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 ތަފާސްހިސާބު 
 

 ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތަކުގެ ޖުމްލަ 649

މިސްކިތްތަކުގެ ޖުމްލައަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންަނށް ަނމާދުކުރެވޭގޮތަށް ހުރި  261  

 ފިރިހެނުން ނަމާދުކުރާ މިސްކިތްަތކުގެ ޖުމްލަ 300

 އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ މިސްކިތްަތކުގެ ޖުމްލަ 83

 އާސާރީ މިސްކިތްތަކުގެ ޖުމްލަ  107

 ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކުގެ ޖުމްލަ 342

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އޭސީ ކޮށްފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ޖުމްލަ 218

 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްެގން ސަރުކާރުން އޭސީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ޖުމްލަ 553

 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްެގން ސަރުކާރުން އޭސީކޮށްފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ޖުމްލަ 1

                                                                                 ކިތުގެ ޖުމްލައަތޮޅުތެރޭގައި އިމާރަތްކުރަމުންދާ މިސް  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 މާލޭސިޓީގެ  މިސްކިތްތަކުގެ ދަފްތަރު 

 މާލެ ކ 609

 މުޙައްމަދުތަކުރުފާނުލްޢައުޒަމް މަސްޖިދުއްސުލްޠާން
 
 
 
 
 
 
 

 ހ. މެދުޒިޔާރަތްމަގު 
 
  

  

      

 މާލެ ކ 610
 މަސްޖިދުއްނޫރު )ދެބުރި(
 ފިލިގަސް މަގު ހެންވޭރު 

  

    4063.17 

 މާލެ ކ 611
 މަސްޖިދުއްއަފީފުއްދީން

 ހ. މަޖީދީމަގު 

  

  3835 2712.59 



 މާލެ ކ 612
  މަސްޖިދުއްޝަހީދުޢަލީ )ދެބުރި(

 ހ. ލޮނުޒިޔާރަތް މަގު 

  

  7544 3322.5 

 މާލެ ކ 613
  އިބްރާހީމް )ދެބުރި(މަސްޖިދު 

 ހ.މަޖީދީމަގު 

  

  7290 2254 

 މާލެ ކ 614
 މަސްޖިދުއްސުލްޠާނުލްޢާދިލް)ެދބުރި(

 ހ.މަޖީދީމަގު

  

  1029 575 



 މާލެ ކ 615
  މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު )ދެބުރި(

 ހ. އަމީރު އަހުމަދު މަގު  

  

      

 މާލެ ކ 616
 ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތް
  ގ. ދަރުމަވަންތަ މަގު 

  

  2712.2 826.84 

 މާލެ ކ 617
 މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތް

 މެދުޒިޔާރަތް މަގު ހ.

  

  10368 1754.3 

 469.9 4422       މަސްޖިދުއްތަޤްވާ މާލެ ކ 618

 މާލެ ކ 619
  މަސްޖިދުލްފުރުޤާން

 ގ. އަމީނީމަގު 

  

      



 މާލެ ކ 620
 މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން

 ގ. ހިތައްފިނިވާ މަގު 

  

      

 ބިހުރޯޒުކަމަނާ މިސްކިތް މާލެ ކ 621

  

  2468.4 229.14 

 މާލެ ކ 622
 މަސްޖިދުއްޔޫސުފުލްބަރުބަރީ

 ގ. މަޖީދީމަގު 

  

  4544 1050 



 މާލެ ކ 623
 މަސްޖިދުއްޞަލާޙުއްދީން )ދެބްރި(

 ގ. އަލިކިލެގެފާނު މަގު 

  

    5660.6 

 ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް  މާލެ ކ 624

  

    96.72 

 މާލެ ކ 625
  މަސްޖިދުއްތަޢާވުނި

  މއ. ތަބްރޭޒީ ހިނގުން
    3960 1521 

 މާލެ ކ 626
   މަސްޖިދުއްޛިކުރާ
 2745 -      މއ. މަޖީދީ މަގު

 މާލެ ކ 627
 މަސްޖިދުއްޖަލާލުއްދީން
 މއ. ޗާންދަނީމަގު 

  

  - 1793.6 



 މާލެ ކ 628
 މަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

 މއ. ފަނޑިޔާރު މަގު 

  

  - 1156.67 

 މާލެ ކ 629
  މަސްޖިދުލްބަހާއުއްދީން )ދެބުިރ(

 މއ. މާވެޔޮމަގު 

  

  - 1504.8 

 މާލެ ކ 630
 މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން

 މ. އޯކިޑު މަގު 

  

      



 މާލެ ކ 631
 )ދެބުިރ(هللا މަސްޖިދުއްސުލްޠާންމުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދު

 މ. އަމީނީ މަގު 

  

  14762 5244 

 މާލެ ކ 632
 ޒިޔާރަތް މިސްކިތް 
  މ.ފިޔާތޮށިމަގު 

  

  3272.62 625 

 މާލެ ކ 633
 މަސްޖިދުއްސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒައްދީން )ދެބްރި(

 މ. އިއްޒުއްދީން މަގު 

  

    3885 



  ޢީދު މިސްކިތް މާލެ ކ 634

  

    755.69 

 މާލެ ކ 635
 މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލް

 މ. ކާނޭޝަން މަގު
      3700 

 މާލެ ކ 636
 ޖަމީލްދީދީ )ފައިފުހޭ މިސްކިތް(މަސްޖިދު މުޙައްމަދު 
 މ. ލައިނޫފަރު މަގު 

  

    582.54 

 މާލެ ކ 637
  މާފަންނު އާމިސްކިތް

 1558       މ. ފަރޫދީމަގު 

 މާލެ ކ 638
 ބޮޑުގޭ ވަގުތީ މިސްކިތް

  މ. މުރަނގަމަގު 
        



 ވިލިމާލެ ކ 639
 )ވިލިގިލި(އ/ފމަސްޖިދުއްސަލާމް 
 ކަޅުތުއްކަލާ މަގު 

  

  116.135 4690  

 ވިލިމާލެ ކ 640
 އ/ފ )ވިލިގިލި(  މަސްޖިދުލްއިޚްލާޞް

 ކަޅުތުއްކަލާ މަގު

  

  13673 471.7 

 ވިލިމާލެ ކ 641
 )ވިލިގިލި( ބިއްރީ އ/ފމަސްޖިދުލް

 މާލެހިނގުން 

  

    



 ހުޅުމާލެ ކ 642
 )ހުޅުމާލެ(މަސްޖިދުއްޝައިޚް ޤާސިމް ބިން އަލްޘާނީ 

  ފިލިގަސް މަގު 

  

      

 ހުޅުމާލެ ކ 643
 ހުޅުމާލެ މަސްޖިދު ޢަޒީޒާ މޫސާ ) ހުޅުމާލެ(

  ޗަނބޭލީ މަގު 

  

      

 ހުޅުމާލެ ކ 644
 ބުނުލް ޚައްޠާބު) ހުޅުމާލެ( ޢުމަރު ހުޅުމާލެ މަސްޖިދު

 ހަނދުވަރީ ހިނގުން 

  

      

 ހުޅުމާލެ ކ 645
  ޘާބިތުމަސްޖިދު ޒަޢިދު ބިން 

  ސައިމާ ހިނގުން

  

04-08-2016     



 ހުޅުމާލެ ކ 646
 މަސްޖިދުލްއަމާނީ ) ހުޅުމާލެ(

 މިދިލި މަގު 

  

      

 ހުޅުމާލެ ކ 647
 ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތް

 ޗަނބޭލީ މަގު 

  

      

 ހުޅުމާލެ ކ 648
 މަސްޖިދުލް ފިތުޔަ
 ބޯގަންވިލާ މަގު 

  15-05-2018 

8650 4070 



 ހުޅުމާލެ ކ 649
 މަސްޖިދުލް ވާލިދައިނި

 ޗަނބޭލީ މަގު 

  

20-08-2018 10027 2226.51 

 
  ތަފާސް ހިސާބު

މިސްކިތުގެ  ފިރިހެން:   300
 ޖުމްލަ

ދެޖިންސުގެ މިސްކިތުގެ ޖުމްލަ 
263 

   އަންހެން މިސްކިތުގެ ޖުމްލަ:

83 
 650ޖުމްލަ: 

 


