
 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2012 ޖެނުއަރީ                    

 

 
491.4873 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ

 : މާލެ –. ދިވެހި ބަސްފޮތް /  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ     

  ސީއެމް. 24 ؛ޞ.  1210 –. 2011 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  LD00050     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991596313:  އައިއެސްބީއެން

 

 
891.481   

 

 ހުސައިން މަނިކެ، ޢައިޝަތު 

  : މާލެ – .ޙުސައިން މަނިކެ އިޝަތުއަ /  ޅެމުގެ މައުވަށި     

  ސީއެމް. 22 ؛ ކުރެހުން ؛ޞ.  52 –. 2005 ،[ޝ. ނ]

  LD00055     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991525610:  އައިއެސްބީއެން

 

 
891.481 

 

 ހުސައިން މަނިކެ، ޢައިޝަތު 

  : މާލެ –. ޙުސައިން މަނިކެ އިޝަތުއަޅެމުގެ މައުބޮނޑި /       

  ސީއެމް. 22 ؛ ކުރެހުން ؛ޞ.  81 –. 2011 ،[ޝ. ނ]

  LD00056     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991529217:  އައިއެސްބީއެން

 



 
 
 

891.481 
 

 ހުސައިން މަނިކެ، ޢައިޝަތު 

  : މާލެ –ޙުސައިން މަނިކެ.  ޅެމުގެ މައުވަށީގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު /  އައިޝަތު

  ސީއެމް. 22 ؛ ކުރެހުން ؛ޞ.  71 –. 2005 ،[ޝ. ނ]

  LD00058     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991529438:  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ހުސައިން މަނިކެ، ޢައިޝަތު 

 މާލެ :  -ލޯބީގެ ދާސްތާން / އައިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު.      

 ސީއެމް.  22؛  ޞ. : ކުރެހުން  64. _  2011[ޝ.ނ]، 

   LD00052            ތކ. އަގުނެތް 

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައް ލިބުނު  ގައި 2012 ފެބްރުއަރީ                    

 
297.122813343 

 

 އަމީން، އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް ިއބްނު އިބްރާހީމް 

 ސިހުރުގެ ޙާޤީޤަތާއި ފަރުވާ / އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް އިބްނު އިބްރާހީމް އަމީން،      

(ޖިންނިއާއި،  -ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  113 –. 2010 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް : މާލެ –ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ. 

ޖިންނިމޮޔަވުމާއި، ސިހުރާއި، އެސްފީނާއާއި، ނަފަސާނީބައްޔާއި، މިކަމުގެ ފަރުވާއާއި، ޖިންނި ޝައިތާނުންގެ ކިބައިން 

    )2ސަލާމަތްވުމުގެ މަގު : 

 LD00082     ތކ. އަގުނެތް                   

 
 

297. 2 

 

   ޒާކިރު ޢަބަދުލް ކަރީމްނައިކު، 

 ޒާކިރު ޢަބްދުލް ކަރީމް ނައިކު / އިސްލާމްދީނާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި އޭގެ ރައްދު   

  ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  159 –. 2010 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް : މާލެ –ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ. 

 LD00091ތކ. އަގުނެތް           

          
297.217 

 

 އަމީން، އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް ިއބްނު އިބްރާހީމް 

 ، / އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް އިބްނު އިބްރާހީމް އަމީން ޖިންނިއާއި، ޖިންނިމޮޔަވުމާއި، ފަރުވާ     

(ޖިންނިއާއި،   - ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  206 –. 2010 ،ޕަބަލިޝާރސްދަގަތަ  : މާލެ –. މާ : ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީތަރުޖަ

ޖިންނިމޮޔަވުމާއި، ސިހުރާއި، އެސްފީނާއާއި، ނަފަސާނީބައްޔާއި، މިކަމުގެ ފަރުވާއާއި، ޖިންނި ޝައިތާނުންގެ ކިބައިން 

    )1ސަލާމަތްވުމުގެ މަގު : 

 LD00072     ތކ. އަގުނެތް                   

 

 

 

 



 
297.217 

 

 އަމީން، އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް ިއބްނު އިބްރާހީމް 

 ޖިންނީންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާނެ މަގު / އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް އިބްނު އިބްރާހީމް އަމީން،      

(ޖިންނިއާއި،  - ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  92 –. 2010 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް : މާލެ –ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ. 

ޖިންނިމޮޔަވުމާއި، ސިހުރާއި، އެސްފީނާއާއި، ނަފަސާނީބައްޔާއި، މިކަމުގެ ފަރުވާއާއި، ޖިންނި ޝައިތާނުންގެ ކިބައިން 

 )5ސަލާމަތްވުމުގެ މަގު : 

 LD00061     ތކ. އަގުނެތް                   

 

 
297.221 

 

 ޔަހްޔާ، ހާރޫން

 ކާއިނާތް ޚަލްޤުކުރެވުން / ހާރޫން ޔަހްޔާ، ތަރުޖަމާ : މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ އާދަމް.      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  420 –. 2010 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް : މާލެ –

 LD00081     ތކ. އަގުނެތް                   

 
 

297.23 

 

 ޔަހްޔާ، ހާރޫން

 ދުނުޔެ ނިމުން/ ހާރޫން ޔަހްޔާ، ތަރުޖަމާ : މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ އާދަމް.      

  ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  128 –. 2010 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް : މާލެ –

 LD00064     ތކ. އަގުނެތް                   

 
 

297.246 

 

 އިބްނުކަޘީރު  އަލްއިމާމު

  : މާލެ –ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ. ، އަލްއިމާމު އިބްނުކަޘީރު / ހަލާކުކުރެވި އުންމަތްތަކުގެ ވާހަކަ     

  ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  124 –. 2009 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް

 LD00069 ތކ. އަގުނެތް                   

 
 



 
 

297.261 

 

 އަމީން، އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް ިއބްނު އިބްރާހީމް 

 / އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް އިބްނު އިބްރާހީމް އަމީން،  އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލީގައި : ނަފަސާނީ ބައަޔާއި، ފަރުވާ      

(ޖިންނިއާއި،  - ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  59 –. 2010 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް : މާލެ –ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ. 

ޖިންނިމޮޔަވުމާއި، ސިހުރާއި، އެސްފީނާއާއި، ނަފަސާނީބައްޔާއި، މިކަމުގެ ފަރުވާއާއި، ޖިންނި ޝައިތާނުންގެ ކިބައިން 

 )4ސަލާމަތްވުމުގެ މަގު : 

 LD00075     ތކ. އަގުނެތް                   

 
 

297.216 

 

 އަމީން، އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް ިއބްނު އިބްރާހީމް 

 އިސްފީނާގެ ޙަޤީގަތާއި ފަރުވާ / އަބްދުމުންޛިރް ޚަލީލް އިބްނު އިބްރާހީމް އަމީން،      

(ޖިންނިއާއި،  - ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  92 –. 2010 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް : މާލެ –ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ. 

ޖިންނިމޮޔަވުމާއި، ސިހުރާއި، އެސްފީނާއާއި، ނަފަސާނީބައްޔާއި، މިކަމުގެ ފަރުވާއާއި، ޖިންނި ޝައިތާނުންގެ ކިބައިން 

 )3ސަލާމަތްވުމުގެ މަގު : 

 LD00071     ތކ. އަގުނެތް                   

 

 
297.382 

 

 ޔަހްޔާ، ހާރޫން

  ހާރޫން ޔަހްޔާ، ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުރައްޒާޤް ޢަލީ. ރިވެތިވެގެންވާ އިސްމުފުޅު) /ގެ (هللاލް ޙުސްނާ هللاއަސްމާއު     

  ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  197 –. 2010 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް : މާލެ –

  LD00056     ތކ. އަގުނެތް                   

  

 
297.382 

 

 ވަހަފް އަލްޤައްތާނީ، ސައީދު ިބްނ ޢަލީ ބިން 

 ސައީދު ބިން ޢަީލ ބިންވަހަފް އަލްޤައްާތނީ  / ދަހަނާ (ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ހޮވާލެވިފައިވާ ދުޢާތައް)މުސްލިމުންގެ      



  ސީއެމް. 14 ؛ޞ.  349 –. 2009 ،ދަގަތަ ޕަބަލިޝާރސް : މާލެ –ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީ. 

 LD00062    ތކ. އަގުނެތް                   

 

 
297.563 

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްާތރު

  : މާލެ –ޢަބްދުއްސައްތާރުޢަބްދުއްރަޙްމާން. އަލްއަޚްވާލް ޝަޚްޞިއްޔަތު (ކައިވެނި) /     

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ، ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

  ސީއެމް. 24 ؛ ކުރެހުން ؛ޞ.  500 –. 2011 

  LD00086     ތކ. އަގުނެތް                   

   9991529861  : އައިއެސްބީއެން

 

 
352.23095495 

 

 ޖަމީލު، މުހައްމަދު 

  : މާލެ –. އޯކިޑް /  މުހައްމަދު ޖަމީލު     

  ސީއެމް. 20 ؛ ކުރެހުން ؛ޞ.  325 –. 2012 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

  LD00056     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991597751 : އައިއެސްބީއެން

 

 
491.487 

 

 ޢަލީ، ޢަބްދުރައްޒާޤް 

 : މާލެ –. ޢަބްދުރައްޒާޤް ޢަލީ މްރީނުތަކާއި، ޖަވަބުތަކާއެކު) /ދިވެހި ބަހުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ކަން (ތަ     

  ސީއެމް. 20 ؛ : ކުރެހުން. ޞ. 72 –. 2010، ގަތަ ޕަބްލިޝާރސްދަ

  LD00078     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991527524:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 



 
 

 
491.487 

 

 ޢަލީ، ޢަބްދުރައްޒާޤް 

 : މާލެ –ދިވެހި ބަހުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ނަން (ތަމްރީނުތަކާއި، ޖަވަބުތަކާއެކު) /  ޢަބްދުރައްޒާޤް ޢަލީ.      

  ސީއެމް. 20 ؛ : ކުރެހުން. ޞ. 59 –. 2010، ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް

  LD00076     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991527532:  އައިއެސްބީއެން

 

 

  

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު ގައި  2012 މާރޗް                    

 

 
297.071 

 

 ވަހީދު، މުޙައްމަދު

 : މާލެ –. އިސްލާމީ އަދަބު އަޙްލާޤް / މުޙައްމަދު ވާހީދު     

  ސީއެމް. 20 ؛ޞ.  144 –. 2012 ،ފަސޭހަ ޕްރެސް

  D46775     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991597816:  އައިއެސްބީއެން

 

352.63264 

 

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

 : މާލެ –. 2012ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގެ އާންމު އުޞޫލު      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން 

  D46767     ތކ. އަގުނެތް                   
 

 

352.63264 

 

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

 .ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު (ފުރަތަމަ އިސްލާހް)     

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  21 – .ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން، 2010 : މާލެ –

  LD00106     ތކ. އަގުނެތް                   
 

 

 

 



352.63264 

 

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

  : މާލެ –. 2010 ސިވިލް ސަރވިސް މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު     

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  26 –. 2010 ،ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

  D46760     ތކ. އަގުނެތް                   
 

 

352.63265 

 

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

 : މާލެ –ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުންހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް.      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  36 –. 2012 ،ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން 

  D46743     ތކ. އަގުނެތް                   
 

 

352.63266 

 

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

  : މާލެ –ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް.      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  24 –. 2011 ،ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

  D46765     ތކ. އަގުނެތް                   

 

 

352.63267 

 

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

  : މާލެ –.2009އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  16 –. 2009 ،ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

  D46770          ތކ. އަގުނެތް                   
 

 



352.632669 

 

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

  ،ސާރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް  : މާލެ –މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް.      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  120 –. 2011

 D46762           ތކ. އަގުނެތް             
 

378.549505 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 : މާލެ –. 2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް         

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  78 –. 2012 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

 D46829     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991525882އައީއެސްބީއެން : 

 

 

 
Maldives Civil Service 
        Maldives Civil Service strategic plan 2011 – 2015. – Male’ :  
Maldives Civil Service, [2011]. – 18 p. ; 27 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59181) 
  

 

Maldives Civil Service 
        Civil Service Training Institute CSTI : training programs. – Male’ :  
Maldives Civil Service, [2011]. – [18] p. ; 21 cm.  
Pc : Unpriced                                                                (E59178) 

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައް ލިބުނު ގައި  2012 އެޕްރިލް

 

 
321.8 

 

 ޔުޝައު، ޔޫސުފް 

 : ކޮލަމްބޯ – ޑިމޮކްރަސީ "ހެޔޮވެރިކަމެއް" ގެ ނިމުން / ޔޫސުފް ޔޫޝައު     

  ސީއެމް. 18 ؛ޞ.  250 –. 2012 ޔުސޮޕް ބުކްސް،

  D46842     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991598014:  އައިއެސްބީއެން

 

355.0095495 

 

 އަޙްމަދު މަނިކު، ޙަސަން 

 : މާލެ –ދިވެހި ޢަސްކަރީ ނިޒާމުގެ ފެށުން / ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު    

  ސީއެމް. 30 ކުލަ ކުރެހުން : ؛ޞ.  311 –. 2012 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު، 

  D46857     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991529446:  އައިއެސްބީއެން

 

363.206 

 

 ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން/  2011ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓޯ ކޮމިޝަން އަހަރީ ރިޕޯޓް      

  ސީއެމް. 30 ؛ޞ.  87 – .ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން،  2012 : މާލެ –

  D46844     ތކ. އަގުނެތް                   
 

 

 

 



481.481 

 ޢަލިފުޅު، ސަޢީދު

 ފަސޭހަ ޕްރެސް، : މާލެ –ކުރިމަގު / ސަޢީދު ޢަލިފުޅު      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  68 –. 2012 

  D46838     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991597638:  އައިއެސްބީއެން

 

 

891.481 
 

 ސަޢީދުޢަލިފުޅު، 

 ފަސޭހަ ޕްރެސް، : މާލެ –/ ސަޢީދު ޢަލިފުޅު  1ޙަޔާތުގެ ފިކުރު 

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  68 –. 2012

  D46840     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991597743:  އައިއެސްބީއެން

       
 

 

920 
 

 ޖަމީލުهللا ފަތުޙު

  : މާލެ – ޖަމީލުهللا / ފަތުޙުޖަމީލުގެ ހަނދާނުގައި هللا އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ފަތުޙު     

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  48 –. 2012 މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން،

  D46858     ތކ. އަގުނެތް                   

 

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2012 މޭ

 

 

 

 ޞާއިދު، މުސާ

 ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް، : މާލެ –މޫސާ ޞާއިދު / ފިނި ނޭވާ     

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  98 –. 2012

  D46878     ތކ. އަގުނެތް                   

 

 

 ޞާއިދު، މުސާ

 ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް، : މާލެ –ރޭވިލޭރޭ / މޫސާ ޞާއިދު      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  165 –. 2012

  D46877     ތކ. އަގުނެތް                   
 

 

  

 ޞާއިދު، މުސާ

 ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް، : މާލެ –/ މޫސާ ޞާއިދު ލޯތްބާނުލާ      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  230 –. 2012

 D46872     ތކ. އަގުނެތް                   

 

 

 ޞާއިދު، މުސާ

 ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް، : މާލެ –/ މޫސާ ޞާއިދު އިންތިހާ  ލޯބިއޭގެ  

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  158 –. 2012

 D46875     ތކ. އަގުނެތް                   

 



 ޞާއިދު، މުސާ

 ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް، : މާލެ –/ މޫސާ ޞާއިދު ސަންޑޭ    

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  274 –. 2012

 D46871     ތކ. އަގުނެތް                   

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  އަށް 2012 ޖޫން                    

 

 

 

 

333.714 
 
Environment Protection Agency 
       Environment impact assessment for the establishment of coral research and  
development base Lh.Vavvaru. – Male’ : Environment Protection Agency,  
2012 – [120] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59612) 
 
 
  

333.714 
 
Environment Protection Agency 
       Environment impact assessment report : EIA for the production of ice and  
tuna loins on a floating barge, proposed by Maldives Marine Products Limited.  
– Male’ : Environment Protection Agency, 2012 – [90] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59609) 
 
 
 
 
333.714 

 
Environment Protection Agency 
       Environment management plan for proposed installation of 150m antenna in  
Villingili Island, Kaafu Atoll. – Male’ : Environment Protection Agency,  
2012 – [50] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59611) 
 
 
 
 
 
 
 



 
333.714 

 
Environment Protection Agency 
       Environment impact assessment for development of slipway at Thaa.Dhiyamigili. 
 – Male’ : Environment Protection Agency, 2012 – vii, [100] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59613) 
 
 
 
 
 
333.714 

 
Environment Protection Agency 
       Environment impact assessment for proposed : construction of a jetty in  
Hulhudheli Island, Dhaalu Atoll.– Male’ : Environment Protection Agency,  
2012 – xiv, [60] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59610) 
 
 
333.7145495 

 
Environment Protection Agency 
       Environment impact assessment for proposed development of new water  
villas and over water restaurants, Hudhuranfushi, North Male’ Atoll, Maldives. 
– Male’ : Environment Protection Agency, 2012 – [120] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59583) 
 
 
 
333.7145495 

 
Environment Protection Agency 
       2P

nd
P Appendum to theEIA report changes to the concept plan : development of city hotels,  

hospitality Institute and resort development at Bodufinolhu and Gas Finolhu. 
– Male’ : Environment Protection Agency, 2012 – ix, [60] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59547) 
 
 
 
333.7145495 

 
Environment Protection Agency 
       Environment impact assessment report for the proposed resort development on 
 Mushimasmigili, North Ari Atoll, Maldives.– Male’ : Environment Protection Agency,  
2012 – vii, [60] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59584) 
 



 
  

 
627.245495 

 
Environment Protection Agency 
       Initial environment examination for the proposed construction of a jetty in  
Lhohi Island, Dhaalu Atoll.– Male’ : Environment Protection Agency,  
2012 – xiv, [60] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59585) 
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 ޙަސަން މާހިރު

  : މާލެ –. ޙަސަން މާހިރުގެ ހަނދާނުގައި... / ޙަސަން މާހިރު، މުޙައްމަދު ވަޖީހު     

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  28 –.  2012]ޝ.ނ[

D46890               ްތކ. އަގުނެތ 

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2012 ޖުލައި އަދި އޮގަސްޓް 

 

 

 

 

332.0415 
 
Capital Market Development Authority 
       Quarterly reports of listed companies 2012 / Capital Market Development Authority– Male’ : Capital 
Market Development Authority, 2012 – [60] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59904) 
 
 
 

 

 

808.4 

 

 އަބޫބަކުރު، ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު

 މައިގަނޑު ނުކުތާތައްމަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މަގު : ކާމިޔާބު މަޒުމޫނެއް ލިޔުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  32 –. 2012]ޝ.ނ[ : މާލެ –. / ޢަބަދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު 

D46954               ްތކ. އަގުނެތ 

 9991597867:  އައިއެސްބީއެން

 

 
920 

 

 ނާޞިރު، އިބްރާހީމް

 ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު ނ.ޣ.ޢ.ވ. ގެފަނޑުވުމެއް ނެތް      

  ސީއެމް. 23ކުރެހުން. :    ؛ޞ.  248 –. ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ : މާލެ –ހަނދާންތައް / އިބްރާހީމް ނާޞިރު. 

D46978               ްތކ. އަގުނެތ 

 9991596526:  އައިއެސްބީއެން



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައް ލިބުނު ގައި 2012 ސެޕްޓެމްބަރ

 

 

 

 

320.95495 
 
Saeed, Hassan 
       Democracy betrayed behind the mask of The Island President / Hassan Saeed. – Male’ : Dhivehi 
Qaumee Party, 2012 – 81 p. ; 21 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59906) 
 
 
Commission of  National Inquiry 
       Report of The Commission of national Inquiry, Maldives. – Male’ : Commission of The National 
Inquiry, 2012 – [130] p. ; 29 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59926) 
 
 
Capital Market development Authority 
       Quarterly reports : Capital Market Development Authority. – Male’ : Capital Market Development 
Authority, 2012 – [50] p. ; 30 cm.  
Pc : Unpriced                                                              (E59590) 
 
 
 

 

297.076 

 

 އަޙްމަދު، ޙުސައިން ރަޝީދު

 ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު/  ނަމާދަށް ސަފުހަދާއިރު ތަންބުތައް ދިމާވުމަކީ މައްސަލައްނޫން     

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  51 –. 2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ – 

D47050               ްތކ. އަގުނެތ 

 
 
 



297.124 

 

 ޔަޙްޔާ، އަބޫޒަކަރިއްޔާ

 : މާލެ –. ރިޔާޟުއްޞާލިޙީން / އަބޫޒަކަރިއްޔާ ޔަޙްޔާ، ތަރުޖަމާ : އަހްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު     

  ސީއެމް. 24  ؛ޞ.  1649 –. , 2011މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

D46977 . އަގުނެތް               ތކ  

 9991596356:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

297.124 

 

 އަލް ޙައްޖާޖު، މުސްލިމް އިބުން 

 ޖް،މުސްލިމް އިބުން އަލް ޙައްޖާ/  ޞަޙީޙު މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއާއި ޝަރަޙަ : އެއްވަނަބައި     

  ސީއެމް. 25  ؛ޞ.  373 –.   2011ރިސާލާ ބުކްޝޮޕް،   : މާލެ –ތަރުޖަމާ : އަހްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު.  

D47056 . އަގުނެތް               ތކ  

 

 
320.95495 

 

 ފައިސަލް، އަމީން

 ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހިންގި ބަޢާވާތް / އަމީން ފައިސަލް، މުޙައްމަދު އަސްލަމް     

  ސީއެމް. 30 ؛ޞ.  99 –. 2012، ].ނ.ޝ[ : މާލެ – 

D49989               ްތކ. އަގުނެތ 

 
 
 

320.95495 
 

 ސަޢީދު، ޙަސަން

 ވުން / ޙަސަން ސަޢީދުރުރައްޔިތުމީހާގެ ރައީސަކަށް ހެދިގެންހުރެ ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމަށް ޢައްދާ     

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  98 –. 2012ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީ،  : މާލެ – 

D46983               ްތކ. އަގުނެތ 

 
 
 



320.95495 
 

 ލަޠީފް، ޙަސަން

 މަޖުބޫރު ކުރުވި އިސްތިއުފާ : ގަދަބާރުން ފޮޅާލި ވެރިކަން / ޙަސަން ލަޠީފް     

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  70 –. 2012، ].ނ.ޝ[ : މާލެ – 

D46979               ްތކ. އަގުނެތ 

 
 
 

320.95495 
 

 އަޙްމަދު ދީދީ، މާރިޔާ 

 ފަނޑިޔާރުންނަށް ދަންނަވާ އިލްތިމާސް : މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށާއި      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  19 –. 2012، ].ނ.ޝ[ : މާލެ –މައްޗަށް ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތު / މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ.  

D46988               ްތކ. އަގުނެތ 

 
 
 

320.95495 
 

 ވެލިޒިނީ، ޢާއިޝަތު 

  : މާލެ –ނާކާމިޔާބުވި ހިމޭން ބަޢާވަތް : ގަތްބިރުން ނެގީ ބަޑި! / ޢާއިޝަތު ވެލިޒިނީ.      

  ސީއެމް. 30 ؛ޞ.  86 –. 2012، ].ނ.ޝ[

D46992               ްތކ. އަގުނެތ 

 

 
320.95495 

 

 މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް

 ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް : މާލެ –.ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓު 2011ޕާލިމަންޓް ވޮޗް :     

  ސީއެމް. 30 ؛ޞ.  79 –. 2012

D47137               ްތކ. އަގުނެތ 

 
 
 
 
 



954.95092 

 

 ޢުމަރު މަނިކު، ޢާލީ

 : ސިންގަޕޫރު –/ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު.  1947 - 2008އަޅުގަނޑުގެ ދުވަހު ފޮތް      

  ސީއެމް. 21ކުރެހުން. :  ؛ޞ.  359 –. ], 2011ޝނ[

D47133 . އަގުނެތް               ތކ  

 9991598227:  އައިއެސްބީއެން

 

 

 

  ވަޙީދު، އިބްރާހީމް

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް : މާލެ –.(ބިންމާ)  އިބްރާހީމް ވަޙީދު / 09ކުރު ވާހަކަ : ބިންމާ  25     

  ސީއެމް. 17  ؛ޞ.  155 –.  2012 ,ޕަބްލިޝާރސ 

D47070                 ރ150/-: ތކ

 9991598146:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

 ވަޙީދު، އިބްރާހީމް

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް : މާލެ –.(ބިންމާ)  އިބްރާހީމް ވަޙީދު / 08ކުރު ވާހަކަ : ބިންމާ  25     

  ސީއެމް. 17  ؛ޞ.  161 –.  2012 ,ޕަބްލިޝާރސ 

D47068                ރ150/- :ތކ

 9991598154:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

 ވަޙީދު، އިބްރާހީމް

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް : މާލެ –.(ބިންމާ)  އިބްރާހީމް ވަޙީދު / 07ކުރު ވާހަކަ : ބިންމާ  25     

  ސީއެމް. 17  ؛ޞ.  197 –.  2012 ,ޕަބްލިޝާރސ 

D47066                 ރ150/-: ތކ

 9991598162:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 
 



 
 

 އިބްރާހީމްވަޙީދު، 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް : މާލެ –.(ބިންމާ)  އިބްރާހީމް ވަޙީދު / 06ކުރު ވާހަކަ : ބިންމާ  25     

  ސީއެމް. 17  ؛ޞ.  180 –.  2012 ,ޕަބްލިޝާރސ 

D47064                 ރ150/-: ތކ

 9991598138:  އައިއެސްބީއެން

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2012 އޮކްޓޫބަރ

 

 
 

920 

 

 ޢަބްދުއްނާސިރު، ޖަމާލު

 : މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންަތުރަޖާމ ުކީރ ، ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާސިރު/  އިންޤިލާބުގެ ފަލްސަފާ     

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  77 –. 2012 ،ލޯމާފާނު ޕްރިންޓާރސް : މާލެ –. 

D47164               ްތކ. އަގުނެތ 

 999159874X:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 
 

954.95 

 

  : މާލެ –.  1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް     

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  100 –.   2012 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

D47171                 ރ 100/-: ތކ

 9781620509494:  އައިއެސްބީއެން

 

 
954.95 

 

  : މާލެ –.  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]200 – 101[ –.   2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47174                 ރ 100/-: ތކ

 9781624070020:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 



 

 

 
954.95 

 

  : މާލެ –.  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]300 – 201[ –.   2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47176                 ރ 100/-: ތކ

 9781624070044:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

954.95 

 

  : މާލެ –.  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]400 – 301[ –.   2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47177                 ރ 100/-: ތކ

 9781624070013       :  އައިއެސްބީއެން

 
 

954.95 

 

  : މާލެ –.  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]500 – 401[ –.   2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47180                 ރ 100/-: ތކ

 9781624070037:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

954.95 

 

  : މާލެ –.  6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]600 – 501[ –.   2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47188                 ރ 100/-: ތކ

 9781624070051:  އައިއެސްބީއެން



 
954.95 

 

  : މާލެ –.  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]700 – 601[ –.   2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47189                 ރ 100/-: ތކ

 9781624070068:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

954.95 

 

  : މާލެ –.  8ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]800 – 701[ –.   2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47192                 ރ 100/-: ތކ

 978162070082:  އައިއެސްބީއެން

 

 
 

954.95 

 

  : މާލެ –.  9ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]900 – 801[ –.   2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47194                 ރ 100/-: ތކ

 9781624070105:  އައިއެސްބީއެން

 
 

954.95 

 

  : މާލެ –.  10ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]1000 – 901[ –.   2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47195                 ރ 100/-: ތކ

 9781624070075:  އައިއެސްބީއެން

 
 



 ވަޙީދު، އިބްރާހީމް

  ,ޕަބްލިޝާރސް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް : މާލެ –.(ބިންމާ)  ވަޙީދުއިބްރާހީމް  /ގަނޑުފެން     

  ސީއެމް. 17  ؛ޞ.  748 –.  2012

D47185                 ރ300/-:  ތކ

 9991598448:  އައިއެސްބީއެން

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައް ލިބުނު ގައި 2012 ނޮވެމްބަރ

 
 

 

297.1241 

 

 ޢަލީ މަނިކު، ފައްޔާޞު 

 . ފައްޔާޞު ޢާލީ މަނިކު/  އަށް 602އިން  349ޙަދީޘް   : 2ދިވެހި ތަރުޖަމާ  ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ         

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  240 –. 2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –

D47252                                      175/-ތކ: 

 9991598812އައީއެސްބީއެން : 
 
 
 

364.1317 

 

 ޙަލީމް، ޙުސައިން

 : މާލެ –. ޙުސައިން ޙަލީމް/  ޤައުމަށްޓަކައި އުންޑައިގެ ކުރިމައްޗަށް     

  ސީއެމް. 21  ؛ޞ.  268 – .2012ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

D47263                                     200/-: ތކ

 9991598502:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 
 

364.1317 

 

 هللاޢަލީ، ޢަބްދު

 . ސަޢީދުهللا ޢަލީ، ޖައުފަރު ޢަބްދުރަޙްމާނު އަދި ޢަބްދުهللا ޢަބްދު/  ބަރ ތިނެއްްމނޮވެ     

  ސީއެމް. 28  ؛ޞ.  321 –.  2012 ދިފާޢީ ބާރު،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  : މާލެ –

D47264                         . އަގުނެތް            ތކ

 9991598839:  އައިއެސްބީއެން



 
 

387.736095495 

 

 ޞައީދު، ޙަސަން

މަލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏަށް ދިގުމުއްދަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ހުރި ގެއްލުމާއި      

  ސީއެމް. 21  ؛ޞ.  101 –.  2012ޝ.ނ.} { : މާލެ –ގޮންޖެހުންތައް / ޙަސަން ޞައީދު. 

D47246                         . އަގުނެތް            ތކ

 

 

  
929.81495 

 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 / ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް.   2012މީ އިނާމާއި ޙާއްސަ އިނާމުޤައު     

  ސީއެމް. 21  ؛ޞ.  127 –.  2012ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް،  : މާލެ – 

D47268                         . އަގުނެތް            ތކ
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