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` 

 

 ުރފު ަތޢާ 

 

ކާއި އަދި ލިޔެފައިވާ ފޮތްތަ ބަހުން  އަދި އިނގިރޭސި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން ދިވެހި

ވަނަ 2021ފޮތެކެވެ. މި ބިބްލިއޮގްރަފީގައި ހިމެނެނީ  އެކުލެވިފައިވާ ފިކް މަޢުލޫމާތު ގެ ބިބްލިއޮގްރަ ރެވޭ ފޮތްތަކު ކުދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢު

 ފޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. އަހަރު ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް އަލަށް ލިބުނު

 

 މަޢުލޫމާތު އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބިބްލިއޮގްރަފީގައި 

 

ވަނަ 23"ގެ ސްކީމް  ކްލެސިފައި ކުރެވިފައި ވަނީ "ޑުވީ ޑެސިމަލް ކްލެސިފިކޭޝަން އްމި ބިބްލިއޮގްރަފީގައި ހިމެނޭ ފޮތްތަކުގެ މާއްދާތަ

" 2ެއމެރިކަން ކެޓެލޮގިންގ ރޫލްސް -ންގްލޯ އެޑިޝަނާއި އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ފޮތްތަކުގެ ބިބްލިއޮގްރަފިކް ރިކޯޑްސް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ "އެ

)(AACR2 .ެއާއި އެއްގޮތަށެވ 

 

ވަނަ 23: މިބައިގައި ހިމެނޭ ފޮތްތަކުގެ މާއްދާތަކަށް ކްލެސިފައި ކުރެވިފައިވަނީ "ޑުވީ ޑެސިމަލް ކްލެސިފިކޭޝަން"ގެ  މާއްދާތަކުގެ ބައިތައް 

އެމެރިކަން ކެޓަލޮގިންގ ރޫލްސް -އޮގްރަފިކް ރިކޯޑްސް އެކުލެވިފައިވަނީ " އެންގްލޯ އެޑިޝަނާއި އެއްގޮތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފޮތްތަކުގެ ބިބްލި

2 "(AACR2)  .ެއާއި އެއްގޮތަށެވ 

 

ފޮތް ލިޔުނު ފަރާތް އަދި ފޮތް އެކުލަވާލުމުގައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހިއްސާވެފައިވާ  އެންޓްރީތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް:

ބަރާއި ފޮތުގެ ންގެ ނަން، ފޮތް ޝާއިޢުކުރި ރަށާއި، ތަން އަދި އަހަރު، ފޮތުގެ ފިޒިކަލް ޑިސްކްރިޕްޝަން (ޞަފްޙާ ނަފަރާތްތައް، ފޮތު 

ބަރެވެ. ންބަރު، ފޮތުގެ އަގު، އަދި ފޮތުގެ ކަވަރުގެ ބާވަތާއި، އައިއެސްބީއެން އަދި އެކްސެޝަން ނަ ންމިން)، ސިލްސިލާ ނަމާއި ނަ

 ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އެބްރިވިއޭޝަންސްގެ ލިސްޓެއް މިފޮތުގައި އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.މިއެންޓްރީތަކުގައި 

 

މެއިން އެންޓްރީގެ އިތުރުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިންޑެކްސްތައް ބަހާލެވިފައިވާނީ ފޮތް ލިޔުނު ފަރާތްތައް، ފޮތުގެ ނަން، ފޮތް  އިންޑެކްސް:

 ސިލްސިލާތައް، ބައްދަލުވުންތައް އަދި މާއްދާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.، އުފެއްދި މުއައްސަސާ، ފޮތް ޝާއިޢުކުރި ފަރާތް
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 ބްަސކޮާށރު 
 
 

 ތުނިކަރުދާސް            ތކ. 
 ސެންޓެމީޓަރ ސ.މ.          

 ޞ.             ޞަފުޙާ
 ހަރު ކަރުދާސް       ހ.ރ.

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ބުކް ނަންބަރު    އައި.އެސް.ބީ.އެން 
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 މާއްާދަތުކގެ ަބިއ (މިެއްނ އްެނޓްރީްސ)

200 Religion 
Islam 297 

29

  

 ޚާން، ވަހީދުއްދީން    

  ، މާލެ : ދިވެހި ޕަބްލިޝިންގް ގުރޫޕް –ކަލާނގެ ހޯދުމުގައި / ޚާން، ވަހީދުއްދީން.    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  -ސ.މ.   18؛ޞ. :  44 - .2019   

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

 9789991575940 އައީއެސްބީއެން :   

 /40-ތކ.    

   000052-2021-NL  

297 

 

 ޣަޒާލީ، އަލް އިމާމު

 މާލެ : –ކުށުން ރައްކައުތެރިވުން / އަލް އިމާމުލް ޣަޒާލީ ؛ ތަރުޖަމާ : ހަސަން ހަމީދު.    

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް  -ސ.މ.   18؛ޞ. :  119 - .2020، ހަސަން ހަމީދު   

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

 9789991511795 އައީއެސްބީއެން :   

 /40-ތކ.    

   000053-2021-NL 

297 

 
 

 ވަޙީދު، މުޙައްމަދު 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް މާލެ :  –ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތު / މުޙައްމަދު ވަޙީދު.     

ރޒް      މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް   –ސ.މ.  21ޞ. ؛  325 –. 2020 ،އެފެއާ

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

 9789991584140އައީއެސްބީއެން :     

 -/100ތކ.     

   NL-2021-000040  
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 Koran and Hadith 297.12 

297.12 

 

  

 ބިންهللا ޢަބްދުއްބާޒް، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން 
 / ބާޒް، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ގެ ސުންނަތައް ޢަމަލުކުރުމުގެ ވާޖިބުތައް ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسْولُ    
  މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް  –މަދު. ތަރުޖަމާކުރީ ؛ އިސްމާއިލް މުހައް؛   ބިންهللا ޢަބްދުއ   
   ކުތުބުޚާނާއަށް ޤައުމީ މިއީ -ސ.މ.  25ޞ. ؛  35 –. 2018– ،އިސްލާމިކް އެފެއާޒު   
 .އެއްޗެކެވެ ލިބިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޖަމާކުރުމުގެ ތަކެތި   
 :  އައީއެސްބީއެން   

 -/12ތކ.    
   NL-2021-000047       

 Fiqh 297.14 
297.14 

 

 

 އަލް ފައުޒާން، ޞާލިހް ުބން ަފއުޒާން

    / ޞާލިހް ބުން  ކޮށްދޭ ަކމެއްދީނުގެ ފިޤުހުވެރިއަކަށް ވުމަކީ ފިތުނަތަކުން ރައްކާތެރި  

މާލެ : މިނިސްޓްރީ  –ތަރުޖަމާކުރީ ؛ މޫސާ އަންވަރު ހަަސން. ؛  ފައުޒާން އަލް ފައުޒާން، 

މިއީ ޤައުމީ  -މ. .ސ 21ޞ. ؛  159 –. 2018އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު، 

 ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 އައީއެސްބީއެން :   

 -/40ތކ.    

    NL-2021-000017 

297.14 

 

 ފައުޒާން، ޞާލިހް ުބން ފައުޒާން ލއަލް

  ؛   / ޞާލިހް ބުން ފައުޒާން އަލް ފައުޒާން މުސްލިމަކު ކާފަރުކުރުމާއި އޭގެ އިންތައް   
، އެފެއާޒު މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް –ތަރުޖަމާކުރީ ؛ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު. 

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ  -ސ.މ.  21ޞ. ؛  63 –. 2018

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 އައީއެސްބީއެން :    

 -/20ތކ.    

    NL-2021-000046  
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297.14 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

   31ޢިލްމުވެރިންގެ ފުރަތަމަ މަހާސިންތާ އަށް ޢިލްމުވެރިން ހުށަެއޅުއްވި ކަރުދާސް :    

 / މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  [2015]ޖެނުއަރީ  01 - 2011ޑިސެމްބަރު    

    30ޞ. ؛  161 –. 2018މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،  –.    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ  -ސ.މ.    

 އެއްޗެކެވެ.   

  9789991564272އައީއެސްބީއެން :    

 -/40ތކ.    

   NL-2021-000039 

 

 Tawhid (Unity of God) 297.2113 
297.2113 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 / މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ދެކޮޅުވެރިކަން ނައްތާލާ އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުން    

 21ޞ. ؛  63 –. 2018މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،  –އެފެއާޒް.    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ -ސ.މ.    

 އެއްޗެކެވެ.   

 އައީއެސްބީއެން :    

 -/20ތކ.    

NL-2021-000027   

 Eschatology 297.23 
297.23 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި އާޚިރަތް : މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވުން / މިނިސްޓްރީ އޮފް    

  12 -. [?201] ،މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް –އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.    

 ސ.މ. 21؛ ޞ.    

 އައީއެސްބީއެން :   

 -/10ތކ.    

  NL-2021-000001   
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Islam and secular disciplines 297.26 

297.26 

 

 ވަޙީދު، މުޙައްމަދު 

  21ޞ. ؛  69 –. 2013 ،]ޝ. ނ. [މާލެ :   –/ މުޙައްމަދު ވަޙީދު.  2ހަދިޔާ    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ  –ސ.މ.    

 އެއްޗެކެވެ.   

 9789991587608އައީއެސްބީއެން :    

 -/20ތކ.    

NL-2021-000042    

   

 Pillars of Islam (Pillars of the Faith) 297.31 
297.31 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މުހިއްމު ރުކުން އީމާންކަން / މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް    

 ؛ ޞ.  35 -. ] 2015 [، މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް –އެފެއާޒް.    

 ސ.މ. 21   

 އައީއެސްބީއެން :   

 ތކ.    

NL-2021-000016    

 Sacred Places and Pilgrimages 297.35 
297.35 

 

 އަޙްމަދު، އިބްރާހިމް
  މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް  –/ އަޙްމަދު އިބްރާހިމް.  މައްކާގެ މުޤައްދަސް ތަންތަން  
 ކުތުބުޚާނާއަށް ޤައުމީ މިއީ -ސ.މ.  21ޞ. ؛  60 –. 2012، އިސްލާމިކް އެފެއާޒު  
 .އެއްޗެކެވެ ލިބިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޖަމާކުރުމުގެ ތަކެތި  

 :  އައީއެސްބީއެން  

 -/20ތކ.   

NL-2021-000030   
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 Hajj 297.352 
297.352 

 

 ޒިޔާދު، އަޙްމަދު
  މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  –/ އަޙްމަދު ޒިޔާދު.  ޙައްޖާއި އުމްރާއަށް މަގެއް   

    ތަކެތި ކުތުބުޚާނާއަށް ޤައުމީ މިއީ -ސ.މ.  21ޞ. ؛  58 –. 2018އެފެއާޒު،    
 .އެއްޗެކެވެ ލިބިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޖަމާކުރުމުގެ   
 :  އައީއެސްބީއެން   

 -/20ތކ.    

NL-2021-000024    

297.352 

 

 ޚާލިދު، އަޙްމަދު ބިން

   ތަރުޖަމާކުރީ ؛ ؛  / އަޙްމަދު ބިން ޚާލިދު،   ޖަމްރާއަށް ހިލައުކުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތް    

 15 –. 2018މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،  –އަޙްމަދު އިބްރާހިމް.    
  ޤާނޫނުގެ ޖަމާކުރުމުގެ ތަކެތި ކުތުބުޚާނާއަށް ޤައުމީ މިއީ -ސ.މ.  21ޞ. ؛     

  . އެއްޗެކެވެ ދަށުން ލިބިފައިވާ    
 :  އައީއެސްބީއެން    

 /12-ތކ.      

NL-2021-000032     

297.352 

 

 ޤަރްޟާވީ، ޔޫސުފުލް

 ތަރުޖަމާކުރީ ؛؛  / ޔޫސުފުލް ޤަރްޟާވީ،  ސުވާލާއި ޖަވާބު  100ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ގެ    

  –. 2015މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،  –އިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫސާ.    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  -ސ.މ.  21ޞ. ؛ 352   

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ދަށުން   

 އައީއެސްބީއެން :    

 -/100ތކ.    

   NL-2021-000031 

Sermons and Preaching  297.37 

297.37 

 

 މުޖާހިދު، ޔާސްމީން

    މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް  –ގެ ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކުރާށެވެ / ޔާސްމީން މުޖާހިދު هللا   

 ސ.މ. 21ޞ. ؛  57 –. ]2015[އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،    

 -/20ތކ.    

   NL-2021-000015 
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297.37 

 

 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް

  –/ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.   2013އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ފަތުވާތައް    

  –ސ.މ.  21ޞ. ؛  17 –. 2013މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

 އައީއެސްބީއެން :    

 -/12ތކ.    

    NL-2021-000037    

Ṣalat (Prayer five times daily) 297.382 
297.382 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ال ةِ      / ތަރުޖަމާކުރީ ؛   ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައުކަމެއް ނެތް آل َجِدْٮَد فَي أَْحَكا ِم اصَّ
 . 2018މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،  –އިބްރާޙީމް ރަޝީދުު މޫޞާ.    
 ސ.މ. 21ޞ. ؛  81 –   
 9789991564265: އައީއެސްބީއެން   

 ތކ.    

    NL-2021-000021     

 Texts of prayers and meditations 297.3824 

297.3824 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 މާލެ :  –/ ތަރުޖަމާކުރީ ؛  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.  ނަމާދު ކުރާގޮތް   

 މ..ސ 21ޞ. ؛  41 –. 2017މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،    

 އައީއެސްބީއެން :   

 ތކ.    

             NL-2021-000019 

 Zakat 297.54 

297.54 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 މާލެ : –/ ތަރުޖަމާކުރީ ؛ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު. ޒަކާތުގެ ޙުކުމްތަކުގެ ޚުލާސާ    

 މިއީ  -ސ.މ.  21ޞ. ؛  156 –. ]2018[މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،    

 ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ޤައުމީ   

  9991595791އައީއެސްބީއެން :    

 -/12ތކ.    

    NL-2021-000012    
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297.54 

 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 އަޙްމަދު ފާރޫޤް ؛ / ތަރުޖަމާކުރީ  ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް ދިނުމަށް ބާރުލެވިފައިވާ މިންވަރު   
 ޞ. ؛ 38 –. 2010މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،  –މުޙައްމަދު.    

    ލިބިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޖަމާކުރުމުގެ ތަކެތި ކުތުބުޚާނާއަށް ޤައުމީ މިއީ -ސ.މ.  21   
 .އެއްޗެކެވެ   
  9991595813:  އައީއެސްބީއެން   

 -/12ތކ.    

   NL-2021-000022 
 

297.54 

 

 އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 –އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު. ؛ / ތަރުޖަމާކުރީ ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް ދިނުމުެގ އަދަބުތައް    

   -ސ.މ.  21ޞ. ؛  41 –. 2010، މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު   

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން  މިއީ   

 އައީއެސްބީއެން :    

 -/12ތކ.    

    NL-2021-000023 

 

297.54 

  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 / މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލުން ޒަކާތް ނެރުމާއި ޒަކާތް ބެހުން    

 21ޞ. ؛  53 –. 2018މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،  –އެފެއާޒް.    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ  -ސ.މ.     

 އެއްޗެކެވެ.   

 އައީއެސްބީއެން :    

 -/20ތކ.    

    NL-2021-000026 

297.54 

 

 އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް  –އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު. ؛ / ތަރުޖަމާކުރީ ޒަކާތާއި ޢަޤީދާ    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް -ސ.މ.  21ޞ. ؛  36 –. 2009އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،    

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

 9991595805އައީއެސްބީއެން :    

 -/12ތކ.    

    NL-2021-000020      
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 Leaders and their work 297.6 

297.6 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 މިނިސްްޓރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.  / ވާއިޡުންނާއި ޚަޠީބުންނާއި ިއމާމުންގެ އަތްމަތީފޮތް   

 ސ.މ. 21؛ ޞ.  34 -. 2015، އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމާލެ : މިނިސްޓްރީ  –   

 9789991564296އައީއެސްބީއެން :   

 -/10ތކ.    

    NL-2021-000014 

Prophet Mohamed -- Wives 297.642 

297.642 

 

 ނަސީމް، އާދަމް

 އާދަމް / އެންމެ މާތް ސާހިބާގެ ކައިވެނިފުޅުތަކުގެ ޙިކުމަތް : އުންމަތަށް ހުރި ރަޙުމަތް     

 ޞ. ؛ 148 –. 2020މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،  –ނަސީމް.     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  -ސ.މ.    21    

 އެއްޗެކެވެ. ލިބިފައިވާ    

 އައީއެސްބީއެން :     

 -/40ތކ.     

     NL-2021-000013   

Sahabah (Companions) 297.648 

297.648 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 މާލެ  –ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ރަސޫލު ބޭކަލުން / މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.    

 ސ.މ. 21؛ ޞ.  12 -. ] 201? [، : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް   
 -/10ތކ.    

    NL-2021-000002  

 Jihad 297.72 

297.72 

 

 އަލް ފައުޒާން، ޞާލިހް ުބން ަފއުޒާން

 ތަރުޖަމާކުރީ؛   ހް ބުން ފައުޒާން އަލް ފައުޒާން/ ޞާލިއިސްލާމްދީނުގައި ޖިހާދުގެ ދަރަޖަ    

  –. [2018]މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު،  –އިބްރާހިމް އަހްމަދު. ؛    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  -ސ.މ.  21ޞ. ؛  68   

 ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

 އައީއެސްބީއެން :    

 -/20ތކ.    

    NL-2021-000038 
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300 Social Sciences 

Maldives --and government)  PoliticsPolitical science ( 320.95495 

320.95495 

 

هللا ޞާދިޤު، އަބްދު  
  –. 2016، ]ޝ. ނ. [މާލެ :  –ޞާދިޤު. هللا / ޢަަބްދު  ސުވާދީވް އާއި ހަވަރުތިނަދޫ   

  ތަކެތި ކުތުބުޚާނާއަށް ޤައުމީ މިއީ -. މ.ސ 22: ކުލަކުރެހުން. ؛ . ޞ 259   
 .އެއްޗެކެވެ ލިބިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ގެެޖަމާކުރުމު   

 -/40ތކ.    
NL-2021-000007     

Executive messages, speeches, writings 352.328214 
352.328214 

 

 ޞާލިޙް، އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
 މާލެ : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ –ރިޔާސީ ބަޔާން / އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.    
 ތަކެތި ކުތުބުޚާނާއަށް ޤައުމީ މިއީ -ސ.މ.  21ޞ. ؛  50 –. 2021 ،އޮފީސް   
 .އެއްޗެކެވެ ލިބިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޖަމާކުރުމުގެ   
  -/20ތކ.    

NL-2021-000005, NL-2021-000006  
 

 Reading Comprehension strategies 372.47 

372.47 

 

 

 ފަހުމީ، ޙުސްނާ

ރޒްމާލެ :  –/ ޙުސްނާ ފަހްމީ.  1ވާހަކަ ދޭހަ       ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާ
 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ –ސ.މ.  30ޞ. ؛  60 –. 2019   

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

 -/20 ތކ.   

    NL-2019-000118 
 

Public policy issues in Education -- Maldives       379.5495 

379.5495 

 

The Maldives National University  
  Education in the Maldives: 1900-2015 : policies, themes and              
    outcomes \ Aishath Ali, Hassan Hameed and Lesley Vidovich –  Male’: 
  The Maldives National University, 2020. - 430 p. ; 23 cm. - This item  
   is received under Legal Deposit Law  
  ISBN: 9789991559933  
  Pc: 100/-   
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  NL-2021-000054, NL-2021-000055      

Public Policy issues in Education -- Maldives 398.210955 

398.210955 

 

 ޝިރާޒީ، އަބޫ މުޙައްމަދު މުސްލިހް އަލްދީން ބިން هللا އަބްދު

 هللا / އަބޫ މުޙައްމަދު މުސްލިހް އަލްދީން ބިން އަބްދު ފިނިފެންމަލުގެ ބަގީޗާގުލިސްތާނު :     
   ؛. : ޞ 282 - .2021  ،މާލެ : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ – ޝިރާޒީ    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ - .މ.ސ 23    
 އެއްޗެކެވެ.    
  : އައީއެސްބީއެން    
 /40-ތކ.     

    000057-2021-000056, NL-2021-NL      

600 Technology  

Sanitary Engineering  628 

628 

 

  

 އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ 

. 2020، މާލެ : އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ –އިޔާރސް / އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ.  25ރިހި     

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  -ސ.މ.  27ޞ. ؛  179ކުލަކުރެހުން. :  –    

    ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.  

 އައީއެސްބީއެން :  

 -/40ތކ.   

   NL-2021-000004               

   

 Divehi(Maldivian literature) --  Poetry 891.4891 
891.4891 

 

 މުޙައްމަދު، ޙަސަން ޝާކިރު 

 –. 2019، ]ޝ. ނ. [މާލެ :  –) / ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު. 1ދުވަހުގެ ޝުޢޫރު (  

 ެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންމިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެިތ ޖަމާކުރުމުގ –ސ.މ.  15ޞ. ؛  60  

 .ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ  
 9789991575896 އައީއެސްބީއެން :  

 -/20ތކ.   

    NL-2021-000033 
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900 History & Geography 

 Orders and Decorations 929.815495 
929.815495 

 

 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ރައީސުލް /  2021ނިޝާނުގެ ޢިއްޒަތާއި ޤައުމީ އިނާމާއި ޚާއްސަ އިނާމު    

     –. 2021 ،] ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސްރައީސުލް  [މާލެ :  –ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް.    

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  -ސ.މ.  21ޞ. ؛  168ކުލަކުރެހުން. :    

     ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

 -/40ތކ.    

NL-2021-000009, NL-2021-000008   

929.815495 

 

 އޮފީސްރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. ) / 1ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (   

   267ކުލަކުރެހުން. :  –. 2021 ،] ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް [މާލެ :  –  

  ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މާނާއަށް ތަކެތި ޖަޚާމިއީ ޤައުމީ ކުތުބު -.މ. ސ 21؛  ޞ.     

 .ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ 
 -/40ތކ.   

, NL-2021-000010   

929.815495 

  

 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

  – .) / ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސ2ްދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (   

  –ސ.މ.  21 ؛ޞ.  259 - .2021  ،މާލެ : ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް   

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

   އައީއެސްބީއެން :   

 /40-ތކ.    

   000051-2021-000050, NL-2021-NL    

 History -- Maldives 954.95 
954.95 

 

 ޝާކިރު، ޙުސެއިން

 މާލެ : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރީންގެ  –ދިވެހީންގެ ބައެއް ވާހަކަ / ޙުސެއިން ޝާކިރު.     

 ނާއަށް ތަކެތި ޚާމިއީ ޤައުމީ ކުތުބު –ސ.މ. 21ޞ. ؛  75 –.2020، ޖަމިއްޔާ    

     .ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެމާޖަ    
 9789991568119 އައީއެސްބީއެން :    
 -/20 ތކ.    

    000035-2021-NL 
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Fiction-- ކަ ވާހަ   
  

 

 
 

 އަޙްމަދު ،ޝަފީޢު

    މާލެ : ބުކްލައިން ޕްރިންޓަރސް އެންޑް  – ކުކުޅާއި ހަ ފިޔޮއް / އަޙްމަދު ޝަފީޢު.    

 \ (ކުޑަކުދިންގެ ތަސްވީރު –ސ.މ.  21 ؛ޞ.  16 –. 2009 ،ޕަބްލިޝާރސް    

 ) 6؛ވާހަކަ    

  991526293އައީއެސްބީއެން :     

  -/10ތކ.     

NL-2021-000029      

  

 

 

  

 ވަޙީދު، މުޙައްމަދު 

  268 –. 2013 ،]ޝ. ނ.[މާލެ :  –ދިރިއުޅުމުގެ ރަހަތައް / މުޙައްމަދު ވަޙީދު.    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  –ސ.މ.  21ޞ. ؛    

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.   

 978991584102އައީއެސްބީއެން :    

 -/40ތކ.     

    NL-2021-000044  

 

  

 

 

Waheed, Mohamed 
Maldivian short stories / Mohamed Waheed. - Male ’: Dhivehi 
publishing group, 2020. – 78 p. : col. ill. ; 22 cm. - This item is 
received under Legal Deposit Law. 
ISBN: 9789991511559 
HC: 20/-                                                                       
NL-2021-000048 
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 ލުިޔްނތިެރްނގެ (ޯއަތރ) އްިނޑެކްސް 

 

 ޚާން، ވަހީދުއްދީން    

 297 ކަލާނގެ ހޯދުމަށް   

 

 އަޙްމަދު ބިންޚާލިދު، 

 297.352    މްރާއަށް ހިލައުކުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްޖަ   

 

 ނަސީމް، އާދަމް

އެންމެ މާތް ސާހިބާގެ ކައިވެނިފުޅުތަކުގެ ޙިކުމަތް : އުންމަތަށް     

 ހުރި ރަޙުމަތް

297.642 

 

 ބިންهللا ބާޒް، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ިބން ޢަބްުދއް

 297.12 ޢަމަލުކުރުމުގެ ވާޖިބުތައް ގެ ސުންނަތައް  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسْولُ     

 

 އަޙްމަދު، އިބްރާހިމް

 297.35 މައްކާގެ މުޤައްދަސް ތަންތަން    

  

  ޝިރާޒީ، އަބޫ މުޙައްމަދު މުސްލިހް އަލްދީން ބިން هللا އަބްދު

 398.210955 ގުލިސްތާނު : ފިނިފެންމަލުގެ ބަގީޗާ    

 

 އަލްޢަވާރީ، ޢަބްދުލްފަްއތާޙް ޢަްބދުލްޢަނީ 

 297.23 އިސްލާމްދީނުގައި އަމަން އަމާންކަން     

  

  ޣަޒާލީ، އަލް އިމާމު

 297 ކުށުން ރައްކައުތެރިވުން    
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 އަލް ފައުޒާން، ޞާލިހް ުބން ަފއުޒާން

  ދީނުގެ ފިޤުހުވެރިއަކަށް ވުމަކީ ފިތުނަތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދޭ      
 ކަމެއް

297.14 

 297.14 ކާފަރުކުރުމާއި އޭގެ އިންތައްސްލިމަކު މު     

 297.72 އިސްލާމްދީނުގައި ޖިހާދުގެ ދަރަޖަ     

  

  މުޙައްމަދު، ޙަސަން ޝާކިރު 

 891.4891 )1ދުވަހުގެ ޝުޢޫރު (     

  

  މުޖާހިދު، ޔާސްމީން

 297.37 ގެ ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކުރާށެވެ.هللا     

  

  ވަޙީދު، މުޙައްމަދު 

 297 ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތު      

 297.26 2ހަދިޔާ      

 - ދިރިއުޅުމުގެ ރަހަތައް     

  

  ފަހްމީ، ޙުސްނާ

 372.47 1ވާހަކަ ދޭހަ      

  

  ޤަރްޟާވީ، ޔޫސުފުލް

 297.352      ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ގެ 100 ސުވާލާއި ޖަވާބު  

  

  ޝާކިރު، ޙުސެއިން

 954.95 ދިވެހީންގެ ބައެއް ވާހަކަ     
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  އަޙްމަދު ،ޝަފީޢު

 -      ކުކުޅާއި ހަ ފިޔޮއް    

  

هللا ޞާދިޤު، އަބްދު   

 320.95495 ސުވާދީވް އާއި ހަވަރުތިނަދޫ     

  

   ޞާލިޙް، އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

 352.328214 ރިޔާސީ ބަޔާން    

  

  ޒިޔާދު، އަޙްމަދު 

 297.352 ޙައްޖާއި އުމްރާއަށް މަގެއް      

  

 Waheed, Mohamed 

- Maldivian short stories 
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  ުސުރޚީ (ަޓއަިޓލް) އްިނޑެކްސް             

  
  

 297.37 ގެ ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކުރާށެވެهللا

  (ޔާސްމީން މުޖާހިދު)

  
 297.12 ވާޖިބުތައް ގެ ސުންނަތައް ޢަމަލުކުރުމުގެ ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسْولُ 

  ބިން)هللا (ބާޒް، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ޢަބްދުއް
  

ال ةِ   297.382   ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައުކަމެއް ނެތް آل َجِدْٮَد فَي أَْحَكا ِم اصَّ

  (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

  

 297 ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތު

  ވަޙީދު، މުޙައްމަދު 

  

 297.352 އްޖާއި އުމްރާއަށް މަގެއްޙަ

  ޒިޔާދު، އަޙްމަދު
  

 297.352   ސުވާލާއި ޖަވާބު 100އްޖާއި ޢުމްރާ ގެ ޙަ

  (ޤަރްޟާވީ، ޔޫސުފުލް)
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  ނ

  

 929.815495                     ނިޝާނުގެ ޢިއްޒަތާއި ޤައުމީ އިނާމާއި ޚާއްޞަ އިނާމު

  (ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް)
  

 297.3824 ނަމާދު ކުރާގޮތް

  (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)
  

  ރ

  

 352.328214 ރިޔާސީ ބަޔާން 

  ( ޞާލިޙް، އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު)

  

 328 އިޔާރސް  25ރިހި 

 . )(އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ

  

 394.26 1438ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް 

  (ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ)

  

 929.8195495 )1ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (

  (ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް)

  

  ކ

  

 297 ކަލާނގެ ހޯދުމުގައި

  (ޚާން، ވަހީދުއްދީން  )  

  

 297 ކުށުން ރައްކައުތެރިވުން

   ( ޣަޒާލީ، އަލް އިމާމު)

  

މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވުންކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި އާޚިރަތް :   297.23 

ރޒް)   (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ
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 297.648 ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ރަސޫލު ބޭކަލުން

  (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

  

 - ކުޅާއި ހަ ފިޔޮއް

 އަޙްމަދު) ،(ޝަފީޢު

 
 

  
  އ

ހުޅަނގުގެ ޙަޟާރަތުގައި  ންދަލސްއާއި ސިސިލީ ނަމޫނާއަކަށްއަ

 މުސްލިމުންގެ އަސަރު 

909.097671 

  )މޫސާ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު(

  

ލްމުވެރިންގެ ފުރަތަމަ މަހާސިްނތާ އަށް ޢިލްމުވެރިން ހުށައެޅުއްިވ ޢި

 ]2015[ޖެނުއަރީ   01 - 2011ކަރުދާސް : ޑިސެމްބަރު 
297.2113 

  (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

  

  

 297.72 ސްލާމްދީނުގައި ޖިހާދުގެ ދަރަޖައި

  (އަލް ފައުޒާން، ޞާލިހް ބުން ފައުޒާން)

  

 297.31 ސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މުހިއްމު ރުކުން އީމާންކަންއި

  (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

  

 297.37    2013 ސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ފަތުވާތައްއި

  އިސްލާމިކް އެފެއާޒް) (މިނިސްޓްރީ އޮފް

  

ންމެ މާތް ސާހިބާގެ ކައިވެނިފުޅުތަކުގެ ޙިކުމަތް : އުންމަތަށް ހުރި އެ
 ރަޙުމަތް

297.642 

  )ނަސީމް، އާދަމް(
  
  ވ

 297.6 އިޡުންނާއި ޚަޠީބުްނނާއި އިމާމުންގެ އަތްމަތީފޮތް ވާ
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  (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

  

 372.47 1ވާހަކަ ދޭހަ 

  

 މ

 297.35 މައްކާގެ މުޤައްދަސް ތަންތަން
  )އަޙްމަދު، އިބްރާހިމް(
  
 297.14 ސްލިމަކު ކާފަރުކުރުމާއި އޭގެ އިންތައްމު

  (އަލް ފައުޒާން، ޞާލިހް ބުން ފައުޒާން)
  

 929.815495 )1ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (
 އޮފީސް)(ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 
 

  
 - ރިއުޅުމުގެ ރަހަތައްދި

  (ވަޙީދު، މުޙައްމަދު)
  

 - ދިވެހީންގެ ބައެއް ވާހަކަ 
  ޝާކިރު، ޙުސެއިން

  
 815495929. )2ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (

  (ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް)
  

 - )1ދުވަހުގެ ޝުޢޫރު (

  މުޙައްމަދު، ޙަސަން ޝާކިރު) (

  

 070.922 ގެއްލުވާލީ މައުސޫމް ދިވެހި ދަރިއެއް
  )ޝަހިންދާ، އިސްމާއިލް(
  

 398.210955 ގުލިސްތާނު : ފިނިފެންމަލުގެ ބަގީޗާ
  ޝިރާޒީ، އަބޫ މުޙައްމަދު މުސްލިހް އަލްދީން ބިން)هللا (އަބްދު
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 297.352 މްރާއަށް ހިލައުކުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްޖަ

  ޚާލިދު، އަޙްމަދު ބިން

  

 ސ

 320.95495 ސުވާދީވް އާއި ހަވަރުތިނަދޫ 

  هللا)( ޞާދިޤު، ޢަބްދު 

  

 297.54  ޒަކާތުގެ ޙުކުމްތަކުގެ ޚުލާސާ 

  (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

  

 297.54 ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް ދިނުމަށް ބާރުލެވިފައިވާ މިންވަރު 

 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)(މިނިސްޓްރީ 

 

 

 297.54 ޒަކާތާއި ޢަޤީދާ 

  (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

  

  ޗ

  

Maldivian short stories - 

Waheed, Mohamed  
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 އްިނޑެކްސް  ޯކޕޭަރޓް ޯއަތރ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ަރީއުސލް ޖުމްހޫރިްއާޔގެ ޮއީފސް 

 އިނާމާއި ޚާއްޞަ އިނާމުނިޝާނުގެ ޢިއްޒަތާއި ޤައުމީ 
2021 

297.23 

 929.815495 )1ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (

 929.815495 )2ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (

  

  ިދެވިހަބުހގެ ެއެކޑަމީ 

 394.26 1438 ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް

 

 ިމިންސްޓީރ ޮއފް ިއްސލިާމކް ެއެފާއޒް 

ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި އާޚިރަތް : މަރުވުމަށްފަހު އަލުން 

 ދިރުއްވުން

297.23 

 297.648 ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ރަސޫލު ބޭކަލުން 

 297.37 ގެ ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކުރާށެވެهللا

 297 )1ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (

 297.6 އަތްމަތީފޮތް ވާއިޡުންނާއި ޚަޠީބުްނނާއި އިމާމުންގެ 

  

The Maldives National University            

2015 : -Education in the Maldives: 1900
policies, themes and outcomes 

379.5495 
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 ާޝއިުޢުކރިފަރާތުގެ (ަޕބްލަިޝރްސ) އްިނޑެކްސް 

  [ޝ. ނ]

 320.95495 ވާދީވް އާއި ހަވަރުތިނަދޫސު

  891.4891 )1ދުވަހުގެ ޝުޢޫރު (

 - 2ހަދިޔާ 

 - ދިރިއުޅުމުގެ ރަހަތައް

 070.922 ގެއްލުވާލީ މައުސޫމް ދިވެހި ދަރިއެއް

  

  ޙަސަން ޙަަމީދު

 297 ށުން ރައްކައުތެރިވުންކު

  

  ަރީއުސލް ޖުމްހޫރިްއާޔގެ ޮއީފސް 

 352.328214 ރިޔާސީ ބަޔާން 

 929.815495 2021އިާނމާއި ޚާއްސަ އިނާމު ނިޝާނުގެ ޢިއްޒަތާއި ޤައުމީ 

 929.815495 )2ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (

  

  ުބކަްލއިްނ ޕިްރްނަޓރްސ ެއްނޑް ަޕބްލާިޝރސް 

 - އް ކުކުޅާއި ހަ ފިޔޮ

  

  ެއމް.ޑްަބލުިޔ.ެއްސ.ީސ 

 328 އިޔާރސް  25ރިހި 

  

  ިމިންސްޓީރ ޮއފް ިއްސލިާމކް ެއެފާއޒް 

 297.37 ގެ ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކުރާށެވެهللا

 297.12 ގެ ސުންނަތައް ޢަމަލުކުރުމުގެ ވާޖިބުތައް ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسْولُ 
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 ނަމާދުގެ ޙުކުމްތަކުގައި އައުކަމެއް ނެތް  ةِ  اصَّال مِ  أَْحَكا فَي َجِدْٮدَ  آل

  

297.382 

 297 ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތު

 297.352 ޙައްޖާއި އުމްރާއަށް މަގެއް 

 297.352 ސުވާލާއި ޖަވާބު 100ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ގެ 

 297.3824 ނަމާދު ކުރާގޮތް

 297.23 ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި އާޚިރަތް : މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވުން 

 297.642 ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ރަސޫލު ބޭކަލުން 

އަންދަލްސްއާއި ސިސިލީ ނަމޫނާއަކަށް ހުޅަނގުގެ ޙަޟާރަތުގައި 

 މުސްލިމުންގެ އަސަރު 

909.097671 

 297.31 އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މުހިއްމު ރުކުން އީމާންކަން

 297.37 އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ފަތުވާތައް

 297.72 އިސްލާމްދީނުގައި ޖިހާދުގެ ދަރަޖަ

ޢިލްމުވެރިންގެ ފުރަތަމަ މަހާސިްނތާ އަށް ޢިލްމުވެރިން ހުށައެޅުއްިވ 

 ކަރުދާސް 

297.14 

އެންމެ މާތް ސާހިބާގެ ކައިވެނިުފޅުތަކުގެ ޙިކުމަތް : އުންމަތަށް ހުރި 

 ރަޙުމަތް

297.642 
 

 372.47 1ވާހަކަ ދޭހަ 

 297.6 ވާއިޡުންނާއި ޚަޠީބުްނނާއި އިމާމުންގެ އަތްމަތީފޮތް 

 297.35 މައްކާގެ މުޤައްދަސް ތަންތަން 

 297.14 މުސްލިމަކު ކާފަރުކުރުމާއި އޭގެ އިންތައް

 297.54 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލުން ޒަކާތް ނެރުމާއި ޒަކާތް ބެހުން 

 929.815495 )1ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު (

 297.14 ދީނުގެ ފިޤުހުވެރިއަކަށް ވުމަކީ ިފތުނަތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދޭ ކަެމއް

 297.2113 ދެކޮޅުވެރިކަން ނައްތާލާ އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުން 
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 297.54 ޒަކާތުގެ ޙުކުމްތަކުގެ ޚުލާސާ 

 297.54 ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް ދިނުމަށް ބާރުލެވިފައިވާ މިންވަރު

 297.54 ކާތާއި ޞަދަޤާތް ދިނުމުގެ އަދަބުތައްޒަ

 297.54 ޒަކާތާއި ޢަޤީދާ

 297.352  ޖަމްރާއަށް ހިލައުކުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތް 

  

  ިދެވިހަބުހގެ ެއެކޑަމީ 

 394.26 1438ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް 

  

  ަޖމިްއޔާ  ިދެވިހާރްއޖޭގެ ލުިޔްނތީެރްނގެ 

 954.950099 ދިވެހީންގެ ބައެއް ވާހަކަ 

  

  ިދެވިހާރްއޖޭގެ ަޤުއީމ ުޔިނަވރިސޓީ 

 398.210955 ގުލިސްތާނު : ފިނިފެންމަލުގެ ބަގީޗާ

  

  ިދެވިހ ަޕްބލިޝިްނގ ގޫްރޕް 

 297 ކަލާނގެ ހޯދުމުގައި

  

 Dhivehi publishing group 

 Maldivian short stories 
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 އްިނޑެކްްސ   ރީޒް)ސީ (ސިލްސިލަާތކުގެ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 ؛ކުޑަކުދިންގެ ތަސްވީރު ވާހަކަ 

 ޔަސްމާ  ބަލާ             
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 އްިނޑެކްްސ   )ަސބްޖެކްޓް މްާއާދަތުކގެ (
 

  ހ

 297.35 މައްކާ  -- ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ސަރަހައްދު

  

  ޚ

  ޚުތުބާ 

 297.37 ދަރުސް --ޔާސްމީން މުޖާހިދު  --ޚުތުބާ    

 297.37 އިސްލާމް --ދަރުސްދިނުން  --ޚުތުބާ    

 297.352 ހައްޖުގެ ރުކުންތައް  --ހައްޖުވެރިޔާ މައްކާގައި  --ޙައްޖު 

  

  ރ

  ރަސޫލުބޭކަލުން 

 297.648 އިސްލާ  --އިބްރާހިމް  --ނޫޙް  --ރަސޫލުބޭކަލުން    

 297.648 އިސްލާމް –ޢީސާ  –މޫސާ  --ރަސޫލުބޭކަލުން    

 297.648 ޢަލައިހި ވަސައްލަމްهللا ޞައްލަهللا މުޙައްމަދު ރަސޫލު –ރަސޫލުބޭކަލުން    

 297.648 އިސްލާމް  --ރަސޫލުބޭކަލުން    

 352.328214 ދިވެހިރާއްޖެ --ރިޔާސީ ބަޔާން 

 070.922 ދިވެހި ދަރިއެއް --ގެއްލުން ރިލްވާން 

  

  

  ކ

  ދިވެހި ވާހަކަ --ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 

 297 އީމާންކަން ފެށިގެން އަންނަގޮތް  --ކާއިނާތުގެ ފެށުން 
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  އ

 297.23 އިސްލާމް  --އަލުންދިރުއްވުން  --އާޚިރަތް ދުވަސް 

  އިނާމް 

 929.815495 ދިވެހިރާއްޖެ --ޚާއްސަ އިނާމު    

 929.815495 ދިވެހިރާއްޖެ --ޤައުމީ އިނާމު    

 929.815495 ދިވެހިރާއްޖެ --އިނާމު  --ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުން    

 929.815495 ސަރުކާރުން ދޭ އިނާމު  ---ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުން    

 929.815495 ސަރުކާރުންދޭ އިނާމު --ލިބިލެއްވި ފަރާތްތައް    

  އިސްލާމް 

 628 ނިޞާބް  --ޒަކާތް  --އިސްލާމް    

 297.37  ޒަކާތް --އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުން  --އިސްލާމް    

 297.23 އައުހޯދުންތައް --އިލްމުވެރިން  --އިސްލާމީ ހަޟާރާތް 

 297.26 އިސްލާމްދީން --އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތައް 

 ސުވާދީވް --ދިވެހިރާއްޖެ  --ސިފައިން  އިގިރޭސި

 ހަވަރުތިނަދޫ  --ދިވެހި ތާރީޚް 

320.95495 

 352.328214 ރިޔާސީ ބަޔާން  --އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

 297.6 މަސައްކަތްތައް --އިސްލާމް  --އިމާމުން 

 628 ތާރީޚް                                                              –އަހަރު  25 --އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް،ސީ 

 909.097671 ޙަޟާރާތްއިސްލާމީ  --އެހެނިހެން ދީން 

  

  ޢ

  ޢުމްރާ 

 297.352 އިސްލާމް --އުމްރާވުން    

 297.352   އިސްލާމް --ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން  --ޢުމްރާ    

  

https://opac.nlm.gov.mv/liberty/opac/search.do?=NL&queryTerm=NL-2021-000003&mode=BASIC&=undefined&modeRadio=KEYWORD&operator=AND&timeScale=ANY_TIME&branch=All&resourceCollection=All&limit=All&activeMenuItem=false
https://opac.nlm.gov.mv/liberty/opac/search.do?=NL&queryTerm=NL-2021-000001%20&mode=BASIC&=undefined&modeRadio=KEYWORD&operator=AND&timeScale=ANY_TIME&branch=All&resourceCollection=All&limit=All&activeMenuItem=false
https://opac.nlm.gov.mv/liberty/opac/search.do?=NL&queryTerm=NL-2021-000031&mode=ADVANCED&=undefined&modeRadio=KEYWORD&operator=OR&timeScale=ANY_TIME&branch=All&resourceCollection=All&limit=All&activeMenuItem=false
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  ވ

 297.3824  އިސްލާމް --ވުޟޫ ދުޢާ  --ވުޟޫ ކުރާ ގޮތް 

  

  މ

 297.31 އިސްލާމް --އީމާންވުން  --މަލާއިކަތުން 

  

  ފ

 297.14 އިސްލާމީ ޤާނޫނު --ފިޤުހު 

 398.210955 ތަރުޖަމާދިވެހި  –އީރާން  –ފްލޯކް ވާހަކަ 

 628 ނަރުދަމާ --ދިވެހިރާއްޖެ  --ފެން 

 394.26 ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް –ފާހަގަކުރުން 

  

  ދ

ހަރުދަނާ  ދިވެހި ވާހަކަ --ދިރިއުޅުން 

 ޝަޚްޞިއްޔަތު

 372.47 ލިއުންތެިރކަމުގެ ހުނަރު --ދިވެހިބަހުގެ ކިޔުން 

  

  ޤ

  ޤުރްއާން 

 297.12 އިސްލާމް  --ހަދީޘް  --އާޔަތުގެ މާނަ ޤުރްއާންގެ 

 297.14 އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާ --ޒަކާތް  --ޤުނޫތު ކިޔުން 

 297.14  އިސްލާމް --ޤާނޫނު އުގެނުނުމުގެ މުިހންމުކަްނ 

  

  ސ

 297 އިސްލާމް ދީން --ސޯފިސްޓްރީގެ ގޮތްތައް 
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  ޞ

 297.3824 އިސްލަމް  --ޞަލަވާތް ކިޔެވުން 

  

  ޒ

  ޒަކާތް 

 297.54 ހުކުމްތައް --އިސްލާމް  --ޒަކާތް    

 297.54 އިސްލާމް --ޒަކާތް    

 297.54 ދިވެހިރާއްޖެ --ޒަކާތުގެ ތާރީޚް    

 297.2113 އިސްލާމް --އެއްބައިވަންތަވުން  --ޒުވާނުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން 

  

  ޖ

 297.352  އިސްލާމް --ހައްޖުގެ ރުކުން  --ޖަމްރާއަށް ހިލައުކުން 

 297.72 އިސްލާމް --ހަނގުރާމަ  --ޖިހާދު 

  

Maldives --Development  --Education Policy  379.5495 

Maldivian --Stories   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://opac.nlm.gov.mv/liberty/opac/search.do?=aadhubaagaa&queryTerm=NL-2021-000032&mode=ADVANCED&=undefined&modeRadio=KEYWORD&operator=OR&timeScale=ANY_TIME&branch=All&resourceCollection=All&limit=All&activeMenuItem=false

