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ީމެއިން އެންޓްރ  

 

/ 3ޙަނާ   

 599-400 – .2013 ،     ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢަލީ . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

  ސީއެމް. 18؛ ޞ. 

9991599878އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000269                  -/90ތކ.   

 

 

 / 2ޙަނާ 

 399-200 – .2013 ،     ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢަލީ . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

  ސީއެމް. 18؛ ޞ. 

9991599894އައީއެސްބީއެން :  

 NL-2014-000271                  -/90ތކ.   

 

 

 / 4ޙަނާ 

 799-600 – .2013 ،     ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢަލީ . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

  ސީއެމް. 18؛ ޞ. 

9991599886އައީއެސްބީއެން :  

 NL-2014-000272                  -/90ތކ.   
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/ 1ޙަނާ   

، 2013. –  199 ޞ. ؛      ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢަލީ . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

  ސީއެމް. 18

999159986x އައީއެސްބީއެން :    

 NL-2014-000273                  -/90ތކ.   

 

 ރަޝީދު، މަރިޔަމް ފިޒާނާ
ޞ. ؛  16 –. 2014މާލެ : ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން،  – މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު.  /މާކުންބެގެ ދަތުރު         

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  21
 9991597999އައީއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000532         ތކ.            
 
 

 ރަޝީދު، މަރިޔަމް ފިޒާނާ
 –. 2014މާލެ : ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން،  – މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު.  /މާކުންބެގެ މަސައްކަތްތެރިކަން         

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  21ޞ. ؛  16
 9991597999އައީއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000531             ތކ.        
 
 

 ރަޝީދު، މަރިޔަމް ފިޒާނާ
 16 –. 2014މާލެ : ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން،  – މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު.  /މާކުންބެއާއި ޢީދު ދުވަސް         

 އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިާވ  –. ީސެއމ   21؛ ޞ. 
 9991597999އައީއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000530         ތކ.            
 

 

   /ބީރުބަލްނާމާ: ބީރުބޮލުގެ ވާހަކަތައް 

މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –އަލިބެ ދޮހޮއްކޮ ދޮންއަލިފުޅުު )ތަރުޖަމާކުރީ(. ތަރުޖަމާ:       

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  21ޞ. ؛  134 –. 2014
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  9789991532448އައީއެސްބީއެން: 

 NL-2014-000495,    NL-2014-000496                  -/70ތކ.   

 އަހަންނަށް ލޯބިވެވުނީ ޖިންނި އަންހެންކުއްޖަކާ /

 –. 2014މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –. ނާފިޒް، އަޙްމަދު ޒަކީ )ތަރުޖަމާކުރީ(ތަރުޖަމާ:       

 ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ  –ސީއެމް.  21ޞ. ؛  60

  9789991532431އައީއެސްބީއެން: 

 NL-2014-000528,      NL-2014-000529                    -/60ތކ.   

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

، 2014. – 16 ޞ. :     މިންހާލާއި މިޔަރު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

  (14؛  )ކޮބާ! ހީވޭ! – ސީއެމް. 20ކުލަ ކުރެހުން ؛ 

9789991572178އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-00019  ،NL-2014-000190               -/25ތކ.   

                                                                               

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

    ދަތް ތޫނު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 ޞ. : ކުލަ 

  (15؛  )ކޮބާ! ހީވޭ! – ސީއެމް. 20ކުރެހުން ؛ 

9789991572185އައީއެސްބީއެން :  

 NL-2014-000193  NL-2014-000192             -/25ތކ.   

                                                                            

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

    މިނިކާ ދޫނި / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 ޞ. : 

  (24؛  )ކޮބާ! ހީވޭ! – ސީއެމް. 20ކުލަ ކުރެހުން ؛ 

9789991572291އައީއެސްބީއެން :  

    ,NL-2014-000195 NL-2014-000194                -/25ތކ.   
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 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

    ކާފަގެ ރޫހު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 ޞ. : 

  (30؛  )ކޮބާ! ހީވޭ! – ސީއެމް. 20ކުލަ ކުރެހުން ؛ 

9789991572239އައީއެސްބީއެން :  

   NL-2014-000196, NL-2014-000197             -/25ތކ.   

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

    ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 316 

 ޞ. ؛ 18 ސީއެމް. –  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572321އައީއެސްބީއެން :  

    ,NL-2014-000207 NL-2014-000206               -/150ތކ.   

                                                                                                                        

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

    ދަޢުވަތު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 276 ޞ. ؛ 18 

 ސީއެމް. – މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572352އައީއެސްބީއެން :  

  NL-2014-000209NL-2014-000208 ,                 -/150ތކ.   

                                                                                

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

    ހިތުވިންދު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 256 ޞ. ؛ 

 18 ސީއެމް. – މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572345އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000213, NL-2014-000212                 -/150ތކ.   
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 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

     ބަލްޤިޝް / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 260 ޞ. ؛ 

 19 ސީއެމް. – މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572314އައީއެސްބީއެން :  

     NL-2014-000215, NL-2014-000214                 -/150ތކ.   

                                                                                

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

      ވެއްޓުނު އަލިގުޅަ / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 

ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 20( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 

 އެއްޗެކެވެ.

9789991572130އައީއެސްބީއެން :  

   ,NL-2014-000216NL-2014-000217                -/25ތކ.   

                                         

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

      ބަރަބޯ ޕަރީ / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 ޞ. ؛ 

 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 21( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572307އައީއެސްބީއެން :  

     ,NL-2014-000219  NL-2014-000218                 -/25ތކ.   

                                         

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

       ސާރިދޯޅައާއި ހަސަނު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު  . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 

16 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 22( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 

 އެއްޗެކެވެ.

9789991572222އައީއެސްބީއެން :  

                                           NL-2014-000221   NL-2014-000220                -/25ތކ.   
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 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

       ހިޔަނި ކަނޑާ ވެން / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 

ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 23( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 

 އެއްޗެކެވެ.

9789991572215އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000223,  NL-2014-000222              -/25ތކ.   

                                          

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

       ވަޅުން އެރި އަތް / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 

ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 25( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 

 އެއްޗެކެވެ.

9789991572284އައީއެސްބީއެން :  

    ,NL-2014-000225 NL-2014-000224                 -/25ތކ.   

                                        

 އިބްރާޙީމްވަޙީދު، 

       ރެދަން ބޯޅަ / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 ޞ. 

 ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 26( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572277އައީއެސްބީއެން :  

                                          NL-2014-000227, NL-2014-000226                  -/25ތކ.   

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

       ގަސް ފުރޭތަ / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 ޞ. 

 ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 27( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572260އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000229, NL-2014-000228                  -/25ތކ.   
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 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

       ކަނޑުން އެރި ކުކުޅު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 

16 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 28( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 

 އެއްޗެކެވެ.

9789991572253އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000230, NL-2014-000231                  -/25ތކ.   

                                          

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

       ބިރުވެރި އަޑު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 ޞ. 

 ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 29( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572246އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000233, NL-2014-000232                  -/25ތކ.   

                                          

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ބިލެތްޅޮހު މާލި / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 

ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 18( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 

 އެއްޗެކެވެ.

9789991572208އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000235, NL-2014-000234                  -/25ތކ.   

                                          

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ބިރުވެރި ފޮށި / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 

ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 17( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 

 އެއްޗެކެވެ.

9789991572123އައީއެސްބީއެން :  
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    NL-2014-000237  NL-2014-000236                  -/25ތކ.   

                                          

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ރާމަމަކުނުގެ ޢާއިލާ / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 

16 ޞ. ؛ 20 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 16( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 

 އެއްޗެކެވެ.

9789991572192އައީއެސްބީއެން :  

    ,NL-2014-000239  NL-2014-000238                -/25ތކ.   

                                          

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ބޮޑު ގަސް / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 ޞ. 

 ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 13( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572161އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000241, NL-2014-000240                  -/25ތކ.   

                                          

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ތޫރި ވަރަށް ބިރުގަތް / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ުކެރހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 16 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 12( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572109އައީއެސްބީއެން :  

    ,NL-2014-000280  NL-2014-000279                -/25ތކ.   

       

                                    

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް
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        ބޮޑު އަލިމާރި / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ުކެރހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 8 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 09( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572086އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000287, NL-2014-000286                 -/25ތކ.   

                                         

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ފަނި ތޫތު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ކުރެހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 8 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 08( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572093އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-00028,  NL-2014-0002898                 -/25ތކ.   

                                          

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ނިދާ މާލި / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ުކެރހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 8 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 07( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572062އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000291,  NL-2014-000290                 -/25ތކ.   

     

                                      

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ފައިދިގު މަކުނު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ުކެރހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 8 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 06( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
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9789991572055އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000293, NL-2014-000292                  -/25ތކ.   

                                          

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ބޮލި ތޫތު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ުކެރހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 8 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 10( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572079އައީއެސްބީއެން :  

 NL-2014-000283   NL-2014-000284 ,                 -/25ތކ.   

                                                                               

          

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ދޮރުން އިވޭ އަޑު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ކުރެހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 8 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛ 05( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572048އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000297, NL-2014-000296                  -/25ތކ.   

                                                                               

        

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        މާލި / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ުކެރހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

2014. – 8 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛04( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572031އައީއެސްބީއެން :  
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    NL-2014-000299,  NL-2014-000298                  -/25ތކ.   

                                                                        

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ހަރުފަ ތޫތު / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ުކެރހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 8 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛03( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572024އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000301, NL-2014-000300                  -/25ތކ.   

                                                                        

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

        ގެއްލުނު ޑޯރާ / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ؛ ުކެރހީ : ޟުޙާ ރަޝީދު . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 8 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް. – )ކޮބާ! ހީވޭ! ؛02( މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991572000އައީއެސްބީއެން :  

    NL-2014-000303, NL-2014-000302                  -/25ތކ.   

                                                                               

 

 

 ވަޙީދު، އިބްރާހިމް

 182 –. 2014މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –ވަޙީދު، އިބްރާހިމް. / ސާދަވިލޭރޭ         

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  18ޞ. ؛ 

  9789991572406އައީއެސްބީއެން: 

  NL-2014-000497,      NL-2014-000498                    -/100ތކ.   

 

 

 ވަޙީދު، އިބްރާހިމް
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ޞ.  236 –. 2014މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –ވަޙީދު، އިބްރާހިމް. / ހުދުކާފޫރު         

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  18؛ 

  9789991572376އައީއެސްބީއެން: 

    NL-2014-000499,      NL-2014-000500                     -/100ތކ.   

                                           

 

 ވަޙީދު، އިބްރާހިމް

ޞ.  216 –. 2014މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –ވަޙީދު، އިބްރާހިމް. / ހެޔޮހިތުން         

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި –ސީއެމް.  18؛ 

  9789991572369އައީއެސްބީއެން: 

    NL-2014-000501,      NL-2014-000502                     -/100ތކ.   

                                           

 

 

 ވަޙީދު، އިބްރާހިމް

 267 –. 2014މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –ވަޙީދު، އިބްރާހިމް. / ހުކުރުވިލޭރޭ         

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  18ޞ. ؛ 

  9789991572383އައީއެސްބީއެން: 

    NL-2014-000503,      NL-2014-000504                    -/100ތކ.   

 

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

ޞ.  229 –. 2014، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދުޓެކްސީ ޑްރައިވަރު    

 އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ  –ސީއެމް.  18؛ 
 

9789991572413އައީއެސްބީއެން :  
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                             NL ,000627-2014-NL-2014-000628         -/175.59ތކ.   

                                                                                     

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދުދެގޮތެއް ނުވާނޭ ބުނެފާ : ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއް    

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  –ސީއެމް.  18؛ ޞ.  261 –. 2014، ޕަބްލިޝާރސް
 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 

9789991572390:އައީއެސްބީއެން   

                     NL ,000629-2014-NL-2014-000630         -/192.14ތކ.   

                                                                                     

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

 –. 2014، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް މާލެ : –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު 1ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  18؛ ޞ.  238
 

9789991572468އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000631-2014-NL-2014-000632         -/179.72ތކ.   

                                                                                     

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

 –. 2014، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު 2ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް    

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ  –ސީއެމް.  18؛ ޞ.  240
 

9789991572468އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000637-2014-NL-2014-000638         -/180.10ތކ.   
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 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

 –. 2014 ،މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު 3ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް    

 ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ  –ސީއެމް.  18؛ ޞ.  259
 

9789991572482އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000635-2014-NL-2014-000636         -/191.10ތކ.   

                                                                                     

 

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

 –. 2014 ،މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު 4ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް    

 ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ  –ސީއެމް.  18؛ ޞ.  216
 

9789991572499އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000634-2014-NL-2014-000633         -/168.34ތކ.   

                                                                                     

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

 18؛ ޞ.  98 –. 2014 ،މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދުޝާހްބާޒް    

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  –ސީއެމް. 
 

9789991572451އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000640-2014-NL-2014-000639         -/107.30ތކ.   
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 އިބްރާޙީމްވަޙީދު، 

؛ ޞ.  120 –. 2014 ،މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދުލޯބީގެ ފުރާވަރު     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  18
 

9789991572444އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000641-2014-NL-2014-000642         -/118.69ތކ.   

                                                                                     

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

 18؛ ޞ.  249 –. 2014 ،މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދުވަޢުދު     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް. 
 

9789991572420އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000643-2014-NL-2014-000644         -/185.93ތކ.   

                                                                                     

 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

 18؛ ޞ.  141 –. 2014 ،މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު ޒަހަރު     

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  –ސީއެމް. 
 

9789991572437އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000645-2014-NL-2014-000646         -/130.07ތކ.   

                                                                                     

 

 

 އިބްރާޙީމްވަޙީދު، 
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ޞ.  190 –.  2014،މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު 15ކުރުވާހާކަ  25    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  18؛ 
 

9789991572512އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000647-2014-NL-2014-000648         -/154.89ތކ.   

                                                                                     

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް

ޞ.  157 –.  2014،ޕަބްލިޝާރސްމާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  –. / އިބްރާޙީމް ވަޙީދު 14ކުރުވާހާކަ  25    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  18؛ 
 

9789991572505އައީއެސްބީއެން :  

                     NL ,000649-2014-NL-2014-000650         -/138.34ތކ.   

                                                                                     

 هللاޞާދިޤު، ޢަބްދު

: ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  މާލެ –.  هللاޞާދިޤު، ޢަބްދު/ ދޮންހިޔަލަ އާއިި އަލިފުޅު         

 .ސީއެމް 21ޞ. ؛  102 –. 2010

 9991526803 އެސްބީއެން :އިއަ   

    NL-2014-000356                   -/50ތކ.   

 

 ޒައިދާން، ޖުރްޖި

        އަލްޢައްބާސާ : ޚުލާސާ ކުރެވިފައިވާ ތަރުޖަމާއެއް / ޖުރްޖި ޒައިދާން ؛ ތަރުޖަމާ : މުޙައްމަދު ޖަމީލް . – މާލެ : 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2013. – 196 ޞ. ؛ 21 ސީއެމް.

9781624070297އައީއެސްބީއެން :  

     NL-2014-000264,  NL-2014-000265                   -/100ތކ.   
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 ލިޔުންތެރިންގެ އިންޑެކްސް

 

 

 

ީނާފިޒް، އަޙްމަދު ޒަކ  

  ލޯބިވެވުނީ ޖިންނި އަންހެންކުއްޖަކާ  އަހަންނަށް   

 

 ރަޝީދު، މަރިޔަމް ފިޒާނާ 
 މާކުންބެގެ ދަތުރު   
 މާކުންބެގެ މަސައްކަތްތެރިކަން   
 މާކުންބެއާއި ޢީދު ދުވަސް   

 

 ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢަލީ 
1ޙަނާ       

    ޙަނާ 2 
      3 ޙަނާ

 4ޙަނާ 

 

 އަލިބެ ދޮހޮއްކޮ ދޮންއަލިފުޅު

 ބީރުބަލްނާމާ: ބީރުބޮލުގެ ވާހަކަތައް    

 

 ް ވަޙީދު، އިބްރާޙީމ

14ކުރުވާހާކަ  25   

   15ކުރުވާހާކަ  25   

                                                       ހަރުފަ ތޫތު   

ހުކުރުވިލޭރޭ     

ހުދުކާފޫރު     

    ހިތުވިންދު   

ހެޔޮހިތުން     

                 ހިޔަނި ކަނޑާ ވެން   

                            ނިދާ މާލި   

                             ރާމަމަކުނުގެ ޢާއިލާ   

                                   ރެދަން ބޯޅަ       
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                                  ބަރަބޯ ޕަރީ    

                              ބިރުވެރި އަޑު   

ބިރުވެރި ފޮށި     

                                                                ބޮލި ތޫތު   

ބިލެތްޅޮހު މާލި     

ބަލްޤިޝް      

ބޮޑު އަލިމާރި     

                    ބޮޑު ގަސް   

                                    ކަނޑުން އެރި ކުކުޅު   

ކާފަގެ ރޫހު     

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން             

                                ވަޅުން އެރި އަތް   

ވެއްޓުނު އަލިގުޅަ     

ވަޢުދު                                                            

މިންހާލާއި މިޔަރު      

މިނިކާ ދޫނި                                                                                  

މާލި      

                                    ފަނި ތޫތު   

ފައިދިގު މަކުނު     

                                                        ދޮރުން އިވޭ އަޑު   

ދަޢުވަތު     

ދަތް ތޫނު      

ދެގޮތެއް ނުވާނޭ ބުނެފާ      

  4          ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް   

  1  ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް   

  2 ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް   

  3 ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް   

ތޫރި ވަރަށް ބިރުގަތް      

ލޯބީގެ ފުރާވަރު     

ގެއްލުނު ޑޯރާ     

                                  ގަސް ފުރޭތަ   

                                     ސާރިދޯޅައާއި ހަސަނު    

ސާދަވިލޭ     

ޝާހް     

ޒަހަރު     
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ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު      

                                                                              

 هللاޞާދިޤު، ޢަބްދު

 ދޮންހިޔަލަ އާއިި އަލިފުޅު   

 

 

 ިޒައިދާން، ޖުރްޖ

އަލްޢައްބާސާ : ޚުލާސާ ކުރެވިފައިވާ ތަރުޖަމާއެއް      
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ްޓައިޓަލް އިންޑެކްސ  

 

 

 

ލޯބިވެވުނީ ޖިންނި އަންހެންކުއްޖަކާ   އަހަންނަށް  

  ނާފިޒް، އަޙްމަދު ޒަކީ   

 
 މާކުންބެގެ ދަތުރު 

 މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު،    
  

 މާކުންބެގެ މަސައްކަތްތެރިކަން 
 ރަޝީދު، މަރިޔަމް ފިޒާނާ    
 

 މާކުންބެއާއި ޢީދު ދުވަސް
 ރަޝީދު، މަރިޔަމް ފިޒާނާ    

 

1ޙަނާ    

  ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢަލީ
 

  2ޙަނާ 

 ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢަލީ     
 

    3 ޙަނާ

 ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢަލީ 
 

 4ޙަނާ 

 ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޢަލީ 
 

 ބީރުބަލްނާމާ: ބީރުބޮލުގެ ވާހަކަތައް 

 އަލިބެ ދޮހޮއްކޮ ދޮންއަލިފުޅު    

 

14ކުރުވާހާކަ  25   

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    
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1ކުރުވާހާކަ  25     5 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

                               ހަރުފަ ތޫތު                      

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ހުކުރުވިލޭރޭ

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ހުދުކާފޫރު

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

  ހިތުވިންދު 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ހެޔޮހިތުން

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ހިޔަނި ކަނޑާ ވެން   

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

         

 ނިދާ މާލި    

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                 

 ރާމަމަކުނުގެ ޢާއިލާ 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                        

 ރެދަން ބޯޅަ    

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                              

 ބަރަބޯ ޕަރީ      

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                            

 ބިރުވެރި އަޑު     
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 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                    

 ބިރުވެރި ފޮށި

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ބޮލި ތޫތު       

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                                                   

 ބިލެތްޅޮހު މާލ

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ބަލްޤިޝް 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ބޮޑު އަލިމާރި

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ބޮޑު ގަސް      

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

              

   ކަނޑުން އެރި ކުކުޅު

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                             

 ކާފަގެ ރޫހު

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

   

      ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ވަޅުން އެރި އަތް    

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                      

 ވެއްޓުނު އަލިގުޅަ

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    
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 ވަޢުދު

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                                                        

 މިންހާލާއި މިޔަރު

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

  

 މިނިކާ ދޫނި

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                                                                              

 މާލި 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ފަނި ތޫތު    

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ފައިދިގު މަކުނު

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ދޮރުން އިވޭ އަޑު    

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                                                 

 ދަޢުވަތު

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ދަތް ތޫނު 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ދެގޮތެއް ނުވާނޭ ބުނެފާ

    ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް     

    

  4          ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

  1  ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް

 އިބްރާޙީމްވަޙީދު،     
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  2 ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

  3ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް 

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ތޫރި ވަރަށް ބިރުގަތް

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

  

 ލޯބީގެ ފުރާވަރު

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ގެއްލުނު ޑޯރާ

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ގަސް ފުރޭތަ   

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                           

 ސާރިދޯޅައާއި ހަސަނު  

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                               

 ސާދަވިލޭ

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ޝާހް

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ޒަހަރު

 ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

 

 ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު

      ވަޙީދު، އިބްރާޙީމް    

                        

 ދޮންހިޔަލަ އާއިި އަލިފުޅު

 هللاޞާދިޤު، ޢަބްދު    
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                                                                                އަލްޢައްބާސާ : ޚުލާސާ ކުރެވިފައިވާ ތަރުޖަމާއެއް 

 ޒައިދާން، ޖުރްޖި
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 ޕަބްލިޝަރ އިންޑެކްސް

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް 

14ކުރުވާހާކަ  25   

   15ކުރުވާހާކަ  25   

                                                       ހަރުފަ ތޫތު   

ހުކުރުވިލޭރޭ     

ހުދުކާފޫރު     

    ހިތުވިންދު   

ހެޔޮހިތުން     

                 ހިޔަނި ކަނޑާ ވެން   

1ޙަނާ                                                                   

    ޙަނާ 2 
      3 ޙަނާ

 4ޙަނާ 

                            ނިދާ މާލި   

                             ރާމަމަކުނުގެ ޢާއިލާ   

                                   ރެދަން ބޯޅަ       

                                  ބަރަބޯ ޕަރީ    

 ބީރުބަލްނާމާ: ބީރުބޮލުގެ ވާހަކަތައް    

                              ބިރުވެރި އަޑު   

ބިރުވެރި ފޮށި     

                                                                ބޮލި ތޫތު   

ބިލެތްޅޮހު މާލި     

ބަލްޤިޝް      

ބޮޑު އަލިމާރި     

                    ބޮޑު ގަސް   

                                    ކަނޑުން އެރި ކުކުޅު   

ކާފަގެ ރޫހު     

            ލޯބިވެވުނީ ޖިންނި އަންހެންކުއްޖަކާ  އަހަންނަށް   

އަލްޢައްބާސާ : ޚުލާސާ ކުރެވިފައިވާ ތަރުޖަމާއެއް     

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން             
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                                ވަޅުން އެރި އަތް   

ވެއްޓުނު އަލިގުޅަ     

ވަޢުދު                                                            

މިންހާލާއި މިޔަރު      

މިނިކާ ދޫނި                                                                                  

މާލި      

                                    ފަނި ތޫތު   

ފައިދިގު މަކުނު     

 ދޮންހިޔަލަ އާއިި އަލިފުޅު   

                                                        ދޮރުން އިވޭ އަޑު   

ދަޢުވަތު     

ދަތް ތޫނު      

ދެގޮތެއް ނުވާނޭ ބުނެފާ      

  4          ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް   

  1  ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް   

  2 ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް   

  3 ތަންކޮޅެއް ދިގު ވާހަކަތައް   

ތޫރި ވަރަށް ބިރުގަތް      

ލޯބީގެ ފުރާވަރު     

ގެއްލުނު ޑޯރާ     

                                  ގަސް ފުރޭތަ   

                                     ސާރިދޯޅައާއި ހަސަނު    

ސާދަވިލޭ     

ޝާހް     

ޒަހަރު     

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު      

 

 ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    
 މާކުންބެއާއި ޢީދު ދުވަސް   

 މާކުންބެގެ މަސައްކަތްތެރިކަން   
 މާކުންބެގެ ދަތުރު    
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 އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ ނޯޓްސް

 

 

 ބިންމާ އިބްރާހިމް ވަޙީދު

ބަލާ   

އިބްރާހިމް ވަހީދު          

 

 

 

 


