަންވެލިދޫ ނ168

92472640440މަސްޖިދުއްތަޤްވާވެލިދޫ ނ169

55×1270×10މަސްޖިދުލް ތަރާހުމިއުނގޫފާރު ރ170

32400×748×10މަސްޖިދުއްތަޤްވާއުނގޫފާރު ރ171

މަސްޖިދުއްނިސާއުނގޫފާރު ރ172
60001000އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު. ރއުނގޫފާރު ރ173

46481122176މަސްޖިދުލް ޢަދާލަތުއަލިފުށީ ރ174

322645780910މަސްޖިދުލް ހުދާއަލިފުށީ ރ175

84961590.03249މަސްޖިދުލް ފަލާޙްއަލިފުށީ ރ176

54872668420މަސްޖިދުލް ހިދާޔަތުއަލިފުށީ ރ177

67131598251މަސްޖިދުއްތަޤްވާއަލިފުށީ ރ178

53791119.87176މަސްޖިދުލް މަރްޙޫމީ އާދަމްއަލިފުށީ ރ179

4306.941332.42150މަސްޖިދުލް ހިދާޔާއަގޮޅިތީމް ރ180

6418.75833.49150މަސްޖިދުއްތައާލުފްއަގޮޅިތީމް ރ181

225002480300މަސްޖިދުއްނޫރުއަގޮޅިތީމް ރ182
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248524200600މަސްޖިދުއްފުރުޤާންދުވާފަރުރ183

321544900800މަސްޖިދުއްޞިރާޠުދުވާފަރުރ184

10303.972958.02500މަސްޖިދުލް ފަލާޙްފައިނުރ185

12317.5811118.111136މަސްޖިދުއްތަޤްވާހުޅުދުއްފާރު ރ186

156253024504މަސްޖިދުއްނޫރުހުޅުދުއްފާރު ރ187

18592747348މަސްޖިދުލް އިބްތިހާލްއިނގުރައިދޫރ188

256412920500މަސްޖިދުލް އަމާނީއިނގުރައިދޫރ189

5570.62358.67210މަސްޖިދުލް ރިޟްވާންއިނގުރައިދޫރ190

2894.821710214މަސްޖިދުއްނޫރުއިނގުރައިދޫރ191

200001824350މަސްޖިދުއްތަޢާވުނުއިންނަމާދޫ ރ192

600048045އާޘާރީ މިސްކިތްއިންނަމާދޫ ރ193

500076080މަސްޖިދުލް ރިޟްވާންއިންނަމާދޫ ރ194

90004678520މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންކިނޮޅަސް ރ195

5435.373242250މަސްޖިދުލް ހުދާކިނޮޅަސް ރ196

223506835530މަސްޖިދުލް އިސްމާޢީލްކިނޮޅަސް ރ197

201655869މަސްޖިދުލް ނަޖާހިއްޔާމާކުރަތު ރ198

4528884110މަސްޖިދުލް އަންވާރުމާކުރަތު ރ199

187623696462މަސްޖިދުއްސަލާމްމާކުރަތު ރ200

36301512.08200މަސްޖިދުލް އަމާނާމަޑުއްވަރީރ201

18478.584658800މަސްޖިދުލް ޢުލާމަޑުއްވަރީރ202

76052އާސާރީ މިސްކިތްމީދޫ ރ203

87061467186މަސްޖިދުލް ފަލާޙްމީދޫ ރ204

978449.540މަސްޖިދުއްނިޝާމީދޫ ރ205

527053570މަސްޖިދުއްސަލާމްމީދޫ ރ206

187281490މަސްޖިދުއްޞަލާޙްމީދޫ ރ207

153864775636މަސްޖިދު ޛިއްނޫރައިނިމީދޫ ރ208

156254224704މަސްޖިދުލް އައްވާބީންމީދޫ ރ209

93961536240މަސްޖިދުލް ތަހާލިފްރަސްގެތީމް ރ210

156251824304މަސްޖިދުލް މާލިކްރަސްގެތީމް ރ211

72060ނެތްކުޑަ މިސްކިތްރަސްގެތީމް ރ212

120402076309މަސްޖިދުލް އަމީންރަސްމާދޫ ރ213

2096787މަސްޖިދުއް ސަލާމްރަސްމާދޫ ރ214

2096787101މަސްޖިދުއްޒިކުރާރަސްމާދޫ ރ215

184835451ޤަބުރުސްތާނު މިސްކިތްރަސްމާދޫ ރ216

476861963މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްރަސްމާދޫ ރ217

321932836.15200މަސްޖިދުލް ސަމާހާވާދޫ ރ218

148636175750މަސްޖިދުލްޞުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީންއޭދަފުށީ ބ219
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2860896.01250މަސްޖިދުއްޔޫސުފްއޭދަފުށީ ބ220

2295868150638އިރުމަތީ އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްއޭދަފުށީ ބ221

2132949150މެދު އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްއޭދަފުށީ ބ222

191251824304މަސްޖިދުލް ހިދާޔަތުދޮންފަނު ބ223

16827.54356444ހުކުރު މިސްކިތްދަރަވަންދޫ ބ224

4104669221މަސްޖިދުލް ޣާލީދަރަވަންދޫ ބ225

75001095118މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްފެހެންދޫ ބ226

34201400100މަސްޖިދުއްތަޢުބާފުޅަދޫ ބ227

143512000250މަސްޖިދުލް އަމާނާތުގޮއިދޫ ބ228

6100840100މަސްޖިދުލް ހިދާޔާގޮއިދޫ ބ229

55022668220މަސްޖިދުލް ޙަޟާރަތުހިތާދޫ ބ230

159905772600މަސްޖިދު މޫސާޢަލީހިތާދޫ ބ231

180421124.93350މަސްޖިދުއްސިޔާދަތުކަމަދޫ ބ232

6150.251161.15180މަސްޖިދުލް މަޢުބޫދުކެންދޫ ބ233

12648.353026.25450މަސްޖިދުލް ރިޟްވާންކެންދޫ ބ234

4045.71897.42100މަސްޖިދުލް މުސްލިމާތުކެންދޫ ބ235

156251824304މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނުކިހާދޫބ236

14401951.09349މަސްޖިދުއްރަޙްމާކުޑަރިކިލު ބ237

576.88275.6120މަސްޖިދުލް ހިދާޔާކުޑަރިކިލު ބ238

61756635މަސްޖިދުއްޢީޘާރުކުޑަރިކިލު ބ239

100003465512މަސްޖިދުއްސަލާމްމާޅޮސް ބ240

3444.561587.3350މަސްޖިދުއްޣިޔާސުއްދީންތުޅާދޫ ބ241

204494502.40800މަސްޖިދުއްސަޢާދާތުޅާދޫ ބ242

6653.423063.20650މަސްޖިދުއްރަޙްމާންތުޅާދޫ ބ243

1530.63759.5275މަސްޖިދުއްޞިރާޠުތުޅާދޫ ބ244

1794797512000މަސްޖިދުއްތަޤްވާނައިފަރު ޅ245

78843186585މަސްޖިދުލް ހާދީ ނައިފަރު ޅ246

35302280400މަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްނައިފަރު ޅ247

3076609115މަސްޖިދުލް ޣުފްރާންނައިފަރު ޅ248

156255424904މަސްޖިދުލް ޣުފްރާންނައިފަރު ޅ249

12993.635413443މަސްޖިދުލް އަންޞާރުހިންނަވަރު ޅ250

1911.611387.5222މަސްޖިދުލް ވަފާހިންނަވަރު ޅ251

2890.7851242176މަސްޖިދުލްކަރީމްހިންނަވަރު ޅ252

2010.871596200މަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްކުރެންދޫ ޅ253

1459.43753.39150މަސްޖިދުލް ފާރޫޤްކުރެންދޫ ޅ254

2188.451746300މަސްޖިދުއްދާރުއްސަލާމްކުރެންދޫ ޅ255

48003402150ހުކުރު މިސްކިތްއޮޅުވެލިފުށީ ޅ256
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 މީހުންގެ 
ޖާގަ

ބާވަތް

100003402400މަސްޖިދުއްޒިކުރާއޮޅުވެލިފުށީ ޅ257

104842610373މަސްޖިދުއްތަޤްވާތުލުސްދޫ ކ258

280504900800މަސްޖިދުލްޝުމުވުލްއަމީރު ނާފިޢުތުލުސްދޫ ކ259

1788.571275120މަސްޖިދުއްޛުއްނޫރައިންތުލުސްދޫ ކ260

1421.248060މަސްޖިދުލްކިބުރިޔާތުލުސްދޫ ކ261

104653164.72455މަސްޖިދުއްޛިކުރާދިއްފުށީ ކ262

527.2657މަސްޖިދުއްޖާމިޢުދިއްފުށީ ކ263

67272598.1375މަސްޖިދުލްޙަޟާރަތުގާފަރު ކ264

22162.714953.7700މަސްޖިދުލްމުއްތަޤީންގާފަރު ކ265

442.9104.2216އަންހެނުންގެ ކުޑަ މިސްކިތްގާފަރު ކ266

7034.122920.54366މަސްޖިދުއްނަޞްރުގުޅީ ކ267

4999.052418400މަސްޖިދުލްއިޚާގުރައިދޫކ268

90163932.04700މަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްގުރައިދޫކ269

10000700މަސްޖިދުއްޛިކުރާހިންމަފުށީ ކ270

20447މަސްޖިދުލްއިނާރާހިންމަފުށީ ކ271

18468.83651.7952ދޮންބަންޑާރައިން މިސްކިތްހުރާ ކ272

7624.53651.79600މަސްޖިދުއްޛިއްނޫރައިންހުރާ ކ273

އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތްކާށިދޫ ކ274
150003500600މަސްޖިދުލްއަމްރުބުނުޢާޞްކާށިދޫ ކ275

40001920326މަސްޖިދުލްފުރުޤާންކާށިދޫ ކ276

34041352225މަސްޖިދުއްޒިކުރާކާށިދޫ ކ277

40521015170ބައު މިސްކިތްކާށިދޫ ކ278

84244356850މަސްޖިދުލްފާރޫޤްމާފުށީ ކ279

162404173.16700ކަތާބި ޙުސައިންމަނިކުމާފުށީ ކ280

46191860232ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތްމާފުށީ ކ281

6245.43732.40280މަސްޖިދުއްތަޙާލުފިބޮޑުފުޅަދޫ އއ282

3762.72408.6945މަސްޖިދުލްއީޘާރުބޮޑުފުޅަދޫ އއ283

15866.881519231މަސްޖިދުލްޣުފުރާންފެރިދޫ އއ284

6567.1331521ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތްފެރިދޫ އއ285

83162242440މަސްޖިދުލްޢުލާހިމަންދޫ އއ286

10719.331536294މަސްޖިދުލްފަލާޙްމާޅޮސް އއ287

3022.7287085ހުކުރު މިސްކިތްމާޅޮސް އއ288

3550245.1035އާޘާރީ މިސްކިތްމަތިވެރި އއ289

2326.641377200މަސްޖިދުލް އިޙްސާންމަތިވެރި އއ290

68941329.24228މަސްޖިދުއްނަޞްރުމަތިވެރި އއ291

8620.373872600މަސްޖިދުލްހުދާރަސްދޫ އއ292

16071116441300މަސްޖިދު ޢާއިޝާތޮއްޑޫ އއ293
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ޖާގަ

ބާވަތް

114074340700هللاމަސްޖިދު ޢަބްދުތޮއްޑޫ އއ294

3653133050ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތްތޮއްޑޫ އއ295

46981990150މަސްޖިދުލްއިނާރާތޮއްޑޫ އއ296

110292950550މސްޖިދުލްފުރުޤާންއުކުޅަސް އއ297

173954456މަސްޖިދުއްނޫރުއުކުޅަސް އއ298

2440.22125270މަސްޖިދުއްތަޤްވާއުކުޅަސް އއ299

1586714317324(ހުކުރުމިސްކިތް)މަސްޖިދުއްތަޛުކިރާ ދަނގެތީއދ300

445337262(ކުޑަމިސްކިތް)މަސްޖިދުއްރަޙްމަތު ދަނގެތީއދ301

225818040މަސްޖިދުލްހުދާދަނގެތީއދ302

8986.659100224މަސްޖިދުލްއިނާރާދިގުރަށުއދ303

9975.819687196ހުކުރު މިސްކިތްދިގުރަށުއދ304

2520427.7860މަސްޖިދުއްނިޝާދިގުރަށުއދ305

4200651100މަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްދިއްދޫ އދ306

52292318.8200މަސްޖިދުއްތަޤްވާފެންފުށީ އދ307

37281697.3120މަސްޖިދުއްނޫރުފެންފުށީ އދ308

2667181560ހުކުރު މިސްކިތްފެންފުށީ އދ309

97001850330މަސްޖިދުއްނަޞްރުހަންޏާމީދޫއދ310

4332.3446946ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތްހަންޏާމީދޫއދ311

50782593300މަސްޖިދުއްރަޙްމާންކުނބުރުދޫ އދ312

19755.341840338މަސްޖިދުއްތަޢާވުނި މާމިގިލީއދ313

3386.50912.04160މަސްޖިދުލްއިޙްސާންމާމިގިލީއދ314

2546.8867244ކަނދިލި މިސްކިތްމާމިގިލީއދ315

4455.25754121މަސްޖިދުލްވަފާމާމިގިލީއދ316

55901064މަސްޖިދުއްނަޞްރުމާމިގިލީއދ317

117402370560މަސްޖިދުލްއިޙްސާންމަހިބަދޫ އދ318

116551658650މަސްޖިދުއްތަޛުކިރާމަހިބަދޫ އދ319

31321729432މަސްޖިދުލްފަލާޙްމަހިބަދޫ އދ320

135342388މަސްޖިދުއްޞަލާޙްމަހިބަދޫ އދ321

90317642ހުޅަގު އަވަށު އަތީރީ މިސްކިތްމަހިބަދޫ އދ322

87482920480މަސްޖިދުއްސިނާޢުމަންދޫ އދ323

356754660ކުޑަމިސްކިތްއޮމަދޫ އދ324

235562769350މަސްޖިދުލްހުދާ އޮމަދޫ އދ325

94303842500ހުކުރު މިސްކިތްފެލިދޫ ވ326

2259350މަސްޖިދުލްއިޘާރުފުލިދޫވ327

20972.423893608އަންހުهللا މަސްޖިދު ޒައިދުބުނު ޘާބިތު ރަޟިޔަކެޔޮދޫ ވ328

11200.91900500މަސްޖިދުލްޣުފުރާންރަކީދޫވ329

1485109898މަސްޖިދުއްސަލާމްތިނަދޫ ވ330
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127004158600މަސްޖިދުއްސަލާމްދިއްގަރުމ331

5112.251428120މަސްޖިދުއްޢިއްޒުއްދީންދިއްގަރުމ332

202505335700މަސްޖިދުއްނޫރުކޮޅުފުށީމ333

4503.93112280މަސްޖިދުއްޣާޒީކޮޅުފުށީމ334

4687.13223190މަސްޖިދުލްވިއާމްކޮޅުފުށީމ335

13202910370މަސްޖިދުލްޢިބާދާތިކޮޅުފުށީމ336

125402946500މަސްޖިދުއްނަޞްރުމަޑުއްވަރީ މ337

2387704121މަސްޖިދުލްޢަމަލުމަޑުއްވަރީ މ338

1856.15579.282މަސްޖިދުއްނޫރުމުލައް މ339

7312.311893.64267މަސްޖިދުއްނަޞްރުމުލައް މ340

80551854.11261މަސްޖިދުއްސަމާޙަތުމުލައް މ341

9823.50423.1960ޢީދު މިސްކިތްމުލައް މ342

21171.55000704މަސްޖިދުއްފަލާޙުމުލައް މ343

13623.754000400މަސްޖިދުލްމުސާވަތިމުލީ މ344

1508.4738470އަންހެނުން ނަމާދުގެމުލީމ345

15297.091103.47160މަސްޖިދުއްޖާމިޢުމުލީ މ346

435164މަސްޖިދުލްއިކްރާމްނާލާފުށީ މ347

7844187މަސްޖިދުއްނޫރުނާލާފުށީ މ348

1822556ބާމިސްކިތްނާލާފުށީ މ349

97002109240މަސްޖިދުއްނަހްޟާރަތްމަންދޫމ350

101462914250މަސްޖިދުލްއައްވާބިވޭވަށްމ351

360749645ހުކުރު މިސްކިތްވޭވަށްމ352

2762.6586440މަސްޖިދުއްޛިކުރާބިލެއްދޫ ފ353

4022.88557.8150މަސްޖިދުލްމުނައްވަރުބިލެއްދޫ ފ354

15560.222757.99400މަސްޖިދުއްދާރުއްސަލާމްބިލެއްދޫ ފ355

9677.762051.03280މަސްޖިދުއްރަޙްމަތުފީއަލީފ356

5513.691020120މަސްޖިދުލްފަލާޙްފީއަލީފ357

18095.04304މަސްޖިދުއްތަޤްވާދަރަނބޫދޫފ358

6400125މަސްޖިދުލްކިފާޙުދަރަނބޫދޫފ359

14817.603654.7565މަސްޖިދުއްތަޤްވާމަގޫދޫފ360

60642087.68225މަސްޖިދުއްނަޖާޙުމަގޫދޫފ361

4936.0398650ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތްމަގޫދޫފ362

191254000648މަސްޖިދުއްތަޙާލުފިނިލަންދޫ ފ363

6665.102200.50356މަސްޖިދުލްވަޙުދާނިލަންދޫފ364

12124.362220.52360މަސްޖިދުއްސަލާމްނިލަންދޫ ފ365

9506.88819.62130ހުކުރު މިސްކިތްނިލަންދޫ ފ366

ނޑިދޫ ދ367 150002920300މަސްޖިދުލްއީމާންބަ



ނަންރަށްއަތޮޅު#
 ހަރިމްގެ 
ބޮޑުމިން 
އަކަފޫޓުން

 ނަމާދުކުރާ ބައިގެ 
ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން

 މީހުންގެ 
ޖާގަ

ބާވަތް

ނޑިދޫދ368 72751596.20200މަސްޖިދުއްރަޙްމަތުބަ

ނޑިދޫ ދ369 6162.25786.5056ހުކުރު މިސްކިތްބަ

17495.32000207މަސްޖިދުއްތާސީހުޅުދެލީދ370

9217.51280144މަސްޖިދުއްރަޙްމަތުހުޅުދެލީދ371

205705400900މަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްކުޑަހުވަދޫދ372

109122448408މަސްޖިދުލްޢަދާލަތުކުޑަހުވަދޫދ373

2084720120މަސްޖިދުއްނޫރުކުޑަހުވަދޫދ374

113851428220ހުކުރު މިސްކިތްކުޑަހުވަދޫދ375

30121008168މަސްޖިދުއްސަޢާދާކުޑަހުވަދޫދ376

2893759126މަސްޖިދުއްޒަހުރާކުޑަހުވަދޫދ377

7165850850މަސްޖިދު ޢުމަރުބިން ޚައްތާބު ރއކުޑަހުވަދޫދ378

112362345250މަސްޖިދުއްޛިކުރާމާއެނބޫދޫދ379

40921500175މަސްޖިދުލްހުދާމާއެނބޫދޫދ380

240266780މަސްޖިދުއްތަޛުކިރާމާއެނބޫދޫދ381

14065.32362299.333330މަސްޖިދުއްސަލާމްމީދޫދ382

1312.1428687525ހުޅަގުކޮޅު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްމީދޫދ383

941.814298.1425އިރުވައިކޮޅު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްމީދޫދ384

5074.151773.72275މަސްޖިދުއްޛިކުރާމީދޫދ385

15400.814631.33700(އަލަށް)މަސްޖިދު އަބޫބަކުރު ޞިއްދީގް މީދޫދ386

81901584210މަސްޖިދުއްނޫރުރިނބުދޫދ387

10575.754597520މަސްޖިދުއްސަމާޙާގުރައިދޫ ތ388

160028512ޒިޔާރަތް މިސްކިތްގުރައިދޫ ތ389

10575.754597250މަސްޖިދުއް ތަޢާވުންގުރައިދޫ ތ390

1754056551200މަސްޖިދުލް ޙަސަންހާޖީތިމަރަފުށި ތ391

760052001200މަސްޖިދުލް ރަޙްމާންތިމަރަފުށި ތ392

91083717620މަސްޖިދުލް ބާގިޔަތުއްސާލިހާތުތިމަރަފުށި ތ393

1799.85826.1085މަސްޖިދުލް އީޘާރުވޭމަންޑޫތ394

145603696532މަސްޖިދުލް ތައުވާންވޭމަންޑޫތ395

11123.472074260މަސްޖިދުލް ހިދާޔާވޭމަންޑޫތ396

124103575600މަސްޖިދުލް ޞާބިރީންމަޑިފުށިތ397

15301375100މަސްޖިދުލް ތަޤްވާ މަޑިފުށިތ398

115502480279މަސްޖިދު ބުރުނިބުރުނީތ399

68531120123މަސްޖިދުލް ފަލާޙްބުރުނީތ400

5430313620މަސްޖިދުލް އިޚްލާސްބުރުނީތ401

ނޑޫދޫތ402 21972.221455298މަސްޖިދުލް އިޚްލާސްކަ

ނޑޫދޫތ403 6264.79577.7570މަސްޖިދުލް އައްވާބުކަ

ނޑޫދޫތ404 15594.17371.5530ނަރުވާ މިސްކިތްކަ



ނަންރަށްއަތޮޅު#
 ހަރިމްގެ 
ބޮޑުމިން 
އަކަފޫޓުން

 ނަމާދުކުރާ ބައިގެ 
ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން

 މީހުންގެ 
ޖާގަ

ބާވަތް

ނޑޫދޫތ405 30923.59910.690ހުކުރު މިސްކިތްކަ

ނޑޫދޫތ406 4562.49907.5102މަސްޖިދުލް ރަޙްމާކަ

6448.651792252މަސްޖިދުލް ސިޔާދާކިނބިދޫތ407

4801.15115250ކުޑަމިސްކިތްކިނބިދޫތ408

21560.134522:38714މަސްޖިދުލް އާޢިޝާކިނބިދޫތ409

8172.452500250މަސްޖިދުލް އަމާނާތުދިޔަމިގިތ410

156251824304(ހުޅުވާފަ)އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތް ދިޔަމިގިތ411

2447.33124700140މަސްޖިދުލް ތަޢާވުންގާދިއްފުށިތ412

9890.9352147.82350މަސްޖިދުލް އުސްމާނު ބިން އައްފާންގާދިއްފުށިތ413

16602000400މަސްޖިދުއް ތަޛްކިރާއޮމަދޫތ414

15451500300މަސްޖިދުއް ޞަލާޙުއްދީންއޮމަދޫތ415

87152500300މަސްޖިދުލް ނަސްރުވަންދޫތ416

29611155200މަސްޖިދުލް ފަތަޙްވަންދޫތ417

6386101532ޒިޔާރަތް މިސްކިތްވަންދޫތ418

155464050ޒަހުރާ މިސްކިތްވަންދޫތ419

72266.025164802002މަސްޖިދިލް އުމަރު ފާރޫޤުވިލިފުށިތ420

5962.91108870އާޘާރީ މިސްކިތްވިލިފުށިތ421

77582898322މަސްޖިދުލް ލުބާބުހިރިލަންދޫތ422

139947548މަސްޖިޖުލް ސަވާބުހިރިލަންދޫތ423

241984075މަސްޖިދުލް ޘަވާބު ހިރިލަންދޫތ424

101201152400މަސްޖިދުލް އަމާނާތްމުންޑޫލ425

ނޑިލ426 57402856420މަސްޖިދުއް ނިޢުމާގަން ތު

ނޑިލ427 237143696560މަސްޖިދުލް ފަލާޙްގަން ތު

ނޑިލ428 337501512185މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްގަން ތު

65282700300މަސްޖިދުއް  ތައުބާގަން މަތިމަރަދޫލ429

142504225485މަސްޖިދުއް  ޛިކުރާގަން މުކުރިމަގުލ430

39601470160މަސްޖިދުއް   ނިސާގަން މުކުރިމަގުލ431

1960608101މަސްޖިދުއް ނިސާމާބައިދޫލ432

156253024504މަސްޖިދުލް ޣުފްރާންމާބައިދޫލ433

74381868.13164މަސްޖިދުލް އީމާންދަނބިދޫލ434

102572964ހުކުރު މިސްކިތްދަނބިދޫލ435

142291497360އާސާރީ މިސްކިތްއިސްދޫލ436

364321476.20މަސްޖިދުލް އިނާރާއިސްދޫލ437

6625.05878.80މަސްޖިދުލް އީސާރު  އިސްދޫލ438

57331760242މަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަލީފޮނަދޫލ439

3484960މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންފޮނަދޫލ440

192215964މަސްޖިދުލް އުލާފޮނަދޫލ441



ނަންރަށްއަތޮޅު#
 ހަރިމްގެ 
ބޮޑުމިން 
އަކަފޫޓުން

 ނަމާދުކުރާ ބައިގެ 
ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން

 މީހުންގެ 
ޖާގަ

ބާވަތް

79681056ހުކުރު މިސްކިތްފޮނަދޫލ442

4131920މަސްޖިދުލް ފަލާޙްފޮނަދޫލ443

156253024504އާމިސްކިތެއްފޮނަދޫލ444

228483696501މަސްޖިދުލް ޢިއްޒުހިތަދޫލ445

495561189200މަސްޖިޖުލް ނޫރުހިތަދޫލ446

102182256189މަސްޖިދުލް ހުދާކަލައިދޫލ447

450090076ވަގުތީ މިސްކިތްކަލައިދޫލ448

45361428186މަސްޖިދުލް ނަހުޡާކުނަހަންދޫލ449

156251824304މަސްޖިދު މުޞްޢަބް ބިން ޢުމައިރުކުނަހަންދޫލ450

128081104.4180މަސްޖިދުއް ސަބީލްމާމެންދޫލ451

302413092504މަސްޖިދުލް ހުދާމާމެންދޫލ452

31801940282މަސްޖިދުއް ސަލާމްމާވަށްލ453

5081700189ހުކުރު މިސްކިތްމާވަށްލ454

136713544504މަސްޖިދުލް ބިލާލުމާވަށްލ455

3984.38925.91147މަސްޖިދުއްތަޤުވާވިލިނގިލިގއ456

18994.504296.11672މަސްޖިދުއްތައުބާވިލިނގިލިގއ457

6953.261234.83182މަސްޖިދުލްޙަސަންވިލިނގިލިގއ458

151414418728މަސްޖިދުލް އިޚްލާސްވިލިނގިލިގއ459

ނޑޭގއ460 66111344250މަސްޖިދުއް ނަޖާހުކޮ

ނޑޭގއ461 15626ކުޑަމިސްކިތްކޮ

ނޑޭގއ462 300021335މަސްޖިދުލް އާސާރުކޮ

121551931250މަސްޖިދުލް ތަރާޙުމްދާންދޫގއ463

109852291700މަސްޖިދުލް އަބްރާރީދާންދޫގއ464

3957.691800250މަސްޖިދުލް ސަމާހަތްދެއްވަދޫގއ465

27983.3478480ރަސްގެފާނު މިސްކިތްދެއްވަދޫގއ466

248004224704އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތްދެއްވަދޫގއ467

121001584209މަސްޖިދުލް ސަލާހުގެމަނަފުށިގއ468

122001426198މަސްޖިދުލް ހުދާގެމަނަފުށިގއ469

287314704770މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމްގެމަނަފުށިގއ470

6880930114މަސްޖިދުލް ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެމަނަފުށިގއ471

ނޑުހުޅުދޫގއ472 116474256550މަސްޖިދުލް އަބީބަކުރުކަ

12566.032560800މަސްޖިދުއްޝައިޚް އާދަމް ސަޢީދުކޮލަމާފުށިގއ473

5534.3769390މަސްޖިދުއް ޒިކުރާކޮލަމާފުށިގއ474

4335.42704108މަސްޖިދުއްނޫރުކޮލަމާފުށިގއ475

15440338.7854ދެކުނު އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްކޮލަމާފުށިގއ476

1365.5339037އަންހެނުންގެ  މިސްކިތްކޮލަމާފުށިގއ477

6221.222321280މަސްޖިދުލް ވަޙުދާމާމެންދޫގއ478
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282244000700މަސްޖިދުލް ޚާލިދު ބުނި ވަލީދުމާމެންދޫގއ479

770030633މަސްޖިދުލް ބަދުރުނިލަންދޫގއ480

156256300500މަސްޖިދުލްޚަތީބުއަހްމަދުތަކުރުފާނުނިލަންދޫގއ481

121001344350މަސްޖިދުލް ފަލާޙްނިލަންދޫގއ482

5466.50402.5040މަސްޖިދުއްނޫރުނަޑެއްލާގދ483

79512000300މަސްޖިދުލް ޙަޟާރާނަޑެއްލާގދ484

6685.821680.5240މަސްޖިދުލް އަމާނާތުގައްދޫގދ485

3110.31557.2200މަސްޖިދުއް ތަޛްކިރާގައްދޫގދ486

156255424904މަސްޖިދުލް އަމީނު ގައްދޫގދ487

59571344300މަސްޖިދުލްޢީޡާރުގައްދޫގދ488

23411.723564660މަސްޖިދުލް ބަރަކާތުމަޑަވެލިގދ489

3734.7752035މަސްޖިދުއް ތަޤްވާމަޑަވެލިގދ490

55121536286(ހުކުރު މިސްކިތް)މަސްޖިދުލް އަންވާރު ވާދޫގދ491

28601584286މަސްޖިދު ޖަމާލުއްދީންވާދޫގދ492

75241357267އާސާރީ މިސްކިތްވާދޫގދ493

388843250މަސްޖިދުލް ހުދާވާދޫގދ494

141923828މަލާޑަ މިސްކިތްވާދޫގދ495

500042533މަސްޖިދުލް އިކްރާމްވާދޫގދ496

40004224704މަސްޖިދު އިބްރީމް އިސްމާޢިލްވާދޫގދ497

24344.311050100ހުކުރު މިސްކިތްފިޔޯރީގދ498

1200100މަސްޖިދުލް ޛިކުރާފިޔޯރީގދ499

156252646350މަސްޖިދުލް އީމާންފިޔޯރީގދ500

96392228250މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންފަރެސްމާތޮޑާގދ501

1615479985(މާތޮޑާއަވަށް)މަސްޖިދުލް ޙަސަން ފަރެސްމާތޮޑާގދ502

644269480(ފަރެސްއަވަށް)މަސްޖިދުލް ޙަސަން ފަރެސްމާތޮޑާގދ503

390067565މަސްޖިދުލް އުފްރާންފަރެސްމާތޮޑާގދ504

129661550180މަސްޖިދުއް ނަޞްރުފަރެސްމާތޮޑާގދ505

100003520385މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންހޯޑެއްދޫގދ506

47321209160މަސްޖިދުލް އަންވާރުހޯޑެއްދޫގދ507

360038542ހުކުރު މިސްކިތްހޯޑެއްދޫގދ508

180003000އިސްލާމިކް ސެންޓަރތިނަދޫގދ509

41471220250މަސްޖިދުލް ޢަލީތިނަދޫގދ510

2500713160މަސްޖިދުލް ތައުބާތިނަދޫގދ511

4284084203000މަސްޖިދުލް އިޚްލާސްތިނަދޫގދ512

199472317315މަސްޖިދުލް ތަޤްވާ ތިނަދޫގދ513

100002348450މަސްޖިދުލް މަރްޔަމްތިނަދޫގދ514

5000763100މަސްޖިދުލް މައުވާތިނަދޫގދ515
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75001466250މަސްޖިދުލް ފިޟްވާންތިނަދޫގދ516

50001075250ސުލްތާން މުޙައްމަދު ތިނަދޫގދ517

43151617200މަސްޖިދުލް އިޢުތިޒާޒްރަތަފަންދޫގދ518

111134512500މަސްޖިދުއްރަޙްމާންރަތަފަންދޫގދ519

52731195182މަސްޖިދުއް ނޫރުރަތަފަންދޫގދ520

161553290958ހުކުރު މިސްކިތްފުވައްމުލަކު މާލެގަންޏ521

19412   900.00ކެޑޭރެ މިސްކިތްފުވައްމުލަކު މާދަޑުޏ522

163225738956މަސްޖިދުލް އިނާރާފުވައްމުލަކު މާދަޑުޏ523

32042996252މަސްޖިދުލް އިހްސާންފުވައްމުލަކު މާދަޑުޏ524

22919232ބޮޑުގެދަރި މިސްކިތްފުވައްމުލަކު މާދަޑުޏ525

27641107220މަސްޖިދުލް ފަލާޙްފުވައްމުލަކު ހޯދަޑުޏ526

830145850ހޯދަޑު މިސްކިތްފުވައްމުލަކު ހޯދަޑުޏ527

77853049300މަސްޖިދުލް ނޫރުފުވައްމުލަކު ހޯދަޑުޏ528

1304429650ސީދި މިސްކިތްފުވައްމުލަކު ހޯދަޑުޏ529

ނޑިމަގުޏ530 225004320800މަސްޖިދު އުއްމުލްޤުރާފުވައްމުލަކު ދަ

ނޑިމަގުޏ531 120002212400އަންހުهللا މަސްޖިދު ޢާއިޝާ ރަޟިޔަފުވައްމުލަކު ދަ

ނޑިމަގުޏ532 44062047350މަސްޖިދުލް ޢިޔާސުއްދީންފުވައްމުލަކު ދަ

ނޑިމަގުޏ533 193451210231ގެން މިސްކިތްފުވައްމުލަކު ދަ

ނޑިމަގުޏ534 12378975162ދަޑިމަގު މިސްކިތްފުވައްމުލަކު ދަ

ނޑުޏ535 51431440240މަސްޖިދުލް ޞަފްވާފުވައްމުލަކު ދިގުވާ

ނޑުޏ536 32613261543މަސްޖިދުލް ހިދާޔާފުވައްމުލަކު ދިގުވާ

5292713150މަސްޖިދުއް ސިއްދީޤުފުވައްމުލަކު ފުނާޑުޏ537

608036060ކަނބުރާ މިސްކިތްފުވައްމުލަކު ފުނާޑުޏ538

124952112125މަސްޖިދުއް ތައުބާފުވައްމުލަކު ފުނާޑުޏ539

39711809201މަސްޖިދުލް އައްވާބުފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަންޏ540

31831724200މަސްޖިދުލް އިޖާބާފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަންޏ541

45182112234މަސްޖިދުލް ހަޟަރާފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަންޏ542

153874182(އުނަކެޑެ މިސްކިތް)މަސްޖިދު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަންޏ543

29492112234މަސްޖިދުލް ހުދާފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަންޏ544

18221057117މަސްޖިދުލް ސަލާމްފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަންޏ545

51832109310މަސްޖިދުލް ހުދާފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގުޏ546

87541296109އަލްގެދަރި މިސްކިތްފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގުޏ547

23401089198މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގުޏ548

1054339064ބޯދާ މިސްކިތްހުޅުދޫސ549

108161600270ބިން އިބްރާހީމްهللا މަސްޖިދުޢަބްދުހުޅުދޫސ550

58441536255މަސްޖިދުލް ވޙްދާހުޅުދޫސ551

746001150190ހުކުރު މިސްކިތްހުޅުދޫސ552
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5000600100މަސްޖިދުއް ނޫރުހުޅުދޫސ553

519538055ތަކިޔާ މިސްކިތްހުޅުދޫސ554

686448088ކަޅި މިސްކިތްހުޅުދޫސ555

5723600100މަސްޖިދުލް ބަރަކާތުހުޅުދޫސ556

ނޑިވަރު މިސްކިތްމަރަދޫސ557 37824704100ދަ

348154030މަސްޖިދުއް ނޫރުމަރަދޫސ558

250052750މަސްޖިދުލް ފަލާޙްމަރަދޫސ559

64851056100މަސްޖިދުއް ސަލާމްމަރަދޫސ560

127603005700މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްމަރަދޫސ561

50001600500މަސްޖިދުއް ޝާފިޢީމަރަދޫސ562

319361046100މާމިސްކިތްމަރަދޫސ563

121801700500މަސްޖިދުއް ޝަޢުބުމަރަދޫސ564

97022145300މަސްޖިދުއްތަޤުވާމަރަދޫފޭދޫސ565

6944.761092150މަސްޖިދުލް ޢަލީމަރަދޫފޭދޫސ566

105561360440މަސްޖިދުއް ނޫރުމަރަދޫފޭދޫސ567

1945.375704100މަސްޖިދުލް މުނައްވަރުފޭދޫސ568

3165.8625704100މަސްޖިދުލް ފައިހާފޭދޫސ569

3491.4843704100މަސްޖިދުއްނަޞްރުފޭދޫސ570

4716.25704100މަސްޖިދުލް ހުދާފޭދޫސ571

19710.636644774މަސްޖިދުލް އަމާންފޭދޫސ572

381522524ކަޅިބިތަ މިސްކިތްފޭދޫސ573

4422.67925125މަސްޖިދުލް އައްވާބީންފޭދޫސ574

4387.5704125މަސްޖިދުލް ފަލާޙްފޭދޫސ575

944924836އަރުބަ މިސްކިތްމީދޫސ576

45271073132ހުކުރު މިސްކިތްމީދޫސ577

83471056178މަސްޖިދުއްޝައިޚް ޢަލީމީދޫސ578

4031915135މަސްޖިދުއް ޛިކުރާމީދޫސ579

401838482މަސްޖިދުލް ފަޤީހު މޫސާމީދޫސ580

148262016322މަސްޖިދު އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީންމީދޫސ581

52431024145މަސްޖިދުއް ތަޛްކިރާމީދޫސ582

667541840ފަޑިޔާރު ކަލޭގެފާނު މިސްކިތްމީދޫސ583

90023218ކޯގަންނު މިސްކިތްމީދޫސ584

214357577މަސްޖިދުލް ޒައިނުލްޢާބިދީންމީދޫސ585

742470488މަސްޖިދުއް ސިއްދީޤުހިތަދޫސ586

55041920240މަސްޖިދުލް ޢުމަރުލް ފާރޫޤުހިތަދޫސ587

100001536192މަސްޖިދުލް އަބްރާރުހިތަދޫސ588

399634288މަސްޖިދުލް ބާޤިޔާތުހިތަދޫސ589
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91351184100މަސްޖިދުލް އިޚްވާންހިތަދޫސ590

92651490.75181މަސްޖިދުލް ދިންނޫރައިނިހިތަދޫސ591

143382016252މަސްޖިދުލް އިކްރާމްހިތަދޫސ592

490052988މަސްޖިދުއްރަޙުމާންހިތަދޫސ593

240003500437މަސްޖިދުއް ތަޤުވާހިތަދޫސ594

350030042ވައިދަށި މިސްކިތްހިތަދޫސ595

54741376172މަސްޖިދުއް ބާބުއްރަޙްމާހިތަދޫސ596

120432352366މަސްޖިދުލް ހިދާޔާހިތަދޫސ597

40001200150މަސްޖިދުލް ޢަބްދުލްއަޒީޒު އިބްރާހީމްހިތަދޫސ598

348154082މަސްޖިދުއް ނޫރުހިތަދޫސ599

5753678357މެދު މިސްކިތްހިތަދޫސ600

950070488މަސްޖިދުއް ސަލާމްހިތަދޫސ601

3057663078ތަކުރުފާނު މިސްކިތްހިތަދޫސ602

224002304288މަސްޖިދުއް ޛިކުރާހިތަދޫސ603

62551932322މަސްޖިދުލް ބާބިލްޚައިރިހިތަދޫސ604

343333012.56468ހުކުރު މިސްކިތްހިތަދޫސ605

1487367284މަސްޖިދުލް މޫސާހިތަދޫސ606

1056045056މަސްޖިދުއް ތަޢާވުންހިތަދޫސ607

1358648070މަސްޖިދު މުޙައްމަދު ބިން ޢަލީހިތަދޫސ608

160002304288މަސްޖިދުއް ޝޫރާހިތަދޫސ609

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދުތަކުރުފާނުލްޢައުޒަމް މާލެކ610
4063.17(ދެބުރި)މަސްޖިދުއްނޫރު މާލެކ611

38352712.593835މަސްޖިދުއްއަފީފުއްދީންމާލެކ612

75443322.5(ދެބުރި)މަސްޖިދުއްޝަހީދުޢަލީ މާލެކ613

72902254 (ދެބުރި)މަސްޖިދު އިބްރާހީމް މާލެކ614

1029575(ދެބުރި)މަސްޖިދުއްސުލްޠާނުލްޢާދިލްމާލެކ615

 (ދެބުރި)މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު މާލެކ616
2712.2826.84ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތްމާލެކ617

103681754.3މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތްމާލެކ618

4422469.9މަސްޖިދުއްތަޤްވާމާލެކ619

މަސްޖިދުލްފުރުޤާން މާލެކ620
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީންމާލެކ621
2468.4229.14ބިހުރޯޒުކަމަނާ މިސްކިތްމާލެކ622

ީމާލެކ623 45441050މަސްޖިދުއްޔޫސުފުލްބަރުބަރ

5660.6(ދެބްރި)މަސްޖިދުއްޞަލާޙުއްދީން މާލެކ624

96.72ކަޅުވަކަރު މިސްކިތްމާލެކ625

39601521މަސްޖިދުއްތަޢާވުނި މާލެކ626
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2745-މަސްޖިދުއްޛިކުރާ  މާލެކ627

1793.6-މަސްޖިދުއްޖަލާލުއްދީންމާލެކ628

1156.67-މަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުމާލެކ629

1504.8-(ދެބުރި) (މާވެޔޮ މިސްކިތް)މަސްޖިދު ޢަލީ ޙުސައިން މާލެކ630

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީންމާލެކ631
147625244(ދެބުރި)هللا މަސްޖިދުއްސުލްޠާންމުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުމާލެކ632

3272.62625643ޒިޔާރަތް މިސްކިތްމާލެކ633

3885(ދެބްރި)މަސްޖިދުއްސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒައްދީން މާލެކ634

755.69ޢީދު މިސްކިތްމާލެކ635

3700މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލްމާލެކ636

582.54(ފައިފުހޭ މިސްކިތް)މަސްޖިދު މުޙައްމަދު ޖަމީލްދީދީ މާލެކ637

1558މާފަންނު އާމިސްކިތްމާލެކ638

ބޮޑުގޭ ވަގުތީ މިސްކިތްމާލެކ639
116.1354690(ވިލިގިލި)ފ / މަސްޖިދުއްސަލާމް އވިލިމާލެކ640

13673471.7(ވިލިގިލި)ފ /މަސްޖިދުލްއިޚްލާޞް  އވިލިމާލެކ641

(ހުޅުމާލެ)މަސްޖިދުއްޝައިޚް ޤާސިމް ބިން އަލްޘާނީ ހުޅުމާލެކ642
(ހުޅުމާލެ )ހުޅުމާލެ މަސްޖިދު ޢަޒީޒާ މޫސާ ހުޅުމާލެކ643
(ހުޅުމާލެ )ހުޅުމާލެ މަސްޖިދު ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބުހުޅުމާލެކ644
މަސްޖިދު ޒަޢިދު ބިން ޘާބިތު ހުޅުމާލެކ645
(ހުޅުމާލެ )މަސްޖިދުލްއަމާނީ ހުޅުމާލެކ646
ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތްހުޅުމާލެކ647
86504070500މަސްޖިދުލް ފިތުޔަހުޅުމާލެކ648

100272226.51700މަސްޖިދުލް ވާލިދައިނިހުޅުމާލެކ649
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