
 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2013ޖެނުއަރީ                     

 

 

 
363.348 

 
 ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާރ ސެންޓާރ

 ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާރ ސެންޓާރ : މާލެ – .ކާރިސާއަުކން ލިބިދާނެ ގެއްުލްނ ކުޑަކުރުމުގެ ދާިއާރގައި ޭބނުންކުރާ ިއސްތިލާހުތައް      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ  - ސީއެމް. 21 ؛ކުރެހުންކުލަ  ؛ޞ.  39 –. 2012

  އެއްޗެކެވެ.
  D47469     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991599363:  އައިއެސްބީއެން

 

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2013 ފެބްރުއަރީ                    

 

 

 
  0T332.0415 

 
Capital Market Development Authority 
       3rd quarterly reports 2012: listed companies.– Male’: Capital Market Development Authority, 2012. – [100] p. ; 
30 cm.  
This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc :                                                                           LD: 000277  
 
 
 

  0T332.0415 
 
Capital Market Development Authority 
       Islamic Capital Market quarterly bulletin: 4th quarter 2012 , vol : 6. – Male’: Capital Market Development 
Authority, 2012. - 4 p. ; 30 cm.  
This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc :                                                                           LD: 000273   
 
 
 
 

  0T332.0415 
 
Capital Market Development Authority 
       Capital Market Development Authority quarterly report 2012 : QRT 03, 2012.– Male’: Capital Market 
Development Authority, 2012. – [4] p. ; 30 cm.  
This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc :                                                                           LD: 000274   
 
 
297.071 
 
Capital Market Development Authority 
       Training course on fundamentals of Islamic Capital Market: 7th - 11th October 2012.– Male’: Capital Market 
Development Authority, 2012. – [151] p. ; 30 cm.  
This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc :                                                                           LD: 000279  
 
 
 



 

 
 0T332.495495 

 
Location Maldives 
       Currencies and coins of Maldives. – Male’: Location Maldives, 2013. - 107 p. ; 22 cm.  
This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc : 150/-                                                            LD: 000271 
ISBN: 9991598529 
 
 
332.495495 
 
Capital Market Development Authority 
       Monthly economic review: February 2013, volume VII number 2.– Male’: Capital Market Development 
Authority, 2013. – 24 p. ; 30 cm.  
This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc :                                                                           LD: 000275  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2013 މާރޗް                    

 

 

 
 
332.495495 
 
Capital Market Development Authority 
       Monthly economic review : February 2013, volume VII number 2.– Male’: Capital Market Development 
Authority, 2013. – 24 p. ; 30 cm.  
This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc :   Un priced                                                                        E60630 
 

297.14 

 
 އަލްސައްޔިދު ސާބިޤް 

 : މާލެ –ތަރުޖަމާ: އަހްމަދި ފާރީޤް މިހައްމަދު  ;އަލްސައްޔިދު ސާބިޤްފިޤުހުއްސުންނާ: އެއްވަނަބައި: ސާފުތާހިރުކަން /      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ  – ސީއެމް. 24 ؛ޞ.  346 -. 2012 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސ

  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
 D47501    ,D47500     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991596577:  އައިއެސްބީއެން

 

 
388.4791 

 
 އަދީބް، އަހްމަދު 

މިއީ ޤައުމީ  – ސީއެމް. 24 ؛ ކުރެހުން ؛ޞ.  31 -. 2012 ،ރާއްޖެ ނިއުސް : މާލެ -. އަހްމަދު އަދީބް  /އަދީބް      

  އެއްޗެކެވެ.ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ 
 2D4750  ,3D4750       ތކ. އަގުނެތް                   

 
 

 

 

 

 



458.3421 

 

 ނަސީމް، އިޔާޒް

 21 ؛ޞ.  63 -. 2012 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –އިޔާޒް ނަސީމް. /  2މަގޭ އިޓަލީ މުދައްރިސް     

  ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް  – ސީއެމް.
 70D475  ,71D475                          -/50ތކ. 

 9991598308:  އައިއެސްބީއެން
 
 
 

 ނަސީމް، އިޔާޒް

 21 ؛ޞ.  63 -. 2012 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –އިޔާޒް ނަސީމް. /  3މަގޭ އިޓަލީ މުދައްރިސް     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. – ސީއެމް.
 27D475  ,73D475                          -/50ތކ. 

 9991598234:  އައިއެސްބީއެން
 
 
 

 ނަސީމް، އިޔާޒް

 21 ؛ޞ.  63 -. 2012 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –އިޔާޒް ނަސީމް. /  4މަގޭ އިޓަލީ މުދައްރިސް     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. – ސީއެމް.
 74D475  75,D475                          -/50ތކ. 

 7899915982: އައިއެސްބީއެން
 

 

 

 ނަސީމް، އިޔާޒް

 21 ؛ޞ.  63 -. 2012 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –އިޔާޒް ނަސީމް. /  5މަގޭ އިޓަލީ މުދައްރިސް     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. – ސީއެމް.
 76D475  77,D475                          -/50ތކ. 

  8699915982: އައިއެސްބީއެން
 
 
 
 
 
 
 



 ނަސީމް، އިޔާޒް

 21 ؛ޞ.  63 -. 2012 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –އިޔާޒް ނަސީމް. /  6މަގޭ އިޓަލީ މުދައްރިސް     

  ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  – ސީއެމް.
 78D475  79,D475                          -/50ތކ. 

 7899915982: އައިއެސްބީއެން
 
 

 ނަސީމް، އިޔާޒް

 21 ؛ޞ.  63 -. 2012 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –އިޔާޒް ނަސީމް. /  7މަގޭ އިޓަލީ މުދައްރިސް     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. – ސީއެމް.
 80D475  81,D475                          -/50ތކ. 

 6X99915982: އައިއެސްބީއެން

 

 
 0T297.63 

 

 މުހައްމަދު ނަސްރުއްދީން އަލް އަލްބާނީ

މުހައްމަދު ނަސްރުއްދީން / ނަބިއްޔާ ނަމާދުކުރެވި ގޮތް: ތަކްބީރުން ފެށިގެން ސަލާމްދިނުމާ ހަމައަށް ތިބާ އެނަމާދު ފެންނަފަދައިން      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  248 -. 2012 ،]ޝ.ނ[ : މާލެ -އަލް އަލްބާނީ. 

  ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.ދަށުން 
  83D475  ,84D475            ތކ. އަގުނެތް                   

 7719999159: އައިއެސްބީއެން
 
 

UވާހަކUަ 
 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ - އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް/  ބައްޕައާ އެކު މާރުކޭޓަށް     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )1(ދަގަތަ ޕްރީ ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
  24D475  ,25D475                                     -/12ތކ. 

 

 
 
 
 
 



 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

(ދަގަތަ  – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް /  ބައްޕަގެ ހަދިޔާ     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )2ޕްރީ ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
  26D475  27,D475                                     -/12ތކ. 

 

 
 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް /  ބުޅަލާއެކު ކުޅެލަން    

  ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )3(ދަގަތަ ޕްރީ ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
  28D475  29,D475                                     -/12ތކ. 

 
 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

(ދަގަތަ ޕްރީ  – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / މޭވާ ކާނީ     

  ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ  )4ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
 30D475  ,31D475                                     -/12ތކ. 

 

 

 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް /  ކުރަހާނީ ފޮތުގައި    

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )5(ދަގަތަ ޕްރީ ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
 23D475  ,33D475                                     -/12ތކ. 

 

 

 

 
 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ކުރެހުމުގެ މަޢުރަޒު     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )6(ދަގަތަ ޕްރީ ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
 34D475  35,D475                                     -/12ތކ. 

 

 

 



 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

(ދަގަތަ ޕްރީ  – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / މާމައާއެކު     

  ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  )7ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
 36D475  37,D475                                     -/12ތކ. 

 

 
 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / މަންމަ ގެއްލިގެން     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )8(ދަގަތަ ޕްރީ ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
 38D475  39,D475                                     -/12ތކ. 

 

 
 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

(ދަގަތަ  – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / މަންމަގެ ހަދިޔާ     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )9ޕްރީ ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
 40D475  41,D475                                     -/12ތކ. 

 
 
 

 ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އަލީ، 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 16 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ރާމީއަށް ފެނުނު ބޯޅަ     

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )10(ދަގަތަ ޕްރީ ސްކޫލް ވާހަކަ ؛ 
 42D475  43,D475                                     -/12ތކ. 

 

 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ގުޅިގެން ކުޅެލަން     

  ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް )1(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛ 

 9991599711އައީއެސްބީއެން : 

 44D475  45,D475                                     -/12ތކ. 

 

 

 
 



 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / އަލިފާނާ ކުޅުމުން     

  މިީއ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )2(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛ 

 7099915997އައީއެސްބީއެން : 

 46D475  47,D475                                     -/12ތކ. 
 
 

 ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އަލީ، 

 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ހިތްމަތާއެކު މަސައްކަތްކުރާތި           

  އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ  )3(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛  – ސީއެމް. 21

 6299915997އައީއެސްބީއެން : 

 48D475  49,D475                                     -/12ތކ. 
 
 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުމުން           

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )4(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛  – ސީއެމް.

 8999915997އައީއެސްބީއެން : 

 50D475  51,D475                                     -/12ތކ. 
 
 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / މަޖާ ސްކޫލް ވަރަށް           

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )5(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛  – ސީއެމް.

 6739991599އައީއެސްބީއެން : 

 52D475  53,D475                                     -/12ތކ. 
 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ސިއްރު ކަންތައް ކުރުމުން           

  ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ  )6(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛  – ސީއެމް.

 72X9991599އައީއެސްބީއެން : 

 54D475  55,D475                                     -/12ތކ. 
 



 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ތަރުތީބުން ބަހައްޓާ           

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )7(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛  – ސީއެމް.

 7039991599އައީއެސްބީއެން : 

 56D475  57,D475                                     -/12ތކ. 
 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ތެދުބުނާތި           

  އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ  )8(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛ 

 6659991599އައީއެސްބީއެން : 

 58D475  59,D475                                     -/12ތކ. 
 
 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 – ސީއެމް. 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ތެދުވެރިވާށެވެ           

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )9(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛ 

 7979991599އައީއެސްބީއެން : 

 60D475  ,61D475                                     -/12ތކ. 
 
 
 

 އަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 21 . : ކުރެހުން؛ޞ 20 - .2013 ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް، : މާލެ -އަލީ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ދަތުގައި ރިހުން ރާމީގެ           

  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. )10(ދަގަތަ ތަސްވީރު ވާހަކަ ؛  – ސީއެމް.

 8009991599އައީއެސްބީއެން : 

 62D475  63,D475                                     -/12ތކ. 
 
 
 
 
 
 
 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2013އޭޕްރިލް                     

 

 

297.12259148 

 

 މަލިންގެ ހުސައިން ދީދީ

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ –.މަލިންގެ ހުސައިން ދީދީ / 1 ދީދީ ލިޔުއްވި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަރުޖަމާއާއި ތަފްސީރުމަލިންގޭ ޙުސައިން      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  - ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  234 –.  2013، ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 x999152732:  އައިއެސްބީއެން

 D47627                      -/150 ތކ.

 

 

 މަލިންގެ ހުސައިން ދީދީ

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ –.މަލިންގެ ހުސައިން ދީދީ / 2 ދީދީ ލިޔުއްވި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަރުޖަމާއާއި ތަފްސީރުމަލިންގޭ ޙުސައިން      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ  - ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  472-235 –.  2013، ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 3389991527:  އައިއެސްބީއެން

 D47628                      -/150 ތކ.

 

 

 

 މަލިންގެ ހުސައިން ދީދީ

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ –.މަލިންގެ ހުސައިން ދީދީ / 3 ދީދީ ލިޔުއްވި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަރުޖަމާއާއި ތަފްސީރުމަލިންގޭ ޙުސައިން      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ  - ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  722-473 –.  2013، ޕަބްލިޝާރސްޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 4639991527:  އައިއެސްބީއެން

 D47629                      -/150 ތކ.

 

 



 

 

 މަލިންގެ ހުސައިން ދީދީ

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ –.މަލިންގެ ހުސައިން ދީދީ / 4 ލިޔުއްވި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަރުޖަމާއާއި ތަފްސީރުދީދީ މަލިންގޭ ޙުސައިން      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ  - ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  916-723 –.  2013، ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 9781624070396:  އައިއެސްބީއެން

 D47630                      -/150 ތކ.

 

 

577.297 

 

 هللاފަހުމީ ދީދީ، އަބްދު

 ، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –.ފަހުމީ ދީދީهللا އަބްދު / ދިރިއުޅުމުގެ ބާއްޖަވެރިކަން     

 ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ  - ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  52 –.  2013

 9781624070327:  އައިއެސްބީއެން

 D47647                    -/40   ތކ.

 

 
297.63 

 
 އިބްރާހިމް، މުޙައްެމަދު ރަޝީދު

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –ހާޝިމް ކީރިތި ރަސޫލާގެ މުނިކާފާފުޅު / މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް.     

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  -). 1(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  27 –. 2013

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 9789991532028:  އައިއެސްބީއެން

  D47610                        -/20ތކ. 

 

 

 

 އިބްރާހިމް، މުޙައްެމަދު ރަޝީދު

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  : މާލެ –/ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް. ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބު ކީރިތިރަސޫލާގެ ކާފާފުޅު      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް  -). 2(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  27 – .2013، ޕަބްލިޝާރސް

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.



 3597899915320:  އައިއެސްބީއެން

 D47611                    -/20ތކ.
 
 

 އިބްރާހިމް، މުޙައްެމަދު ރަޝީދު

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް  : މާލެ –/ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް.ސޫލާގެ ބައްޕާފުޅާއި މަންމާފުޅުމިނަތު ކީރިތި ރައާ އާއިهللاބްދުޢަ     

މިއީ ޤައުމީ  -). 3(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  27 – .2013، އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ 

 D47612                  -/20ތކ. 

 4297899915320:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

 އިބްރާހިމް، މުޙައްެމަދު ރަޝީދު

އެންޑް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް  : މާލެ –/ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް. މީލާދުއްރަސޫލި ކީރިތި ރަސޫލާ އުފަންވެވަޑައިގަތުން    

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް  -). 4(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  27 – .2013، ޕަބްލިޝާރސް

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 D47613                   -/20ތކ. 

 1197899915320:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

 އިބްރާހިމް، މުޙައްެމަދު ރަޝީދު

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  : މާލެ –/ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް. މާތްސާހިބާއަށް ކިރު ފޮދުއެރުއްވި ބޭކަނބަލުން      

ކުތުބުޚާނާއަށް މިއީ ޤައުމީ  -). 5(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  29 – .2013، ޕަބްލިޝާރސް

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 D47614                   -/20ތކ. 

 6697899915320:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

 އިބްރާހިމް، މުޙައްެމަދު ރަޝީދު

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް  : މާލެ –ރަޝީދު އިބްރާހިމް./ މުޙައްމަދު  މާތްރަސޫލާ ތުއްޕުޅުއިރު ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބައެއްކަންތައް     

މިއީ ޤައުމީ  -). 6(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 25 ؛ޞ.  29 – .2013، އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 D47615                  -/20ތކ. 

 7397899915320:  އައިއެސްބީއެން



 
 
 
 

332.495495 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، : މާލެ -.   3ނަންބަރު  2ވޮލިއުމް  - 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : މާރޗް     

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް  - ސީއެމް. 25 ؛ޞ.  24 – .2013

 D47670                          ތކ.
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448.3421 

 
 ނަސީމް، އިޔާޒް

 ޕަބްލިޝާރސް،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  : މާލެ –./ އިޔާޒް ނަސީމް 2މަގޭ ފަރަންސޭސި މުދައްރިސް      

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  61 –. 2013

 D47616                             -/50ތކ.

 9991598316:  އައިއެސްބީއެން
 

 

 

 

 ނަސީމް، އިޔާޒް

 ، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –.އިޔާޒް ނަސީމް/  3މަގޭ ފަރަންސޭސި މުދައްރިސް     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. - ސީއެމް. 25 ؛ޞ.  61 – .2013

 D47617                  -/50ތކ. 

 9991598251:  އައިއެސްބީއެން

 
 

 
 
 



 އިޔާޒްނަސީމް، 

 ، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –./ އިޔާޒް ނަސީމް 4 މަގޭ ފަރަންސޭސި މުދައްރިސް     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. - ސީއެމް. 25 ؛ޞ.  61 – .2013

 D47618                  -/50ތކ. 

 5109991598:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

 ނަސީމް، އިޔާޒް

 ، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –./ އިޔާޒް ނަސީމް 5 މަގޭ ފަރަންސޭސި މުދައްރިސް     

 އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ  - ސީއެމް. 25 ؛ޞ.  61 – .2013

 D47619                  -/50ތކ. 

 2959991598:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

 ނަސީމް، އިޔާޒް

 ، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –./ އިޔާޒް ނަސީމް 6 މަގޭ ފަރަންސޭސި މުދައްރިސް     

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  - ސީއެމް. 25 ؛ޞ.  61 – .2013

 D47620                  -/50ތކ. 

 9603999159:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

 ނަސީމް، އިޔާޒް

 ، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ –./ އިޔާޒް ނަސީމް 7 މަގޭ ފަރަންސޭސި މުދައްރިސް     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. - ސީއެމް. 25 ؛ޞ.  61 – .2013

 D47621                  -/50ތކ. 

 914999159:  އައިއެސްބީއެން

 

 
 

 

 

 

 

 



 

344.0525495 

 

 ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ިޚދްމަތް 

  –ސީއެމް.  21ޞ : ކުލަކުރެހުން ؛  15 –. 2013މާލެ : ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިްދމަތް،  –. 2013 – 1933އަހަރު:  80ޚިދްމަުތގެ     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 D47671,  D47672                  އަގުނެތްތކ. 

 
 
 

398.270899141 

 

 ޢަބްުދއްަރޙީްމ، އާަދމް 

 

 ޞ ؛ 502 –. 2013މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެްނޑް ޕަބްލިާޝރސް،  –ދިވެހި ދިިރުއޅުުމގެ ތެެރއިން / އާދަމް ަޢބްުދއްަރޙީމް.       

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. -ސީއެމް.  21

   4D4764                      350/-ތކ. 

 9781624070365:  އައިއެސްބީއެން
 
 
 
 

491.44 

 

 ނަސީްމ، އިޔާޒް 

 ޞ ؛ 58 –. 2013މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝާރސް،  –މަގޭ ބަނގާޅު ުމދަްއރިސް / އިޔާޒް ނަީސމް.       

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  -ސީއެމް.  21

 D47645                  50/-ތކ. 

 9991599622:  އައިއެސްބީއެން

 
 

 

782.42092 

 

 މޫސާ، ަޢބްުދއްهللا

     ނައިފަރި ދޮހޮއްކޮ / ޢަްބދުއް هللا މޫސާ. – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝާރސް، 2013. – 

 39 ޞ ؛ 24 ސީއެމް. - މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 1D4763ތކ.                               

 2809781624070:  އައިއެސްބީއެން



 ސަލީމް، ަޖމީލާ 

     ޖޭމު ދޮންކަމަނަ / ޖަމީލާ ސަލީމް . – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް ެއންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2013. – 

 34 ޞ ؛ 24 ސީއެމް. - މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 D47632ތކ.                               

 9781624070358:  އައިއެސްބީއެން

 

 

 

 ހަސަން، ަޖމީލާ 

     ތޮއްޑޫގޭ ޖަމީލާ ހަަސން/ ޖަމީލާ ހަސަން. – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝާރސް، 2013. – 

 46 ޞ ؛ 24 ސީއެމް. - މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 3D4763ތކ.                               

 2669781624070:  އައިއެސްބީއެން
 

 

 
 

808.02 

 

 އަބޫބަކުރު، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޖަމާލް 

 މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް،  –ފޮތުގެ ތަޢާރުފު ލިއުމުގެ މަގު/ ޢަބްދުލް އަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު.     

 ވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައި -ސީއެމް.  20ޞ. ؛  80 –. 2013

  D47622, D4762         3                           ތކ.

 9789991584003އައިއެސްބީއެން : 

 

 

.483189 

 

 ޞަލާޙުއްދީން، ޙުސައިން 

 . 2013މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –. ޙުސައިން ޞަލާހުއްދީން/ ހާޖީ ޢިމާދުއްދީނުގެ ސުވޭހު ކައިވެނިފުޅު   

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. -ސީއެމް.  21ޞ : ކުރެހުން ؛  72 –

 48D476  60/-ތކ. 

 9781624070334އަިއއެްސބީެއން: 

 

954.95 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      



  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  ]1001-1100[ –. 2013
D47634                          ރ 100/-: ކތ

 9781624070129       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  [1101-1200] –. 2013
D47635                          ރ 100/-: ކތ

 9781624070143       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  13ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  [1201-1300] –. 2013
D47636                          ރ 100/-: ކތ

 9781624070167       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  14ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  [1301-1400] –. 2013
D47637                          ރ 100/-: ކތ

 9781624070136       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  15ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް      

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  [1401-1500] –. 2013
D47638                          ރ 100/-: ކތ

 9781624070235       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  16ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް 

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  [1501-1600] –. 2013
D47639                          ރ 100/-: ކތ



 9781624070242       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  17ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް 

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  [1601-1700] –. 2013
D47640                          ރ 100/-: ކތ

 9781624070303       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  18ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް 

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  [1701-1800] –. 2013
D47641                          ރ 100/-: ކތ

 9781624070310       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  19ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް 

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  [1801-1900] –. 2013
D47642                          ރ 100/-: ކތ

 9781624070389       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  : މާލެ –.  20ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް 

  ސީއެމް. 22  ؛ޞ.  [1901-2000] –. 2013
D47643                          ރ 100/-: ކތ

 9781624070372       :  އައިއެސްބީއެން

 

 

 

 

U ަވާހަކ 

 

 



 ޢަބްދުލްޣަނީ، ޔަޝްފާ 

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  132 – .2012، ]ޝ.ނ[ : މާލެ –.ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ /  އައިން    

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

  D47602 ، D47603                             ތކ.

                                                    
 

 

 

 ޢަބްދުލްޣަނީ، ޔަޝްފާ 

މިީއ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  208 – .2012، ]ޝ.ނ[ : މާލެ –.ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ/  ލީޝަން     

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 D47601 ،D47600                             ތކ.

                                                    
 

 

 ޢަބްދުލްޣަނީ، ޔަޝްފާ 

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  100 – .2012، ]ޝ.ނ[ : މާލެ –.ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ/  ޔުކްތާ     

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 D47599 ،D47598                              ތކ.

 9991597190އައީއެސްބީއެން : 
  
 

 

 ޢަބްދުލްޣަނީ، ޔަޝްފާ 

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  – ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  114 – .2012، ]ޝ.ނ[ : މާލެ –.ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ /  ޒީލަން     

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.ޖަމާކުރުމުގެ 

 D47605،D47604                              ތކ.

 2049991597އައީއެސްބީއެން : 

     
 

 

 

 

 21 ؛ޞ.  199 – .2013ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް،  : މާލެ –.ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުއް ޝުކޫރު އަލީ/  1ޙަނާ     

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

 D47606                             ތކ.



 999159986Xއައީއެސްބީއެން : 
 

  
 

ޞ.  200-399 – .2013ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް،  : މާލެ –.ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުއް ޝުކޫރު އަލީ/  2ޙަނާ       

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

        D47607                               ތކ.

 9499915998އައީއެސްބީއެން : 

 

 

 

 ؛ޞ.  599-400 – .2013ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް،  : މާލެ –.ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުއް ޝުކޫރު އަލީ/  3ޙަނާ     

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

 D47608                             ތކ.

 7899915998އައީއެސްބީއެން : 

 

 

 

 ؛ޞ.  799-600 – .2013ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް،  : މާލެ –.ޢަބްދުއް ޝުކޫރު އަލީތަރުޖަމާ: /  4ޙަނާ     

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

 D47609                             ތކ.

 8699915998އައީއެސްބީއެން : 

 

 

 

 މުނީރު، މުޙައްމަދު

 ސީއެމް.  20ޞ ؛  57 –. [2012]، ]ޝ.ނ[މާލެ :  –އެފިރުމުންތަކުގެ ސިއްރު / މުޙައްމަދު މުނީރު.     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. -

 D47662, D47663 /70- ތކ.

 9991598644އަިއއެްސބީެއން: 

 

 

 ޢަބްދުއްރަހީމް 

 . 2013މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –ކަނީރު ދޮންބެގެ ހީބިހި / ޢަބްދުއްރަހީމް.   

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. -ސީއެމް.  21ޞ : ކުރެހުން ؛  62 –



 D47662, D47663  50/-ތކ. 

 9991599908އަިއއެްސބީެއން: 

 

 

  މާޖިދު، އަހްމަދު

  –. 2013މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –ބަހުލޫލުލް ޖަމުނޫނު / އަހްމަދު މާޖިދު.     

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  -ސީއެމް.  21ޞ. ؛  87

 D47646                                    60/-ތކ. 

 9781624070273އައީއެސްބީއެން : 

 

 

Abdu Raheem 
This item is  -62 p. : ill. ; 21 cm.  -printers and Publishers, 2013. Male’ : Novelty –Goose pimple / Abdu Raheem.     

Legal Deposit Law.received under  
E61212                                                                              -Pc: 60/ 

9991599916ISBN :  

 

 
       Coloring book 1 : fruits – Male’: Novelty Printers and Publishers, 2013. – [12] p. : col.ill. ; 21 cm. - This item is 
received under Legal Deposit Law. 
Pc :   20/-                                                                        E61213 
ISBN: 9789991532059 
 
 

 

Coloring book 2 : vegetables – Male’: Novelty Printers and Publishers, 2013. – [12] p. : col.ill. ; 21 cm. - This item is 
received under Legal Deposit Law. 
Pc :   20/-                                                                        E61214 
ISBN: 9789991532110 

 

 

Coloring book 3 : animals – Male’: Novelty Printers and Publishers, 2013. – [12] p. : col.ill. ; 21 cm. - This item is 
received under Legal Deposit Law. 
Pc :   20/-                                                                        E61215 
ISBN: 9789991532097 

 

 

Coloring book 4 : vehicles – Male’: Novelty Printers and Publishers, 2013. – [12] p. : col.ill. ; 21 cm. - This item is 
received under Legal Deposit Law. 
Pc :   20/-                                                                        E61216 
ISBN: 9789991532103 

 



 

 

 

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2013 މޭ                    

 

 

363.345495 

 

 

Maldives Red Crescent 
 

Vulnerability and capacity assessment : toolbox : a concise guide for VCA facilities (annex 4 to the VCA              

–p. : ill. ; 21 cm.  74 - , 2013.Maldives Red CrescentMale’ :  –. guideline) 

Legal Deposit Law.This item is received under  

E61718, E61719                                                                             Pc:  
 

9991599851ISBN :  

 
 
 
Maldives Red Crescent 

 
            Vulnerability and capacity assessment : guideline. – Male’ : Maldives Red Crescent, 2013. - 66 p. : ill. ;  

This item is received under Legal Deposit Law. -21 cm.  

E61715, E61716  Pc:                                                                              
9991599843ISBN :  

 

 

 

 

 

 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2013 ޖޫން                    

 

297.124 

 

 އަލްހާްއޖަ، ުމސްލިމް ިބން 

 / ުމސްލިމް ބިން އަލްހާްއޖަ ؛  ވަނަ ބައި :0T 1T0T21T0T 0Tޞަޙީޙް މުސްިލމްގެ ދިެވހި ތަރުޖަާމާއއި ޝަރަހަ       

މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާއަށް ތަކެތި  -ސީއެމް.  25ޞ ؛  400 –. 2013މާލެ : ރިސާލާ ބުކްޝޮޕް،  –ތަރުަޖމާކުރީ : ހުަސއިން ަރޝީދު އަްހމަދު . 

 ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއާވ އެއްޗެެކވެ.

 D47730, D47731ތަކ.                                  

 

297.382 

 

 ހުަސއިން ރަީޝދު ޢަހްމަުދ، 

  –/ ހުސައިން ރަީޝދު އަހްަމދު.  ވަނަބައި 2ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިެނއް؟ : (ަދންނަބޭކަލުްނގެ ަރއުޔާއި ޙުުކާމއި ދަލީލާއެކު ނަާމދު ކުރާެނގޮތް) :      

ާޤނޫނުގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ  –ސީއެމް.  21ޞ ؛  284 –. 2013، މާލެ : ރިސާލާ ޕްެރސް

  އެއްޗެެކވެ.
 D47726, D47727ތކ.                                       

 

 

 

 ޢަހްމަުދ، ހުަސއިން ރަީޝދު 

  –/ ހުސައިން ރަީޝދު އަހްަމދު.  ވަނަބައި 3ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިެނއް؟ : (ަދންނަބޭކަލުްނގެ ަރއުޔާއި ޙުުކާމއި ދަލީލާއެކު ނަާމދު ކުރާެނގޮތް) :      

މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ާޤނޫނުގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ  –ސީއެމް.  21ޞ ؛  232 –. 2013، މާލެ : ރިސާލާ ޕްެރސް

  އެއްޗެެކވެ.
 D47728, D47729ތކ.                                       

 
 

 

 އިްބރާހިްމ، މުަހއްަމދު 

ޞ  373 –. 2013، ާމލެ : އިސްލާމިކް ފައުްނޑޭޝަން އޮފް ޯމލްޑްވިސް  –/ މުަހއްަމދު ިއބްާރހިމް.  ކިތާބުއް ޞަލާތު : ނަމާުދގެ ުޙކުމްތައް     

  މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބާޚނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –ސީއެމް.  26؛ 
 D47732, D47733ތކ.                                       

  9991529071އަިއއެްސބީެއން : 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ފޮތްތައްލިބުނު  ގައި 2013ޖުލައި                     

 

 

361.43 

 

 ޝަފީޤާ، ފާިތމަތު 

  -ލިވް އެންޑް ލާންނ ެއންަވިއރަންަމްނޓަލް އެޑިޔުކޭޝަން. މާލެ :  -.  ސެލްފް ހެލްޕް ގުރޫޕެއް ބިނާކުާރނެ ގޮތް / ފާތިމަތު ޝަީފޤާ    

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލިބިަފއިވާ އެއްޗެެކވެ. -ސީއެމް.  25 ކުލަ ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  16 –. 2012

 D47748                          ތކ.

 

 

332.495495 

 

 މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީ 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީ، މާލެ : -.  6 ނަންބަރު  2ވޮލިުއމް އިޤްތިާޞދީ ިރވިއު :     

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ. -ސީެއމް.  25 ؛ޞ.  24 –. 2013

 D47748                          ތކ.

 
 
 
 
Capital Market Development Authority 
                Monthly economic review vol. VII, no 6.– Male’: Capital Market Development Authority, 2013. – 24 p. ; 30 
cm. -This item is received under Legal Deposit Law. 

Pc :                                                                           E61968 
 
 
 
352.342 

 
The Maldives National University 
            Strategic plan : 2013 - 2017.– Male’: The Maldives National University, 2013. – 18 p. ; 30 cm. -This item is 
received under Legal Deposit Law. 
Pc :                                                                           E61967 

 

 



 

363.7007 

 
Ismail, Nadira 
            Nutritious food and a healthy diet for youth toolkit / Nadira Ismail.– Male’: Live & Learn Environmental 
Education, 2011. – 24 p. : col.ill. ; 30 cm. -This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc :                                                                           E61972 
ISBN: 9991598669 
 

 

 

Ismail, Nadira 
            Nutritious food and a healthy diet for women toolkit / Nadira Ismail.– Male’: Live & Learn Environmental 
Education, 2011. – 23 p. : col.ill. ; 30 cm. -This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc :                                                                           E61971 
ISBN: 9991598677 

 

 

 

613.0433 

 

Shafeeqa, Fathmath 
            Madi kilambu : a rapid assessment of perceptions : part 1/ Fathmath Shafeeqa.– Male’: Live & Learn 
Environmental Education, 2011. – 46 p. : col.ill. ; 30 cm. -This item is received under Legal Deposit Law. 
Pc :                                                                           E61969 
 

 

Shafeeqa, Fathmath 
            Madi kilambu : a rapid assessment of perceptions : part 2/ Fathmath Shafeeqa.– Male’: Live & Learn 
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 ޝަފީޤާ، ފާިތމަތު 

  / ފާތިމަތު ޝަީފޤާރަށްރަުށގައި އުފެދިަފއިވާ ކޯަޕރޭޓިވްސް ތަކަށް މަެގއް ކުޑަވިޔަފާރިެއއް ފެށުާމއި ހިްނގުން : ިދވެހިާރއްޭޖަގއި ހިމެނޭ        

 . 2012 -ލިވް އެންްޑ ލާންނ އެންަވއިަރންމަންޓަލް ެއޑިޔުކޭޝަން. މާލެ :  -. އަދި ައއިޝަތު ބުްޝރީ ؛ ތަރުަޖމާ : މަރިަޔމް ނިހާދު

 ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.މިއީ ަޤއުމީ  -ސީެއމް.  25 ކުލަ ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  47 –

 50D477                          ތކ.
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