
މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މި ރަށުގައި އާޘާރީ ހުކުރު މިސްކިތަކާއި، އެ މިސްކިތުގެ އުތުރު ހުޅަނގު ކަނުގައި ހަތަރެސްކަނަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ވަރަށް އާޘާރީ މުންނާރެއް 
 އިންޗި، ބިމުން 3 ފޫޓު 7 އިންޗި، ފުޅައުމިން 9 ފޫޓު 7 އިންޗި، ދިގުމިން 4 ފޫޓު 9މި މުންނާރުގެ މިންތަކަކީ އުސްމިން . އެބަހުއްޓެވެ

 4ދޮރުން އުތުރުއަތަށް އަރާން . މީގެ ދޮރު ހުރީ ދެކުނަށެވެ.  އިންޗިއެވ10ެ ފޫޓު 2ފަށައިގެން ތިރީ ބަރުފޯހާއި ހަމައަށް އުސްމިން 
ނޑު އެބަހުއްޓެވެ ނޑެވ2ެމި ތަނުން ހުޅަނގުއަތަށް އަރާން ހުރީ . ހަރުފަތްގަ  ފޫޓު 5 ފޫޓު، އުސްމިނުގައި 2ދޮރުގެ ފުޅައުމިނުގައި .  ހަރުފަތްގަ

1ެ މިސްކިތާއެކީ  (.މ1701.-މ1692)މި މުންނާރަކީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު . މިތަން ރާނާފައި ހުރީ ވެލިގަލުންނެވެ.  އިންޗި އެބަހުއްޓެވ
ނަމާދުފުޅު ކުރެއްވިތަން ކަމުގައި ވެސް  (ބޮޑުތަކުރުފާނު)މިތަނަކީ އުތީމު ބަންޑާރައިން . ބެހެއްޓެވި މުންނާރެއް ކަމުގައި ބުނެއުޅެއެވެ

މި މިސްކިތުގެ ކުރިން އެ ތާނގައި ހުރި މިސްކިތެއްގައި އުތީމު ބަންޑާރައިން ނަމާދުފުޅު ކުރައްވައި އުޅުއްވި ކަމަށްވުމަކީ ). ބުނެއުޅެއެވެ
މި . މި މިސްކިތަކީ މުސްކުޅިގޮތަށް ހަދައިފައި، ބާވިބާވިހެން މަރާމާތުކުރަމުން އައިސްފައިވާ، ދުވަސްވީ މިސްކިތެކެވެ (.އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ

2002ެމިސްކިތާއި މުންނާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި ވުމާއެކު،  . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، މި ތަންތަން މިހާރު ވަނީ މަރާމާތުކުރައްވާފައެވ

އާސާރީ ހުކުރު މިސްކިތާއި 
މުންނާރު

ބާރަށް. ހއ ޢިމާރާތް 1

އަލުން އެތަނުގައި އުވަލުމާއި، 
ލަކުޑިތަކުގައި ތެޔޮލުން އަދި 
މިސްކިތުގައި ހަލާކުވެފައިވާ 

ތަންތަނުގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް 
އެގޮތުން ތެޔޮ ލުމާއި . ބޭނުންވެއެވެ

ނޑަކަށް  -އުވަލުމަށް ގާތްގަ
 ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން 15000/

 20000-/މަރާމާތު ކުރުމަށް 
 35000-/ރުފިޔާއާއެކު ޖުމްލަ 
.ރުފިޔާ ވަރުވާނެއެވެ

މި މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ވެލިގަލާ އުވަ ބޭނުން ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ . މަތީގައި އެޒަމާނުގައި ވަނީ ސަނދުވާ ދަމާ ޒީނަތްތަރި ކޮށްފައެވެ
އަދި މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި . އަދި އިރު އުތުރުގައި ވެލިގަލުގެ ޒަމާންވީ ވަޅެއް ހުރެއެވެ.  ފޫޓުގެ އުސްނިމުގެ މުންނާރެއް ހުރެއެވ15ެ

މި މިސްކިތް މިގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކާ ރައްޔިތުން ފެންވަރުގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ޓިނު . ފޮރުވާލެވިފައިވާ ފެންވަރާ ވެވެއް އެބައޮތެވެ
ބަދަލުކުރެއްވި އަދި މިހާރު ވަނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން މިމިސްކިތުގެ އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް މޮޅު 

ނޑު ބަދަލުކޮށް ރީތިކޮށް ހަދާފައެވެ މި . އަދި މުންނާރާއި ޒަމާންވީ ވަޅުވެސް ވަނީ މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވިފައެވެ. ޓިނުޖަހާ މަތި ވަޑާން ގަ
މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތު ފެންޑާގެ ހުޅަނގުގައި މުޙަންމަދު . މިސްކިތަކީ ވެލިގަލާއި އުވަ ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ  ޒަމާންވީ މިސްކިތެކެވެ

 31'.00" ފޫޓު، ހުޅަނގު 39'.06"މިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކީ އުތުރުން . ތަކުރުފާނު ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ޚާއްސަ ކުރެއްވިފައިވާ ތަނެއް އެބަހުއްޓެވެ
މިމިސްކިތާއި ވަރަށްކުރީގެ މިސްކިތެއްގަމުން މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ .  ފޫޓެވ31ެ'.00" ފޫޓު އަދި އިރު 39'.06"ފޫޓު، ދެކުނު 

ނޑައެޅިގެން ބުނެދޭކަށް ނޭންގެއެވެ .ކޮންތާރީޚެއްގައި ކަމެއް އަދި ކޮންދުވަސްވަރެއްގައި ކަމެއް ކަ

ބައު ހުކުރު މިސްކިތް ބާރަށް. ހއ 2

-އުވަލުމާއި ލަކުޑި މަސައްކަތް 
ރުފިޔ200000ާ/

ެ. މި މިސްކިތަކީ އާޘާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަނެކެވެ މި މިސްކިތް ހުރީ . މިތަންވެސް ވަނީ ވަރަށް ފަހުން މަރާމާތުކުރައްވައިފައެވ
މި ބެރިތަކުގައި ލިޔެފައިހުރީ އަޢޫޟު، ބިސްމި، ޝަހާދަތް، ތުންޖީނާ . އާދައިގެ މުސްކުޅި މިސްކިތް ހުންނަ ގޮތަށް ބެރި ލާފެންކޮށްފައެވެ

އުތީމު ކަޅުޢަލީ ޚަޠީބު . މިއެވެ. ހ1295އޮތް ސަނަތަކީ . ޞަލަވާތް، ހަތް ސުވަރުގޭގެ ނަން، ޤުރުއާނުގެ ދެ އާޔަތެއް، ދުޢާއެއް މި ތަކެއްޗެވެ
ޙުސައިން ޚަޠީބު ތަކުރުފާނުގެ މަހާނަފުޅު ހުރީ . ތަކުރުފާނުގެ މަހާނަފުޅު ވަނީ މި މިސްކިތް ކައިރީގައި އުތުރުފަރާތުގައި ޤަބުރުސްތާނުތެރޭގައެވެ

އަދި ޖަހައިފައި . މި މަހާނައިގެ ގަލުގައި ބިސްމިއާއި، ޝަހާދަތް ނޫން އެހެން ލިޔުމެއް ނެތެވެ. މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ވައަތްފަރާތުގައެވެ
. ނަމަވެސް މިތާނގައި އޮންނެވީ ކޮންބޭފުޅެއް ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ކަނާއަތް ފަރާތުގައިވެސް މަހާނައެއް އެބަހުއްޓެވެ. ހުރީ އަންހެން ގަލެކެވެ

ނަމަވެސް . މި މިސްކިތުގެ އިރުމަތީގައި ސައްޔިދު ޢަލީ ޒިޔާރަތް ކިޔާ ތަނެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި މަހާނައިގައި ޖަހައިފައި ހުރީ ފިރިހެން ގަލެކެވެ
ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް . މިތާނގައި ހުރި ލިޔުން ކިޔަން ނޭނގުމާއެކު މިއީ ކޮން ބޭފުޅެއްގެ ޒިޔާރަތެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ

މިމިސްކިތުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ބައްޕާފުޅާއި ކާފާފުޅުގެ މަހާނަ ހުރޭ. ކުރެއްވުމަށް ކުރެވުނު ޖހާދުގައި ނަޞްރަށް އެދި ދުޢާ ކުރެއްވި މިސްކިތް

ކަނދުވަލު މިސްކިތް އުތީމު. ހއ ޢިމާރާތް 3

ހުކުރު މިސްކިތް މާރަންދޫ. ހއ ޢިމާރާތް 4

އާސާރީ މިސްކިތް ތަކުގެ ލިސްޓް
ނޑު ވަކަރުން ހަދާ އީޓް ބޭނުންކޮށްގެން  192.  އަހަރ99ު. ފޫޓުގެ ރަށުގެ ޤަބުރުސްތާނު ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް (16×11) ފުރާޅަށްވާ ގޮތަށް ހިޔާކޮށްފައި ހުރި 4އުވައާއި ހިރިގަލާއި ވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ރާނާ މިސްކިތުގެ ދެފަރާތުގެ ފާރުތަކުގައި އުވަޖަހާ ފުރާޅުތަކުގެ ގެޔޮގަ



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

އަންހެނުންގެ މިސްކިތް 
(މަސްޖިދުލް ނަޖާޙް)

މާރަންދޫ. ހއ ޢިމާރާތް 5

ެ އަދި .  އިންޗިއެވ5.2ެ ފޫޓު 18މި ތަނުގެ ބުޑުގެ ވަށަމިނަކީ . މި ރަށުގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ކުރިމަތީގައި ހަލާކުވެފައިވާ މުންނާރެއް އެބަހުއްޓެވ
5ެމި މުންނާރުގައި .  ފޫޓެވ5ެއުސްމިނަކީ .  ފޫޓެވ9ެމަތީކޮޅުގެ ވަށަމިނަކީ  މި މިސްކިތަކީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު .  ހަރުފަތްވެސް އެބަހުއްޓެވ

މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް . ޒަމާނާއެކު މި ޢިމާރާތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވެއެވެ. ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެކެވެ (.މ1701. - މ1692)
ނަމަވެސް މަތިވަޑާމުގައްޔާއި ބައެއް ދޮރުތަކުގައި . ވަރަށް ގިނަ ޢަރަބި ލިޔުންތައް  ބެރިތަކުގައި ލާފެންކޮށް ލިޔެފައި އެބަހުއްޓެވެ. ރީއްޗެވެ

. މި މިސްކިތުގެ ހަރިންމައާ ގުޅިފައިވާ ޤަބުރުސްތާނުގައި ވަރަށް ރީތި މަހާނަގައު އެބަހުއްޓެވެ. ދުވަސްވެ ހަލާކުވަމުންދާ ތަންތަން އެބަހުއްޓެވެ
ރާއްޖޭގައި ހުރި މަހާނަގައުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ރީތި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މަހާނަގައު މި ޤަބުރުސްތާނުގައި 

ބުނެވޭ ގޮތުގައި، ކުރީޒަމާނެއްގައި މި ރަށުގައި .     މި ރަށަކީ ޤަދީމީ ތަންތަން ހުރުން އެކަށީގެންވާ ރަށެކެވެ. ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ނޑު ކިޔާ . މި ގަސް ނަގައިގެން ގެންދިޔައީ ބޭރުގެ ބައެއް ކަމުގައިވެސް ބުނެވެއެވެ. ވަރަށް ބޮޑު ކެލާ ގަހެއް ހުއްޓެވެ ކެލާ ގަސް ނެގި އަޑިގަ

.ތަނެއް ވެސް މި ރަށުގައި އެބައޮތެވެ

ހުކުރު މިސްކިތާއި މުންނާރު ކެލާ. ހއ ޢިމާރާތް 6

ލިއެލާ ޖަހާފައިވާ ފާރުތަކުގައި 
ފެހިޖަހާފައިވާތީ އެ ފެހިފިލުވާ އަދި 

ފާރުތައް ރީތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
އެންމެހާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި 
އަގުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް 

އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ މިނިސްޓްރީ 
އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް 

ހެރިޓޭޖްއަށް ކަމުގައިވާތީ ތަކެތި 
ގަތުމަށް ދާނެ ޚަރަދު އަންދާޒާ 
. ކުރުމަށް ލަފާކުރެވިފައި ނުވެއެވެ

ނަމަވެސް ތަކެތި ލިބުމުން 
މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ލަފާ 

.  ރުފިޔ60000ާ-/ކުރާ އަގަކީ 
ނޑުގައި  ފުރާޅުގެ މަތިވަޑާން ގަ

ފުރާޅުޓިނު ބަދަލުކުރުން 
 150000މަސައްކަތުގެ  އަގާއެކު 

ރުފިޔާ

މިސްކިތުގެ ތެރެއިން  (ސަތޭކަ) 100ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާން އެޅުއްވި . މިސްކިތް ހަދާފައިވަނީ ހިރިގަލުގައި ކުރެހުން އަޅާ މިއެލަޖަހާ ލިއެލާ ޖަހާފައެވެ
ނޑުގައިވެސް ލިއެލާޖަހާފައިވާ މިސްކިތެއް، މިމިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކީ . މިސްކިތެކެވެ މިސްކިޔް .  އަކަފޫޓ1620ުހިރިގަލުގައި ލިއެލާޖަހާ އަދި މަތިވަޑާންގަ

1111ެއިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ  . ވަނަ އަހަރު އަދި މިމިސްކިތަކީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނުން އަޅުއްވައި ދެއްވި މިސްކިތެކެވ

/ ގަބުރުސްތާނު މިސްކިތް
ހުކުރު މިސްކިތް

ކެލާ. ހއ 7



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

. ރުފިޔ30000ާ: ކަޑި އުވަ ގަތުމަށް
: އުވަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަށް

ކުޑަދޮރުގެ ލަކުޑި . ރުފިޔ30500ާ
ލަކުޑި ގަތުމާއި )ޖާލި ހެދުމަށް 
ނާލާއި މަޖޫރީ 

: (ރެޑްމެރެންޓީ)އާއިއެކު
ޖާލި ހެދުމުގެ . ރުފިޔ4000ާ

. ރުފިޔ20000ާ: މަސައްކަތް
ޖާލީގައި ލުމަށް ވަރުނިސް ގަތުން 

 05)ނާލާއި މަޖޫރީ އާއިއެކު 
ޖާލީގައި . ރުފިޔ1500ާ: (ލީޓަރ

: ވަރުނިސްލުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު
ބޮޑު ދޮރާއި ކުޑަ . ރުފިޔ10000ާ

ދޮރުގައި ދަވާދުލުމަށް ނާލާއި މަޖޫރީ 
: ( ލީޓަރ ދަވާދު ދަޅ05ު)އާއެކު 
ދޮރުތަކުގައި . ރުފިޔ1200ާ

ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތުގެ 
: ޖުމްލަ)ރުފިޔާ 5000:އަގު

( ރުފިޔ102200ާ

1904ެމިސްކިތް ހުޅުވީ .  އަހަރ115ު. އުވަ، ލަކުޑި، ރުކުގެ ވަކަރު، ޓިނުން ހިޔާކޮށްފައި/  އަކަފޫޓ735ް/މިސްކިތް އެދުވަސްވަރަކީ .  ވަނަ އަހަރުގައެވ
އަދި މިރަށުގައި ކުރިން ވެރިކަން ކުރި . ވަސީލަތްތައް މަދު ދުވަސްވަރަކަށްވެފައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތްތަކެއް ހުރެއެވެ

.ކަތީބުން، މުދިމުން އަދި ރަށުގެ ހަރުމީހުން ބުނާގޮތުގައި މިމިސްކިތް އިމާރާތް ކުރެވުނީ ރަށުގެ އާބާދީ އިތުރު ނުވާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ

ބާހުކުރު / ހުކުރު މިސްކިތް
މިސްކިތް

ވަށަފަރު. ހއ ޞަރަޙައްދު 8

ވަނަ ސަނަތުގައި އައްޞުލްޠާން އިބްރާހީމް މުޡްހިރުއްދީން މި ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރެއްވި (.މ1701 ޑިސެމްބަރ 16). ހ1113ރަޖަބު  15  
މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުން އުތީމު ޙަސަން. މިއީ ވަރަށް ރީތި އާޘާރީ މިސްކިތެކެވެ. ހިރިގަލު މިސްކިތަކީ މި ރަށުގެ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތެވެ  

ެ އަދި އެ ކިލެގެފާނުގެ ދަރިކޮޅު މި ރަށާއި ކެލާގައި ވާކަމަށް ބުނެވެއެވެ. ރަންބަޑޭރި ކިލެގެފާނުގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރެއްގެ މަހާނަ ފާހަގަކުރެވެއެވ . 
ނޑޭރި މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަލްވަޒީރު  ދިޔަމިގިލީ ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަމުން ފެށިގެން ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި އައްޑޫ ޝަހީދުވި ކުޑަބަ

ެ .މުޙައްމަދުގެ މަހާނަ އެ މިސްކިތް ދޮށުގައިވެއެވ

ހިރިގަލު މިސްކިތް 
މިސްކިތް، )ޞަރަޙައްދު 

ގަބުރުސްތާނު، ޒިޔާރަތް، 
ނޑު (ހިރިގަލު ވަޅު، އުސްގަ

އިހަވަންދޫ. ހއ ޞަރަޙައްދު 9

ެ މިމިސްކިތުގައި ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ވަނީ . މިރަށު އާސާރީ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހިރިގަލާއި ލަކުޑިއެވ
300ެމިރަށު އާސާރީ މިސްކިތަށް . މިމިސްކިތަކީ މިރަށުގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އާސާރީ ތަރިކަ އެވެ. ކުރެވިފައެވެ ބައެއް .  އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވެއެވ

 އަހަރ327ުމިތަނުގެ އުމުރަކީ . މަޢުލޫމާތުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އައްސުލްތާނު މުޡުހިރުއްދީން ރަސްކަމުގައި މިތަން އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ
އާސާރީ މިސްކިތް އިހަވަންދޫ. ހއ 10

ނޑުތަކުންނާއި އެ މިސްކިތްތަކާ ގުޅޭ ބޮޑެތި ޤަބުރުސްތާނުތަކުން މި ރަށަކީ ބައިގިނަ  ރަށުގެ އެކި ހިސާބުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގެ ތަރާގަ
އަދި މި ރަށަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި ފުރެއްދެ އޮޑިފަހަރު ގެންގުޅުނު ތަނަވަސް ބަޔަކު ދިރިއުޅުނު ރަށެއްކަން، . ރަށެއްކަން އެނގެއެވެ

.ރަށުގެ މިސްކިތްތަކާއި ކަށްބިންތަކުގައި ހުރި ކުރެހުން އަޅައިފައިވާ ބޮޑެތި މަހާނަގައުތަކުން އެނގެއެވެ

ހަލާކުވެފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި 
ކަށްބިންތައް

އުލިގަން. ހއ ޞަރަޙައްދު 11



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މި ވެވު މިހާރު ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް . އެވެ (.މ1786-1787). ހ1201ރަށުގެ ހުކުރު މިސްކިތްދޮށުގައި އޮތް ވެވުގައި އޮތް ސަނަތަކީ 
އަދި އެ މިސްކިތް ދޮށުގައި އައްސައްޔިދު ޠާހާއޭ ކިޔުނު . މި ވެވަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބި އެބަހުއްޓެވެ. ރަށުގެ ވަލުތެރެއަށް ވަދެފައެވެ

 އަހަރަށްވުރެ 100މިވެވަކީ . މިތަނަކީ އިހުގެ ގޮތަށް ވަރަށް ރީތިކޮށް ހަދައި އީޓުން ހިޔާކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. ބޭކަލެއްގެ މަޒާރެއްވެސް ހުރެއެވެ
މިވެވު ހަދާފައިވަނީ އަޑިއަށް . މި ވެވު ނުހުންނަ ހަނދާންވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅަކު ރަށުގައިނެތެވެ. ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ވެވެކެވެ

މިހާރު މިތަން ފެންނަނީ ކޮނެފައިވާ . ރުއްގުޅި ޖަހާ ރުއްގުޅި ތަކުގެ މަތީ ބޮޑެތި ވެލިގާ ޝީޓު ޖަހައިގެން ކަމަށް ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ
ނޑެއްގެ ގޮތަށެވެ .އަދި މިއޭރުގެ ހުކުރު މިސްކިތު ގޯތިތެރޭ ހަދާފައިވާ ވެވެކެވެ.  ވަޅުގަ

ބައު /ހުކުރު މިސްކިތު ވެޔޮ
މިސްކިތްދޮށު ވެވު

މޮޅަދޫ. ހއ ބިނާ 12

މިހާރުވެސް 
ބޭނުންކުރަމުންދާ މިސްކިތެއް

އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި 
ޖަހާފައިހުރި އުވަތަށް ނެއްޓެމުންދާތީ 

ހިނގާނެ . އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުން
-ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު 

ރުފިޔ50000ާ/

ނޑިންމަމަގާ އިންވެގެން ހުރި ދުވަސްވެފައިވާ މިސްކިތެއް  ނޑިންމަ މަގުގެ ދެކުނުން ކަ ރަށުގެ އާބާދީ ސަރަހައްދުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ރަށުގެ ކަ
100ޭ އަހަރު ނުވަތަ 80. ތެޅިގާ، އުވަ، ލަކުޑި، ޓިނު (189×159×130×184) (އަކަފޫޓ27354ު) ތެޅިގަލުން ރާނާ .  އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވ

މިސްކިތުގެ ދެފަރާތުގައި އުވަޖަހައިގެން މިރަށުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނަމާދުކުރަން ފެށި މިސްކިތް

ބައު )މަސްޖިދުއް ޢުލާ 
(މިސްކިތް

ތުރާކުނު. ހއ ޢިމާރާތް 13

މިހާރުވެސް 
ބޭނުންކުރަމުންދާ މިސްކިތެއް

: މިސްކިތުގައި ކުލަލުމަށް ކުލަގަތުން
މިސްކިތުގައި .  ރުފިޔ30000ާ

: ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޚަރަދު
މިސްކިތުގެ ލަކުޑި . ރުފިޔ25000ާ

: ބައިތަކުގެ ވަރުނިސްލުން
މިސްކިތުގެ ލަކުޑި . ރުފިޔ10000ާ

ބައިތަކުގައި ވަރުނިސްލުމުގެ 
. ރުފިޔ20000ާ: މަސައްކަތުގެ އަގު
: ކުދި މަރާމާތުކުރުން

 95000:ޖުމްލަ). ރުފިޔ10000ާ
(ރުފިޔާ

ބުނެވޭ ގޮތުގައި ދިއްދޫ ޢީދު މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ އުތީމު ރަދުން އައްޞުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް ބިނާކުރައްވާފައި ހުރި 
. ގައެވެ (.މ18 - 9 -1940).  ހ1359 ޝަޢުބާން 15މިހާރު މި ހުރި މިސްކިތް ބިނާކޮށް ހުޅުވިފައިވަނީ . މިސްކިތެއް ހުރި ތާނގައެވެ

(އުވައިން ރާނާ ހިޔާކޮށްފައި)އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތެއް 
ޢީދު މިސްކިތް ދިއްދޫ. ހއ ޢިމާރާތް 14

ނޑު ވަކަރުން ހަދާ އީޓް ބޭނުންކޮށްގެން   4އުވައާއި ހިރިގަލާއި ވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ރާނާ މިސްކިތުގެ ދެފަރާތުގެ ފާރުތަކުގައި އުވަޖަހާ ފުރާޅުތަކުގެ ގެޔޮގަ
 ވަނަ އަހަރު ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 1920.  އަހަރ99ު. ފޫޓުގެ ރަށުގެ ޤަބުރުސްތާނު ތެރޭގައި ހުރި ތަނެއް (16×11)ފުރާޅަށްވާ ގޮތަށް ހިޔާކޮށްފައި ހުރި 

މިއީ  ރަށުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މިސްކިތް. ތަނެއް
ހޯރަފުށީ ކުޑަ މިސްކިތް ހޯރަފުށި. ހއ 15

 400.  ފޫޓު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އުވަ، ގާ ވެލ36ި ފޫޓު ދިގު 34 ފޫޓް ހުޅަނގު 112 އިންޗި ދެކުނު 12x8މިސްކިތް އުތުރު 
އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި

ކުޑަ )މަސްޖިދުލް ޙުސައިން 
(މިސްކިތް

ހިރިމަރަދޫ. ހދ ޢިމާރާތް 16

ފިރިހެނުންގެ ކުޑަ މިސްކިތް ނޭކުރެންދޫ. ހދ އިމާރާތް 17
މިސްކިތް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީތަންތަން 100ހިރިގާ، އުވަ، ލަކުޑި ޓިނު މިތަންތަނަކީ  ނޭކުރެންދޫ. ހދ



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މި މިސްކިތް ހުޅުވުނީ އެ . ވަނަ އަހަރު ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ބިނާކުރެއްވި އާޘާރީ މިސްކިތެކެވެ. ހ1107މި ރަށުގައި ހުރި ހުކުރު މިސްކިތަކީ 
21ެއަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ   ވަނަ އަހަރުގެ 2000ނަމަވެސް . މި މިސްކިތް ކުރިން ހިޔާކޮށްފައި ހުރީ އީޓުންނެވެ.  ވަނަ ދުވަހުއެވ

މި މިސްކިތް މިހާރު ހުރީ، މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ބެރިތައް ފެންނަ . ތެރޭގައި މިސްކިތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރާމާތުކޮށް ބޮޑުކުރެވިފައެވެ
.ގޮތަށް ސީލިންގްކޮށް، ބިންމަތީގައި ތަށިމުށިޖަހާފައެވެ

ހުކުރު މިސްކިތް ފިނޭ. ހދ ޢިމާރާތް 18

މިސްކިތް ހުންނަނީ .  އަހަރުވެދާނ90ެމިއިމާރާތަށް ގާތްގަޑަކަށް .  އަކަފޫޓު އެތަން މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އުވަ، ގައ425ުމިސްކިތުގެ ބޮޑުމިން 
ގަބުރުސްތާން މެދުގައި ޢީދު މިސްކިތް ކުމުންދޫ. ހދ 19

. ހ1359 ޞަފަރު 16މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވި ތާރީޚު ކަމަށްވަނީ . މި ރަށުގައި ހުރި ކުޑަ މިސްކިތަކީ ރަށުގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ބިނާއެވެ
ނޑު ހަދައިފައިވަނީ . މިސްކިތް ހަދައިފައިވަނީ ވެލިގަލުން، އުވަޖަހައި އެތެރޭގައި ހުނިލައިފައެވެ. އެވެ (.މ1940 މާރޗް 26) މަތިވަޑާންގަ

 16ފުޅާމިނަކީ .  އިންޗިއެވ5ެ ފޫޓު 34މި މިސްކިތުގެ ދިގުމިނަކީ . މިސްކިތުގެ ފުރާޅުގައި ހުރީ އީޓެވެ. ހައިވަކަރު ލަކުޑިން ލާފެންނުކޮށެވެ
 ވަނަ އަހަރުގެ ޞަފަރު މަހުގެ ސޯޅަ ވަނަ 1359ތާރީޚަކީ ހިޖުރައިން . މިމިސްކިތުގެ ދޮރުމަތީގައި ތާރީޚެއް ޖަހާފައިވެއެވެ.  އިންޗިއެވ10ެފޫޓު 
މިސްކިތް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ހިރިގަލުން، މިސްކިތުގެ . އެތާރީޚަކީ މިސްކިތް ހުޅުވި ނުވަތަ ބިންގާ އެޅި ތާރީޚްކަމެއްވެސް އެގޭކަށްނެތް . ދުވަސް

ނޑު ހަދާފައިވަނީ ހައިވަކަރުން، ބުނެވޭ ގޮތުގައި މިމިސްކިތުގެ ވަޑާންހަދާފައިވާ ލަކުޑިއަކީ މިސްކިތް ބިނާކުރެވެމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު  މަތިވަޑާންގަ
ނޑިއެއްވެސް ހަދާފައިހުރޭ މިސްކިތް ބިނާކުރެވުނު ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ކާސިންކަތީބުގެ . ހޮވާފައިވާ ލަކުޑި މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ދިދަ ދަ

އާސާރީ މިސްކިތް، މިސްކިތް ބިނާ ކުރެވިފައިވަނީ ހިރިގަލުން، މަތި . މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި. ވެރިކަމުގައި
ނޑާއި ޖާލިތައް ހަދާފައިވަނީ ހައިވަކަރުން، މިސްކިތުގެ ބޮޑު މިނަކީ   އަކަފޫޓ1153.17ްވަޑާންގަ

ކުޑަ މިސްކިތް މަކުނުދޫ. ހދ ޢިމާރާތް 20

މި މިސްކިތް ހުރީ، އިހުޒަމާނުގެ ބުޑިސްޓުދީނުގެ ބިނާއެއް . މި ރަށުގެ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ހިރިގަލުން ހަދާފައި ހުރި އިހުގެ މިސްކިތެކެވެ
މި މިސްކިތް މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް . މި މިސްކިތަކީ މިހާރު ނަމާދުކުރާ ތަނެއް ނޫނެވެ. ހުރި ތަނެއްގައި ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

.ވީރާނާވެފައެވެ
ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް ނޮޅިވަރަންފަރު. ހދ ޢިމާރާތް 21

މިސްކިތް ހަދާފައިވަނީ ހިރިގަލުން، ލަކުޑީގައި . މި ރަށުގެ ބައު ހުކުރު މިސްކިތަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ހުންނަ ކުޑަ މިސްކިތެކެވެ
 (.މ1699) 1111ބުނެވޭ ގޮތުގައި މި މިސްކިތް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ހިޖުރައިން . މިހާރު މި މިސްކިތް ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. ލާފެންކޮށްފައެވެ
މިއީ ހިރިގާ ކޮށައިގެން ފަތޮޅުއަޅުވައިގެން ހަދާފައިވާ . މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. ވަނަ އަހަރުއެވެ

އެހެން ނަމަވެސް މިއިމާރާތުގެ އަސްލުނުގގެއްލޭނެހެން އޭރު . މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ ބައިތައް ހަދާފައިވަނީ ލަކުޑިން ލިޔެގެންނެވެ. އިމާރާތެކެވެ
 ފޫޓު ފުޅާ 31 ފޫޓު ދިގު 33މިސްކިތަކީ . ހަދާފައިވާ ހިރިގަލުގެ މިސްކިތުގެ ބޭރުން އުވަ ބޭނުންކޮށްގެން ފެންޑާއެއް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ

 ވަނަ އަހަރު ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު 1111މިމިސްކިތަކީ ހިޖުރައިން .  އަހަރު ވެއްޖެއެވ329ެމިމިސްކިތަށް މިހާރު . މިސްކިތެކެވެ
.ހައްދަވާފައިވާ މިސްކިތެކެވެ

ބައު ހުކުރު މިސްކިތް ނޮޅިވަރަމް. ހދ ޢިމާރާތް 22

ެ މިއީ .  އިންޗިއެވ11ެ ފޫޓު 12 އިންޗި ފުޅާމިން 9 ފޫޓު 15އިމާރާތުގެ ދިގުމިން . މިއީ މީގެ ތިރީހަކަށް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ދޫކޮށްލާފައިވާ މިސްކިތެކެވ
މިމިސްކިތުގެ ސީދާ އުމުރު ނޭގުނަސް . އުވައާއި ވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ހަތައިން ރާނާ ވަކަރުން މަތިވަޑާން ހަދާ އީޓް ޖަހައިގެން ހިޔާކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ

150ެރަށުގެ ދުވަސްވީމީހުން ދިން މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު  . އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވ
ބޯށިމަގު މިސްކިތް ނޮޅިވަރަމް. ހދ 23

ެ މިސްކިތުގެ . މިއީ މީގެ ތިރީހަކަށް އަހަރު ކުރިން މިސްކިތް ކުޑަކަމުން ސަރުކާރުން މުދިމުން ލައިގެން ބެލެހެއްޓުން ހުއްޓާލައި އުވާލާފައިވާ މިސްކިތެކެވ
މިއިމާރާތް ހަދާފައިވަނީ އުވައާއި ވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ހަތާގަލުން ރާނާ .  އިންޗިއެވ11ެ ފޫޓު 12 އިންޗި ފުޅާމިން 4 ފޫޓު 20މިންތަކަކީ ދިގުމިން 

 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާކަމަށް ދޮށީ ރަށުގެ 150މިމިސްކިތުގެ ސީދާ އުމުރު ނޭގުނު ނަމަވެސް . އެތެރެއާއި ބޭރުގައި އުވަޖަހާ އީޓުން ހިޔާކޮށްގެންނެވެ
 އަހަރު ކުރިން ރަށުގައި އުޅުނު މުހިއްމު ސަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށްވާ ގޮއި ހަސަނު 100މީގެ . ރުވަސްވީ މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ

.މިމިސްކިތް މަރާމާތުކުރިކަން މުސްކުޅިންގެ ވާހަކައިން އެގެއެވެ

އުތުރުކޮޅު މިސްކިތް ނޮޅިވަރަމް. ހދ 24



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމީ 
މިސްކިތުގެ ދެފަރާތާއި ވަންނަ 
ދޮރުމަތީގައި ހެދިފައިވާ ފެންޑާ 

އަލުން މަރާމާތުކުރުމާއި އިމާރާތުގެ 
ފުރާޅުގައި ޖެހިފައިވާ  އީޓް ތަކުގެ 
ތެރެއިން ހަލާކުވެފައިވާ އީޓްތައް 

ތަނަށް . ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ
ނޑު  ވާރޭ ވެހޭތީ މިސްކިތުގެ ގިޔުގަ

ހަލާކުވަމުންދާކަން ފާހަގަ 
ނޑު . ކުރެވެއެވެ ގިއުގަ

ް . ރުފިޔ35000ާ: -/މަރާމާތުކުރުމަށ
އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް އިމާރާތަށް 

: -ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ގެނައުން
އިމާރާތުގެ މުށި . ރުފިޔ75000ާ/

: ޖުމްލަ)ރުފިޔާ 25000: -/ޖެހުން
( ރުފިޔ135000ާ

މިއީ
ނޑު ގޮތެއްގައި ފޮތިގަލުން އަދި މަތިވަޑާން ހެ ދިފައި ވަނީ ރުއްގަހުގެ. އިހުގައި މިސްކިތެއް، މިތަން ރާނާފައިވަނީ މައިގަ

ނޑިން ތަޅުއިލި އެޅޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތާއި. ހިޔާކުރެވިފައި ހުރީ އީޓުން. ލަކު
މިސްކިތުގެ ދެފަރާތާއި އަދި ވަންނަ ދޮރާއި ދިމާއަށް ފެންޑާލެ ވިފައިވާކަން. މަތިވަޑާން މިތަނުން ފެންނަން ހުރެއެވެ

، އަދި މިސްކިތް ވަށައިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބޮޑެތި މަ ހާނަގައު.ފާހަގަކުރެވެއެވެ މިތަން ހުރީ ރަށުގެ ގަބުރުސްތާންގައެވެ
މި މިސްކިތް ބިނާކުރެވުނު ތާރީހް .  ފޫޓް ހުންނާނެއެވ22ެ ފޫޓް އަދި ފުޅާ މިނުގައި 41މިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނުގެ ދިގުމިނުގައި . ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ސައްހަ ތާރީހް ކައުންސިލް ގައި ނެތްކަން
އެހެން ނަމަވެސް މިސްކިތުގެ ތާރީހް މިސްކިތުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ފިލައެއްގައި ޖެހިފައި ވަ ނިކޮށް. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްބާސް އިބްރާހިމް ނެއްލައިދޫ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރާތުގައި އެފިލާ ނަގައިގެނ1979ް
އެ ދަތުރުގައި އެފިލާ. ގެއްދެވިކަމަށް ނެއްލައިދޫގެ ކުރީގެ ކަތީބް އައްބުދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

400ްނަންގަވާފައި މިހާރު މިސްކިތުގެ އުމުރުން   އަހަރު ވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ވެސް ކަތީބް އަބުދުއްރައްޒާޤ
އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ އެ މިސްކިތުގެ ތާރީހް ތައްކުވައިދޭ ފިލާ ވާނީ އެދުވަހު އައްބާސް. އިބްރާހީމް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

އެބޭފުޅާ އާއި ސުވާލުކުރަ އްވައިގެން. އިބްރާހީމް ގެންދެވި ތަކެތި ރައްކާކުރެއްވި ތަނެއްގައި ކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކެމެވެ
ސަރުކާރުން މައުލޫމާތުތައް ނަންގަވައިގެން ގެން ދިޔުމުގެ. ނަމަވެސް އެތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލް އަށް ބޭނުންވެއެ ވެ

މި މިސްކިތުގެ އުމުރުން. ސަބަބުން ކައުންސިލަށް މިވަނީ ރަށުގެ ތާރީހުގެ ވަރަށް މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ގެއްލިފައެވެ
. ވަރަކަށް އަހަރު ނުވެ ނުދާނެކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކެމެވ480ެހަމަގައިމުވެސް 

ނެއްލައިދޫ ދުވަސްވީ 
މަސްޖިދުލް )ކުޑަމިސްކިތް 

ބައު މިސްކިތް/ (ހުސައިން
ނެއްލައިދޫ. ހދ 25

ެ ލަފާކުރެވެނީ މިމިސްކިތަކީ . ޒިޔާރަތްދޮށު މިސްކިތަކީ މިމިސްކިތަށްވުރެ މާފަހުގެ އައު މިސްކިތެކެވެ. މިއީ އިހުޒަމާނުގައި މިރަށުގައި ހުރި ރަސްމީ މިސްކިތެވ
.މީގެ ހައެއްކަ ސަތޭކަ އަހަރަށްވުރެވެސް ކުރީގެ މިސްކިތެއް ކަމުގައެވެ

މާމިސްކިތް ވައިކަރަދޫ. ހދ

މިމިސްކިތަކީ އުވައިން ރާނާފައިވާ 
، މިސްކިތް  މިސްކިތަކަށްވާތީ
ރާނާފައިވާ ގޮތަށް  އެއްވެސް 
ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެގޮތުގައި 
ރަނގަޅަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހުރިކަން 
ފާހަގަ ކުރަން

ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުން ބިނާކުރި  (ގައި. މ1914)މިއީ މިރަށުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ޚަޠީބު އަލްޚަޠީބު އާދަމް ކަލޭގެފާނަށް ޚަޠީބުކަން ލިބުމަށްފަހު ހަމައެއަހަރު 
، މާމުދިމު ސުލައިމާނާއި، މޮޅުޢަލި ޚަޠީބާއި، މުސްކުޅި ކުޑަ ޚަޠީބު އިބްރާހީމާއި ނާއިބު ދޮން ޙުސޭނެވެ. މިސްކިތެކެވެ . މިމިސްކިތްދޮށުގައި ވަޅުލެވިފައިވަނީ

 އަހަރ104ުމީލާދީ ގޮތުން 
ހުކުރު މިސްކިތް ވައިކަރަދޫ. ހދ



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މިމިސްކިތަކީ މިހާރު 
އެއްވެސް ގޮތަކަށް 

ބޭނުންކުރާ މިސްކިތަކަށް 
ނުވާތީ، މީގެ އަހަރުތަކެއް 
ކުރިން މިމިސްކިތް ވަނީ 

ނަމަވެސް . އުވާލެވިފައެވެ
މިސްކިތުގެ ޢިމާރާތް 

މިހާރުވެސް އެގޮތުގައި 
.އެބަހުއްޓެވެ

3ެމިމިސްކިތަކީ  . މިރަށުގެ މިހާރުގެ ޤަބުރުސްތާނުވެސް ވަނީ މިމިސްކިތާއި އިންވެގެންނެވެ.  ވަނައަށް މިރަށުގައި ޢިމާރާތް ކުރެވުނު މިސްކިތްކަމުގައި ބެލެވެއެވ
 އަހަރަށްވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެވ105ޭމިމިސްކިތުގެ ޢުމުރު 

ކުޑަ މިސްކިތް ވައިކަރަދޫ. ހދ

މި ރަށުގައި ކުރިން ހުރި ހުކުރު މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައި ހުރީ އިސްތޫޕާއެއް ހުރި ތަނެއްގައި ކަމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ 
ެ މިސްކިތުގެ ދޮރުކަނީގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން . މިސްކިތް ޢިމާރާތްކޮށްފައި ވަނީވެސް އެ އިސްތޫޕާގެ ގައުތަކުން ކަމަށް ވެއެވެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވ

އެއްސަނަތު ދިމާވާ ކަމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ . މިސްކިތުގައި ފަންގެލީ ސަނަތުވެސް ޖަހައިފައި އޮތް ކަމަށް ވެއެވެ
އެ މިސްކިތް ބައުވެ ވީރާނާވެގެން . ކަމަށެވެ ( އަށ1609ްއިން . މ1585)ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ކަލާފާނުގެ ދުވަސްވަރާ 

.މިހާރު ވަނީ އެތާނގައި އައު މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރެވިފައެވެ

ހުކުރު މިސްކިތް ނޑިތީމު. ށ ކަ ޢިމާރާތް 26

ވަނަ  (.މ1709). ހ1121މި ރަށު ހުކުރު މިސްކިތް ބިނާކުރެވުނީ އައްސުލްޠާނު މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީންގެ ރަސްކަމުގައި 
ރަށް ގިރަމުން ގޮސް ހުކުރު މިސްކިތާއި އެ މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުން ބޮޑުބައެއް ގިރައިގެން ދިޔުމާއި ރަށުގެ ފެންލޮނުވުމުން، . އަހަރުގައެވެ

ެ. ގައި އެރަށު މީހުން ނ. މ1943 ޖޫން 27 ކުރެދިވަރަކީ އަލްޤާޡީ ޙަސަން ތާޖުއްދީންގެ .  އަތޮޅު ބޮމަސްދުއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވ
ތާޖުއްދީނުގެ ކާފަދަރިކަލުން އަލްޤާޡީ . ނަމަވެސް މި އަނބިކަނބަލެއްގެ ނަންފުޅު އަދި ވަނީ ނޭނގުމުގެ ތެރޭގައެވެ. އަނބިކަނބަލުންގެ ރަށެވެ

ވަނަ އަހަރު ރަބީޢުލްއާޚިރު . ހ1182ނިޔައުވީ ...މަހާނަގަލުގައި އޮތީ . އިބްރާހީމް ސިރާޖުއްދީން ނިޔައުވެ ވަޅުފުޅުލެވިފައިވަނީ އެ ރަށުގައެވެ
. ވީ ބުރާސްފަތި ވިލޭރޭ އެވ4ެމަހު 

ހުކުރު މިސްކިތް ކުރެދިވަރު. ނ ޢިމާރާތް 27

ނޑުހަދާ  މަތީ ފުރާޅު އޮނިގަ
. ރ461827.21: ހިޔާކުރުމަށް

ދާއިމީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަހަކު 
.ރުފިޔާއެވ4200ެ

، (ފުއްޓަރުގާ)ކުޑަފަރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން ތެޅިގަލާއި އަދި ފުއްޓަރަށް ލައްވާ ފޮތިގާ .މިއީ އަލްމަރްޙޫމް ހުތް އަލިދީދީ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ ނ
ނޑު ހެދިފައިވަނީ . އުވަ ބޭނުންކޮށްގެން ހެދިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ ޤިބްލައަށް ހެދިފައިވާ މިމިސްކިތުގެ ފާރުތަކުގެ ދެފަރާތުގައި އުވަ ޖަހާފައިވާއިރު މަތިވަޑާންގަ

މިމިސްކިތް . އަދި ޢިމާރާތް ހިޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އީޓެވެ. ވަކަރާއި ލަކުޑިން، ބޮޑު ދޮރާއި ދޮރު ކަނިތައް ހެދިފައިވަނީ ހައިވަކަރުންނެވެ
، މިތަނުގައި ހުރި ގިނަތަކެތި ނީލަން 1993 އޭޕްރީލް 02.  ގައެވ1336ެ ރަމަޟާން 10ހުޅުވިފައިވަނީ  ގައި ސަރުކާރުން މިމިސްކިތް އުވާލައްވަވައި

ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެއް ޤަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 1336 ރަމަޟާން 10މިއީ . ކިއުއްވާފައިވާތީ މިވަގުތު މިތަނުގައި ފެންނަންހުރީ އިމާރާތުގެ ފާރުތަކެވެ
ެ. މިސްކިތެކެވެ . އަދި ދުވަސްވީ މީހުން ބުނާގޮތުގައި މިތަން އިމާރާތް ކުރުމުގައި ޑރ. މިމިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވާދެއްވާފައިވަނީ އަލްމަރްޙޫމް ހުތްއަލިދީދީއެވ

ކުރެދިވަރު މަހުމޫދުބެ ކިޔާ މީހެއްގެ ވަރަށް  (އަތޮޅު.ނ)އަސްރަފް ޢަބްދުއްރަޙިމްގެ ބައްޕަގެ ކާފަ އަދި ކުޑަފަރި ޔޫސުފް ކަލޭގެފާނު ގެވެސް ކާފަ އަދި މިއަތޮޅު 
ެ ސަބަބަކީ އެދުވަސްވަރު މިސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެންމެ ތަނަވަސް އެކަކު ކަމުގައި ޔޫސުފް ކަލޭގެފާނުގެ ކާފަ ވާތީ . ބޮޑު ހިއްސާއެއް ލިބިލައްވާފައިވެއެވ

.ކަމުގައިވެއެވެ

ހުކުރު މިސްކިތް ކުޑަފަރީ. ނ ޢިމާރާތް 28
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މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

ނޑަކަށް  ، ގާތްގަ އަދި މި .  ފޫޓްގެ ސަރަޙައްދެއް ވަނީ ފެނިފައެވ50ެ ފޫޓް 70ރަށުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި ކުރީ ޒަމާނުގައި މީހުން ދިރިއުޅެފައިވޭ
.މީގެ އިތުން މަހާނަގައުވެސް ވަނީ އެތަނުން ފެނިފައި. ސަރަޙައްދާއި ކައިރިން މިސްކިތެއްކަމަށް ބެލެވޭ ތަނެއްވެސް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

މިސްކިތެއް، މަހާނަގަލެއް ހުޅުދުއްފާރު. ރ ސަރަޙައްދު 30

ބޭރު ތަޅުމުގައި . މިސްކިތް ހަދާފައިވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ. ވަރަށް ކުރީގެ އާޘާރީ ބިނާއެކެވެ (ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް)މި ރަށު ބައުމިސްކިތަކީ 
މިސްކިތުގެ . ބެރިތަކާއި ކަނިތަކާއި ތަނބުތައް ވަނީ ލާފެންކޮށްފައެވެ. ފުރާޅުގައި ވަނީ އީޓު ޖަހައިފައެވެ. ބިމާ ހަމައިގައި ފޮފަ ނަގާފައިވެއެވެ

މިސްކިތުގައި ހުކުރުކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ މިމްބަރެއް . އެތެރޭގައިވާ ލާގޭގެ ވަށައިގެންނާއި، މިހުރާބުގޭގައިވެސް އަރަބިން ލިޔެފައިވެއެވެ
މީގެ ތެރެއިން އެއް . މި މިސްކިތުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި ދެ ވަޅު މިހާރު ވަނީ ޤަބުރުސްތާނަށް އިތުރުކުރެވުނު ބައިގައެވެ. ހުރެއެވެ

ރަށުގެ . މިހާރު މި މިސްކިތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ދާދިފަހުން ބަހައްޓައިފައިވާ ވަޅެކެވެ. ވަޅަކީ ހިރިގަލުން ހަތަރެސްކަނަށް ހަދައިފައިވާ ވަޅެކެވެ
ނޑަކަށް  300ެމުސްކުޅިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި، މި މިސްކިތަށް ގާތްގަ . އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެދާނެއެވ

ކުރީގެ ހުކުރު )ބައު މިސްކިތް 
(މިސްކިތް
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ެ މި . ޤަބުރުސްތާނުގައި ވަރަށް ކުރީގެ ހިރިގަލު ވަޅެއް އެބަހުއްޓެވެ. ދުވަސްވީ ޤަބުރުސްތާނަކާއި ކުރީގެ މިސްކިތެއް މި ރަށުގައި އެބަހުއްޓެވ
މި ރަށުގެ އިރުދެކުނު ފަރާތުގައި އިހުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވީ . ޤަބުރުސްތާނު އޮތީ ވަރަށް ކުރީގެ އާސާރީ ސަރަޙައްދެއްގައި ކަމަށް ފެނެއެވެ

ބޮއިގަހަކީ ރާއްޖޭގައި ޢާންމުކޮށް ހެދޭ ގަހަކަށް ނުވުމާއެކު، އަދި މި ވައްތަރުގެ ގަހަކީ ބުޑިސްޓު . ބޮއިގަހެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެވެއެވެ
. މަރުކަޒުތަކުގައި އިންދައި އުޅުނު ޚާއްޞަ ގަހަކަށް ވުމާއެކު، މި ރަށުގައި މިފަދަ ދީނީ މަރުކަޒެއް ހަދައިފައި ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ

ނޑެއްވެސް އޮވެއެވެ. މިހާރުވެސް މި ރަށުގައި ތިން ބޮއިގަސް އެބަހުއްޓެވެ . ދުވަސްވީ ބޮއިގަސް އިހަށް ހުރި ހިސާބުގައި ވަރަށް ބޮޑު އަޑިގަ
ރަސްގެތީމަކީ ދުވަސްވީ . މި ސަރަޙައްދަކީ އިތުރަށް ބަލަންވެފައި އޮތް ތަނެކެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އިހުގައި ވެވެއް އޮންނާނެ ތަނެކެވެ

ތާރީޚީ ފުލޯކު ވާހަކައެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ކޮއިމަލާކަލޯ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ހުންނެވީ . އާސާރުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ރަށެކެވެ
.މި ރަށުގައެވެ

ދުވަސްވީ ގަބުރުސްތާން އަދި 
މިސްކިތެއް

ރަސްގެތީމު. ރ ރަށްރަށް 32

.  ފޫޓެވ27ެފުޅާމިނަކީ .  ފޫޓެވ40ެމިމިސްކިތުގެ ދިގުމިނަކީ . މިއީ ފިރިހެނުން ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ދުވަސްވީ މިސްކިތެކެވެ
ނޑު ހަދާފައިވާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަންނު ދައްކުވައިދޭ  މިއީ ހިރިގަލާއި އުވަ ބޭނުންކޮށްގެން ރާނާފައިވާ ހައިވަކަރު ލަކުޑިން މަތިވަޑާންގަ

މިމިސްކިތުގެ އަރާ ދޮރާދިމާލު ފާރުގައި ޖަހާފައިވާ ތާރީޚުން އެގެން އޮންނަ ގޮތުގައި މިމިސްކިތް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ހިޖުރީ . ޢިމާރާތެކެވެ
1350ެސަނަތުން   ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން މިމިސްކިތުގައި ވަނީ 2009އަދި މިސްކިތް ބައުވެ ފާރުތަކުން އުވަފައިބަމުންދާތީ .  ވަނަ އަހަރުގައެވ

.ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ

ކުރީގެ /މަސްޖިދުލް މުސްތަޤީމް
ހުކުރު މިސްކިތް

ގޮއިދޫ. ބ

ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް ކުޑަރިކިލު. ބ ޢިމާރާތް 33



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

1325ެމިމިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅުނު ތާރީހަކީ ހިޖުރީން  ނޑާ ވޮފަނަގާ .  ވަނަ އަހަރުގައެވ މިސްކިތުގެ ބޮޑެތި ދޮރުތަކާއި ކުދި ދޮރުތައް ލަކުޑިން ބިންވަޅު ކަ
ނޑު އަޅާފައި ދޮރުތައް ހަދާފައިވަނީ ކާނި އާރާއި ޖާލިތައް ލަކުޑިން ބިންވަޅު  ނޑާނަގައި ވެޔޮ ގަ ކުރެހުން އަޅާފައި މަތީ ޖާލިތައް ލަކުޑިން ބިންވަޅުކަ

ނޑު އަޅާފައި ދޮރުތައް ހަދާފައިވަނީ ކާނި އާރާއި ހައިވަކަރު ލަކުޑިންނެވެ ނޑާނަގައި ވެޔޮގަ މިސްކިތު އެފަރާތުގެ ދެދާލަ ދިމާލުގައި ވަށާ އެނބުރޭ ގޮތަށް . ކަ
1325ެމި މިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅުނީ ހިޖުރިއިން . ދެބުރު . ބިންގާ އަޅުއްވާ ދެއްވީ އަލްމަރްހޫމް އަލީ ޙަސަން ސީ ސަންގެ ، ބ.  ވަނަ އަހަރުގައެވ

ެ 112ެމިމިސްކިތައް މިހާރު . ކުޑަރިކިލުއެވ ކުޑަރިކިލުގައި މީހުން . ބ.  ގައެވ1993ެ ޖަނަވަރީ 9މިމިސްކިތް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލީ .  އަހަރު ވެފައިވެއެވ
އާބާދުވެ ދިރިއުޅެން ފެށިފަހުން ނަމާދުކުރުމާއި ހުކުރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މިސްކިތަކީ މިހާރުވެސް ފެންނަންހުރި ތާރީހީ އަދި އާސާރީ 

މިމިސްކިތަކީ ކުޑަރިކިލުގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ތާރީޚީ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެންނަންހުރި . މިސްކިތް ކަމަށްވާ މަސްޖިދުލް އަމާންއެވެ
އާސާރީގޮތުން މިސްކިތުގައި ހުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަމަކީ ބޮޑެތި . ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ހ1325މިމިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅުނު ތާރީޚަކީ . ލާމަސީލު ބިނާއެކެވެ

ެ ނޑާ ފޮފަނަގައި ކުރެހުންތައް އަޅާފައިވެއެވ ނޑާނަގައި . ދޮރުތަކާއި ކުދި ދޮރުތައް ލަކުޑިން ބިންވަޅު ކަ ދޮރުތަކުގެ މަތީގައި ޖާލިތައް ލަކުޑިން ބިންވަޅު ކަ
ެ ނޑު އަޅާފައިވެއެވ މިސްކިތައް ވަންނައިރު ދެފަރާތުގައި . ދޮރުތައް ހެދުމުގައި ލަކުޑީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ކާނި އާރާއި ހައިވަކަރު ލަކުޑިއެވެ. ވެޔޮގަ

ި)ވަށާއެނބުރޭގޮތަށް ނަމާދުގެ ވަގުތުތައް ލިޔެ ވަގުތުކަށި ހަރުކޮށް ކުރެހުން އަޅާފައިވާ ބުރަކާއި  (ކަނާތްފަރާތުގެ)ހުރި ދެ ދާލައާއި ދިމާގައި   (ވައަތްފަރާތުގައ
މިއާސާރީ މިސްކިތް ބޭނުންކުރުން . މިބުރުތައް ހެދިފައިވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ. ވަށާ އެނބުރޭގޮތަށް ބަންގިލިޔެކުރެހުން އަޅާފައިހުރި ބުރެއް ހުރެއެވެ

 04 ފޫޓް 28 އިންޗި ފުޅާ 09 ފޫޓް 30މިރަށު އާސާރީ މިސްކިތް މަސްޖިދުލް އަމާން ގެ ބޮޑުމިނަކީ ދިގު .  ގައެވ1993ެ ޖެނުއަރީ 09ހުއްޓާލެވިފައިވަނީ 
 115.  މިމިސްކިތަކީ ހިރިގަލާއި އުވަ ބޭނުންކޮށްގެން ރާނާ ބިއްތަކުގައި އުވަ ޖަހާހާ ބޯޑަރުތައް ހެދުމަށްވެސް އުވަ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. އިންޗިއެވެ

.އަހަރު ވެފައިވާ މިސްކިތެއް

ބާމިސްކިތް/ މަސްޖިދުލް އަމާން ކުޑަރިކިލު. ބ 34

ނޑު މި ރަށުން ވެސް ފެނިފައިވެއެވެ .  ފޫޓު ހުރެއެވ15ެ ފޫޓު އަދި ފުޅާމިނުގައި 12މިތާނގެ ދިގުމިނުގައި . ވީރާނާވެފައިވާ މިސްކިތެއްގެ ތަރާގަ
.މިސްކިތުގެ ކައިރީގައި ވަޅަކާއި ވެވެއް އޮވެއެވެ. މިއީ ކުރީ ޒަމާނެއްގައި މީހުން އުޅުނު ރަށެކެވެ

ނޑު މިސްކިތެއްގެ ތަރާގަ ވައްކަރު. ބ ޞަރަޙައްދު 35

ކެންދޫ ކުޑަ މިސްކިތު ވަގުތު 
ގައު

ކެންދޫ. ބ ތަކެތި 36

ެ މި މިސްކިތް . މި މިސްކިތަށް ކިޔަނީ ކުރެންދޫ ހުކުރު މިސްކިތެވެ. މި ސަރަޙައްދުގެ އިތުރަށް މި ރަށުގައި ވަރަށް އާޘާރީ މިސްކިތެއް އެބަހުއްޓެވ
ނަމަވެސް ފެންޑާއަކާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަން . ދެފަރާތުގައި އޮތް ފެންޑާ މިހާރު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފައެވެ

މިސްކިތުގެ . މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ރީތިކޮށް ހަދައިފައިވާ ތަނބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިސްކިތުގެ ބޭރުގައިވާ ލަކުޑިބައިން އެނގެން އެބަހުއްޓެވެ
ޢިމާރާތުގެ އެއްފަރާތާ ހަރިންމަފާރު ގުޅިފައިވާތީ ޢިމާރާތުގެ ބޭރު ފާރުގެ ތިރީބައި ފޮފަނަގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މިސްކިތަކީ 

.މިއީ ވަރަށް މުހިންމު އާޘާރީ ތަނެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަނެކެވެ. ދުވަސްވެފައިވާ އާޘާރީ ތަނެއްކަން ދައްކައެވެ

ހުކުރު މިސްކިތް
ކުރެންދޫ . ޅ
(ލޯކުރެންދޫ)

ޢިމާރާތް 37

ވަނަ އަހަރު އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް  (.މ1665). ހ1076މި ރަށުގައި ސާމިޔާފާށިނާ މިސްކިތެއް ބިނާކުރެއްވި ކަމަށާއި މި މިސްކިތަށް 
ގައި އައްޞުލްޠާން އިބްރާހީމް  (.މ1748). ހ1161އަދި . ތިލަމާފުށްޓާއި އޮޅުވެލިފުށީ ގޮއިދެއްވިކަން އެނގެއެވެ. ޅ (އެއްވަނަ)އިސްކަންދަރު 
.ސާމިޔާފާށިނާ ބިނާކުރެއްވި ކަމަށް އެނގޭ ފުރަތަމަ މިސްކިތަކީ މިއީއެވެ. މި ފަތް އައުކޮށްދެއްވިކަންވެސް އެނގެއެވެ (ދެވަނަ)އިސްކަންދަރު 

ސާމިޔާފާށިނާ ބިނާކުރެއްވި 
މިސްކިތް

އޮޅުވެލިފުށި. ޅ ޢިމާރާތް 38

ނޑާއި ޤަބުރުސްތާނެއް މި ރަށުން ފެނިފައިވެއެވެ  ފޫޓު 11 ފޫޓު، ފުޅާމިނުގައި 21މިތާނގެ ދިގުމިނުގައި . ވީރާނާވެފައިވާ މިސްކިތެއްގެ ތަރާގަ
ނޑަކަށް މެދެއްހާ ހިސާބުގައެވެ.  އިންޗި ހުރެއެވ6ެ މި ތަނަކީ މި ރަށުގެ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތާއި އެތާނގެ . މި ތަން އޮންނަނީ ރަށުގެ ގާތްގަ

ެ  ފޫޓު 178މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ފާރުގެ ދިގުމިނުގައި . ޤަބުރުސްތާނު ކަމުގައި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވ
. ފޫޓު ހުރެއެވ167ެފުޅައުމިނުގައި 

ނޑު މިސްކިތެއްގެ ތަރާގަ މާފިލާފުށި. ޅ ޞަރަޙައްދު 39



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

ސީލިންގް އަދި ފުރާޅުން ޓިނުނަގާ 
: -އަލުން ލައިސާރޓް ޓިނުޖެހުން

ސީލިންގް އަދި . ރުފިޔ120000ާ/
: -ދޮރުތަކުގައި ވަރުނިސްލުން

. ރުފިޔ65000ާ/

ދޮންބަންޑާރައިން މަލާބާރީންގެ އަތުން މާލެ މިނިވަންކުރެއްވި ރޭ، މާލޭ މެދު މިސްކިތްދޮށުގައި ހުންނަވައިގެން ވިދާޅުވި ނަދުރުފުޅުގެ މައްޗަށް، 
އެ މިސްކިތް މިހާރު ވަނީ ތަޅާލެވި އެ ތަނުގައި އާ މިސްކިތެއް . ހުރާގައި ވަރަށް ރީތި މިސްކިތެއް ހިރިގަލުން ބިނާކުރެއްވިއެވެ

ބޭރު ދެބިތުގައި .  ފޫޓު ފާރުތައް ހުރީ އުވަ އަދި ގަލުން ރާނާފައެވ16ެ'".06 އަދި ފުޅާމިނުގާ 32'.04"މިސްކިތް ދިގުމިނުގައި .ބިނާކޮށްފައެވެ
ނޑު ހައިވަކަރުން ހަދާފައެވެ. ސިމެންތިޖަހާފައެވެ ނޑު ޓިނު ޖަހާފައި . ދޮރުތައް ވެސް ހައިވަކަރުން ހަދާފައެވެ. މަތި ވަޑާންގަ ފުރަތަމަ ދަގަ

 ވަނަ އަހަރު ޣާޒީ ޙަސަން 1174އެންމެ ފުރަތަމަ އިމާރާތް ކުރެވުނީ ހިޖްރީ އަހަރުން . ހުރިނަމަވެސް މިހާރު ސިމެންތި ޓިނަށް ބަދަލުކޮށްފަ
ދެވަނަ އަށް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އައްސުލްތާން އިބްރާޙީމް ނޫރައްދީން އިސްކަންދަރުގެ ރަސްކަމުގައި ހިޖްރައިން . އިއްޒުއްދީނުލް ހުރަވީއެވެ

މިއީ ދޮންބަންޑާރައިންގެ މިސްކިތުގެ ނަމުގައި މިރަށުގައި .  ވަނަ އަހަރު ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި މިސްކިތް ހުޅުވިއެވ1344ެ
މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު .  ވަނަ އަހަރ1930ުއެއީ . މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ޙަސަން ފަރީދު. މަޝްހޫރު ވެފައިވާ މިސްކިތެއް

ދެއްވީ ސަރުކާރުން

ދޮންބަންޑާރައިން މިސްކިތް ހުރާ. ކ ޢިމާރާތް 40

އަވަހާރަވެ ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ ގުރައިދޫގެ ކުރީގެ ހުކުރު  (އަށް. މ1620އިން . މ1609)އައްސުލްޠާން ޙުސައިން ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނު 
. ގުރައިދޫއަކީ ކަލާފާނުވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ވަޑައިގެން ހުންނެވި ރަށެކެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި ބިސްތާނުގައެވެ (ވަލުމިސްކިތް)މިސްކިތު 

އިހުޒަމާނުގައި މި ރަށަކީ ދުޝްމިނުން ޙަމަލާދިނުން ފަދަ ނުރައްކައުތައް ދިމާވުމުން، ރައްކައުތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް ރަސްރަސްކަލުން ވަޑައިގެން 
.އުޅުއްވި ރަށެކެވެ

ވަލުމިސްކިތް ގުރައިދޫ. ކ ޢިމާރާތް 41

މިސްކިތުގެ ނަން ނިސްބަތްވެފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތް ހުރީ މާލޭގެ ގަލޮޅު އަވަށުގެ ދަރުމަވަންތަ މަގުގައެވެ
އިސްދޫ ލޯމާފާނަށް ބަލާއިރު މި ރަދުން . ރަސްގެފާނު، އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދި ސިރީބަވަނާދީއްތަ މަހާރަދުންނަށެވެ

މި މިސްކިތަކީ . މިއީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވީއިރު ދިވެހި ތަޚުތުގައި އިންނެވި ރަދުންނެވެ. އަށެވެ. މ1173އިން . މ1138ރަސްކަންކުރެއްވީ 
ގައި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު . މ1694ނަމަވެސް މިހާރު މި މިސްކިތް ހުރީ . ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުން ބެހެއްޓެވި މިސްކިތެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ

. ސިރީކުލަރަންމަނި މަހާރަދުން ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލު ގެންނަވައި މަރާމާތުކުރައްވައިފައިކަން މިސްކިތުގައި ލާފެންކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުން ދައްކައެވެ
 ވަނަ 1 ވަނަ އަހަރުގެ  ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ 1350މިސްކިތުގެ މައިދޮރުން ވަންނައިރު ފެންނާނޭހެން ލޯކޮޅެއްގައި ލިޔެވިފައިވަނީ ހިޖުރައިން 

. ގެ ރަސްކަމުގައެވެ (ތިނެއް)މިއީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން . ގައި މަރާމާތުކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ (.މ1931 ޖޫން 15)ދުވަހު 
ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ބިމުގައި ހުރި މިސްކިތަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމަށްފަހު ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މާލޭގައި ބިނާކުރެއްވި 

މި މިސްކިތް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް . މި މިސްކިތުގެ ފާރުތަކުގެ ތިރީބައި ހަދައިފައިވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ. މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މިސްކިތެވެ
ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ ނެޝަނަލް ރިސާރޗް ލެބޯރެޓަރީ ފޮރ . މ2005ހަލާކުވެ، މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ވުމާއެކު، 

ކޮންޒަރވޭޝަންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ ގެންނަވައިގެން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް 
މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މިސްކިތުގައި ހުރި ކަތުރުފަނި އަޅައި ހަލާކުވެފައިވާ . ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން މިހާރު ވަނީ ކުރައްވައިފައެވެ

ބެރިތައް ސާފުކޮށް، އެތެރެއަށް ބެރި ލެއްވުމާއި މުޅި މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ސާފުކޮށް، ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނޭ ގޮތަށް 
ެ .ރައްކައުތެރިކުރެވުނެވ

ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު 
މިސްކިތް

މާލެ. ކ ޢިމާރާތް 42



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

އިހުޒަމާނުގައި ޢީދުނަމާދުކޮށް އުޅުނީ މުޅިންވެސް މި . މި މިސްކިތަކީ މާފަންނު ހަނދުވަރީހިނގުމުގެ ހުޅަނގު ފަޅީގައި ހުންނަ މިސްކިތެކެވެ
މިސްކިތުގައިވާ ލިޔުންތައް ދައްކާ ގޮތުން، މި މިސްކިތަކީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން އިސްކަންދަރު ކުލަސުންދުރަ . މިސްކިތުގައެވެ

ގެ ޒަމާނުގައި ކުރިން ހުރި މިސްކިތް އުވާލައްވައި، އަލުން ބިނާކުރެއްވި  (އަށް. މ1835އިން . މ1799)ކައްތިރި ބޮވަނަ މަހާރަދުން 
ވަނަ އަހަރު ހާތާނގައި، ކުރިން ހުރި ޢީދު މިސްކިތް ބައުވެގެން އެހެން ޢީދު މިސްކިތެއް ބިނާކުރެއްވި  (.މ1815). ހ1230. މިސްކިތެކެވެ

މިސްކިތް ހަދައިފައިވަނީ . މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ ބެރިތައް ވަނީ ލާފެންކޮށް ލިޔެފައެވެ. ކަމަށް ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެންވެއެވެ
މި މިސްކިތަކީ އާޘާރީ މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި . މިސްކިތް ކައިރީގައި ކުޑަވެޔޮ ކިޔުނު ވެވެއް ކުރީގައި އޮތެވެ. ހިރިގަލުން، ކުރެހުން އަޅައިފައެވެ

މި މިސްކިތް . ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ، އިހުޒަމާނުގެ ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ރީތި މިސްކިތެކެވެ
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދްމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ . މ2006ސާފުކޮށް ގިނަ ދުވަހަށް ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ެ މިސްކިތުގެ ބޭރަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިތުރުކުރެވުނު ބައިތަކާއި މިސްކިތުގެ ފުރާޅު ގުޅިފައިވާ . ޓީމެއް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރައްވައިފައިވެއެވ
ެ .ތަންތަން ވެސް ވަނީ އަލުން ރަނގަޅުކުރައްވައިފައެވ
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މި މިސްކިތަކީ ހެންވޭރު އެއްގަމުގޭ ގެ ދެކުނުން، ކަޅުހުރާގޭ ގެ އުތުރުން، ހިކިފިނިފެންމާގޭ ގެ ހުޅަނގުން، ކަރަންކާގޭ ގެ އިރުން އޮތް 
. އަދި، ސީދީ މިސްކިތޭ ވެސް ކިޔައި އުޅުނެވެ. މި މިސްކިތަށް ހެންވޭރު އައު މިސްކިތް ވެސް ކިޔާ އުޅުނެވެ. ކޮށްޓެއްގެ ތެރޭގައިވާ މިސްކިތެކެވެ

ެ މި ތާނގައި މިހާރު މި ހުރި މިސްކިތް ބިނާކުރެވުނު ކަމުގައި އެ މިސްކިތުގެ ބެރީގައި . މިހާރު މި މިސްކިތަށް ކިޔަނީ މަސްޖިދުއްތަޤްވާއެވ
1ެވަނަ އަހަރު ރަޖަބު . ހ1108ލިޔެވިގެން ވަނީ  މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ . އެވެ. މ1697 ޖެނުއަރީ 24އެއީ .  ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވ

މިއީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި . ނެވެ (އަށް. މ1701އިން . މ1692)ތަޚުތުގައި އިންނެވީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ސިރީކުލަރަންމަނި މަހާރަދުން 
ހިރިގަލުގެ . މިސްކިތް އަޅައިފައިވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ. ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނެވެ. މަޝްހޫރު ޙާޖީ ޢަލީތުއްކަލާގެ ދަރިކަލުން މުޙައްމަދުއެވެ

. މިސްކިތުގެ އިރުމަތީފަރާތު ދޮރުގެ ދެފަރާތުގައި ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނުގެ ސިއްކަފުޅު އެބަހުއްޓެވެ. ކުރެހުންވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަހުއްޓެވެ
ނޑު ވަނީ ލާފެންކޮށް ކުރެހުންއަޅައި، ލިޔެފައެވެ މި މިސްކިތުގެ ޤިބްލަ ފަރާތުގައި ހުރި ހިލައިގައިވާ . މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި މަތިވަޑާންގަ

އެހެންކަމުން އަސްލު . ލިޔުމުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި، މިއީ އައްސުލްޠާން ޖަލާލުއްދީން ޢުމަރުވީރު ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތުގެ މިހުރާބުގައި ހުރި ހިލައެވެ
މާލޭގެ މިސްކިތްތައް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ). މިސްކިތަކީ މި ރަދުންގެ ޒަމާނުގައި ހެދިފައިވާ މިސްކިތެއް ކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ

ނޑަކަށް . މ1306އައްސުލްޠާން ޖަލާލުއްދީން ޢުމަރުވީރު ރަސްކަން ކުރެއްވީ . (.އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން ފެށިގެން ގާތްގަ
ގައި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ސިރީކުލަރަންމަނި މަހާރަދުންގެ  (.މ1697 ޖަނަރީ 24). ހ1108 ރަޖަބު 1. އާއި ހަމައަށެވެ. މ1335

ރަސްކަމުގައި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުއްވެވި ދުވަސްވަރު މި މިސްކިތްވެސް މަރާމާތުކުރައްވައިފައިވަނީ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 
ެ މިއާއިއެކު، އެ ފޮތް ލިޔުއްވި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައި އަނެއް ނުކުތާއަކީ . ކަމުގައި މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މި ފޮތުގައި ލިޔުއްވައިފައިވެއެވ
އަދި ހަމަ މިއާއެކު ފާހަގަކުރެއްވުނު ކަމަކީ މިފަދަ ހިލައަކީ، ރާއްޖެއިން ލިބެން . މިސްކިތުގެ ޤިބްލަ ފަރާތުގައި ހުރި ހިލައިގައިވާ ކުރެހުންތަކެވެ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެނީ، މި ހިލައަކީ، އެދުވަސްވަރު ގުޖުރާތުގެ ކެމްބޭއިން . ނެތް އެއްޗަކަށް ވާކަމެވެ ދާދިފަހުން އަޅުގަ
ޝައްކެއް . އަދި އެ ރަށުގައި މިފަދަ ލިޔުން ހިލައިގައި ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްގެން އިންޑޮނީޝިއާއަށް ގެންގޮސް އުޅުނު ކަމެވެ. ލިބޭ އެއްޗެއް ކަމެވެ

 19މި މިސްކިތް އެންމެފަހުން މަރާމާތުކުރައްވައިފައި ވަނީ . ނެތް ގޮތުގައި މި މިސްކިތަކީ ވަރަށް އާޘާރީ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ތަނެކެވެ
.އެވެ (ތިނެއް)ގައި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން  (.މ1919 ފެބްރުއަރީ 20). ހ1337ޖުމާދިލްއައްވަލް 

ސީދީ )ހެންވޭރު ބާ މިސްކިތް 
(މިސްކިތް
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މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މިއީ ވަރަށް ރީތި ކުރެހުން އަޅައިފައި ހުރި، . މި މިސްކިތް އިހަށް ހުރީ މަޖީދީމަގާއި ކަރަންކާމަގާއި އިންވީ ހުޅަނގު އުތުރު ކަންމަތީގައެވެ
 1މި މިސްކިތް .  ގައެވ1978ެ އޯގަސްޓް 8މި މިސްކިތް އުވާލެވުނީ . ފާރުތައް ހިރިގަލުން ހަދައި، ބިންވަޅު ނަގައިފައި ހުރި މިސްކިތެކެވެ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތަކީ އާޘާރީ .  ގައި ސަރުކާރުން ނީލަން ކިޔުމުން، މިސްކިތް ނެންގެވީ ފުރަނަ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓަށެވ1978ެއޮކްޓޯބަރ 
ެ . ތަނެއް ކަމުގައި ވުމާއިއެކު، ސަރުކާރަށް އެ މިސްކިތް ބޭނުންފުޅުވެފައިވާތީ، އެ ރިސޯޓުން އެ މިސްކިތް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހަދިޔާކުރެއްވިއެވ

މި . މި މިސްކިތް މިހާރު ހުރީ، އިހު ހުރި ގޮތަށް އަލުންރާވައި ސަލްޓަންޕާކުގައި ބެހެއްޓިފައެވެ.  ގައެވ1979ެ ފެބްރުއަރީ 22މިކަން ހިނގީ 
މިސްކިތުގައި ހިރިގަލުން ބިންވަޅުނަގައި ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުމަކުން އެނގެނީ އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން އިސްކަންދަރު ކައްތިރި ބޮވަނަ 

ދިވެހިބަހާއި . އަށެވެ. މ1799އިން . މ1779މި ރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވީ . މަހާރަދުންގެ ދިހަވަނަ އަހަރު މި މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވި ކަމެވެ
 ވަނަ އަހަރުގެ 2008ތާރިޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންފަށާފައިވަނީ 

 ވީ 2010 އޭޕްރީލް 19މި މިސްކިތް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރަސްމީކޮށް އަލުން ހުޅުވާފައިވަނީ . ޖޫން މަހުގެތެރޭގައެވެ
.އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ
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އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމް . މި މިސްކިތް ހުންނަނީ ރަށްދެބައިމަގާއި ނީލޯފަރުމަގާއި ގުޅުނު އިރުދެކުނު ކަންމަތީގައެވެ
ނޑޭރި ކިލެގެފާނާއި މި ދެ ބޭފުޅުންގެ  (އުތީމު އަލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ބޮޑުތަކުރުފާނު) އާއި އެ ރަދުންގެ ކޮއްކޯފުޅު، އަލްޣާޒީ ޙަސަން ރަންނަބަ

މި މިސްކިތާ ބެހޭ އެންމެ . މި މިސްކިތް ބިނާކުރައްވައިފައިވަނީ ބިހުރޯޒު ފާށަނާކަލޯ އެވެ. މަހާނަފުޅު ވަނީ މި މިސްކިތުގައި ހުރި ޒިޔާރަތުގައެވެ
 ، ގައި އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ބޮޑުތަކުރުފާނު ސިރީސަވާދީއްތަ މަހާރަދުން  (.މ1585). ހ993މުސްކުޅި ލިޔުމުން ދައްކާގޮތުގައި

އަދި އެއިރު އެ މިސްކިތަށް ބިހުރޯޒު ފާށަނާކަލޯ މިސްކިތް މި ނަން ކިޔައި އުޅުނުކަން . އަވަހާރަވެ ފަސްދާނުލެވުނުއިރު މި މިސްކިތް ހުރެއެވެ
ި (އަށް. މ1767އިން . މ1759)މިއަށްފަހު އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން . ވެސް އެނގެއެވެ ި، މ ްކަމުގައ ެ ރަސ ، ދޮންބަންޑާރައިންގ

މުޙައްރަމް  (.ހ1338) ވަނަ އަހަރުގެ 17މިއަށްފަހު އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން އިސްކަންދަރުގެ . މިސްކިތް މަރާމާތުކުރެއްވިއެވެ
މި .   ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހެވ1919ެމީލާދީ ގޮތުން މިއީ . މަހު މިސްކިތް އަލުން ރާނުއްވައި، މިހާރު ހުރި ގޮތަށް ނިންމެވިއެވެ

ނަމަވެސް ޒިޔާރަތުގެ ބޭރުގައި . މަހާނަގައުތަކުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔެވިފައެއް ނެތެވެ. ޒިޔާރަތުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު މަހާނަ އެބަހުއްޓެވެ
ހަރުކޮށްފައިވާ ލޯކޮޅުން އެނގޭ ގޮތުގައި، އެ ޒިޔާރަތުގައި އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ މަހާނަފުޅާއި ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ 

ބިހުރޯޒު މިސްކިތަށް ހުޅަނގު ފަރާތު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު، ދެކުނުން ޖެހިގެން ހުރި ފިރިހެން މަހާނައަކީ ދުވާފަރު ދަންޑަހެލުގެ . މަހާނަފުޅުވެއެވެ
.މި މަހާނައިގެ ގަލުގައި ލިޔުމެއް ނެތެވެ. މަހާނަ ކަމަށް ބުނެވޭ މަހާނައެވެ

ބިހުރޯޒު މިސްކިތް، ބޮޑު 
ތަކުރުފާނު ޒިޔާރަތް އަދި 

މަހާނަތައް
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މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމާ ގުޅިގެން އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނި ޢަބްދި . މ1153މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވުނީ، 
މި . ގައި މި މިސްކިތް އަލުން ޢިމާރާތްކުރެއްވީ އައްސުލްޠާން އަޙްމަދު ޝިހާބުއްދީނެވެ. މ1338. ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ އަމުރުފުޅަށެވެ

މި މިސްކިތަކީ، . އެވެ (އެއްވަނަ)ގައި އަލުން އިމާރާތްކުރެއްވީ އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު . މ1657މިސްކިތް މިހާރު ހުރި ގޮތަށް 
ލަކުޑީގެ މޮޅު ވަޑާމާއި ލިޔެލާޖެހުމާއި ހިރިގަލުގެ ރީތި ކުރެހުންތަކުން ޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވާ ތާރީޚީ އަދި ޘަޤާފީ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ 

ރާއްޖޭގެ . ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި އިހުގެ އާޘާރާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް އަގުހުރި ތަނެކެވެ. މުހިންމު މިސްކިތެވެ
މި ބޭބޭފުޅުން ފަސްދާނުލެވިފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކަކީ . ގިނަ ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިރަނިކަނބަލުން ވަޅުފުޅުލެވިފައިވަނީ މި ޤަބުރުސްތާނުގައެވެ

މިސްކިތް ހަލާކުވިޔަ ނުދީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ދައުރުގައި އެކި ފެންވަރަށް . ވަރަށް ރީތިކޮށް ހިރިގަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ
ނޑު ޓިނުގެ ފުރާޅެއް ލެވުނެވެ. މ1912މިގޮތުން . ކުރެވިފައިވެއެވެ އަދި . ގައި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރެވި ކުރިން ހުރި ފަންފުރާޅު ނަގައި ދަގަ

ނޑު ޓިނުގެ ބަދަލުގައި އެލުމިނިއަމް . މ1964 ނޑު މުޅިން ހައިވަކަރުން މަރާމާތުކޮށް، ދަގަ ގައި ކުރެވުނު މަރާމާތުގައި މިސްކިތުގެ މަތިވަޑާންގަ
އަށް އިންޑިޔާގެ ނެޝަނަލް ރިސާރޗް ލެބޯރެޓަރީ ފޮރ ކޮންޒަރވޭޝަންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ . މ1988އިން . މ1987. ޓިނު ޖެހިއެވެ

ގެންނަވައިގެން، އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މި މިސްކިތް ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައިންޓިފިކް އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 
މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ބެއްލެވުމުގެ . މަރާމާތުކޮށް ރައްކައުތެރި ކުރެވިފައެވެ

. ގައެވ2008ެ ފެބްރުއަރީ 12މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ވާލްޑް ހެރިޓޭޖް ޓެންޓެޓިވް ލިސްޓުގައި ހިމެނުނީ . ދަށުންނެވެ

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް، 
 ޒިޔާރަތް އަދި 7މުންނާރު، 
ގަބުރުސްތާން

މާލެ. ކ ޢިމާރާތް 47

މުންނާރު .  ވަނަ އަހަރު އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ބިނާކުރެއްވި މުންނާރެކެވ1675ެމާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރަކީ މީލާދީން 
 1085މުންނާރު ހަދައި ނިމުނީ ހިޖުރައިން . ފުރަތަމަ ބަޔަށްވުރެ މަތީބައި ހިމަކޮށެވެ. ހަދައިފައިވަނީ ހިރިގައު ކޮށައި، މަށައިގެން ދެބުރިއަށެވެ

ވަނަ އަހަރު އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީންގެ ރަސްކަމުގައި މުންނާރު  (.މ1907.-މ1906). ހ1324. ވަނަ އަހަރުއެވެ (.މ1675)
ެ މި ގޮތުން ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، މުންނާރުގައި އޮޅައިފައި ހުރި ރޯނު ބަންދުތައް ބާވެގެން އެ ރޯނުތައް ނަންގަވައި . އައުކުރެއްވިއެވ

އަދި ލިޔުންތައް އައުކުރައްވައި . ތިރީބައިގައި ހަ ބަންދެވެ. މަތީ ބުރީގައި ދެ ބަންދެވެ. މުންނާރުގެ ވަށައިގެން ލޯ ބަންދު އެޅުއްވުން ހިމެނެއެވެ
ެ .ގައެވެ. މ1964 އޭޕްރިލް 6މުންނާރުގައި އަޑުގަދަކުރާ ބެހެއްޓުނީ . ލިޔުންތަކުގައި ނޫކުލައިގެ ދަވާދުލެއްވިއެވ

:މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު މާލެ. ކ ޢިމާރާތް 48

ވަޅު އުފެއްދި ތާރީޚެއް ފެންނާކަށް .  ހިރި ގައ41ު" × 42" ފުޅާ 85"ފުން . މިސްކިތުގެ ކުރިމަތީގައި ވުޟޫ ކުރުމަށް ހިރިގަލުން ހަދާފައިވާ ވަޅެއް ހުރޭ
، 43"ބޭރުންބޭރަށް . ހ1335މިސްކިތް ކައިރި ހުރި ވަޅަކަށް ވާތީ އުފެއްދި ތާރީޚަކަށް ބެލެވެނީ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރިކަމަށް ފެންނަން އޮތް ތާރީޚް . ނެތެވެ

ް 103: "ފުންމިން ް މައްޗަށ  ގައ1335ި އަހަރު ބިނާ ކުރެއްވީ ހިޖުރައިން 104.  ހިރިގަލުން ހަދާފައިވާ ވަޅެއ26ް" ، ބިމުނ

ކުރީގެ ހުކުރު / ހިރިގައު ވަޅު
މިސްކިތް 

/ މަސްޖިދުއްޖާމިޢުގެ ވަޅު/ވަޅު
ބާމިސްކިތު ވަޅު

ދިއްފުށި. ކ ބިނާ 49

104ޭގަލާއި އުވައިން ހަދާފައިވާ  މަރާމާތު ކުރެވިފައި ނުވާތީ ބޭނުން ނުކުރެވި ވީރާނާވަމުންދޭ.  އަހަރުވެފައިވ މިސްކިތް ދިއްފުށި. ކ 50
ް ނޑު ބަދަލުކުރުނ : -މަތިވަޑާންގަ

. ރުފިޔ200000ާ/
ވެލިފައިބާތަންތަނުން އުވަކޮށާ 

. ރުފިޔ75000ާ: -/އުވަޖެހުން
ހަލާކުވެފައިވާ ދޮރުތައް 

ރުފިޔ25000ާ: -/ބަދަލުކުރުން

އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފެންނަން އޮތީ . ވެލި އުވަ، ލަކުޑި، ހިރިގައު/ 26'.3" އުތުރު 31'.5"ހުޅަނގު ' 26'.3" ދެކުނު 31'.5"އިރު / މިސްކިތް 
 އަހަރު ބިނާ ކުރެވުނީ 104. ހިރިގަލާއި އުވަ/ 26'.3" އުތުރު 31'.5"ހުޅަނގު ' 26'.3" ދެކުނު 31'.5"އިރު / މިސްކިތް .  ހިޖުރީ ގައެވ1335ެ

ގައ1335ިހިޖުރައިން 

ކުރީގެ / މަސްޖިދުއް ޖާމިޢު
ބާމިސްކިތް/ ހުކުރު މިސްކިތް

ދިއްފުށި. ކ ޢިމާރާތް 51

A coral stone mosque with 4 roofs and a well ހުކުރު މިސްކިތް ގާފަރު. ކ ޢިމާރާތް 52



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މިހާރުވެސް 
ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަނެއް

ކުލަފައިބާފަ ހުރުމުން، 
: -ކުލަކެހުމަށްފަހު ކުލަލުން

ނޑު . ރުފިޔ5000ާ/ މަތިވަޑާންގަ
: -ގޭނުމަށްފަހު ވަރުނިސް ކުރުން

ޓިނުތަކުގައި . ރުފިޔ8000ާ/
، ޓިނު  ދަބަރުޖަހައި ފޫގޮސްފައިވާތީ

12500-/ބަދަލުކުރުމަށް 

އަދި ކުޑަ ފެންޑައި އަކާއެކު .  އަކަފޫޓ183.75ްމިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކީ . 1296މި މިސްކިތް ބިނާ ކުރިކަމަށް ލިޔެފައިވާ ތާރީޚަކީ ޙިޖްރީ ސަނަތުން 
4ޭހިރިގަލުން ރާނާ ދެފަރާތުގައި އުވަޖަހާ  . އުވަ، ގައު، ވަކަރު، ލަކުޑި/ 21'.0"×25'.02"×25'.06"×20'.09/"މިސްކިތް.  ފުރާޅަށް ހިޔާކޮށްފައިވ

 ފޫޓް އަދި ހުޅަނގު ފަރާތުގައި 20.9" ފޫޓް، އިރުމަތީ ފަރާތުގައި 25.2" ފޫޓް، ދެކުނު ފަރާތުގައި 25.2"މިގޯތީގައި ހުންނަނީ އުތުރު ފަރާތުގައި . ހ1295
އިމާރާތް ކުރިކަމަށް އިނގެން އޮތް ތާރީޚަކީ . އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހިރިގާ، އުވަ،ވަކަރު،ލަކުޑި.  އަކަފޫޓެވ530.822ެފޫޓް، ޖުމްލަ 21.0"

.ހ1296

އަންހެނުންގެ ކުޑަމިސްކިތް ގާފަރު. ކ 53

The roof structure constructed from teakwood މިސްކިތް މާފުށި. ކ ޢިމާރާތް 54
ބައު ހުކުރު މިސްކިތް ކާށިދޫ. ކ ޢިމާރާތް 55

ި ބަންދުކުރެވިފައ

ސެޓް ދޮރުގެ ޖަހާފައިހުރި ތޭރ04ި  
 ބަދަލުކުރުން އަމިއްލަ

ި   ސެޓ01ްރުފިޔާ، 1000:ތަކެތީގައ
 ދޮރުގައި މިހާރުހުރިގޮތަށް އަލުން

ާ  ދޮރު ޖަހާ ތޭރިލައްވ
01ރުފިޔާ، 8000:ހަރުކުރުން  
  ފޫޓް ތަލައިގެނ12ްފާރުބުރި 

 ނަގައި ރާނާ ދެފަރާތު ސިމެންތި
ް  ޖަހާކުލަލުމާއި އެކުތަކެތި އުކާލުމަށ

9000ު ރުފިޔާ، ވެލިވެރޭ ސަރަޙައްދ  
،  އުވަކޮށައި ތަކެތި އުކާލުމާއި

  ދެފަރާތުން ސިމެންތި ޖަހާލުމަށް
ރުފިޔ12000ާ

27ެ × ފޫޓް 26ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް މިއީ  ނޑު . އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މުޅިންވެސް ހިރިގަލެވެ.  ފޫޓްގެ އިމާރާތެކެވ މަތިވަޑާންގަ
 ގެ މިސްކިތުގެ އެތެރޭ ވަށާމިން ބެރިއަޅާ ބެރީގައި 6"×6" ފޫޓް އިހުޒަމާނު ގޮތަށް ކިޔާނަމަ ބުޅާ ފިލާއެއް ޖަހާ 13 ފޫޓް ފުޅާ 19ހެދިފައިވާގޮތުން ދިގު 

. ދެފަރާތުން ލާފެންކޮށް ލިއެލާޖަހާ ބިންވަޅުނަގާ ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތާ އެއްފަދަ ގޮތަކަށް އާސާރީ ގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ މިސްކިތެކެވެ
 ފޫތްގެ 26×27މިއީ .  އަހަރު ވެދާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތާއި އެއްގޮތަށް ހިރިގައުޖަހާ މަތިވަޑާން ލިޔެލާ ޖަހާފައ300ިގާތްގަޑަކަށް 
 ފުރާޅަށް 4 ފޫޓް 13 ފޫޓް 19މަތިވަޑާން ހެދިފައިހުރީ . މިމިސްކިތް އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ މުޅިންވެސް ހިރިގާ ކީހައިގެން ހިރިގާ ޖަހައިގެންނެވެ. އިމާރާތެކެވެ

މިސްކިތުގެ އެތެރެ ދުނބުރިގަހުގެ ލަކުޑިން ބެރިއަޅާ އެފަރާތުން ލިޔެލާޖަހައި  (6×6އެތެރޭ ބުޅާފިލާ ޖަހާފައި )ހިޔާކޮށްފައި އިހުޒަމާން މީހުން ކިޔާގޮތުން ނަމަ 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައުބާން މަހުގެ 1116މިމިސްކިތް އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ ހިޖްރީ އަހަރުން . ލާފެންކޮށް ބިންވަޅު ނަގާ މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތާއި އެއްގޮތަށެވެ

ެ.  ވަނަ ދުވަހުއެވ10ެ .މިހާރު މިމިސްކިތް އިނީ ޤަބުރުސްތާނު މަތީގައި ކަމުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވ

ހުކުރު މިސްކިތް ހިމަންދޫ. އއ ޢިމާރާތް 56

ެ (އެއްވަނަ)މި ރަށުގައި އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު  އެ މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް އެ ރަދުން ފޮނުއްވީ . މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްދެއްވިއެވ
މި . (މ1995މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ ). ކައްދޫ ޢަލީ ކިލެގެގެ ޙާޖީ ޙަސަންއާއި އެ ކިލެގެއާ އެއްބަފައި މުޙައްމަދުގެ އަބޫބަކުރެވެ. ލ

މި ރަށަށް އިހުޒަމާނުގައި ކިޔައި އުޅުނީ . މިސްކިތް ކަމަށް ބުނާ، ވެލިގަލުން ހަދައިފައިވާ ކުޑަ މިސްކިތެއް މި ރަށުގައި އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ
 އަހަރުވެފައިވާ މިމިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރެވުނުކަމަށް 285. އާނުގާ، ވެލި ސިމެންތި އުވަ ޓިނު ލަކުޑި/ ފޫޓ13ު ފޫޓ23ު/މިސްކިތް. މަތިވަރި އެވެ

 (1733 ނޮވެމްބަރ 21މީލާދީން ) 15 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމާދަލްއާޚިރު މަހުގެ 1146މިސްކިތުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލޯ ފޮތީގައިވަނީ ހިޖުރައިން 
ވީ ހުކުރު ދުވަހު ރިނބުދޫ  ޢަލީ ކަލޭގެފާނުންގެ ފުތް ޢުމަރު ކަލޭގެފާނު

ކުޑަމިސްކިތް/އާޘާރީ މިސްކިތް މަތިވެރި. އއ ޢިމާރާތް 57



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މިސްކިތުގައި ކަރަންޓް ވައިރު . 1
ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގެ ކަރަންޓް 

-)ވަޔަރެއް އެޅުން 
އަށްޑިހަ އެއްހާސް )(81176/

. 2. (އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ
މިހާރު މިސްކިތުގައި ހުރި ރާވާ 

ސީލިންގ އެއްކަމުން މިސްކިތުގައި 
އިންނަ އޭސީ އިން ނުހިފައްޓާތީވެ، 
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ސީލިންގއެއް 

ސީލިންގ އާއި ). ޤާއިމް ކުރުން
: -ދެދޮރާއެއްކޮށް ޖުމްލަ

އެއްލައްކަ )(.ރ188800/
އަށްޑިހައަށްހާސް އަށްސަތޭކަ 

މިސްކިތުގެ ދެ . 3 (ރުފިޔާ
އަރިމަތީގައި ހުރި ދެދޮރުހަލާކުވުމުގެ 

ސަބަބުން މިހާރު ވަނީ ވަގުތީ 
ނޑެއް  ގޮތުން ދެދޮރު ފިލާގަ

. ބޭނުންކޮށްގެން ހަރުކުރެވިފައެވެ
އެހެން ކަމުން މިދެދޮރު މިސްކިތުގެ 
އާސާރީކަން ނުގެއްލޭނެފަދަ ގޮތަކަށް 

މިމިސްކިތުގައި . 4. މަރާމާތު ކުރުން

ނޑަކަށް . ފެރިދޫ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތަކީ އެޒަމާނުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ހުކުރު ކުރުމަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. އއ  މީހުންގެ ޖާގަ ލިބޭ 21ގާތްގަ
މިމިސްކިތް ބިނާ .  އަކަފޫޓެވ6567.13ެމުޅި ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ .  އަކަފޫޓެވ315ެފެރިދޫ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ނަމާދު ކުރާ ބައިގެ ބޮޑުމިނަކީ . އއ

ފެރިދޫ ކުރީގެ ހުކުރު . އއ. މިހާރު ޓިނު ވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ ހިރިގަލާއި، އުވައާއި، ލަކުޑި އާއި ސިމެންތި ޓިނެވެ
. އަހަރު ވެދާނެއެވ120ެމިސްކިތަށް ވީދުވަހެއް ލިޔެ ކިޔުމުން އެގެން ނެތްނަމަވެސް އޭރުގެ މީހުން ބުނާ ގޮތުންނަމަ 

ވަގުތު )ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް
ބަލާ ގައު، މުންނާރު އަދި 

(އައްކަން ވަޅު
ފެރިދޫ. އއ

ކުޑަމިސްކިތުގެ ފުރާޅުވަނީ ވަރަށް 
ެ . ބޮޑަށް ބައުވެ ބަދަލުކުރަންޖެހިފައެވ

ނޑު ދޮވެ  މިސްކިތުގެ ގައުގަ
އަދި . ސާފުކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ

 2ފޮރުވާލެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ 
ހިރިގަލުގެ ވަޅު ހޯދުމަށް ކޮނެ 

ތަޅާލެވިފައިވާ ބައި މަރާމާތުކުރުމުގެ 
. މަސައްކަތްވެސް ކުރަންޖެހެއެވެ

-300000ދެންނެވިފައިވާ މަރާމާތަށް 
 ދެމެދުގެ ޚަރަދެއް 400000

.ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

ނޑު ލާއިން ކުރެހުން އަޅާ އެކި އިބާރާތުން . އއ އުކުޅަހު ކުޑަމިސްކިތަކީ ހިރިގަލުން ބިއްތަށްހަދާ އެތެރޭގެ ބެރިތަކާއި ތަނބުތައް ލިޔެލާޖަހާ މަތިވަޑާންގަ
މިމިސްކިތް . މިމިސްކިތުގެ ބެރިތަކާއި ތަނބުތައް ހަދާފައިހުރީ ހައިވަކަރުންނެވެ. އަރަބިބަހުން ލިޔެލާފައިހުރި  ވަރަށް ތާރީޚީ  އާސާރީ މިސްކިތެކެވެ

.   ވަނަ އަހަރު އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިސްކިތެއްކަން  އެނގެއެވ1116ެއިމާރާތްކުރިއިރު މިސްކިތުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލިއިރު މިސްކިތަކީ ހިޖްރައިން 
އަދި އެއިރު މިރަށުގައި ތިބި . އަދި މިމިސްކިތުގައި ހުރި އެހެން ލިޔެކިޔުމެއްގައި އަރަބި ބަހުން  އުކުޅަހު ކަނބާ އާމިނަތު ބިންތު މުޙައްމަދު ލިޔެފައިވެއެވެ

މުސްކުޅިން ބުނަނީ މިމިސްކިތަކީ އުކުޅަހު ކަނބާފާނާއި ދިޔަމިގިލި ރަދުން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އެކަމަނާގެ ނަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ބިނާކުރެވިފައިވާ 
.މިސްކިތެކެވެ

ކުޑަމިސްކިތް ނުވަތަ 
މާމިސްކިތް

އުކުޅަސް. އއ



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

 870މިސްކިތުގެ ބޮޑު މިނަކީ .  މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނަމާދު ކުރެވޭ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއ85ްމިއީ . މިމިސްކިތް ބޭނުންކުރަނީ ނަމާދު ކުރުމަށް
ނޑު ޓިނުން . އަކަފޫޓު ނޑު ހަދައި ދަގަ މިމިސްކިތް އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ ތެޅިގަލާއި އުވައިން ރާނާ ދެފަރާތު އުވަޖަހައި، ވަކަރުން ވަޑާންގަ

 1345މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ . މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުރީވެސް ބޭނުންކުރާ ދެ ފެން ވަޅާއި މުންނާރު މިހާރުވެސް އެބަހުރި. ހަތްފުރާޅަށް
94ެމިހާރު މިސްކިތައް ވަނީ . ވަނަ އަހަރުއެވެ . އަހަރުވެފައެވ

ހުކުރު މިސްކިތް މާޅޮސް. އއ

ކުޑަ . ފެންފުށީގައި ހުރި ހުކުރު މިސްކިތާއި ކުޑަ މިސްކިތަކީ ކަޅުކަމަނާފާނުގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ބިނާކުރެއްވި ދެ މިސްކިތް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ
މިސްކިތުގެ ދޮރުމަތީގައި ހުރި ބިސްތާނެއްގައި ކަޅުކަމަނާފާނުގެ . މިސްކިތަކީ ކުރެހުން ނެތި ހިރިގަލުން ހަދައިފައި ހުރި މިސްކިތެކެވެ

. ދަރިކަލުން ކަމުގައިވާ މަތުއްކަލާގެ މަހާނަފުޅޭ ބުނެވޭ މަހާނައެއް ވެއެވެ (ފިރިކަލުންނަކީ ދިއްދޫ ހަކުރަވަތި ތަކުރުފާނު)ދެމަފިރިކަނބަލުންގެ 
މިސްކިތުގެ ފަތްކޮޅުން އެނގޭ ގޮތުގައި ކަޅުކަމަނާފާނުގެ ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު މަތުއްކަލާ ވަޅުފުޅު ލެވިފައިވަނީ ފެންފުށީ ކުޑަ މިސްކިތް 

އަދި އާޘާރީ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުރި ބިސްތާނެއްގައި އަލްވަޒީރުލްޙާއްޖު ޙަސަން އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ . ދޮށުގައެވެ
ކުރިން މި . އެ ވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލަކީ ރަސްކަލެއްގެ ދަރިކަނބަލެއް ކަމަށްވެސް ބުނެވެއެވެ. މަހާނަފުޅު ކަމުގައި ބުނެވޭ ދެ މަހާނަ ވެއެވެ

ނޑު އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ރަށުގައި ވެލިގަލުން ބިނާކޮށްފައިވާ ކުޑަ މިސްކިތެއް ހުއްޓެވެ ފެންފުށީ ހުކުރު މިސްކިތަކީ . މި ކުޑަ މިސްކިތުގެ ގާގަ
. މިސްކިތުގެ ބެރިތަކާއި ތަނބުތަކާއި އަރިމަތީ ފިލާ ހުރީ ލާފެންކޮށް ލިޔެފައެވެ. ހިރިގަލުގެ ކުރެހުމާއިއެކު ހިރިގަލުން ހަދައިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ

. މިސްކިތުގެ ފަންގިފިލާއާއި ތަނބުތައް ހަދައިފައި ހުރީ މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތާ ވަރަށް އެއްގޮތަށެވެ. ގިނައިން ހުރީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްއެވެ
އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނު )މި ސިއްކައަކީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނުގެ . މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ދެފަރާތުގައި އަށްކަން ސިއްކައެއް ވެއެވެ

މިހެން ވުމުން މި ހުކުރު މިސްކިތް ވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް މަރާމާތު . ސިއްކައެއް ކަމުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ (އަލްޙާއްޖު ޢަލީ ތުއްކަލާގެ
ެ. ކުރެވިފައިވުމަކީ ދުރުކަމެއް ނޫނެވެ މި މިސްކިތް . އަދި މިހާރު ހުރި ގޮތަށް ބިނާކުރެއްވީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވ

ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ގިނަ ދުވަހަށް ހުންނާނެ ފަދައިން އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް، ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި 
 2001އިންޑިޔާގެ ނެޝަނަލް ރިސާރޗް ލެބޯރެޓަރީ ފޯރ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ކަލްޗަރަލް ޕްރޮޕަރޓީގެ ތަޖުރިބާކާރު ޓީމަކާ ގުޅިވަޑައިގަނެގެން، 

ެ .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރައްވާފައިވެއެވ

ހުކުރު މިސްކިތް ފެންފުށި. އދ ޢިމާރާތް 58



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

ކުޑަ . ފެންފުށީގައި ހުރި ހުކުރު މިސްކިތާއި ކުޑަ މިސްކިތަކީ ކަޅުކަމަނާފާނުގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ބިނާކުރެއްވި ދެ މިސްކިތް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ
މިސްކިތުގެ ދޮރުމަތީގައި ހުރި ބިސްތާނެއްގައި ކަޅުކަމަނާފާނުގެ . މިސްކިތަކީ ކުރެހުން ނެތި ހިރިގަލުން ހަދައިފައި ހުރި މިސްކިތެކެވެ

. ދަރިކަލުން ކަމުގައިވާ މަތުއްކަލާގެ މަހާނަފުޅޭ ބުނެވޭ މަހާނައެއް ވެއެވެ (ފިރިކަލުންނަކީ ދިއްދޫ ހަކުރަވަތި ތަކުރުފާނު)ދެމަފިރިކަނބަލުންގެ 
މިސްކިތުގެ ފަތްކޮޅުން އެނގޭ ގޮތުގައި ކަޅުކަމަނާފާނުގެ ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު މަތުއްކަލާ ވަޅުފުޅު ލެވިފައިވަނީ ފެންފުށީ ކުޑަ މިސްކިތް 

އަދި އާޘާރީ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުރި ބިސްތާނެއްގައި އަލްވަޒީރުލްޙާއްޖު ޙަސަން އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ . ދޮށުގައެވެ
ކުރިން މި . އެ ވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލަކީ ރަސްކަލެއްގެ ދަރިކަނބަލެއް ކަމަށްވެސް ބުނެވެއެވެ. މަހާނަފުޅު ކަމުގައި ބުނެވޭ ދެ މަހާނަ ވެއެވެ

ނޑު އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ރަށުގައި ވެލިގަލުން ބިނާކޮށްފައިވާ ކުޑަ މިސްކިތެއް ހުއްޓެވެ ފެންފުށީ ހުކުރު މިސްކިތަކީ . މި ކުޑަ މިސްކިތުގެ ގާގަ
. މިސްކިތުގެ ބެރިތަކާއި ތަނބުތަކާއި އަރިމަތީ ފިލާ ހުރީ ލާފެންކޮށް ލިޔެފައެވެ. ހިރިގަލުގެ ކުރެހުމާއިއެކު ހިރިގަލުން ހަދައިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ

. މިސްކިތުގެ ފަންގިފިލާއާއި ތަނބުތައް ހަދައިފައި ހުރީ މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތާ ވަރަށް އެއްގޮތަށެވެ. ގިނައިން ހުރީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްއެވެ
އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނު )މި ސިއްކައަކީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނުގެ . މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ދެފަރާތުގައި އަށްކަން ސިއްކައެއް ވެއެވެ

މިހެން ވުމުން މި ހުކުރު މިސްކިތް ވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް މަރާމާތު . ސިއްކައެއް ކަމުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ (އަލްޙާއްޖު ޢަލީ ތުއްކަލާގެ
ެ. ކުރެވިފައިވުމަކީ ދުރުކަމެއް ނޫނެވެ މި މިސްކިތް . އަދި މިހާރު ހުރި ގޮތަށް ބިނާކުރެއްވީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވ

ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ގިނަ ދުވަހަށް ހުންނާނެ ފަދައިން އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް، ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި 
 2001އިންޑިޔާގެ ނެޝަނަލް ރިސާރޗް ލެބޯރެޓަރީ ފޯރ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ކަލްޗަރަލް ޕްރޮޕަރޓީގެ ތަޖުރިބާކާރު ޓީމަކާ ގުޅިވަޑައިގަނެގެން، 

ެ .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރައްވާފައިވެއެވ

ކުޑަ މިސްކިތް ފެންފުށި. އދ ބިނާ 59

މިސްކިތުގެ ބޮޑުދޮރު 
: -އެލްމިނިއަމްއިން ހަރުކުރުން

ސީލިންގ . ރުފިޔ6000ާ/
: -މަރާމާތުކޮށް ބައެއް ފިލާ ޖެހުން

ކުލަކަހައި .  ރުފިޔ15000ާ/
: -ސާފުކޮށް މަރާމާތުކުރުން

.ރުފިޔ10000ާ/

: ގޯތީގެ ބޮޑުމިން. މިސްކިތގެ އެތެރޭގައި ލިޔެލާޖަހާފައިވާ ވެއެވެ. މިތަނަކީ ހިރިގަލުންނާއި، ހައިވަކަރު އަދި ލަކުޑި ހިމަނައިގެން ހަދާފައިވާ މިސްކިތެކެވެ
1326ެމިމިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅާފައިވަނީ ހިޖުރައިން .  ފޫޓ32ް'×29': މިސްކިތުގެ މިން.  ފޫޓ75ް'×54×78'×92' މިސްކިތް .  ވަނަ އަހަރުގައެވ

11ެ ވަނަ އަހަރުގެ ސަފަރު މަހުގެ 1327ހުޅުވާފައިވަނީ ހިޖުރައިން  109ެމިހާރު މިތަނަށް ވަނީ .  ވަނަ ދުވަހުގައެވ ތާރީޚް ބުނާގޮތުން .  އަހަރުވެފައެވ
އެދުވަސްވަރު ވަގުތީގޮތުބް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންއޮތީ އެމަނިކުފާނުންގެ . ހަންޏާމީދޫގައެވެ. ކަލާފާނު ރަސްކަލުން ޝަހީދުވެ ފަސްދާނުވަޑުވާފައިވަނީ އދ

އެކަމަނާ ކަލާފާނުގެ ޒިޔާރަތްދޮށަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ނިޔާވެ ފަސްދާނުލެވުނީ މިމިސްކިތުގެ ގޯތީތެރޭގައި މިހާރު . ބޮޑުދައިތާފުޅު ތުއްތުކަމާގެ ނަންމަތީގައެވެ
ެ . މިމިސްކިތަކީ ކުރިން ނަމާދުކުުުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. މިހާރުވެސް އެކަމަނާގެ މަހާނަކޮޅުގެ ގައު ފެންނަން އެބައޮތެވެ.މިސްކިތްމަގުމަތީގައެވ

ެ .ނަމަވެސް މިސްކިތުގެ ދަށުގައި ގަބުރުހުރިކަމުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ބަލައި މިސްކިތްވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވ

ބޮޑު މިސްކިތް/ މިސްކިތް މަހިބަދޫ. އދ 60

ެ ނޑާއި ފާރުގެ މަތީގެ ބައެއް ފަރުމާ . މިތަން އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ ފާރުތަކުގެ ވަކި ހިސާބަކަށް އުވަޔާއި ހިތި ގައު ބޭނުންކޮށްގެންނެވ މަތި ވަޑާން ގަ
 ގެ އުމުރުގެ މީހުންވެސް ދެކެ އަހާގޮތުންނާއި  އެމީހުންގެ 80، 70މިހާރު ތިބި . ގިނައެވެ. ލަކުޑީގެ މަސައްކަތް ވ. ކޮށްފައިވަނީ ލަކުޑިންނެވެ

ލަކުޑިއާއި ގަލުގެ އަތްތެރި މަސައްކަތް . އަދި ހުރކުރު މިސްކިތް. މިއީ ކުރީގެ ހަމައެކަނި މިސްކިތް. ކާބަފައިންވެސް ބުނާގޮތުން އެހެން މިސްކިތެއް ނުދެކެއެވެ
އިމާމާއި، އިސްމީހުން ނަމާދުކުރާ . ހުރުމާއި ޒަމާންވީ ބޮޑު ގަޑިއެއް ހުރޭ (މިންބަރެއް)ޚަތީބަށް ޚާއްޞަ ލަކުޑި ސިޑިއެއްގެ ބާވަތުގެ ހަރުފަތެއް . ފެންނަންހުރި

.ބައެއް ޚާއްޞަކޮށް ލަކުޑިން ދޮރުތަކެއް ބަހައްޓާފައިވޭ

ކުޑަ / މަސްޖިދުއް ރަޙުމާ
(ފަހުން ކުޑަމިސްކިތް)މިސްކިތް

ދަނގެތީ. އދ

މި ތާނގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކޮށައިމަށައިފައިވާ . މި ރަށުގެ އިރުދެކުނު ފަރާތުގައި  މާ މިސްކިތު ސަރަޙައްދު ކިޔާ ތަނެއް އެބައޮތެވެ
މި ސަރަޙައްދުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވީ ކާނި ގަހެއް . މި ތާނގައި ހުރި މިސްކިތް ދުށް މީހަކު މިހާރަކު ނެތެވެ. ހިރިގައުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ

މި . މި ތާނގައި ހުރި މާ މިސްކިތުގެ ގާތައް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގާތަކުގެ މައްޗަށް މި ގަހުގެ މޫތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި ވެއެވެ. އެބަހުއްޓެވެ
.މިސްކިތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިފައި ނެތް ނަމަވެސް، މި ތާނގައި ހުރީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ބިނާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ު :މާ މިސްކިތު ސަރަޙައްދ ފެލިދޫ. ވ 61



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

އަލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް ކަޅުއޮށްފުންމީގައި ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުން އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް، 
ނޑުވިއެވެ ނޑުފު ނޑީ ފަރަށް ކަޅުއޮށްފުންމި އަރާ ފު ނޑުތެރެއިން، ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ޖެހި ދިއްތު އެއުޅަނދުގެ ވަކަރުން . ކުޑަހުވަދޫ ކަ

ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ މިސްކިތް އަނދައި ދިއުމުން، އެ ތާނގައި އެ ރަށު . ކޮޅުފުށީގައި މިސްކިތެއް އެ ރަދުން ބިނާކުރެއްވިއެވެ
. ނަމަވެސް، ރަށުގެ މުސްކުޅިން ބުނާ ގޮތުގައި، މި އަލިފާނުގައި އަނދައިދިޔައީ މިސްކިތުގެ އެއްބައެވެ. ރައްޔިތުން އާ މިސްކިތެއް ބިނާކުރީއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ހިނގި ސުނާމީ ހާދިސާގައި ހަރިންމަ ފާރު ވެއްޓުމާ އެކުގައި، . މ2004މިއީ ޙަޤީޤަތެއްކަން އެނގުނީ 
ނޑު ވެއްޓުމުންނެވެ . މިސްކިތުގެ ތިން ފަރާތުގެ ފެންޑާ ވެއްޓި، ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުން ފެންޑާއާ މިސްކިތާ ގުޅޭ ކަނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުވަގަ

މި ލަކުޑިތަކުގައި އެ ތަކެތި އަނދައިފައިވާ ކަމުގެ އަސަރުތައް . މިހެންވުމުން، ފާރުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ލަކުޑީގެ ބައިތައް ފެންނަ ގޮތް ވިއެވެ
ވުމާއެކު، އެ މިސްކިތް . އަދި ހަމަ އެއާއެކު، ދޯންޏެއްގެ އިންނަފަތުގެ ބަޔެއް ވެސް މިހާރު ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ބިނާކުރުމުގައި ދޯންޏެއްގެ ވަކަރުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ކޮންމެވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި އެ ތާނގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް 
އެހެން ކަމުން، މި މިސްކިތާމެދު ތާރީޚުގައި ލިޔެވިފައިވާ ގޮތާއި މި ރަށުގައި މި ވާހަކަ ވާރިދުވަމުން އައިސްފައިވާ . ހިނގައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ

ބުނެވޭ ގޮތުގައި މި މިސްކިތުގެ ބައެއް މަރާމާތު ކުރިއިރު، ބިމުގައި ވަޅުލެވިފައި ހުރި، ކޮށައިމަށައިފައިވާ . ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ
މި މިސްކިތް . މިސްކިތަކީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވީ، އާޘާރީ މިސްކިތެކެވެ. މީގައި ދޯނި ކުރަހާފައި ހުރި ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. ހިރިގައުތަކެއް ފެނުނެވެ

ެ ގެ " ކަޅުއޮށްފުންމި"މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވުމުގައި ބޭނުންކުރެއްވި އޮޑިކޮޅު . މިހާރު ހުރީ މަރާމާތުކުރައްވައިފައެވ
 ވަނަ އަހަރު ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހު ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި 981ހިޖުރައިން . ވަކަރުތަކާއި ލަކުޑިން އިމާރާތް ކޮށްދެއްވި މިސްކިތް

ދިއްތުޑި ފަރަށް ކަޅުއޮށްފުންމި އެރުމުގެ ސަބަބުން އޮޑިކޮޅު ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން . އެބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުމުގައި ވިއްސާރައިގައި ޖެހި މ
ކަޅުއޮއްފުންމި ލަކުޑިތަކާއި ލަކުޑި ތަކުން .ކަޅުއޮށްފުންމީގެ ލަކުޑިތަކާއި ވަކަރުތަކުން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު އިމާރާތް ކޮށްދެއްވި މިސްކިތް

މިސްކިތުގެ އެތެރެބައި އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ . 34.6×32.4މިސްކިތުގެ ބޮޑު މިން . މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވި މިސްކިތް
 އަހަރ112ުއުމުރު . ވެލިގަލުން ބޭރުފެންޑާ ހަތާގަލުން ރާނާފައި ދެފުށުގައި އުވަޖަހައި ހުނިލާފައި

ޣާޒީ މިސްކިތް ކޮޅުފުށި. މ ޢިމާރާތް 62

ެ 400ެބުނެވޭ ގޮތުގައި މި މިސްކިތަށް . މި ރަށުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވީ ހުކުރު މިސްކިތެއް އެބަހުއްޓެވ މި .  ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެއެވ
ރަށުގައި ކިޔައި އުޅޭ ވާހަކައިގައި، މިއީ ޖޯޖޯބޭއާއި އޭނާގެ ފަސް ދަރިން މާލެގޮސް ރަދުންނަށް . މިސްކިތަކީ ހިރިގަލުން ހަދައިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ

މިއީ . ރަށުގެ މުސްކުޅިން ބުނާ ގޮތުގައި އެއިރު ދިވެހި ތަޚުތުގައި އިންނެވީ އުތީމު ދަރިކޮޅުގެ ރަސްކަލެކެވެ. ދަންނަވައިގެން ގެނައި މިސްކިތެކެވެ
.ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ޒަމާނުގެ މިސްކިތަކަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
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މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ތެރޭގައި ކުރެހުން އެޅި މަހާނަގައު . މި ރަށުގެ ބައު މިސްކިތަކީ ބޮޑު ބައެއް ހިރިގަލުން ހަދައިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ
ނަމަވެސް މިހާރު . ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީގައި މި މިސްކިތައް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނެވެ. މ2004. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަހުއްޓެވެ

ފާރުތަކުގެ ދެފުށުގައިވަނީ . މިސްކިތް އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ ފާރުތައް ހިރިގަލުން އަތުރައިގެންނެވެ. މި މިސްކިތް ވަނީ މަރާމާތުކުރެވިފައެވެ
އަދި މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި ޖަހާފައިހުރި . އަދި މިސްކިތުގައި ޖަހާފައިވަނީ ޓިނެވެ. ހިޔާކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ވަކަރެވެ. އުވަޖަހާފައެވެ

. މިސްކިތުގައި ވަނީ މެދުބަޔަކާއި ތިން ފެންޑާއެވެ. ތަބުތަކުގެ މަތީ ކޮޅުން ބައެއްގައި ލާފެންކޮށްފައިވެއެވެ. ހަތަރު ތަބު ހަދާފައިހުރީ ލަކުޑިންނެވެ
މިސްކިތައްވަނީ ކިތައް އަހަރު ކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް . ('22×'22މިސްކިތުގެ މިންތައް ).  ފުރާޅަށެވ7ެ ބަޔަށް 2މިސްކިތް ހިޔާކޮށްފައިވަނީ 
.އަދި މިހާރު ރަށުގައި މިސްކިތައްވީ އަހަރު އެނގޭ މީހަކުވެސް ނެތެވެ. ލިޔުމެއް ފެންނާކަށެއްނެތެވެ
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މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މިސްކިތުގެ ވަށައި ފާރުގައި 
ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އަދި މި އާޘާރީ . ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތަކީ އެވޭލާ ޒަމާނުގައި ބުޑިސްޓު ދީނުގެ ވޭރެއް ހުރި ތަނެއްގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ
ނޑަކަށް . މިސްކިތުގެ ދޮރާށްޓަކީ އިހުޒަމާނުގައި މި ތާނގައި ހުރި ވޭރުގެ ދޮރާށްޓެވެ  އަހަރު 1000ވުމާއިއެކު މިހާރު މި ދޮރާށްޓަށް ގާތްގަ

މި މިސްކިތުގެ ހަރިންމަ ފާރުގެ . މި ކަން އެނގެނީ ދޮރާށި ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތުންނާއި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮތުންނާއި ކުރެހުންތަކުންނެވެ. ވެދާނެއެވެ
ދިވެހިބަހާއި ތާރިޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ރެކޯޑްތަކުން . ބައެއް ތަންތާނގައި ވެސް އެ ޒަމާނުގެ ގައުތައް ހުރި ކަމަށް ފެނެއެވެ

ދަރުމަވަންތަ )ބަލާއިރު، ނިލަންދޫ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ރަށުގެ މުސްކުޅިންނާއި ވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި، އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު އިބްނު ޢަބްދި 
މި މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވުމަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވުމަށް . މި ރަށަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވާ ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެކެވެ (ރަސްގެފާނު

ނޑުވަރު ހުރި ތަނޭ ބުނާ ތަންތަން، އާދެ ދެ ތަނެއް މި ރަށުގައި ވެއެވެ ނޑުވަރޭ ކިޔާ ތަނަކީ . އެޅުއްވި ދެ ގަ ނޑުވަރުން ކުޑަ ގަ މި ދެ ގަ
ނޑުވަރު ކަމަށް ބުނެއެވެ ނޑުވަރަކީ އަރިހުގައި ގެންދެވި ބޭފުޅުންނާއި މީހުން ތިއްބެވި ތަން ކަމުގައިވެސް . ރަދުން ހުންނެވި ގަ އަނެއް ގަ

. މި ހުކުރު މިސްކިތުން މިހާރު ފެންނަން ހުރީ އެ ޢިމާރާތުގެ އަޞްލު ކަމަށް ބެލެވޭ ބިންގަލުގެ ވެލިގަލާއި ހިރިގަލުގެ ބައެވެ. ބުނެވެއެވެ
ނޑާ ރޯނުން ބަނދެފައެވެ މި ކަމަށް ތޮރުފި ވިދުތައް ފަހުން ހައިވަކަރު އިލި ޖަހާ ބައްދާ މަރާމާތުކޮށްފައި . ހިރިގަލުގެ ބައި ހުރީ ފަތޮޅު ކަ

، އެ ތާނގައި އިހަށް ހުރި ފައްޅީގެ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަން . ވެއެވެ ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މި މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވިއިރު
ނަމަވެސް ބޭރު ބައެއްގެ .  ދޮރާށި ހުރި ކަމަށް ވެއެވ7ެބުޑިސްޓު ޒަމާނުގައި މި ދެންނެވި ވޭރަށް ވަނުމަށް . ތަޅުއްވައިނުލައްވައި ބެހެއްޓެވިއެވެ

ވާހަކައިގައި ބުނާ ގޮތުގައި ދޮރޯށީގައި ހުރި ތަނބުތައްވެސް އަނދައިގެން ގޮސްގެން އަލުން . ޙަމަލާއެއްގައި އެ ތަންތާނގައި ރޯވީއެވެ (ބަޑީގެ)
ެ. ތަނބު ޖަހައިފައި ވެއެވެ މި .     މި ތަނަށްވެސް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. ފަހުން ހުރީ އެންމެ ދޮރޯއްޓެކެވ

. މިސްކިތްވެސް އަދި މިސްކިތުގެ ޙަރިންމައަށް ވަންނަ ދޮރާށި ވެސް ބަލައިލުމުން، މިއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވީ ބިނާތައްކަން އެނގެއެވެ
މި ޢިމާރާތް ހުރީ ބިމުން ވަރަށް ބޮޑަށް . މިސްކިތުގެ ތިން ފަރާތުގައި، އުތުރު، އިރުމަތި އަދި ދެކުނުގައި، މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރު އެބަހުއްޓެވެ

. މިސްކިތުގެ އެއް ދޮރާ ދިމާލުގައި ހަރުފަތް ބަރިއެއް ހުރި ކަމަށް ވެއެވެ.  ފޫޓު އުސްކޮށްފައި ވެއެވ3ެ 2/1ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި . އުސްކޮށްފައެވެ
މިސްކިތް ވަނީ އެކިފަހަރު މަތިން މަރާމާތުކުރެވިފައި ކަމަށް ވުމާއެކު ގިނަ ބަދަލުތަކެއް . މި ދިމާލުގައި ބިންގަލެއްގެ ނިޝާންތައް އެބަހުއްޓެވެ

މިސްކިތުގެ ދޮރާށްޓަކީ މިސްކިތަށްވުރެ ކުރީގެ . ނަމަވެސް ބަލާއިރު މި ތާނގެ އާޘާރީވަންތަކަން އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އައިސްފައި ވާނެއެވެ

ހުކުރު /އާސާރީ މިސްކިތް
މިސްކިތް
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މިސްކިތުގެ މިހުރާބުގެ 
. ރުފިޔ8000ާ: -/މަރާމާތުކުރުން

މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި، ބޭރުކުލަ، 
.ރުފިޔ22000ާ: -/ދަވާދުލުން

ެ ެ. މި ރަށުގެ އިރުދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި އާޘާރީ މިސްކިތެއް އެބަހުއްޓެވ ދިވެހިބަހާއި . މި މިސްކިތަށް ކިޔާ ނަމަކީ ބިލެއްދޫ މަސްޖިދުއްޛިކުރާއެވ
 އަށް ކުރެއްވި ދިރާސާ ދަތުރެއްގައި މި ތަން 1 ފެބްރުއަރީ 1999 އިން 31 ޖެނުއަރީ 1999ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން 

ެ އަދި މިސްކިތަށް އަރާއިރު . މިސްކިތުގެ މައި ގެއަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ދެފަރާތުގައި ފެންޑާއަށް ވާ ގޮތަށް ލިޔުން އެބަހުއްޓެވެ. ބައްލަވައިފައިވެއެވ
މައި ގޭގެ، ހިރިގަލުން ފައްތާ ދުރުނުވާ ގޮތަށް . މިސްކިތުގެ މައި ގޭގެ ދެ ފަރާތު ފާރުގައި ވެސް ފެންޑާއަށް ވާ ގޮތަށް ލިޔުން އެބަހުއްޓެވެ

ނޑާ ކުރެހުން އަޅައިފައިވެއެވެ މައިގޭގެ ފާރުގެ ތިރި ވަނީ . ރޯނުން އައްސައިފައިވާ ގައުތަކުގެ މައްޗަށް، ލަކުޑިން ހަދައިފައިވާ ބައިގައި، ލަކުޑިކަ
ނޑުގައިވެސް ވަނީ ތިރީކައިރިން ފަށްނަގައިފައެވެ. ފޮފަލާފައެވެ މި މިސްކިތުގެ ބިންގަލުގެ ކައިރިން ކޮނެ ބެލިއިރު، މި މިސްކިތް . މަތިވަޑާންގަ

ނޑެއްގެ މަތީގައެވެ ހިރިގާ، އުވަ، ވަކަރުމަތިވަޑާން . މިހުރާބުގެއަށް ވާ ހިސާބު ވަނީ ފަހުން އިތުރުކޮށްފައެވެ. ބިނާކޮށްފައިވަނީ އާޘާރީ ތަރާގަ
 އަހަރ112ު. 26×37އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން  (ނަމާދުކުރާ މިސްކިތް)

ބިލެތްދޫ މަސްޖިދުއްޛިކުރާ ބިލެތްދޫ. ފ ޢިމާރާތް 66

ކުޑަ މިސްކިތް ދަރަނބޫދޫ. ފ އިމާރާތް 67



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މިތަރިކައިގެ ރީތިކަން ގެއްލުވާލާ 
ހިރިގަލުން ކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތްތައް ފެންނާނޭގޮތަކަށް 
ފަންނީ ހުނަރުވެރިންގެ 

އެހީތެރިކަމާއެކު ސިމެންތި 
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނަގައި އާޘާރީ 

ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަން 
.ބަދަލުކުރުން

. މަގޫދޫގައި އިމާރާތްކޮށް މަގޫދޫގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔަ ތަނެކެވެ. އިސްމާޢީލް ގެ ހަނދާނުގައި ފهللا ހިމިތީ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދު. މިތަނަކީ ފ
 ވަނަ 1997ތަން އިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ އުވަޔާއި، ހިރިގަލުން  ނަމަވެސް .  ފޫޓެވ28ެ'8"× ފޫޓ26ް'5" × ފޫޓް 28'7" × ފޫޓ26ް'3"ތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

29.09.1930ެލައިބްރަރީ މަގޫދޫގައި ހުޅުވާފައިވަނީ . އަހަރު ކުރެވުނު މަރާމާތާއެކު ހިރިގަލުގައި ވަނީ ސިމެންތި ޖަހާފައެވެ މިހާރު އެ .  ވަނަ އަހަރުގައެވ
ނޑެކެވެ .އިމާރާތަކީ ވީރާނާވަމުންދާ އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތި ހެރިތޭހުރި ގައުގަ

/ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް
މަގޫދޫ އިހުގެ ހުކުރު މިސްކިތް

މަގޫދޫ. ފ

މިއީ ކުރިން ބުޑިސްޓުދީނުގެ ފައްޅިއެއް . ހިރިގަލުން ހަދައިފައިވާ އާޘާރީ މިސްކިތެއްގެ ތަންތަން ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ
.މި ތަނަކީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ވެފައިވާ ތަނެކެވެ. ހުރި ތަނެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

އާޘާރީ މިސްކިތެއްގެ ތަންތަން ހުޅުދެލި. ދ 68

ރަށުގެ އެ . މި ތަނުގައި ހަވިއްތައިގެ ގައު ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. ހުޅުދެލީ ދޮރާށި މިސްކިތަކީ ހަވިއްތައެއްގެ މަތީގައި އަޅައިފައި ހުރި ތަނެކެވެ
.މި ތަނަކީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ވެފައިވާ ތަނެކެވެ. ފަރާތް ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރައިފައިވެއެވެ

ދޮރާށި މިސްކިތް ހުޅުދެލި. ދ ޢިމާރާތް 69

ދޫދޫމަތިން ބުނާ ގޮތުގައި، މިހާރު ހުރި މިސްކިތަކީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން . ކުޑަހުވަދޫ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ މިސްކިތެކެވެ
ނޑު ލާފެންކޮށް ލިޔެފައިވާ ވަރަށް ރީތި އާޘާރީ . މަރާމާތުކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ ކުޑަހުވަދޫ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ހިރިގަލުން ހަދައިފައި، މަތިވަޑާންގަ

. - ހ1104)ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި . މި މިސްކިތަކީ ރަށުގެ މީހުން އިސްލާމްވުމަށްފަހު ބިނާކުރެވުނު މިސްކިތެކެވެ. މިސްކިތެކެވެ
މި މިސްކިތް އަލުން ބިނާކުރެއްވުމަށްފަހު، މަރާމާތު ކުރެވެމުން އައިސް، އެންމެ ފަހުން މަރާމާތު  (.މ1701. - މ1692، . ހ1112

. ވަނަ އަހަރުއެވެ (.މ1909) 1326ގެ ރަސްކަމުގައި ހިޖުރައިން   (ތިންވަނަ)ކުރެވިފައިވަނީ އައްސުލްުާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު 
. ނަމަވެސް ތަނބުތަކާއި ބެރިތައް ވަނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ލިޔެ، ލާފެންކޮށްފައެވެ. މިސްކިތުގެ މެދުގައިވާ ލާގެ ވަނީ ލާފެންކޮށް ނުނިމިއެވެ

މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ ވަޑާމުގެ މަސައްކަތާއި ލާފެންކޮށްފައިވާ ބައިވެސް ވަނީ ރަނގަޅަށް . ތަނބުތަކުގެ ތިރީބައިވަނީ ހިރިގަލުން ހަދައިފައެވެ
ނޑައި ފައްތާފައެވެ. ބެލެހެއްޓިފައެވެ މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކުރެހުން އަޅައިފައިވާ . މިސްކިތުގެ ފާރުތައް ހުރީ ހިރިގަލުން ކަ

ވޭރުގެ ތަޅުމާ ހަމައިން ތަޅައިލައިފައި، . ވޭރު ހުރި ތަނަކީ މިހާރުގެ ހުކުރު މިސްކިތް ހުރި ތަނެވެ. މަހާނަގައުތަކަކީވެސް ރީތި އާޘާރީ ތަކެއްޗެވެ
އަދި ގަލާއި . މިތަރިކައިގެ އަސްލު ހަދާފައިވަނީ ހިރިގަލާއި ހައިވަކަރު ލަކުޑިންނެވެ. އެ ތާނގެ މަތީގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވެއެވެ

ނަމަވެސް މިހާރު އެއިމާރާތަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލާއެކު އެޢިމާރާތެއް . ލަކުޑީގައި އަތްކަންކޮށް ފޮފަނަގާ ޤުރުޢާން ލިޔެ ލާފެންކޮށް އޮފް ކުރެވިފައެވެ
ތަރިކައިގެ ޢުމުރު އަދި ތާރީޚް އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ކުރެހުމެއް . ރެޑްމެރެންޓީ ލަކުޑިއާއި ޕްލައިވޫޑް ފިލާ، ދަގނަޑުޓިނު، ހިމެނިފައިވެއެވެ

ނޑެއް ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތެވެ .ވުމާއެކު ތަރިކައިގެ ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު ބަޔާން ކުރުމަކީ ދަތި ކަމެކެވެ. ފިލާގަ

ކުޑަހުވަދޫ ހުކުރު މިސްކިތް ކުޑަހުވަދޫ. ދ ޢިމާރާތް 70



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް މަރާމާތު . ހިރިގަލުގައި ބިންވަޅު ނެގިކުރެހުން އަޅައި، ހައިވަކަރު ލަކުޑީގައި ލާފެންކޮށް ކުރެހުން އަޅާފައިވޭ
 ވަނަ އަހަރުގައި ފަންލައިގެން ބަލަހައްޓަމުންއައި މިސްކިތެއް ކަމަށާއި،1200މިރަށު މަސްޖިދުލް ޛިކުރާ މިސްކިތަކީ ހިޖްރައިން . ކުރެވިފައި

1326ް ރަބީޢުލްއާޚިރާ 05  ވަނަ އަހަރު އެމިސްކިތުގެ މަތިވަޑާންގަޑާއި ބެރިތަކާއި، ތަނބުތަކާއި ފިލާތައް ހައިވަކަރަށް ބަދަލުކޮށ
ތަނބުތަކާއި ބެރިތައް ލިޔެލާޖަހާ، ފިލާތަކާއި ބެރިތަކުގައި ޤުރުއާންގެ އާޔަތްތަކާއި ހަދީޘްތައް ލިޔެ އިޓްޖަހާ ހިޔާކޮށްފައިވާ

 ފޫޓްގ50x45ެއެ މިސްކިތުގެ މަތިވަޑާންގަޑާއި އީޓްތައްނަގާ  (.)މިސްކިތެއްކަން އެމިސްކިތުގެ ލިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުރޭ 
، ލައިސްޓް ޓިނުން ހިޔާކޮށް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މިސްކިތަކަށް ބޮޑުކޮށް އާޘާރީ ސިފަ ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ބޮޑުކުރުމާއި

2ްއެހެން ކަމުން މަސްޖިދުލް ދިކުރާ މިސްކިތަށް މިހާރު  (.) ވަނަ އަހަރުގައި 1994ހުޅުވާފައިވަނީ   ޤަރުނުވުމާ ގާތްވެފައިވާކަނ
އެސަރަހައްދުން (.)އަދި އެ މިސްކިތްހުރި ސަރަހައްދަކީ އާޘާރީ ތަންތަން މިހާރުވެސް ފެންނަން ހުރި ސަރަހައްދެއް  (.)ފާހަގަ ކުރެވޭ 

އަކީ ވެސް މިފަދަ އާޘާރީ (ކުޑަމިސްކިތް)އަދި މިރަށު މަސްޖިދުލް ތަޛުކިރަރ  (.)ފެންނަން ހުރި ތަންތަން ތިރީގައި އެވަނީ 
(.މިސްކިތެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން 

މަސްޖިދުލް ޛިކުރާ މާއެނބޫދޫ. ދ 71

ެ މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރިއިރު ގޯތިތެރޭގެ . މި ރަށުގެ އާޘާރީ ހުކުރު މިސްކިތް ވަރަށް ފަހުން ވަނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބޮޑުކުރެވިފައެވ
މި ގެރި އޮތީ ވަރަށް އަލިކޮށް ހުރި . ދެކުނު ފަރާތް ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި، އެ ތަނުން ގެރިއެއް ކަހަލަ، ހިރިގަލުން ހަދައިފައިވާ ބުދެއް ނެގުނެވެ

. މި ތާނގައި މިނާތަކެއްވެސް ހުރި ކަމަށް ވެއެވެ. އެތިކޮޅުތަކެއްގެ މަތީގައި ކަމަށާއި، ބާއްވައިފައި އޮތީ ބޮލިތަކެއްގެ މަތީގައި ކަމަށް ބުނެވެއެވެ
ނޑައިފައި ހުރި ހިރިގައުތަކެއްވެސް . މި ބުދު ގެންދިޔައީ ރަށު އޮފީހަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ މި ބުދު ނެގުނު ތަނުން، ރީތިކޮށް ކަ

މިތާ ކައިރީގައި ވަރަށް ރީތި ވެވެއް އޮތް ކަމަށާއި މި ވެޔޮ ފޮރުވައިލީ އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީންގެ ދުވަސްވަރުގައި . ފެނުނު ކަމަށް ވެއެވެ
.މި ރަށަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރީގައި ބުޑިސްޓް މޮނާސްޓްރީއެއް ހުރި ރަށެކެވެ. ކަމަށް އެ ރަށުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

އާސާރީ ހުކުރު މިސްކިތް މާއެނބޫދޫ. ދ ޢިމާރާތް 72

ެ . މި މިސްކިތް ހަދައިފައި ވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ. މި ރަށުގައި މާއެނބޫދޫ ކުޑަ މިސްކިތް ކިޔާ ކުޑަވަރެއްގެ އާޘާރީ މިސްކިތެއް އެބަހުއްޓެވ
ނޑުގައި ލާފެންކޮށް ލިޔެފައިވެއެވެ މި މިސްކިތަކީ ރައްކާތެރިކުރަން ވެފައިވާ . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. މިސްކިތުގެ މަތިވަޑާންގަ

.ހިރިގަލުގައި ބިންވަޅުނެގި ކުރެހުން އަޅައި، ހައިވަކަރު ލަކުޑީގައި ލާފެންކޮށް ކުރެހުން އަޅާފައިވޭ. ތަނެކެވެ
މާއެނބޫދޫ ކުޑަ މިސްކިތް މާއެނބޫދޫ. ދ ޢިމާރާތް 73

ޭ ނޑިދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހރިގާ . ރ. ހިރިގަލުގައި ބިންވަޅުނެގި ކުރެހުން އަޅައި، ހައިވަކަރު ލަކުޑީގައި ލާފެންކޮށް ކުރެހުން އަޅާފައިވ ބަ
ވަޅަކާއި ވަކަރު ގަލެއް ހުންނަކަން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ

ނޑިދޫ ހުކުރު މިސްކިތް ބަ ނޑިދޫ. ދ ބަ ޢިމާރާތް 74



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މިސްކިތުގެ ވަށާފާރެއް ނެތުމުން 
މިސްކިތުގެ ވަށާފާރެއް ލުމަށް 

. ރ178728އަންދާޒާ ކުރެވެނީ 
އެއްލައްކަ ހަތްދިހައަށްހާސް )

 (ހަތްސަތޭކަ އަށާވީސްރުފިޔާ
މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް 

ރުފިޔާ 41272-/މަރާމާތުކުރުމަށް 
ސާޅީސްއެއްހާސް )

 (ދުއިސައްތަހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ
މިސްކިތުގެ ގޯތީގެ މިންތައް 

 119'.06" ދެކުނ78ު':އިރު
. އެވ137ެ' އުތުރު 84'ހުޅަނގު

ނޑު ހަދާފައިވަނީ ނޮރޮޅުންނެވެ. ބިނާކޮށްފައިވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ މިސްކިތް ެ .މަތިވަޑާންގަ އިމާމު މީހާއަށް ވަކިބައެއް. ބެރިތައް ހަދާފައިވަނީ ހައިވަކަރުންނެވ
ެ ހަތަރު ފުރާޅަށް ހިޔާކޮށްފައިވާއިރު މަތީގައި. މިހުރާބުގެއެއް ހުރެއެވެ ެ . ފުރާޅު ވެއެވ8ެވީމާ، ޖުމްލަ . ކުޑަބަޔަކާއި، ތިރީގައި ބޮޑު ބައެއްވެއެވ ޢިމާރާތުގ

ު މިމިސްކިތުގައި ހުރި ކަނދިއްޔަކުން އެގޭ ގޮތުގައި މިސްކިތް. ފޫޓު 26.10* ފޫޓު ' 41މިންތައް ޢިމާރާތް ފެންޑާއާއި އެކު ދިގު މިންތަކަކީ  އިމާރާތްކުރެވުނ
1182ެ  ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ހިޖުރީ ތާރީޚުން . އަހަރު ވާނެއެވ258ެމިމިސްކިތަށް   ވަނަ އަހަރަށ1440ްގޮތުން   ހިޖުރީ އެހެން ކަމުން.  ވަނަ އަހަރުގައެވ

ރިނބުދޫ ހުކުރު މިސްކިތް ރިނބުދޫ.ދ ޢިމާރާތް 75

ފުރާޅު ހަލާކުވެފައިވާ ސިމެންތި 
: ޓިނުތައް ބަދަލުކުރުން

ދިޔަދޮވި . ރ20000.00
. ރ15000.00: ބަދަލުކުރުން

: ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން
ބޮޑުދޮރާއި ޖާލިތައް . ރ40000.00
ކުލަ . ރ7000.00:ބަދަލުކުރުން
. ރ10000.00: ދަވާދުލުން

ރ3000.00: ފިނިޝިން ހެދުން

ނޑު ހަދައި އީޓުންނެވެ. އިމާރާތުގެ އެތެރެ ބައި ހަދައިފައިވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ އެހެން . އަދި އެބައި ހިޔާކޮށްފައިވަނީ ހައިވަކަރުން ގެއުގަ
.  ފޫޓެވ13ެ އިންޗި 10 ފޫޓް 23މިބައިގެ ބޮޑުމިނަކީ . ނަމަވެސް މިސްކިތް މަރާމާތުކުރިއިރު އީޓުތައް ނަގަވަނީ ސިމެންތި ޓިނު ޖަހާފައެވެ

1943ެހިރިގަލުން ހަދާފައިވާ ބައިގެ ވަށައިގެން  މިބައިގެ ފާރުތައް ވަނީ އުވައިން ރާނާ .  ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ ފެންޑާއެއް ހަދައިފައެވ
މިބައި . ނަމަވެސް މިސްކިތް މަރާމާތުކުރާއިރު މިބައިގެ ފާރުތަކުގައި ހުރި އުވަތައް ކޮށައި ވަނީ ސިމެންތި ޖަހާ ކުލަލާފައެވެ. އުވަޖަހާފައެވެ

ނޑު ހަދައި އީޓުންނެވެ ނަމަވެސް ފަހުން މިސްކިތް މަރާމާތުކުރިއިރު މިބައިގައި ހުރި އީޓުތައް ނަގައި ވަނީ . ހިޔާކޮށްފައިވަނީ ވަކަރުން ގިއުގަ
މިމިސްކިތް ބިނާކުރި ތާރީޚް އެނގޭކަށް ނެތް.  ފޫޓެވ32ެ އިންޗި 9 ފޫޓް 33މިބައިގެ ބޮޑުމިނަކީ . ސިމެންތި ޓިނު ޖަހާފައެވެ

ކުރީގެ /މަސްޖިދުލް ޙުސައިނީ
ހުކުރު މިސްކިތް

ހިރިލަންދޫ. ތ

.މިއީ ހިރިގަލު މިސްކިތެކެވެ. ފެހެންދޫ އުޘްމާން ރަސްގެފާނާއި އެ ރަދުންގެ ހަނދޭގިރިންގެ ޒިޔާރަތް، މި ރަށުގެ ޒިޔާރަތް މިސްކިތްދޮށުގައި ވެއެވެ ޒިޔާރަތް މިސްކިތް ގުރައިދޫ. ތ ޢިމާރާތް 76

މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި 
ކަރަންޓް ވައިރުކޮށް މިސްކިތުގެ 

ވަށައި ފާރު ރޭނުމާއި މިސްކިތުގެ  
ފުރާޅުން ފެންފައިބާތީ ފުރާޅުގެ ޓިނު 

ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ނޑަކަށް ) ރުފިޔާ 250000-/ގާތްގަ

(ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ި/ ' 12 ×" 00އުސްމިން ' 18 × 10" ފުޅާމިން 15'×" 08ދިގުމިން / މިސްކިތް  މިސްކިތުގެ . ހިރިގަލާއި އުވަބޭނުންކޮށްގެން ރާނާއި އޮމާންކުރެވިފައ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ދިރާސާ ކުރާގޮތުގައި ކުރީ ޒަމާނުގައި ބުރުނީގައި ދިރިއުޅުކަމަށް ބުނާ ދޮންހިޔަ /  އަހަރ167ުއުމުރަކީ 

، އަދި މިހާތަނަށް ބުރުނީގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ އެއްބިނާއަށް  ދިރިއުޅުނު ހިސާބުގައި އިމާރާތްކޮށް އަދު ދޮންހިޔަލައަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ މިސްކިތަކަށްވާތީ
މި މިސްކިތަކީ މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ދުރުގައި ދޮންހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅު ދިރިއުޅުނު ސަރަޙައްދުގައި އުވައާއި ހިރިގައު . މިމިސްކިތްވާތީ

ނޑަކަށް  313ެބޭނުންކޮށްގެން ހަދައި އީޓް ޖަހައިގެން ހިޔާކޮށްފައިވާ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަ ނޑަކަށް .  އަކަފޫޓުގެ މިސްކިތެކެވ  އަހަރަށްވުރެ ގިނަ 100ގާތްގަ
ދުވަސްވެފައި

ކަމަނާ / މަސްޖިދުލް އިޚްލާސް
ޒިޔާރަތް މިސްކިތް/ މިސްކިތް

ބުރުނީ. ތ 77



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މިސްކިތުގައި މިހާރު ހަލާކުވެފައިވާ 
ދޮރުތައް ރަނގަޅުކޮށް އާބާތުރަ 

ފިލުވުމާއި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތައް 
ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި 

ފާރުތަކުން އުވަ ފައިބާ މައްސަލަ 
ނޑަކަށް ). ހައްލުކުރުން -ގާތްގަ

ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް 185000/
(ލަފާކުރެވޭ

/  އަހަރ121ުމިސްކިތުގެ އުމުރަކީ . ތެޅިގަލުން ރާނާ އުވަޖަހާ ހިޔާކޮށްފައި/ 17'×00" އުސްމިން 33'×00"ފުޅާމިން ' 64×"00ދިގުމިން / މިސްކިތް 
ކުރީގެ ދުވަސްވީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ބުރުނީގެ ތާރީޚް އެނގެން އޮތް އެންމެ ދުވަސްވީ އެއްބިނާއަކީ ހުކުރު މިސްކިތްކަމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން 

ނޑަކަށް . ބުނެއެވެ  އަކަފޫޓްގެ 1120މިމިސްކިތަކީ ކުރީގައި ހުކުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އުވައާއި ހިރިގައު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަ
ނޑަކަށް . މިސްކިތެކެވެ 100ިގާތްގަ . އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައ

ހުކުރު / މަސްޖިދުލް ފަލާޙް
މިސްކިތް

ބުރުނީ. ތ 78

The mosque was built as the same style as Male' Friday Mosque; with coral
stones and four tiered roof. The beams contained arabic inscriptions with

fine lacquere works
މިސްކިތް ނޑޫދޫ. ތ ކަ ޢިމާރާތް 79

ހުކުރު މިސްކިތް ނޑޫދޫ. ތ ކަ ޢިމާރާތް 80

މިސްކިތުގެ ފާރުތަކުން އުވަފައިބާ 
މިސްކިތުގެ . މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

މިހާރުވެސް ). ޓިނު ބަދަލުކުރުން
ކަރަންޓް މައްސަލަ  (ހަލާކުވެފައި

. ހައްލުކޮށް، ވައިރު ބަދަލުކުރުން
. ދޮރުތަކާއި، ތޭރިތައް މަރާމާތުކުރުން

ތަޅުމުގައި ހުރި އަޑި ގުޑަން 
ލަކުޑިތަކަށް . ރަނގަޅުކުރުން
.ފަރުވާދިނުން

ނޑު ޓިނު ( އަކަފޫޓ1088ު) 32'×34 މިޒިޔާރާތް ބިނާކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެނީ . އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އުވަ، ހިރިގާ، ހަތާ، ހައިވަކަރު، ދަގަ
ެ  އަހަރާއި 100އުމުރަކީ .  ގައެވ1340ެ ރަބީޢުލްއައްވަލް 08މިމިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ . އެތަނުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތާއި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައެވ

 މަސ02ް

ބައު / ޒިޔާރަތް މިސްކިތް
މިސްކިތް

ވިލުފުށި. ތ ޢިމާރާތް 81

ު 28'.11"މުޅި އިމާރާތުގެ ފުޅާމިން  ު 20'.9"، ދިގ ީ ބަރުފޯހައެކ ެ ބޮޑުމިނަކ ާ ބައިގ ް ހަދާފައިވ ި ލަކުޑީނ  ހިރިގަލުގައި 12'.8.5"×12'.5"، ހިރިގަލާއ
ނޑާ ކުރަހައި ލަކުޑީގެ ބައެއް ބައިތަކުގައި ބިންވަޅުނަގައި ކުރެހުން އަޅައި ބެރިތަކުގަޔާއި ބިތަށް ލައްވާފައިވާ މަޅުތަކާއި ތެދު ތޮނަބުރިތަކުގައި  ބިންވަޅުކަ

މިސްކިތް ހިޔާކޮށްފައިވަނީ އާޝާރީބައި ހަތަރުފުރާޅަށް އަދި . ލަފެންކޮށް ކުރަހައި ބެރިތަކުގަޔާއި ފިލާތަކުގައި ބައެއް ޚަދީޘްތައް ލަފެންކޮށް ލިޔެ ހަދާފައިވެއެވެ
މިމިސްކިތަކީ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ބިނާކުރެއްވެވި މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން . މިސްކިތުގައި ހަދާފައިވާ ފެންޑާ ތިންފުރާޅަށެވެ

.ހިމެނޭ މިސްކިތެއް ކަމަށް އެވޭލާ މީހުންގެ ވާހަކަ ތަކުން ސާބިތުވެއެވެ

ް ކުޑަ މިސްކިތ ހިތަދޫ. ލ



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

ެ މި މިސްކިތް . މި މިސްކިތް ހުރީ ހައްތެލި ކައިރީގައެވެ. މި ރަށުގައިވާ ތިންވަނަ އާޘާރީ ތަނަކީ އިހު މާ މިސްކިތް ހުރި ސަރަޙައްދެވ
ނޑުގެ ތަންތަނެވެ ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ތަނަކީވެސް މިހިސާބުގައި ހުރި ބުޑިސްޓް ވޭރުގެ ބައެއް . ހަލާކުވެގޮސް މިހާރު ހުރީ ހަމައެކަނި ތަރާގަ

 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، މި ތަނުން ފެނުނު ގުޅިއެއްގެ ތެރެއިން ރޫމީންގެ ބައިޒެންޓީން ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުގެ 18މީގެ . އިހަށް ހުރި ތަނެކެވެ
 ވަނަ ޤަރުނުގެ 7 ވަނަ ޤަރުނާއި 6ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ފައިސާފޮތިތަކުގެ ތެރޭގައި މީލާދީގެ . ރަން ފައިސާފޮތިތަކެއް ފެނިފައިވެއެވެ

.ފައިސާފޮތި އެބަހުއްޓެވެ

އިހު މާމިސްކިތް ގަން. ލ ޞަރަޙައްދު 82

މި މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ އިސްމާޢީލް މާވަޑިތަކުރުފާނު ކިޔާ . އިސްދޫ އާޘާރީ މިސްކިތަކީ އިހުގެ ގޮތަށް ހިރިގަލުން ހަދާފައިވާ ރީތި މިސްކިތެކެވެ
އެހެން . ބޭކަލެއް ކަމަށާއި، މިސްކިތް ހަދަން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް ހަދާފައި އިތުރުވެފައި ހުރި ތަކެތި ކަމަށް ބުނެވެއެވެ

300ެކަމަށް ވާނަމަ މި މިސްކިތަށް މިހާރު  ގައި ލިޔެވިފައިވާ އިސްދޫ . މ1195މިއީ .  އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވ
އެ ލޯމާފާނު މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރިން މާލެ ގެނެވި މިހާރު އޮތީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ . ލޯމާފާނު ބަހައްޓައިފައި ހުރި މިސްކިތެވެ

މިހާރު ހުރި އިސްދޫ އާޘާރީ މިސްކިތަކީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު . މި ލޯމާފާނު މިހާރު ވަނީ ތަރުޖަމާކުރެވިފައެވެ. ޤައުމީ މަރުކަޒުގައެވެ
މި މިސްކިތް މިހާރު ވަނީ . އެޅުއްވި މިސްކިތެކެވެ (.މ1701. - މ1692)އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު އިބްނު ޙާޖީ ޢަލީ ތުއްކަލާ 

ކުރިން ދަންނަވައިފައިވާ ދެ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރަށްވެސް މި ރަށުގައި އާޘާރީ ތަންތަން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ތަންތަން . މަރާމާތުކުރައްވާފައެވެ
 އަހަރ822ު. ފެނިފައިވެއެވެ

އިސްދޫ އާސާރީ މިސްކިތް އިސްދޫ. ލ ޢިމާރާތް 83

އަދި މި ރަށުގައި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު . ގައެވެ (.މ1695. - މ1696). ހ1107މި ރަށު މުސްކުޅިންގެ މިސްކިތް ބިނާކުރެވުނީ 
ު  (އެއްވަނަ)ޝަމްސުއްދީން  ް  (.މ1773)، ބޮޑުފާށަނާކިލެގެފާނ ްކިތ ު މިސ ި ނަދުރ މިހާރު މި . ވެސް ހުއްޓެވެ (ފާށަނާ މިސްކިތް)، ބިނާކުރެއްވ

.މިސްކިތް އުވާލައިފިއެވެ
މުސްކުޅިންގެ މިސްކިތް ފޮނަދޫ. ލ ޢިމާރާތް 84

ފާށަނާ )ނަދުރު މިސްކިތް 
(މިސްކިތް

ފޮނަދޫ. ލ ޢިމާރާތް 85

ނޑު ހެދުމުގައި ބަނބުކޭލުގެ . މިއީ މިރަށުގައި ހުންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ މިސްކިތް ، ގެހެރިގަ މިމިސްކިތް ބިނާކުރުމުގައި ހިރިގަލާއި، ވެލިގާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ނޑި ފަނުން ހެދި ތަނެއް ކަމަށާއި، .  އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފެއިވާ މިސްކިތެއް ކަމަށް ކިޔާ އުޅ100ޭމިއީ . އާރު ބޭނުންކޮށްފައިވޭ ފުރަތަމަ މިއީ ދަ

މިހާރު ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން މިސްކިތް މަރާމާތުކޮށް ބޮޑުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިން މީހުން ވަޅުލައި އުޅުނީ މިސްކިތުގެ ވަށައިގެން ކަމަށް ކިޔާ، އަދި 
. މިސްކިތް ބޮޑު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް ގަބުރުގޮސްފަ ހުރެދާނެކަމަށްވެސް ކިޔާ. ކައިރި ސަރަހައްދެއްގައި ވެވެއް އޮތްކަމަށްވެސް ކިޔާ

ނޑުގޮތެއްގައި ފެންބޯން ބޭނުންކުރި ދެވަޅު .މިސްކިތުގެ ކަރީގައި ހުރި ހިރިގަލުގެދެވަޅަކީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް މާވަށު މީހުން މައިގަ

ހޮކޮރަ /މާވަށު ހުކުރު މިސްކިތް
މިސްކިތް

މާވަށް. ލ 86

އެ ރަދުން ބިނާކުރެއްވި . އެވެ (ކަލާފާނު) 3މިމިސްކިތް ފުރަތަމަ ބިނާކުރެއްވީ އައްސުލްޠާނު އިބްރާހީމް . މި މިސްކިތަކީ ދެއްވަދޫ ކުޑަމިސްކިތެވެ
އަލުން މިސްކިތެއް  (ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު)މިސްކިތް ބައުވުމަށް ފަހުގައި އެ މިސްކިތް ހުރި ތަރަހަ މަތީގައި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު 

.ގައެވެ. މ2001 ނޮވެމްބަރ 3މި މިސްކިތް އެންމެ ފަހުން މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައިވަނީ . ބިނާކުރެއްވީއެވެ
ދެއްވަދޫ އާސާރީ މިސްކިތް ދެއްވަދޫ. ގއ ބިނާ 87

ދެއްވަދޫ ރަދުން . ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވަނީ މަރާމާތުކުރެވިފައެވެ. މ2001ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ބިނާކުރެއްވި ހިރިގަލު މިސްކިތް ވީރާނާވެގެން 
.ވަނަ އަހަރުއެވެ (.މ1695. - މ1696). ހ1107މި މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ 

ހިރިގަލު މިސްކިތް ދެއްވަދޫ. ގއ ބިނާ 88

ނޑޭގައި އާޘާރީ ހިރިގަލު މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ ބުނެވޭ ގޮތުގައި މިއީ، އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވި އިރު . ކޮ
ނޑޭ މަޙުމޫދު މާވަޑިއާއި ޢަލީ މާވަޑި، މިސްކިތް ނިންމުމަށްފަހު ރަސްގެފާނު ދެއްވި ހުއްދައިގެ  އެ ކަމުގައި އުޅުނު ދެ މާވަޑިން ކަމުގައިވާ ކޮ

ނޑޭގައި ބިނާކުރި ހިރިގަލު މިސްކިތެވެ އެ މިސްކިތް މިހާރު ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް . މަތިން، އެ މިސްކިތުން ބާކީވީ ކޮޅުދާލި ވަކަރުން ކޮ
.ވީރާނާވެފައެވެ

ހިރިގަލު މިސްކިތް ނޑޭ. ގއ ކޮ ޢިމާރާތް 89



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

100ެމި މިސްކިތަކީ  . އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް އެ ރަށުގެ ދުވަސްވީ މީހުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް ނިލަންދޫ. ގއ ބިނާ 90

މި މިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅުނު ތާރީޚެއް . މި މިސްކިތަކީ ހިރިގަލުން ގައު ހަދައި، ބަރަފޯސް ނަގައި މަތި ރާނާ ހަދައިފައި ހުރި މިސްކިތެކެވެ
.އެނގެން ނެތް ކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވީ ބިނާއެއްކަން އެނގެއެވެ

ދިޔަދޫ ބޮޑު މިސްކިތް ދިޔަދޫ. ގއ ބިނާ 91

ނޑު އެއްކޮށް  މަތިވަޑާން ގަ
ބަދަލުކޮށް ލައިސާޓް ޓިނު ޖެހުމާއި 

އިހުހުރިގޮތަށް ). ވަރުނީސްކުރުން
އެއްޑިޒައިނަކަށް މޮޅު ލަކުޑިން 

. ރުފިޔ845000ާ -/(ހެދުން
މިސްކިތުގެ ހިރިގާތަށް ސާފުކޮށް 

މަރާމާތުކުރުމާއި މިސްކިތުގެ 
: -ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރުން

ރުފިޔ20500ާ/

އަދި އިހުޒަމާނުގައި އިއްޒަތްތެރިން .  ފެންވަޅު ހުރެއެވ2ެމިމިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހިރިގަލުގެ . މިމިސްކިތަކީ ހިރިގަލުން ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ
40ެމި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ . ފަސްދާނުލެވިފައިވާ ޒިޔާރަތް އެބަހުއްޓެވެ  18.6×29މިސްކިތުގެ ބޮޑު މިނަކީ .  ވަރަކަށް މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެއެވ

.ހޯޑެއްދޫ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ތާރީޚެއް އެގެންނެތް އެތަށް ސަތޭކަ އަހަރުވެފައިވާ ހިރިގަލުގެ މިސްކިތެކެވެ. ފޫޓްއެވެ
ހުކުރު މިސްކިތް ނޑެއްދޫ. ގދ ހޯ ޢިމާރާތް 92

މިހާރު މިމިސްކިތްތައް މިހާރު 
މަރާމާތުކުރުން ބޭނުންވަނީ 

ވަށައިގެން ހަދައިފައިވާ ފެންޑާގައި 
-ޖަހާފައިވާ ޓިނުބަދަލް ކުރުމަށް 

ފުރާޅުގެ ޓިނު . ރުފިޔ25000ާ/
. ރުފިޔ35000ާ-/ބަދަލުކުރުމަށް 

މިމިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި 
ލިޔެލާޖަހާފައިވާ ތަންތަން 

ސާފުކުރުމުގެ ފަންނީ މީހުންގެނެސް 
އެތަންތަން ރަނގަޅުކުރުމަށް 
-އަންދާޒާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި 

 ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 60500/
އަދި ހިރިގަލުގައި ހަލާކުވެފައިވާ 

-ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށް 
މިސްކިތް . ރުފިޔ15000ާ/

-ދޮރުތަކުގައި ހުރި މަރާމާތައް 
މިސްކިތުގެ . ރުފިޔ20000ާ/

އެތެރޭގައި އަޅާފައިވާ ތަޅުމުގައި 
ކެޑިފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށް 

ރުފިޔާ ދާނެކަމަށް 10000-/
: -މުޅި ޖުމްލަ. ލަފާކުރެވޭ

1989ެމި މިސްކިތް ވަނީ . މި ރަށުގައި ހުރި ހުކުރު މިސްކިތަކީ ވަރަށް އާޘާރީ މިސްކިތެކެވެ އަލްފަޤީޙު .  ވަނަ އަހަރު މަރާމާތުކުރައްވާފައެވ
މި މިސްކިތުގެ ހަރިންމާ ފާރުގެ އެއްބައި މިހާރު . ގެ ޒިޔާރަތް މި މިސްކިތް ކައިރީގައި ވެއެވެ (ވާދޫ ދަންނަކަލޭފާނު)މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން 

. މިމިސްކިތަކީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ކިޔާ ބޭކަލަކު ވާދޫ އަށް ދުރުވެ ބިނާ ކުރެއްވި މިސްކިތެއް. ވަނީ އެޅިގަލާއި ސިމެންތިން ރާނުއްވައިފައެވެ
 ބައެއް ބައިކޮށް ހަދައިފައިވާ 03 ބައެއް ބައިކޮށް އެއްމެ ކުރީބައިގަވެސް 03އަދި .  ފޫޓެއެވ23ެ×59އަދި މިމިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

މިމިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ހިރިގަލުގައި އަކުރުކަޑައި މިސްކިތު އެތެރޭގައި ތަބުތައްހަދާ ލަކުޑި ބޮޑެތިބެރިން ލާޖަހައި ކުރެހުން . މިސްކިތެކެވެ
ވާދޫ  މީހުން . މިމިސްކިތަކީ ގދ. ބޭނުންކޮށްގެން ކަން ސާބިތުވާން އެބަހުރި މިމިސްކިތް ހިޔާ ކޮށްފައިވަނީ އީޓާއި ދަގަޑު ޓިނު ހިމަނައިގެންނެވެ

މިމިސްކިތް ވާދޫގައި ބިނާ ކުރި ތާރީޚެއް އެގެން ނެތް . ވަރަށްގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ހުކުރުކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ
.ވެދާނެއެވެ (އެއްގަރުނަވަރު) ވަރަކަށް އަހަރު 100ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިބިނާއަށް ގާތްގަޑަކަށް 

ހުކުރު މިސްކިތް ވާދޫ. ގދ ޢިމާރާތް 93

. މި ރަށުގައި ގާމިސްކިތް ކިޔާ އާޘާރީ މިސްކިތެއްވެސް ހުރެއެވެ ގާމިސްކިތް ވާދޫ. ގދ ޢިމާރާތް 94



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

މި މިސްކިތުގެ . މި ރަށުގައި ހުރި ވަރަށް އާޘާރީ އެއް މިސްކިތަކީ، މި ރަށުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވުނު ކަމަށް ބުނެވޭ ގެން މިސްކިތެވެ
އެހެންކަމުން މި ތަނުގައި ރާއްޖެ . މި މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައި ހުރީ ޤިބްލައަށް ނޫނެވެ. ގޯތިތެރޭގައި ޒިޔާރަތްތަކާއި ބިސްތާނުތައް އެބަހުއްޓެވެ

އަދި އިސްލާމްވުމަށްފަހު މި ތަނުގައި އެ ބިންގަލުގެ މަތީގައި މިސްކިތެއް އެޅީ ކަމަށް . އިސްލާމްވުމުގެ ކުރީގެ ބިނާއެއް ހުރި ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ
މި ވެޔޮ މިހާރު . މި މިސްކިތުގެ ކައިރީގައި އާޘާރީ ވެވަކާއި ޒިޔާރަތެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މި މިސްކިތުގައި ހުރީ ދަމާ ދޮރެކެވެ. ލަފާކުރެވެއެވެ

ެ  ގައި 500އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މީލާދީން . ވަނީ ވަށައިގެން ޗެންޗޭނު ޖަހައި ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވ
ެ. ފުވައްމުލަކުގައި ބުޑިސްޓުދީން އޮތެވެ އެއީ ފުވައްމުލައް . އެއިރު ބިނާކުރި މޮނާސްޓްރީގެ ބައެއްގައި ގެންމިސްކިތް އިމާރާތް ކުރެވިފައިވެއެވ

އިސްލާމް ދީނަށް އެނބުރުމަށްފަހު ބިނާކުރެވުނު ފުރަތަމަ މިސްކިތްކަމަށާއި، އެމޮނާސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ހަވިއްތަ އާއި ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ 
ެ މިމިސްކިތް . ގެން މިސްކިތަކީ ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި އެންމެ ޤަދީމީ މިސްކިތެވެ. ބިންގައު ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވ

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް އިސްލާމްދީނަށް ގޮވާލެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި އައްޑުއަތޮޅު މީދޫ އަބޫބަކުރު . ބިނާކުރެވުނު ތާރީޚެއް އެގޭކަށް ނެތެވެ
އެހެން ކަމުން މިމިސްކިތަކީ ފުވައްމުލަކުގައި އޭރުތިބި މީހުން . ނާއިބު ކަލާގެފާނުގެ ބިސްތާނު ވަނީވެސް މި މިސްކިތުގައި ކަމަށް ބުނެވެއެވެ

 3މިމިސްކިތް . އަދި މިގޮތަށް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. އިސްލާމްވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ މިސްކިތަށް ވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
. މިހާރު ހުރި މިސްކިތުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން އެފަދަ ނިޝާންތަކެއް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ފަހަރުގެ މަތިން ކުޑަކުރެވުނު ކަމަށް ބުނެވެއެވެ

އަދި . މިމިމިސްކިތަކީ ކުރީ ޒަމާނުގައި ހުކުރު ނަމާދާއި އީދުނަމާދު ފަދަ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ނަމާދުވެސް ކޮށްއުޅުނު މިސްކިތެކެވެ
 1378ބުނެވޭ ގޮތުގައި މިމިސްކިތް ބިނާކުރެވުނީ . މިމިސްކިތަށް ޢީދު ނަމާދަށް ގޮސް އުޅުނު މީހުން މިވާހަކަ ކިޔާ ދީފައި އެބަހުއްޓެވެ

.އަހަރުގެވެސް ކުރިންނެވެ

ގެން މިސްކިތް ފުވައްމުލައް. ޏ ޢިމާރާތް 95

މި މިސްކިތުގެ . މިހާރު މިމިސްކިތް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެފައެވެ. މި މިސްކިތަކީވެސް ވަރަށް އާޘާރީ މިސްކިތެކެވެ
މި މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުން ޚާއްޞަކުރެވޭ އެއް މަހާނައަކީ . ހަރިންމަ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވީ ހަތަރެސްކަން ވެވެއް އެބައޮތެވެ

އެ )ބުނެވޭ ގޮތުގައި މީނާއަކީ ފުވައްމުލަކުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ވާރުވެރިޔާ . ދޮންސިއްތީބު ކިޔުނު ބޭކަނބަލެއްގެ މަހާނަ ކަމަށް ބުނެވޭ މަހާނައެވެ
 އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށް ބޮޑު 300ގާތްގަޑަކަށް . ގަލު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް( އާނުން ކަޑާފައިވާ ގާތައް)ވެލިގާ . އެވެ (ޒަމާނުގައި އަތޮޅުވެރިޔާ

. މިސްކިތަކީ ރަށުގައި ހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އާސާރީ އެއް މިސްކިތެވެ. ކަތީބު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަހްމަދު މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ
ވަނައަހަރު އާބާދުވިއިރު ބިނާކުރެވުނު މިސްކިތެއްކަމުގައި . މ1555  ވަނަ ފަހަރަށް ފަޅުވުމަށްފަހު 2ފުވައްމުލައް .  މ1550މިމިސްކިތަކީ 
މިމިސްކިތަކީވެސް ވެލިގަލުން ނުވަތަ . މިމިސްކިތް ބިނާކުރެއްވި ފުވައްމުލަކު ބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ ޢަލީ އަޑަފިކަލޭގެފާނެވެ. ބުނެއުޅެއެވެ

ނޑައިގެން ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ ނޑައިގެން ހަދާފައިވާ ވެވެއް ހުރެއެވ15ެމިމިސްކިތާއި . އާނުކަ ނަމަވެސް .  ފޫޓް ހިސާބުގައި އާނުކަ
ބުނެވޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ވާރުވެރިޔާ . ވެވުގެ އެތެރެއަށް ފަސްއެޅުމަށްފަހު އެތެރޭގައި ވަނީ ފެންވަޅެއް ބަހައްޓާފައެވެ

. މ1550މިމިސްކިތަކީ . ކަމުގައިވާ ފުވައްމުލަކު ގަލްއަޑިގެދަރި ދޮންސިއްތީބޫ ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީވެސް މިމިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުގައެވެ
.ވަނަ އަހަރު އާބާދުވިއިރު ބިނާކުރެވުނު މިސްކިތެއްކަމުގައި ބުނެއުޅެއެވެ. މ1555 ވަނަ ފަހަރަށް ފަޅުވުމަށްފަހު 2ފުވައްމުލައް 

ކެޑޭރި މިސްކިތް ފުވައްމުލައް. ޏ ޢިމާރާތް 96

ހުކުރު މިސްކިތް ގަން. ސ ޢިމާރާތް 97



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

ވަނަ އަހަރު ސުވާސްތީ ސްރީ މަތަމަހާ ސިރީބަރިކު ސަފުރަހާނަ ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ދަނާލަ  ވީރަ ސިންގަނަވަރަންނަ ކީރިތި އައުދާނަ 1077ހިޖުރައިން 
ނޑޭރި އަޅާގެފުތް އަދަރަހިން  އަޅާ އައިސް ވެދުން 19ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން ގެ   ވަނަ އަހަރު އެރަދުންގެ އަރިއަހަށް އައްޑުއަތޮޅު މީދޫ ވަތަބަ

އޭގެ . ހިތަދޫ ކޮރުވަލެވެ ކިޔާތަނެވެ. ބަރުތީލަކޮށް އެއަޅާ ފުދިގެން ދިޔައިރު އެއަޅުތަކުން ކައިބޮއި  ތިބުމަށް ޝުޖާޢީ މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ދަރުމަކުރެއްވީ ސ
ެ ތަކުރުފާނު . ފަހުން އެރަދުން އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެއަދަރަހިން އަޅާއާއި އޭނާގެ ދަރިން ދެންނެވީ މިސްކިތެއް ބިނާ ކޮށްދެއްވުމަށެވ

. މިސްކިތެވެ (ހަމައެކަނި ހިތަދޫގައި ހުރި)މިސްކިތަކީ މިއަތޮޅުގައި ހުރި އެންމެ އާޘާރީ އަދި ބަލާބެލުމަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަސްލަށް ނުގެނެވި ހުރި 
މިގޮތުން .  އާއި އެރަސްގެފާނުގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ މަހާނަތައް ވެއެވ10ެ ވަނަ އަލިރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޙަސަން 07މިމިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުގައި 

.އަނބިކަނބަލުން ކިލަވެތި އައިސާމަނިކެއާއި ކާފަ ދަރިކަލުން ބަޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނާއި އަލިމަނިކުފާނާއި އަލިމަނިކުފާނުންގެ މަހާނަތައް ވެއެވެ

ތަކުރުފާނު މިސްކިތް ހިތަދޫ. ސ ޢިމާރާތް 98

ހިތަދޫ މެދު މިސްކިތް ހިތަދޫ. ސ ޢިމާރާތް 99

އެއީ މިހާރުވެސް ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ނަމުން . ހިތަދޫ އަލުން ބިނާކުރައްވައި އާބާދުކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި ބިނާއަކީ ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތެވެ. ސ
1058ެމިމިސްކިތް ބިނާ ކުރައްވައި ނިންމެވީ ހިޖުރައިން . މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބިނާއެވެ  ވަނަ އަހަރު އިސްކަންދަރު 1074.  ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅުގައެވ

މިއާކޮށްދެއްވި  ފަތުގައި ކުރިން ދެއްވި ބޯގައިގެ އިތުރަށް މިސްކިތް ހުރިތަނުން . މަހާރަދުން ހިތަދޫ މާމިސްކިތް ފަތް އާކޮށް މަރާމާތުކޮށް ދެއްވިކަން އެގެއެވެ
200ެ .އެތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ ފޫރުއްބައިން މޫދަށް ދަކުސަނައިން ރަސްގެދަރާއި އިންވެ ކޮށިމަގުން ބަންޑާރަ މޫދަށެވެ.  ބުމަ ބިމާއި މެދުރަށޭ ކިޔާތަން ދެއްވިއެވ

ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތް ހިތަދޫ. ސ ޢިމާރާތް 100

 232ކޯގަންނު މިސްކިތަކީ ބޮޑުމިނުގައި .  ވަނަ އަހަރުގެތެރޭ ބިންގާއެޅުނު މިމިސްކިތް އިމާރާތްކޮށްދެއްވީ ކެއުޅާރާއި ކަޅިހާރާއި ދެބޭންނެވ800ެހިޖްރީން 
18ެއަކަފޫޓު ހުންނަ ޖާގައިގެ ގޮތުން  . މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ މިސްކިތެކެވ ކޯގަންނު މިސްކިތް މީދޫ. ސ 101

ބޯދާ މިސްކިތަކީ .  ވަނަ އަހަރުގެތެރޭ ބިންގާ އެޅުނު މިމިސްކިތް އިމާރާތްކޮށްދެއްވީ ހެނެއިކަމަނާރާއި ފުވައްމުލަކު ކަތީބު ކަލޭގެއާއި ދެބޭންނެވ806ެހިޖްރީން 
15ެ އަކަފޫޓް ހުންނަ ޖާގައިގެ ގޮތުން 128ބޮޑުމިނުގައި  . މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ މިސްކިތެކެވ ބޯދާ މިސްކިތް މީދު. ސ 102

.  ވަނަ އަހަރުގެތެރޭ ބިންގާ އެޅުނު މިމިސްކިތް އިމާރާތްކޮށްދެއްވީ އައްޑޫ މީދޫ ފަންނިއަރު ދޮން އީސާކަލޭގެ އާއި މާވަޑިތަކުރާއި ދެކަލުންނެވ820ެހިޖްރީން 
12ެ އަކަފޫޓް ހުންނަ ޖާގައިގެ ގޮތުން 136އަތަރާ މިސްކިތަކީ ބޮޑުމިނުގައި  . މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ މިސްކިތެކެވ އަތަރާ މިސްކިތް މީދޫ. ސ 103

ނޑިޔާރު  ހިރިގަލުން ހަދާފައިވާ ފަ
މިސްކިތް ވަރަށް ބޮޑަށް 

-ހަލާކުވެފައިވާތީ މަރާތުކުރުމަށް 
ރުފިޔ50000ާ/

 ވަނަ އަހަރު ބިންގާއެޅުނު މިމިސްކިތް ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވީ ފުވައްމުލަކު ދޮރުބައިގެދަރު ޙަސަންނާއިބު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޤާޟީ މުޙައްމަދު 990ހިޖްރީން 
ނޑިޔާރު ތަކުރުފާނެވެ (ޤާޟީ މުޙައްމަދުލް ކަބީރު)ޝަމްސުއްދީން  ނޑިޔާރު މިސްކިތަކީ ބޮޑުމިނުގައި . އައްޑޫ ބޮޑު ފަ  އަކަފޫޓު ހުންނަ  ޖާގައިގެ 248ފަ

20ެގޮތުން  . މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ މިސްކިތެކެވ

ނޑިޔާރު މިސްކިތް ފަ މީދޫ. ސ 104

ދުނިޔޭގައި އުޅުއްވި  ( އަތޮޅު ވެރިކަން ހުޅުދޫގައި ކުރެއްވ4ިދެކުނު )ދީދީ هللا  އަހަރު ކުރިން ހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅުއްވި ހުޅުދޫ ވާރުގޭ ދީދީގެ އަބްދ90ުމީގެ 
ލަފާކުރެވޭ . އެމިސްކިތަކީ އިމާރާތް ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހުރި ހަމައެކަނި ހުޅުދޫގައި ހުރި މިސްކިތް. އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތެއް

 އަހަރ90ުތާރީޚަކީ 
ދީދީ މިސްކިތްهللا ޢަބްދު ހުޅުދޫ. ސ 105



މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް އާއި 
ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ކުރު ތަފްޞީލް ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ީ ކެޓަގަރ ު ނަންބަރ

 
ނޑިވަރު މިސްކިތަކީ ވަރަށް އާޘާރީ މިސްކިތެކެވެ ދޫދޫމަތިން ވާރުތަވަމުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި ބުނަނީ، ޢަރަބީން . މި ރަށުގައި ހުރި ދަ

ދުނިޔޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް އުޅުނު ދުވަސްވަރު، މި ރަށު ފުށްޓަރު ފަރާތުގައިވާ ޙަޖަރު ކިޔާ ތަނަށް ނަވެއް އުރުމާއި ގުޅިގެން، އެ 
ނޑިވަރު މިސްކިތުގައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި މީގެ މީހުން ވާ ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. ނަވުގެ މީހުން މަރަދޫގައި ވަޒަންވެރިވެ އުޅެންފެށީ ކަމަށެވެ އެ . ދަ

ނޑިވަރު މި މިސްކިތުގައި 7ގަމުގެ ކަނބޯ ކިޔާ މީހެއްގެ . ނަވުން ވަޑައިގަތް ޢިލްމުވެރިޔެއްގެ ގާތަށް  ކިޔަވަން އައި، ސ  ކުދިން ދަ
މި ރަށުގައި ބިޔަ ދިއްގާ ގަހާއި، :- މި މިސްކިތް އެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ކިޔައި އުޅެއެވެ.  ވަޅުލެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެވެއެވެ

ނޑަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، މި ރަށު ސަންފާގޭ ކޮއްޔާ ބިޔާ  ނޑި ކަ މަރުޙޫމް އިބްރާހީމްފުޅު، )ބިޔަ ކަނދު ގަސްތައް ހެދިފައިވާ ވަލުތެރޭގައި، ދަ
އެ ތާނގައި ހުރި ގަސްތައް އޭނާ ކޮށައި، އެ މިސްކިތުގެ . އަށް ޒިޔާރަތްތަކަކާއި، މިސްކިތެއްގެ ގާފޮޅެއް ފެނުނެވެ (މަރަދޫ. ކަރަންކާގެ ސ

ނޑިފަނުން މިސްކިތެއް ބިނާކުރިއެވެ އެ . އެ ގޮތުން، މި ތާނގައި ހުރި ޒިޔާރަތްތައް އާބާދުކޮށްގެން ގެންގުޅެން ފެށީއެވެ. ގާފޮޅުމަތީގައި ދަ
މި . ދުވަސްވަރުގެ އާދަކާދައިގެ ގޮތުން މި ޒިޔާރަތްތައް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މަޝްހޫރުވެ، ނަދުރު ބުނުން ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގަން ފެށިއެވެ

1970ެމިސްކިތުގައި ރޯދައަށް ތިބުމާއި، ޒިޔާރަތްތަކަށް ނަދުރު ބުނުމުގެ ކަންތައް  މިފަދައިން .  ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިނގަމުން ދިޔައެވ
ނޑިވަރު ޒިޔާރަތް މަޝްހޫރުވެ، އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު  މީހުންގެ އިޙުތިރާމާއި، އިޢުތިޤާދާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައް ވަމުންދާ ކަމަށް ބެލެވި، ދަ

ެ (ތިނެއް)ޝަމްސުއްދީން  މި . ގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ސަރުކާރުންވެސް ޒިޔާރަތްތަކަށް ކަފި ދިދައާއި ދުން ދެއްވަމުން ގެންދަވައިފައިވެއެވ
މި . ތާނގައި ވާ ބިސްތާނުގެ ތެރޭގައި ޤާދިރުކަލޭގެފާނު ކިޔުނު ބޭކަލެއްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިހާރަނި ގެ މަހާނަ ވާ ކަމަށް ބުނެވެއެވެ

ނޑިވަރު މިސްކިތުގައި ކަމަށްވެއެވެ މި މަހާނަގަލަކީ ވަރަށް . އައިހާރަނި ވިހަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ނިޔާވުމުން، މީނާ ވަޅުލައިފައިވަނީ ދަ
ނޑިވަރުގައި މިހާރުވެސް މި ބިސްތާނު އެބަހުއްޓެވެ. ރީތިކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގަލެކެވެ . ދަ

ނޑިވަރު މިސްކިތް ދަ މަރަދޫ. ސ ޢިމާރާތް 106

 
މިމިސްކިތް އެކި ދުވަސްވަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތެޅިގަލުން . ހިރިގާ މިސްކިތަކީ، އިހުޒަމާނުގައި ހިރިގަލުން ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ

އެއީ، .  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވ1977ެމި މިސްކިތް ރޫޅާލީ މީލާދީން . މިމިސްކިތް ރޫޅާލާއިރު ހުރީ ތެޅި ގަލުން ރާނާފައެވެ. ރާނާފައިވެއެވެ
.  ގައި ވަނީ ނައްތާލެވިފައެވ2002ެ މާރޗް 24މި މިސްކިތުގެ ގައުފޮޅު . މާމިސްކިތާއި ދެ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހުރުމުން ކަމަށް ވެއެވެ

މި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި އިހަށް އޮތް ބޮޑުވެޔޮ މިހާރު ވަނީ ގައު އަޅާ . ނަމަވެސް ބައެއް މަހާނަތައް މި ތާނގައި އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ
ެ. ފޮރުވާފައެވެ އެ ވެވުގެ ތެރެއަށް އަޅައިފައިވަނީ، އިހަށް މި ރަށުގައި ހުރި ދަންނަގޭ . ވެޔޮ ފަސްލީ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުވަސްވަރުގައެވ

އެ ޒަމާނުގައި ކުދިންގެ ގައިގާ ބިހި، ނުވަތަ . މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުގައި ހުރި ބިޔަ މަހާނަ ގާތަކެއް ކަމަށް މިހާރުގެ މުސްކުޅިން ބުނެއެވެ
މިވެޔޮ ހުރިތަނަށް . ގައިގެ ހަން ކުރަކިވާ ފާޑުގެ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، މި ވެވުން ފެންވެރުމުން ފަސޭހަވެ މުޅިން ރަނގަޅުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ

ކިޔާ " ގަރާމުލި"މި ތަނަކީ، އެއިރު . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަޅުހިއްކުމުގެ ތެރޭގައެވެ. މ1996އެއީ . މިހާރުވަނީ އިތުރަށް ފަސްއެޅިފައެވެ
ޤަބުރުސްތާނުގެ ބޮޑު ބައެއް އެއިރު ގިރައިގެން ގޮސްފައި ވުމާއެކު ފަޅުހިއްކި ދުވަސްވަރު އެ ތަން ވަނީ . ގިރެމުންދާ ސަރަޙައްދެކެވެ

ހިރިގާ މިސްކިތަކީ، މި ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތު ފޭދޫއާއި މި ރަށާއި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ޙަޖަރު ކިޔާ ތަނަށް އުރުނު ނަވަކުން އައި . ފޮރުވިފައެވެ
މިރަށާއި އަދި ކައިރީގައިވާ . ޢަރަބި ބައެއް މި ރަށުގައި ވަޒަންވެރިވެ އުޅުނު ސަރަޙައްދުގައި ބިނާކުރި މިސްކިތެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވެއެވެ

ޙަޖަރަށް މިރަށުގެ އިހުގެ . އެވެ" ސަވާޙިލު"އަނެއް ރަށަށް ކިޔަނީ . އެވެ" ޙަޖަރު"އެއްރަށަށް ކިޔަނީ . ރަށްރަށަށް ކިޔާފައިވަނީ އަރަބި ނަންނަމެވެ
. އެވެ" ނާ އުރުނު ޙަޖަރު"މީހުން ކިޔައި އުޅުނީ 
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