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 އިބްރާޙީމް، އަބޫބަކުރު 

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  : މާލެ – އަބޫބަކުުރ އިބްރާޙީމް ./ މުސްލިމުން ދިރިއުޅުމަށް އޮތް އެންމެ ތެދުމަގު      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  391 -. 2014 ،ޕަބްލިޝާރސް

 9991526528 އައިއެސްބީއެން
  NL,  000268-2014-NL-2014-000267                       -/130ތކ. 

 
 
 
 
 
 

                            Islam -- Questions and Answers         297.071 
 

ވައްހާބް، މުޙައްމަދު އިބުން -އަލް ޢަބްދު   

ޖަާމ ކުރީ : މުހައްމަދު ޝަފީޢު ވައްހާބް ؛ ތަރު-ބުނު ޢަބްދު އަލް ތައުޙީދުގެ ދަލޫލުތައް / މުޙައްމަދު އި = اتَّْوِحيدُ  َدآلِعلُ     

މިއީ ޤައުމީ  - ސީއެމް. 21ޞ ؛  36 –. 2012މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް،  –ބިން ޢަބްދު ާޤފޫރު. 

  .ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

9991599398އައިއެސްބީއެން :   

    NL-2014-000571, NL-2014-000572ތކ.                        
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 ޒައެނު، މުޙައްމަދު ބިން ޖަމީލް

އިސްމާއިލް :  ޖަމާތަރު؛ ބިން ޖަމީލް ޒައެނު / މުޙައްމަދު  ަގންނާށެވެޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ތިބާގެ އަޤީދާ ލިބި       

މިއީ ޤައުމީ  - ސީއެމް. 21ޞ ؛  96 –. 2014މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް،  –. މުޙައްމަދު

  .ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

9789991564111އައިއެސްބީއެން :   

 NL-2014-000573, NL-2014-000574.                        ތކ

 

 

 

 ބިންهللا ބާޒް، ޢަބްދުލް އަޒީޒު ބިން ަޢބްުދއް

ބިން ބާޒް ؛ ތަުރޖަމާ އިސްމާއިލް މުޙައްމަދު. هللا އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތުގެ އަޤީދާ : ޢަބްދުލް އަޒީޒު ބިން ޢަބްދުއް     

 9991599401 -ސީއެމް.  21ޞ ؛  89 –. 2013މާލެ : މިނިސްޓްރީއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް،  –

 .ނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެމިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫ 

 9789991564128އައިއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000575, NL-2014-000576             ކ.           ތ

 

 

 

 

Islam -- Questions and Answers         297.076                         
 

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ަޢބްދުއްސައްތާރު ./  1މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 9991529543  : އައިއެސްބީއެން

     NL , 310000-2014-NL-2014-000311                      -/10ތކ. 
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 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ަޢބްދުއްސައްތާރު ./  2މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް 

 9991529551  : އައިއެސްބީއެން

 NL ,000312-2014-NL-2014-000313                      -/10ތކ. 

   

                                                                           

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ަޢބްދުއްސައްތާރު ./  3މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 999152956X  : އައިއެސްބީއެން

       NL000315, -2014-NL-2014-000314                      -/10ތކ. 

                                                                       

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ަޢބްދުއްސައްތާރު ./  4މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް

 9991529578  : އައިއެސްބީއެން

      NL000317,-2014-NL-2014-000316                       -/10ތކ. 

                                                                      

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ަޢބްދުއްސައްތާރު ./  5މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 9991529586  : އައިއެސްބީއެން

       NL,000319-2014-NL-2014-000318                       -/10ތކ. 
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 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ަޢބްދުއްސައްތާރު ./  6މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް

 9991529594  : އައިއެސްބީއެން

           NL,000321-2014-NL-2014-000320                      -/10ތކ. 

                                                                      

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ަޢބްދުއްސައްތާރު ./  7މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991529608     

                                  NL, 000323-2014-NL-2014-                                   000322   -/10ތކ. 

                                     

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ަޢބްދުއްސައްތާރު .ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، /  8މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991529616     

                                   NL000325,-2014-NL-2014-                                   000324   -/10ތކ. 

                                     

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ަޢބްދުއްސައްތާރު ./  9މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991529624     

                                 NL000327,-2014-NL-2014-                                   000326   -/10ތކ. 
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 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރު .ޢަބްދުއްރަޙްމާން، /  10މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991529632     

                                   NL,000329-2014-NL-2014-                                   000328   -/10ތކ. 

                                     

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރު ./  11މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް 

 އައިއެސްބީއެން:  9991529640     

                                   NL,000331-2014-NL-2014-                                   000330   -/10ތކ. 

                                     

 

 ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރު ./  12މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991529659     

                                   NL,000333-2014-NL-2014-                                   000332   -/10ތކ. 
                                     

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްސައްތާރު .ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، /  13މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991529667     

                                   NL,000325-2014-NL-2014-                                   000334   -/10ތކ. 
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 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރު ./  14މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991529675     

                                   NL,000337-2014-NL-2014-                                   000336   -/10ތކ. 

                                     

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރު .ޢަބްދުއްރަޙްމާން، /  15މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991529683     

                                   NL,000339-2014-NL-2014-                                   000338   -/10ތކ. 

                                     

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރު ./  16މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް 

 އައިއެސްބީއެން:  9991598154     

                                  NL, 000341-2014-NL-2014-                                   000340   -/10ތކ. 

                                     

 

 ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރު ./  17މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991598146     

                                   NL,000343-2014-NL-2014-                                   000342   -/10ތކ. 
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 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްސައްތާރު .ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، /  18މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991598189     

                                  NL, 000345-2014-NL-2014-                                   000344   -/10ތކ. 

                                     

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރު ./  19މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991598162     

                                   NL,000347-2014-NL-2014-                                   000346   -/10ތކ. 

                                     

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު 

 : މާލެ – ޝުޢައިބު އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރު .ޢަބްދުއްރަޙްމާން، /  20މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 އައިއެސްބީއެން:  9991598170     

                                   NL,000349-2014-NL-2014-                                   000348   -/10ތކ. 
                                     

  

Sources of Islam     297.1                      
Qur’an and Hadith    297.12                       

                                                    Qur’an   297.122                       
 
 
0T ްމުޙައިސިން، މުޙައްމަދު ސާލިމ 
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މާލެ :  –އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ.: ަތުރަޖާމ ؛  މުޙައްމަދު ސާލިމް މުޙައިސިން/  0Tކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތާރީޚް      

ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި މިއީ ޤައުމީ 0T -ސީއެމް.  12ޞ ؛  240 –. 2201ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ، 

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 9991598545އައިއެސްބީއެން : 

0T                .000513-2014-000514                ތކ, NL-2014-NL0T         

 
 
                                               
      

 Hadith (Traditions)      297.124  
 
 
 

 ނަސީމް، އާދަމް

  –. 2014މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް،  –އާދަމް ނަސީމް. ޢުލޫމުލް ޙަދީޘް /     

 .މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބަފއިވާ އެއްޗެކެވެ -ސީއެމް.  21ޞ ؛  78

 9789991564180އައިއެސްބީއެން : 

     NL-2014-000563, NL-2014-000564 ތކ.                   

 
 
                      

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail   297.1241  
                      
 
 

ފައްޔާޒް ޢަލި މަނިކު : ަތުރަޖާމ /  0Tއަށް 1512އިން  1237: ޙަދީޘް 5ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ -ޞަޙީޙް އަލް      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް 0T -ސީއެމް.  12ޞ ؛  302 –. 4201، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –.

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 8612099915އައިއެސްބީއެން : 
       NL-2014-000424, NL-2014-000423                                                          .0Tތކ      

 
 

 –ފައްޔާޒް ޢަލި މަނިކު .: ަތުރަޖާމ /  0Tއަށް 941އިން  603: ޙަދީޘް 3ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ -ޞަޙީޙް އަލް      

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް މިއީ 0T -ސީއެމް.  12ޞ ؛  300 –. 4201، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ : 

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 9789991586106އައިއެސްބީއެން : 
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0T                       .000478-2014-000479 0    ތކ, NL-2014-NLT 

 

 

 –ފައްޔާޒް ޢަލި މަނިކު .: ަތުރަޖާމ /  0Tއަށް 1236އިން  942: ޙަދީޘް 3ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ -ޞަޙީޙް އަލް      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް 0T -ސީއެމް.  12ޞ ؛  280 –. 4201، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ : 

 ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 9789991586113އައިއެސްބީއެން : 
0T                           .000480-2014-000481 0ތކ, NL-2014-NLT 

 

 

 
 

Religious and ceremonial laws and decisions              297.14                             
 

 
 ސާބިޤް، ސައްޔިދު

މާލެ : ކުއްލިއްޔަތު  –هللا.ޢަބްދުއުޡްމާނު : ަތުރަޖާމ ؛  ސައްޔިދު ސާބިޤް/  ފިޤްހުއްސުންނަ : ޠަހާރަތުގެ ބައި      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  -ސީއެމް.  12ޞ ؛  238 –. 2011ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ، 

 ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

                 NL-2014-NL ,000509-2014-000510         ތކ.               

 

 

 

 އައްސައްޔިދުސާބިޤް، 

  –/ އައްސައްޔިދު ސާބިޤް ؛ ތަރުޖަމާ : އަޙްމަދު ފޫރޫޤް މުޙައްމަދު.  2ފިޤުހުއްސުންނާ : ތިންވަނަބައި : ނަމާދު     

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  -ސީއެމް.  24ޞ ؛  320 –. 2014މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 .ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 9991564210އައިއެސްބީއެން : 

  NL-2014-000557, NL-2014-000558     ތކ.                 
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 ސާބިޤް، އައްސައްޔިދު

  –/ އައްސައްޔިދު ސާބިޤް ؛ ތަރުޖަމާ : އަޙްމަދު ފޫރޫޤް މުޙައްމަދު.  1ވަނަބައި : ނަމާދު ދެފިޤުހުއްސުންނާ :     

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ސީއެމް.  24ޞ ؛  389 –. 2013މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، މާލެ : 

 ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 9789991564104އައިއެސްބީއެން : 

     NL-2014-000588, NL-2014-000589      ތކ.              

 

 

 
 

Stories, legends, parables, proverbs, anecdotes told for religious edification                  297.18                             
 

 

 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް ./ ހޮހޮޅައިގެ އަހްލުވެރި ޒުވާނުން      

 )  16(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 22 ؛ޞ.  35 -. 2013 ،ޕަބްލިޝާރސް

 9991598278:  އައިއެސްބީއެން

       NL-2014-NL  ,000376-2014-000377                  -/10ތކ. 

 

 
 

Other doctrines               297. 24                                  
Creation               297.242                             

  

 

 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  : މާލެ – މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް ./ ގެ ކުޅަދުންވަންަތކަން هللاމާތް      

 )  17(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 22 ؛ޞ.  45 -. 2013 ،ޕަބްލިޝާރސް

 9991598286:  އައިއެސްބީއެން
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 NL-2014-000374                                -/10ތކ. 
 

 

 
Prophets prior to Muḥammad               297.246                             

 
 

އިސްމާއިލް ބިންކާޞިރު، އިމާދުއްދީން އަލް ފިދާ   

/ އިމާދުއްދީން އަލް ފިދާ އިސްމާއިލް ބިން ކާޞިރު ؛ ތަރުޖަމާ : އަހްމަދު ފާރޫޤް  1ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ        

މުހައްމަދު. – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 271 ޞ ؛ 21 ސީއެމް. - މިއީ ޤައުމީ 

 ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

9789991532349އައިއެސްބީއެން :                                  

 NL-2014-000619, NL-2014-000418                                      -/150ތކ. 
 
 

 

 

 ނަދްވީ، އަބުލް ޙަސަނު އަލީ ހަސަނި 

ބްދުލް މަޖީދު ތަރުޖަމާ : އަ އަބުލް ޙަސަނު އަލީ ހަސަނި ނަދްވީ؛ /  : ކުޑަކުދިންނަށް 1ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ        

އަބްދުލް ބާރީ. މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 65 ޞ ؛ 21 ސީއެމް. - މިއީ ޤައުމީ 

 ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

  999153136Xއައިއެސްބީއެން :  

 NL-2014-000483, NL-2014-000484                                       -/30ތކ. 

 

 
 
 
 

Islam and secular disciplines                   297.26 
 
 

 

 މަދުޖަމީލް ދީދީ، މުޙައް

މިއީ  –ސީއެމް.  21ޞ ؛  41 –؟}. 199ޝ. ނ}، {{މާލެ :  –މަދު ޖަމީލް ދީދީ. ދުރޫސުލް އަޚްލާޤް / މުޙައް    

 .ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަާމކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފަިއވާ އެއްޗެކެވެ
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 9991527117އައިއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000579, NL-2014-000580ތކ.                         

 

 
 
 

Islam and social sciences                 297.27 
 

 

 

 

 ސަޢީދު، މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ 

މާލެ : މިނިސްޓްރީ އިފް އިސްލާމިކް  –އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އަނިޔާވެރިކަން / މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު.      

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއީ  -ސީއެމް.  21ޞ ؛  33 –. 2012އެފެއާރސް، 

 .ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

 9991599401އައިއެސްބީއެން : 

  NL-2014-000565, NL-2014-000566ތކ.                      

 
 
 

 

 
Islamic worship                   297.3 

 

 

 މޫސާ، ޢިބްރާހިމް ރަޝީދު

މާލެ : ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ،  -ޢިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫސާ. /  ރުއްސަވާ އަމަލުތައްފުއްސަވާ       

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ލިބިފައިވާ  -ސީއެމް.  12ޞ ؛  192 –. 0920

 އެއްޗެކެވެ.

 NL-2014-NL  ,000517-4201-000518       ތކ.               
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Sacred places and pilgrimages              297.35    

Mecca             297.352  
 
 

 

 ނަޞީމްهللا މުޙައްމަދު، އަބްދު

މާލެ : ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ،  –ނަޞީމް މުޙައްމަދު.هللا އަބްދު ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް /      

 .މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ -ސީއެމް.  12ޞ ؛  40 –. 2004

  އައިއެސްބީއެން : 

 NL-2014-NL ,000519-2014-000520      ތކ.                     

 

 

 ނަޞީމްهللا މުޙައްމަދު، އަބްދު

ނަޞީމް هللا އަބްދު/  ޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވާ ފަސް ނަމާދުޙައް        

މިއީ ޤައުމީ  -ސީއެމް.  10ޞ ؛  97 –. 2004މާލެ : ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ،  –މުޙައްމަދު.

 .ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

                       NL-2014-210005      ތކ.                   
 

 

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާންމުޙައްމަދު ރަޝީދު ، ޔޫސުފް

ތައާލާގެ ދީދާ މަގު އެދޭ ކޮންމެ هللا ލިކުއްލަ މަން ޔުރީދު ސިރާތަލް މައްނާނި :  = اْلَمنآّنِ  ِصَرآطَ  يُِريدُ  َمن لُِكلِّ          
. ީސެއމް  30؛ . ޞ 61 –. 2013: މާލެ  –. ޔޫސުފް  މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން  / މީހަކަށް، ކުޑަ ރަންމުތް

 .ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެމިއީ  –

 : އައީއެސްބީއެން 

     NL-2014-NL ,000526-2014-000527        .          ތކ
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Sermons and preaching                  297.37 

 
 

 

 މަވްދޫދީ، އަބުލްއަޢުލާ 

މާލެ : ނޮވެލްޓީ  –. ލީ އަޙްމަދުމާ : އަތަރުޖަ؛  އަބުލްއަޢުލާ މަވްދޫދީ/  މަވްދޫދީގެ ބައެއް ތަޤުރީރުއަބުލްއަޢުލާ        

ޖަމާކުރުމުގެ  މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި -ސީއެމް.  21ޞ ؛  108 –. 2014ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 

  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

                               9789991532356އައިއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000458, NL-2014-000457                            -/50ތކ. 

 
 
 
 
 

Rites, ceremonies, prayer, meditation                  297.38 
 
 

 

 އަލްޖަބީލް، މުޙައްމަދު

މުޙައްމަދު /  ތްއުފާ : އުފަންވާ ކުދިންނަށް މެދު ޢަމަލުކުރަން ދީނުގައި އަންގަފައވާ ގޮމައިން ބަފައިންގެ ހިތުގެ        

ޞ  214 –. 2012މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް،  –. هللاމުޙައްމަދު އަބްދުމާ : ތަރުޖަ؛  އަލްޖަބީލް

  )4(މުޞްލިމް ޢާއިލާ ؛  –ސީއެމް. 29؛ 

                               9789991532356އައިއެސްބީއެން : 

          NL-2014-000477                                       -/50ތކ. 

 
 
 
 

                  Prayer and meditation                297.382 
 
 

 ބިން އަލީ هللا ޒައެދް، ޢަބްދުއް

 މާލެ :  –ބިން އަލީ ޒައެދް ؛ ތަރުޖަމާ : އިސްމާއިލް މުޙައްމަދު. هللا ނަމާދު ކުރަން ދަސްކުރަމާ / ޢަބްދުއް    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ -ސީއެމް.  21ޞ ؛  52 –މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް. 
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 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 9789991564197އައިއެސްބީއެން : 

 NL-2014-NL ,000561-2014-000562  ތކ.                    

 

 
 

Zakat                  297.54                          
 

 

 މިނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް 

ނޑުތަކާއި      މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް  –. އިދާރީ އުޞޫލުތައްދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަކާތް ނެގުމާއި ބެހުމުގެ ޝަރްޢީ މިންގަ

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  -ސީއެމް.  21ޞ ؛  82 –. 2013އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 .ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

 9789991564159އައިއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000569, NL-2014-000570ތކ.                     

 

 

 
 
 

Islamic leaders and organization                  297.6                         
Muḥammad (s.a.w.) the Prophet                297.63                         

  

 
 ބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު އި

މުޙައްމަދު ރަޝީދު / ސަރިއްޔަތުމުއުތާ  –ވާދިލް ޤުރާ ހަނގުރަމަ : އުމްރަތުލް ޤަޟާއު  –ޚައިބަރު ހަނގުރާމަ      

(ކީރިތި  – ސީއެމް. 22 ؛ޞ.  45 -. 2012 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – އިބްރާޙީމް .

ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި )  24ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛ 

  އެއްޗެކެވެ.

 9789991532387:  އައިއެސްބީއެން

                    NL000201,-2014-NL-2014-000200                   -/20ތކ. 
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 ރަޝީދު އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު 

 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް ./ ޙުދައިބިއްޔާގެ ޞުލްޙަ      

މިީއ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި )  23(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 22 ؛ޞ.  54 -. 2014

  ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 9789991532233:  އައިއެސްބީއެން

                                NL،000-2014-NL-2014-000198 199                    -/20ތކ. 

                                        

 

 

 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް ./ ބަނޫޤުރައިޘާ ަހނގުރާމަ      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި )  22(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 22 ؛ޞ.  39 -. 2014

  ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 9789991532363:  އައިއެސްބީއެން

    NL000203,-2014-NL-2014-000202                    -/20ތކ. 

                                                                 

 
 

 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް ./ ޚަންދަގު ހަނގުރާމަ      

މިީއ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި )  21(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 22 ؛ޞ.  73 -. 2014

  ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 9789991532400:  އައިއެސްބީއެން

          NL 000204-2014-NL,-2014-000205                    -/20ތކ. 
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 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް ./ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ރިސާލަތު އިއްވެވުން      

 )  9(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 22 ؛ޞ.  24 -. 2013 ،ޕަބްލިޝާރސް

 9789991532387:  އައިއެސްބީއެން

   NL-2014-NL ,000359-2014-000358                      -/20ތކ. 

                                                                 

 

 

 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  : މާލެ – މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާޙީމް ./ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުން      

 )  8(ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛  – ސީއެމް. 22 ؛ޞ.  28 -. 2013 ،ޕަބްލިޝާރސް

 9789991532387:  އައިއެސްބީއެން

            NL-2014-NL ,000360-2014-000361                      -/20ތކ. 

                                                                 

 
 

 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

މުޙައްމަދު ރަޝީދު /  ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި މުސްލިމުންނަށް މުޝްރިކުންގެ ފަާރތުން ކުރިމަތިވި އަނިޔާއާއި އުނދަގޫ     

(ކީރިތި  – ސީއެމް. 22 ؛ޞ.  32 -. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – އިބްރާޙީމް .

 )  10ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛ 

 9789991532141:  އައިއެސްބީއެން

 NL-2014-NL ,000362-2014-000363                      -/20ތކ. 

 
                                                                

 

 ގުލްޒާރު، މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މާލެ : ނޮވެލްޓީ  –. ލީ އަޙްމަދުމާ : އަތަރުޖަ؛  މުޙައްމަދު ޝަރީފު ގުލްޒާރު/  އިސްލާމްދީނުގެ ހަނގުރާތައް       

ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް، 2014. – 245 ޞ ؛ 21 ސީއެމް. - މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

                               9781624070426އައިއެސްބީއެން : 
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 NL-2014-000421, NL-2014-000420                                          -/150ތކ. 

 

 

 
 އިސްމާއިލް، މުޙައްމަދު 

/ މުޙައްމަދު  ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކައިވެނިފުޅުތަކާ މެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތްهللا ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ    

މިއީ ޤައުމީ  -ސީއެމް.  21ޞ ؛  61 -.2014މާލެ : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް،  –އިސްމާއިލް. 

 .ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

 9789991564203އައިއެސްބީއެން : 

  NL-2014-000577,NL-2014-000578ތކ.                      
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 300 Social Sciences  

 

 

                                                                                Political science     320                    
320.9             Political situation and conditions    

   320.95495Maldives       
 

 هللاމުފީދު، ޢަބްދު

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  : މާލެ – هللا .މުފީދު، ޢަބްދު/ ދިވެހި އިނގިރޭސި ގުޅުން އަދި އައްޑޫ ބަޣާވަތް      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  120 –. 2013 ،ޕަބްލިޝާރސް

 9991527249  : އައިއެސްބީއެން

 NL-2014-000308 NL-2014-000309,                       -/70ތކ. 

                                                                  

 
 
 
 

                                                                           The legislative process   328           
                                               Maldives       328.5495    

                                                                                       Serial publications       328.549505 
 
 
 
 
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިދާރާ 

ޞ ؛  246 –. 2014މަލެ : ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިދާރާ،  –. 2014-1932ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް       

 . ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  -ސީއެމް.  25ކުލަކުރެހުން ؛ 

 NL-2014-000471       ތކ.                       

 

 

                                                                                                                                        
Capital        332.041                   

                                                                      Capital formation and saving    332.0415  
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 ލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑިވޮ

މާލެ : ކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑޮވެލޮޕްމަންޓް  –. 1ފައިސާ، އިޤްތިސާދު، އިންވެސްޓްކުރުން އަސާސީ މަޢުލޫމާތުގެ ލުއިފޮތް        

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއީ  -ސީއެމް.  30ޞ : ކުރެހުން ؛  30 –. 2014، އޮތޯރެޓީ

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 NL-2014-000542ތކ.                                 

 

 

 

 ލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑިވޮ

މާލެ : ކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑޮވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީ،  –. 2013ލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީ : އަހަރީ ރިޕޯޓް ވޮކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑި       

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ  –ސީއެމް.  30ޞ : ކުރެހުން ؛  30 –. 2014

 އެއްޗެކެވެ.

 NL-2014-410005ތކ.                        

 

 
                             
 

                                                                                                                                           
         Banks         332.1        

   Banks-Islamic  Regions          332.1091767 
 

 

 

 މުނީޒާ، ޢާއިޝަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، : މާލެ  –. ޢާއިޝަތު މުނީޒާ  /އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އަސާސް      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ  –. ީސެއމް  12؛ . ޞ 111 –. 2014

 .އެއްޗެކެވެ

 9789991564135 :އައީއެސްބީއެން 

 NL-2014-000538         .          ތކ
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                               History, geographic treatment, biography of money and monetary policy     332.49  
History, geographic treatment, biography of money and monetary policy   -- Maldives     332.495495 

 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 –. 2013: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  މާލެ –. 12ނަންބަރު  2ވޮލިއުމް – 2013އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޑިސެމްބަރ    

 25 ޞ. ؛ 30 ސީއެމް. – މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

   NL-2014-000152, NL-2014-000153    ތކ. އަގުނެތް             

    

                                                               

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

. 2013: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  މާލެ –. 9ނަންބަރު  2ވޮލިއުމް – 2013އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ސެޕްޓެމްބަރ    

 – 25 ޞ. ؛ 30 ސީއެމް. – މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

    NL-2014-000156 ,NL-2014-000157         ތކ. އަގުނެތް          

                                                                                        

 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 7 –. 2014: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  މާލެ –. 2ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ފެބްރުއަރީ   

 ޞ. ؛ 30 ސީއެމް. – މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

       NL-2014-000166 ,NL-2014-000167           ތކ. އަގުނެތް     
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 7 –. 2014: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  މާލެ –. 4ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : އޭޕްރީލް    

 ޞ. ؛ 30 ސީއެމް. – މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

   NL-2014-000178,NL-2014-000177      ތކ. އަގުނެތް            

   

 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 7 –. 2014: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  މާލެ –. 3ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : މާރޗް    

 ޞ. ؛ 30 ސީއެމް. – މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

   NL-2014-000180,NL-2014-000179       ތކ. އަގުނެތް           

  

             

    

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 7 –. 2014: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  މާލެ –. 1ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޖެނުއަރީ    

 ޞ. ؛ 30 ސީއެމް. – މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމަކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

  NL-2014-000184ތކ. އަގުނެތް                   

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ޞ  6 –. 2014މާލެ : މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  –. 5 ނަންބަރު 3ވޮލިއުމް  2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : މެއި  

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.  -ސީއެމް.  27؛  

         NL-2014-000434    ތކ.
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ޞ  6 –. 2014މާލެ : މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  –. 6 ނަންބަރު 3ވޮލިއުމް  2014 ޖޫންއިޤްތިޞާދީ ރިވިއު :  

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.  -ސީއެމް.  27 ؛

   NL-2014-NL  ,000435-2014-000436 ތކ.

 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

 ޞ ؛      6 –. 2014މާލެ : މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  –. 7 ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް  2014 ޖުލައިއިޤްތިޞާދީ ރިވިއު :  

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.  -ސީއެމް.  27

 NL-2014-NL  ,000439-2014-000440 ތކ.

 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 –. 2014މާލެ : މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  –. 8 ނަންަބރު 3ވޮލިއުމް  2014އޯގަސްޓް އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު :    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަާމކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފަިއވާ އެއްޗެކެވެ.  -ސީއެމް.  27ޞ ؛  6

           NL-2014-000595 ތކ.
 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

 –. 2014މާލެ : މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  –. 10 ނަންަބރު 3ވޮލިއުމް  2014އޮކްޓޫބަރ އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު :    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަާމކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފަިއވާ އެއްޗެކެވެ.  -ސީއެމް.  27ޞ ؛  6

       NL-2014-NL ,000619-2014-000620 ތކ.
  
 
 
 
 

                               

                                                                                           Public finance     336                         
                                                          Taxes       336.2  

                                                                   Tax reform      336.205  
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މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، މާލެ :  –. 2013 މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަހަރީ ރިޕޯޓް    

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  -ސީއެމް.  26ކުލަކުރެހުން ؛ ؛  ޞ  [91] –. 2014

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 NL-2014-000465                              ތކ. 

 

 

                                                                                                                               
                                                                                                                                            

Islamic law       340.59                            
 

                    

0Tުމޫސާ، ޢިބްރާހިމް ރަޝީދ 

0T       ަ132 –. 2201މާލެ : ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ،  –އިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫސާ./  މުދަލާއި ކާފަތަރިކ 

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިާވ އެއްޗެކެވެ.0T -ސީއެމް.  12ޞ ؛ 

 5859991598އައިއެސްބީއެން : 

0T                         .000515-2014-0000516ތކ,  NL-2014-NLT 

 
 
 

                                                      Human Rights       341.481       
 

0T  

 ޞިއްދީޤު، ފައުޒީ އޫ

ތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު. ބައިނަލްއަޤްވަމީ އިންސާނީ ޤާނޫނުގެ ތަޢާރުފެއް / ފައުީޒ އޫ ޞިއްދީޤު ؛ ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުއްސައް      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި  -ސީއެމް.  20ޞ ؛  115 –. 2011ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ، މާލެ :  –

 ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 NL-2014-NL  ,000507-2014-000508ތކ.                         

 
 

 
                                                                                  Procedure and courts       347        

                                                            Procedure and courts-Statistics       347.021  
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

  –. 2014މާލެ : ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  –. 2013ޝަރްޢީދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ. -ސިއެމް .  30ޞ   213

 NL-2014-000623  ތކ.
 

 
                                                        
                                                                Public administration        351    

Public administration -Maldives        351.4595         
 
 
 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް މާލެ :  –މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް.      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  -ސީއެމް.  23ޞ ؛  116 –. 2014އެފެއާރސް، 

 .ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

  NL-2014-000559, NL-2014-000560ތކ.               

 

 
 
 

                                                                                                       
                                   General considerations of public administration       352                                                                                                                                                                              

                                                                         Chief executives       352.23                                                                                                                            
                                                           Office of chief executive-Maldives    352.237095495 

 
 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

މާލެ : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް،  –. 2014ނޮވެމްބަރ  17ދުވަސް :  365ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. -. ީސެއމް  21؛  ޞ. 141 –. 2014

 

      NL-2014-NL ,000651-2014-000652                   . ތކ
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                                                                                          *Sanitation                363.72    
                                                                                              Wastes                363.728                                              

 
 

 
 މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

މާލެ : މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމަންޓް  –ކުނި ނައްތާލާ ބަހައްާޓނެ ގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތް / މުހަްއމަދު ނަޝީރު.       

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  -ސީއެމް.  25ޞ ؛  76 –. 2013މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް، 

 ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 

                    NL-2014-NL   ,000396-2014-0000397                                                ތކ.     

 
 
 
 
 
                                          

                                                                                  Organizations           370.69       
                                                                 Organizations -- Maldives        370.695495    
                                     Organizations – Maldives—Serial Publication          370.69549505     
                                
 

 
 ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިުއޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

  –. 2013މާލެ : ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިުއޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން،  –. 2013އަހަރީ ފޮތް      

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބަފއިވާ އެއްޗެކެވެ. -ސީއެމް.  21ޞ ؛  47

 NL-2014-000597ތކ.                         

 

 
                                                                                                                              
 
 

                                                      
                                                                                       Curricula        375    

                                                            Curriculum development        375.001            
      375.001095495    Curriculum development             
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 ޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންނެ

ނޑު       ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، : މާލެ  –. 2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ އޮނިގަ

 .މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ -. ސީއެމް 21ޞ ؛  22 –. 2014

 NL-2014-000596.                         ތކ

 
 
 
 

                                               Maldives              378.5495                                        
                                                               Serial publications              378.549505         

 
 

 
 ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީދިވެހި 

 90 –. 2014، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީމާލެ :  –. 2013 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.  -ސީއެމް.  30ކުލަކުރެހުން ؛  ޞ ؛

 NL-2014-NL  ,000463-2014-000464 ތކ.
 

 
 

    *Tales and lore of humanity and human existence      398.27         
        Individual tales, collections of tales, lore on a specific topic by ethnic and national group  398.27089      

                                                   South Asians     398.27089914 
                                                                       National groups      398.270899141 

 
 
 

 ޢަބްދުއްރަޙީމް، އާދަމް

 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ./ ދިވެހި ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  502 –. 2013

 9781624070365  : އައިއެސްބީއެން

       NL-2014-000248                              -/300ތކ. 
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400 Language 

 
 

                                                  Standard usage (Prescriptive linguistics)    418 
                                                 Multilingual phrase books       418.07      

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./ : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި  9ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  540-481 –. 2011 ،ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 x 999152939  : އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000246                               -/50ތކ. 

 

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./ : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި  14ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  840-781 –. 2011 ،ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 9991597395  : އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000249                               -/50ތކ. 

 

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./ : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި  15ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  900-841 –. 2011 ،ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 9991597379  : އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000250                               -/50ތކ. 
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 ނަޞީމް، އިޔާޒް

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./ : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި  10ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  600-541 –. 2011 ،ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 9991529357  : އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000251                               -/50ތކ. 

 

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./ : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި  12ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  720-661 –. 2011 ،ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 9991529330  : އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000252                               -/50ތކ. 

 

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./ : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި  13ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  780-721 –. 2011 ،ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 9991529535  : އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000253                               -/50ތކ. 

 

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./ : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި  8ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  480-421 –. 2011 ،ޕަބްލިޝާރސްޕްރިންޓާރސް އެންޑް 

 9991529403  : އައިއެސްބީއެން
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     NL-2014-000254                               -/50ތކ. 

 

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

ނޮވެލްޓީ  : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./ : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި  11ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 15 ؛ޞ.  660-601 –. 2011 ،ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 9991529349  : އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000255                               -/50ތކ. 

 
 

448          Standard French usage (Prescriptive linguistics)  
448.2421 French language--textbooks for English speakers--formal approach 

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./  7މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  61 –. 2013

 9991599614:  އައިއެސްބީއެން

  NL-2014-000245                               -/50ތކ. 

                                                                 

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./  4މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  61 –. 2012

 9851099915:  އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000247                      -/50ތކ. 
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 ނަޞީމް، އިޔާޒް

 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./  2މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  61 –. 2012

 9991598316:  އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000256                      -/50ތކ. 

 

 

 

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./  5މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  61 –. 2012

 9991598529:  އައިއެސްބީއެން

     NL-2014-000258                      -/50ތކ. 

 

 

 

 އިޔާޒްނަޞީމް، 

 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – އިޔާޒް ނަޞީމް ./  3މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  61 –. 2012

 9991598251:  އައިއެސްބީއެން

 NL-2014-000259                      -/50ތކ. 

 

 

 
491.48723  Dhivehi English dictionary   

 
 

 އިބްރާހީމް މަނިކު
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ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  : މާލެ – އިބްރާޙީމް މަނިކު ./ ވަނަ ބައި  2ދިވެހި އިނގިރޭސި ރަދީފް      

  ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  xiv ,205 –. 2014 ،ޕަބްލިޝާރސް

 9991526110:  އައިއެސްބީއެން

  NL،000242-2014-NL-2014-000243 ތކ. އަގުނެތް                   
 
 
 
 

East Indo-European and Celtic languages         491         
Modern Indo-Aryan languages       491.4      

Dhivehi (Maldivian) Languages        491.487 
 
 
 

 
 ރަޝީދު، މުޙައްމަދު

މިއީ  - .ީސެއމް  21؛ ޞ : ކުލަކުރެހުން  22 –. 2014، ]ޝ.ނ.[މާލެ :  –/ މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ގުރަހަލި     

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަާމކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފަިއވާ އެއްޗެކެވެ.

  9789991574103އައިއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000593, NL-2014-000605ތކ.                       

 

 
Dhivehi Languages -Dictionaries      491.4873 

 

 
 

 މުހައްމަދު ނަޝީރު، 

މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް  –ތިންބަހުގެ ހަދިޔާ : އަރަބި، އިނގިރޭސި، ދިވެހި / މުހައްމަދު ނަޝީރު.       

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  -ސީއެމް.  25ޞ ؛   154 –. 2012ޕަބްލިޝަރަސް، 

 ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

                    NL-2014-NL   ,000454-2014-0000455                                     100/-ތކ. 
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600 Technology (Applied sciences) 
 
 

Evaluation and purchasing manuals         641.310882971       
 
 
 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް މާލެ :  –ދިވެހިރާއްޖޭއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން.      

މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  -ސީއެމް.  21ޞ ؛  22 –. 2014އެފެއާރސް، 

 .ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

 NL-2014-000567, NL-2014-000568           ތކ.                 
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                                        800  Literature (Belles-lettres) and rhetoric 
 

 
 

East Indo-European and Celtic literatures         891          
Modern Indo-Aryan literatures        891.4        

Sinhalese-Maldivian literatures        891.48      
Sinhalese-Maldivian literatures -Poetry        891.481    

 

 

 ރަޝީދު، މުޙައްމަދު

 21ޞ : ކުލަކުރެހުން ؛  10 –. 2005، ]ޝ.ނ.[މާލެ :  –"އެނަމާ" ކާރިޘާއާއި ހަތަރެއް / މުޙައްމަދު ރަޝީދު.     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. -ސީއެމް. 

  NL-2014-000592, NL-2014-000604ތކ.                       

 

 

 

 ރަޝީދު، މުޙައްމަދު

 – ސީއެމް. 21ޞ : ކުލަކުރެހުން ؛  16 –. 2014، ]ޝ.ނ.[މާލެ :  –/ މުޙައްމަދު ރަޝީދު.  ޝައްކެއްނެތޭ!    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ ެއއްޗެކެވެ.) 2(ސަތޭކަޖަވާހިރު 

  9789991574349އައިއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000591, NL-2014-000603ތކ.                       

 

 

 

 ރަޝީދު، މުޙައްމަދު

 – ސީއެމް. 21ޞ : ކުލަކުރެހުން ؛  16 –. 2014، ]ޝ.ނ.[މާލެ :  –ރަޝީދު.  / މުޙައްމަދު  ހެޔޮނުވާނެޔޭ!    

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިފައިވާ ެއއްޗެކެވެ.) 1(ސަތޭކަޖަވާހިރު 

  9789991574332އައިއެސްބީއެން : 

 NL-2014-000590, NL-2014-000602ތކ.                       
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900 History and Geography 
 
 
 

Orders and decorations       929.81             
Orders and decorations-Maldives       929.815495     

 
 

 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

  –. 2014މާލެ : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް،  –ޤައުމީ އިނާމާއި ޚާއްސައިނާމް.     

 މިއީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ އެއްޗެކެވެ. -ސީއެމް.  21ޞ ؛  109

      NL-2014-NL ,000616-2014-000617                   . ތކ

 
 
 
 

*India and neighboring south Asian countries     954     
Maldives         954.95          

 
 
 

 ޙުޞައިން ޢަލީ

 : މާލެ – ޢަލީ ޙުސައިން./ : ކޮންމެ މޫނަކީ މުޅިން އައު ވާހަކައެއް  1ނދާންހުރި ބައި ދުށްތަނާ އިވުނު އަޑުގެ ހަ     

  ސީއެމް. 24 ؛ޞ.  704 –. 2013 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 9781624070112:  އައިއެސްބީއެން

  NL-2014-000274                         -/400ތކ. 
                                            NL-2014-000275  
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 ލިޔުންތެރިންގެ (އޯތަރ) އިންޑެކްސް

 އ

 އިބްރާޙީމް، އަބޫބަކުރު

  މުސްލިމުން ދިރިއުޅުމަށް އޮތް އެންމެ ތެދުމަގު                                    297

 

 ޢ

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަބްދުއްޞައްޠާރު

 297.076 1ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 2ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 3ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 4ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 5ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން،  ބަލާ       

 297.076 6ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 7ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 8ގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތު ބަލާ       

 297.076 9ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 9ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 10ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       
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 297.076 11ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 12ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 13ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު ، ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބަލާ       

 297.076 14ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 15ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 16ލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢު ބަލާ       

 297.076 17ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 18ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 19ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 20ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބް.

 297.076 1ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 2ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 3ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 4ބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާ ބަލާ       

 297.076 5ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 6ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       
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 297.076 7ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 8ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 9ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 10ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 11ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 6297.07 12ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 13ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 14ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 15ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 16ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 17ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 18ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 19ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       

 297.076 20ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްޞައްޠާރު. މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު  ބަލާ       
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 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު
        ހޮހޮޅައިގެ އަހްލުވެރި ޒުވާނުން                                     297.18

 

 ރަޝީދު، މުޙައްމަދު

  891.481ހެޔޮނުވާނޭ!                                                       
 

 މުޙައްމަދު، އަބްދުهللا ނަޞީމް

        ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް                                    297.352

        ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ސުންނަތް             297.352

        ވެގެންވާ ފަސް ނަމާދު    

  

 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު  މުސްތަފާ

        ޙުދައިބިއްޔާގެ ޞުލްޙަ                                          297.63

 އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު
        ޚަންދަގު ހަނގުރާމަ             297.63

 297.63ވާދިލް ޤުރާ ހަނގުރަމަ : އުމްރަތުލް ޤަޟާއު              –ޚައިބަރު ހަނގުރާމަ        
 ސަރިއްޔަތުމުއުތާ    –       
                              297.63ބަނޫޤުރައިޘާ ހަނގުރާމަ                                                
 297.63        ކީރިތި ރަސޫލާގެ ރިސާލަތު އިއްވެވުން       
 ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުން             
 297.63    ށާއި މުސްލިމުންނަށް މުޝްރިކުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި އަނިޔާއާއިކީރިތި ރަސޫލާއަ       
 އުނދަގޫ       

        މާތް هللاގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން      297.242

 ކާޞިރު، އިމާދުއްދީން އަލް ފިދާ އިސްމާއިލް ބިން
        297.246    1ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ         

 



 

41 
 

އަލީ ހަސަންނަދްވީ، އަބުލް ޙަސަނު   
 297.246: ކުޑަކުދިންނަށް                              1ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ        

 
ބިން އަލهللا ޒައެދް، ޢަބްދުއް  

                  297.382 ނަމާދު ކުރަން ދަސްކުރަމާ          
 

 ޞިއްދީޤު، ފައުޒީ އޫ
 340.59        ބައިނަލްއަޤްވަމީ އިންސާނީ ޤާނޫނުގެ ތަޢާރުފެއް       

  
 

 މުޙައިސިން، މުޙައްމަދު ސާލިމް
 297.63       ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކައިވެނިފުޅުތަކާ މެދު ދެކެވޭهللا ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ       
   ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް       

 
 އިސްމާއިލް، މުޙައްމަދު

  297.122     ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތާރީޚް       

 
 މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީސަޢީދު، 

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އަނިޔާވެރިކަން                                      297.27

                      

 ގުލްޒާރު، މުޙައްމަދު ޝަރީފް 

                              އިސްލާމްދީނުގެ ހަނގުރާތައް            297.63

                                                        

 މުނީޒާ، ޢާއިޝަތު 

      332.1091767                            އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އަސާސް        



 

42 
 

 

 ރަޝީދު، މުޙައްމަދު 

 891.481                                   "އެނަމާ" ކާރިޘާއާއި ހަތަރެއް        

 

 ނަސީމް، އާދަމް 

  297.124                                            ޢުލޫމުލް ޙަދީޘް         

 

 އަލްޖަބީލް، މުޙައްމަދު 

 297.38         މައިން ބަފައިންގެ ހިތުގެ އުފާ : އުފަންވާ ކުދިންނަށް މެދު ޢަމަލުކުރަން         

 ތް                       އަންގަފައވާ ގޮދީނުގައި            

 

 ނަޞީމް، އިޔާޒް

 448.2421  2މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް         

 448.2421  3މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް         

 448.2421  4މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް         

 448.2421  5މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް         

 448.2421  7މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް         

 

 އިބްރާޙީމް، އަބޫބަކުރު 

         މުސްލިމުން ދިރިއުޅުމަށް އޮތް އެންމެ ތެދުމަގު                             297

                          ސާބިޤް، ސައްޔިދު 

         ފިޤްހުއްސުންނަ : ޠަހާރަތުގެ ބައި                                   297.14 

      297.14 1ވަނަބައި : ނަމާދު ދެ ޤުހުއްސުންނާ : ފި           
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     297.14    2ޤުހުއްސުންނާ : ތިންވަނަބައި : ނަމާދު ފި         

 މޫސާ، ޢިބްރާހިމް ރަޝީދު 

         ފުއްސަވާ ރުއްސަވާ ޢަމަލުތައް                               297.3

 ޖަމީލްދީދީ، މުޙައްމަދު 

       297.26     ދުރޫސުލް އަޚްލާޤް         

 މުފީދު، ޢަބްދުهللا
        ދިވެހި އިނގިރޭސި ގުޅުން އަދި އައްޑޫ ބަޣާވަތް                       320.95495   

          

 ޢަބްދުއްރަހީމް، އާދަމް 

         ދިވެހި ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން             398.270899141

 

 އިބްރާހީމް މަނިކު 

        ދިވެހި އިނގިރޭސި ރަދީފް 2 ވަނަ ބައި                          491.487321

                                                             

 ޢަލީ  ،ޙުޞައިން

         954.95        މޫނަކީ މުޅިން އައު: ކޮންމެ  1ދުށްތަނާ އިވުނު އަޑުގެ ހަނދާންހުރި ބައި         

         ވާހަކައެއް             

 

 މޫސާ، ޢިބްރާހިމް ރަޝީދު 

       ތަރިކަ މުދަލާއި ކާފަ                                          340.59
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 ނަޝީރު، މުހައްމަދު 

                    : އަރަބި، އިނގިރޭސި، ދިވެހި ތިންބަހުގެ ހަދިޔާ    491.4873

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

491.487    ގުރަހަލި                     

 

 ޒައެނު، މުޙައްމަދު ބިން ޖަމީލް
.                ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ތިބާގެ އަޤީދާ ލިބިގަންނާށެވެ          297.071

   

  ބަލާ އިބްނު ޙައްޖާޖް، މުސްލިމް           

 ބުޚާރީ، އިމާމް އަބޫ ޢަބްދުهللا މުޙައްމަދު ބުން އިސްމާޢީލް  

 ޞަޙީޙް އަލް-ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 5: ޙަދީޘް 1237 އިން 1512 އަށް                    297.1241     

  297.1241 އަށް 941އިން  603: ޙަދީޘް 3ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ -ޞަޙީޙް އަލް

                          އަށް 1236އިން  942: ޙަދީޘް 4ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ -ޞަޙީޙް އަލް
297.1241 

 

 ޝ

 347.021    2013ޝަރްޢީދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު 

 (ދިވެހިރާއްޖެ.ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން)

 

    891.481 ޝައްކެއްނެތޭ!

 )ރަޝީދު، މުޙައްމަދު(
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 ޓައިޓަލް އިންޑެކްސް
   

ތައުޙީދުގެ ދަލޫލުތައް = اتَّْوِحيدُ  َدآلِعلُ     297.071         

)ވައްހާބް-މުޙައްމަދު އިބުނު ޢަބްދު އަލް  (  

 

 297.352     ތައާލާގެ ދީދާ މަގު އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް، ކުޑަ ރަންމުތްهللا ލިކުއްލަ މަން ޔުރީދު ސިރާތަލް މައްނާނި :  = اْلَمنآّنِ  ِصَرآطَ  يُِريدُ  َمن لُِكلِّ 

ޔޫސުފް) (މުޙަްއމަދު ރަީޝދު ޢަބްުދްއރަްޙމާން   

 
 

 ހ
 
 
 

 ހޮހޮޅައިގެ އަހްލުވެރި ޒުވާނުން               297.18       
 (އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު)

 

 

 ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 9 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                                   418.07  

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 

 ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 14 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                                   418.07  

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 

 ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 15 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                                   418.07  

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 

 ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 10 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                                   418.07  

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(
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 ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 12 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                                   418.07  

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 13 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                                   418.07   

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 

 ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 8 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                                    418.07  

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 11 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                                  418.07    

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 ހެޔޮނުވާނެޔޭ!    891.481       

 )ރަޝީދު، މުޙައްމަދު(

 

 

 

 ޙ
  

 ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް      297.352      

 )ނަޞީމްهللا މުޙައްމަދު، އަބްދު(

 

 

  ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވާ ފަސް ނަމާދު      297.352      
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 )ނަޞީމްهللا މުޙައްމަދު، އަބްދު(

 

   ޙުދައިބިއްޔާގެ ޞުލްޙަ                                                           297.63 

 (އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު  މުސްތަފާ) 

 

 ޚ
 
 

 ޚަންދަގު ހަނގުރާމަ       297.63        

 (އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު)

  

 ޚައިބަރު ހަނގުރާމަ – ވާދިލް ޤުރާ ހަނގުރަމަ : އުމްރަތުލް ޤަޟާއު – ސަރިއްޔަތުމުއުތާ      297.63       
 )މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ,އިބްރާޙީމް(

 

 

 
 

 ނ
 
 

1ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ        297.246          

)ކާޞިރު، އިމާދުއްދީން އަލް ފިދާ އިސްމާއިލް ބިން(  

 

 

: ކުޑަކުދިންނަށް  1ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ         297.246   

)ނަދްވީ، އަބުލް ޙަސަނު އަލީ ހަސަނި(  

 

 

 ނަމާދު ކުރަން ދަސްކުރަމާ         297.382     

 )ބިން އަލީ  هللاޒައެދް، ޢަބްދުއް(
 
 
 ބ
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     297.63                                                           ބަނޫޤުރައިޘާ ހަނގުރާމަ

 ރަޝީދު) މަދުމުޙައް ،(އިބްރާޙީމް

 
 340.59    ބައިނަްލއަްޤަވމީ އިްނސާނީ ާޤނޫުނގެ ތަޢާރުފެއް 

 )ޞިއްީދޤު، ފަުއޒީ އޫ(

 
 ރ
 

 05328.5495                                        .2014-1932ރައްޔިތުްނގެ ަމޖްލިސް 

 )އްޔިތުްނގެ ަމޖްލިްސގެ އިާދރާ(ރަ

 
 

   352.237095495           2014ނޮވެމްބަރ  17ދުވަސް :  365ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު 
 (ދިވެހިރާއްޖެ.ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް)

 
 
 ކ
 

     297.122  ތާީރޚް ކީރިތި ޤުުރއާުނގެ 

 )    މުޙަިއސިްނ، މުަޙއްަމދު ސާިލމް(

 

 

 297.63   ކީރިތި ރަސޫލާގެ ރިސާލަތު އިއްވެވުން
 ރަޝީދު) މަދުމުޙައް ،(އިބްރާޙީމް

 
 

 297.63     ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުން 
 ރަޝީދު) މަދުމުޙައް ،(އިބްރާޙީމް

 
 

 297.63      މުޝްރިކުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި އަނިޔާއާއި އުނދަގޫ ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި މުސްލިމުންނަށް 
 ރަޝީދު) މަދުމުޙައް ،(އިބްރާޙީމް
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  297.63 ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކައިވެނިފުޅުތަކާ މެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތްهللا ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ

 )އިސްމާއިލް، މުޙައްމަދު(

 

 
 363.728 ގޮުތގެ އަްތމަީތ ފޮތްކުނި ނައްތާލާ ބަަހއްޓާނެ 

  )މޯލްިޑވްސް އެްނވަޔަަރމަްނޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްޮރޖެކްޓް(ދިވެިހރާްއޖެ.

 

 
 332.0415  ކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑޮވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީ :

(ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިިޓ)                                                                      

        

 
 އ
 

 297.071 ބިން ބާޒް هللا އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތުގެ ައޤީދާ : ޢަބްދުލް އަޒީޒު ބިން ޢަްބދުއް

 )މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް(

 

        2013370.69549505މާލެ : ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިުއޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން،            –. 2013އަހަރީ ފޮތް 
 ނެޝަނަލް އިންްސޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން) (ދިވެހިރާއްޖެ.

 

    332.495495       .                 9ނަންބަރު  2ވޮލިއުމް – 2013އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ސެޕްޓެމްބަރ 

 )މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ. 
  

.12ނަންބަރު  2ވޮލިއުމް – 2013އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޑިސެމްބަރ  332.495495    

 )   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ. 
 

   .1ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014ޖެނުއަރީ  އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު :                                                  332.495495

)                                                   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ.   
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2014 – ވޮލިއުމ3ް ނަންބަރު 2.    332.495495       އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ފެބްރުއަރީ

)  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ.                                     

       

  .3ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : މާރޗް    332.495495     

)                                                މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ.   

    4ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : އޭޕްރީލް                                                         332.495495

)   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : މެއި 2014 ވޮލިއުމް 3 ނަންބަރު 5.       332.495495    

)    މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ.             

 އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޖޫން 2014 ވޮލިއުމް 3 ނަންބަރު 6.           332.495495    

)    މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ.                    

     

 

 އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޖުލައި 2014 ވޮލިއުމް 3 ނަންބަރު 7.                       332.495495   

)    މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ.             

 

  އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އަނިޔާވެރިކަން   297.27       

)ސަޢީދު، މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ (   

 

                                                      އިސްލާމްދީނުގެ ހަނގުރާތައް   297.63     

)ގުލްޒާރު، މުޙައްމަދު ޝަރީފް(        

 
      332.1091767 އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އަސާސް

)މުނީޒާ، ޢާއިޝަތު (  



 

51 
 

 
 891.481   "އެނަމާ" ކާރިޘާއާއި ހަތަރެއް

 )ރަޝީދު، މުޙައްމަދު(

 
 ތަޤުރީރުއަބުލްއަޢުލާ މަވްދޫދީގެ ބައެއް 

 297.37  
)މަވްދޫދީ، އަބުލްއަޢުލާ(  

 

 ޢ
 

  297.124  ޢުލޫމުލް ޙަދީޘް

 )ނަސީމް، އާދަމް(

 

 

 މ

 

 297.076 1މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

  )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 
 297.076 2މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

  )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 
 297.076 3މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

  )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 

 297.076 4މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

  )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 

 297.076 5މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(
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 297.076 6މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 

 297.076 7މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

   

 297.076  8 މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

                           

 297.076 9މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 

 297.076 10މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 
 297.076 11މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

  

 297.076 12މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

   

 297.076 13މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޝުޢައިބުޢަބްދުއްރަޙްމާން، (

  

 297.076 14މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 

 297.076 15މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްސައްތާރުޢަބްދުއްރަޙްމާން، އަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 

 297.076 16މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(
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 297.076 17މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

  
 297.076 18މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

  

 297.076 19މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 
 

 297.076 20މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު 

 )ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޢަބްދުއްސައްތާރުއަދި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައިބު(

 

 

         297.38               ތްމައިން ބަފައިންގެ ހިތުގެ އުފާ : އުފަންވާ ކުދިންނަށް މެދު ޢަމަލުކުރަން ދީނުގައި އަންގަފައވާ ގޮ

)އަލްޖަބީލް، މުޙައްމަދު(  

 

 

 448.2421 2މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް 

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 

 448.2421 3މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް 

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 

 448.2421 4މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް 

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(
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 448.2421 5މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް 

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 448.2421 7މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް 

 )ނަޞީމް، އިޔާޒް(

 

 

 މުސްލިމުން ދިރިއުޅުމަށް އޮތް އެންމެ ތެދުމަގު                                                297       

 )އިބްރާޙީމް، އަބޫބަކުރު (

     

  މާތް هللاގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން  297.242      

 )އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު(

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް         351.4595        

)މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް(  

 

 މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013   336.205      

 )މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ(ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ފ

 

 

 ފިޤްހުްއސުންނަ : ޠަާހރަތުގެ ބައި               297.14      

(  (ސާިބޤް، ސައްިޔދު
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1ވަނަބައި : ނަމާދު ދެ ޤުހުއްސުންނާ :ފި       297.14         

(  (ސާިބޤް، ސައްިޔދު

 

2ޤުހުއްސުންނާ : ތިންވަަނބައި : ނަމާދު ފި       297.14         

(  (ސާިބޤް، ސައްިޔދު

 

ފުއްަސވާ ުރއްަސވާ ައމަލުތައް                                                          297.3       

                                                                              (  (މޫސާ، ޢިްބރާހިމް ރަީޝދު

 

1މަޢުލޫމާތުގެ ލުއިފޮތް ފައިސާ، އިޤްތިސާދު، އިންވެސްޓްކުރުން އަސާސީ            332.0415       

 (ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އޮތޯިރޓި)                                                                     

         

 

 ދ

 ދުރޫސުލް އަޚްލާޤް       297.26       

ޖަމީލްދީދީ، މުޙައްމަދު)(  

 

ނޑުތަކާިއ އިދާރީ އުޞޫލުތައް              297.54       ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަކާތް ނެގުމާއި ބެހުމުގެ ޝަރްޢީ މިންގަ

 )މިނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް(ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ދިވެހި އިނގިރޭސި ގުޅުން އަދި އައްޑޫ ބަޣާވަތް                                               320.95495   

 )هللاމުފީދު، ޢަބްދު(
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        375.001095495 ނޑު   2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ އޮނިގަ  

 )ޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންނެ(ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2013            378.549505    

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 ދިވެހި ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން     398.270899141  

 )(ޢަބްދުއްރަހީމް، އާދަމް 

 

491.487321                                                  

 )އިބްރާހީމް މަނިކު(

 

 ދިވެހިރާއްޖޭއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން         641.310882971  

)މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް(  

 

 ދުށްތަނާ އިވުނު އަޑުގެ ހަނދާންހުރި ބައި 1 : ކޮންމެ މޫނަކީ މުޅިން އައު ވާހަކައެއް   954.95       

 )ޢަލީ ،ޙުޞައިން(

 

 

 ތ

 ތަރިކަ މުދަާލއި ކާފަ     340.59       
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 )މޫސާ، ޢިްބރާހިމް ރަީޝދު(

 

: ައރަިބ، އިނގިޭރިސ، ދިވެހި ތިންބަުހގެ ހަދިޔާ    491.4873       

 )ނަޝީރު، މުަހއްަމދު(

 

 ގ

 

 ގުރަހަލި   491.487      

 )މުޙައްމަދު ރަޝީދު(

 

 ޤ

 ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ިތބާގެ އަޤީދާ ލިބިގަންާނށެވެ        297.071

)ޒައެނު، މުޙައްމަދު ބިން ޖަމީލް(  

 

 

 ޤައުމީ އިނާމާއި ޚާއްސައިނާމް        929.815495   

 )ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް(

 

 ޞ

 ޞަޙީޙް އަލް-ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 5: ޙަދީޘް 1237 އިން 1512 އަށް                    297.1241     

  297.1241 އަށް 941އިން  603: ޙަދީޘް 3ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ -ޞަޙީޙް އަލް

 297.1241                          އަށް 1236އިން  942: ޙަދީޘް 4ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ -ޞަޙީޙް އަލް
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  )މުޙައްމަދު ބުން އިސްމާޢީލް ބުޚާރީهللا އިމާމް އަބޫ ޢަބްދު(

 ޝ

 347.021    2013ޝަރްޢީދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު 

 )ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(ދިވެހިރާއްޖެ.

 

    891.481 ޝައްކެއްނެތޭ!

 )ރަޝީދު، މުޙައްމަދު(
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 ކޯޕަރޭޓް ބޮޑީ އިންޑެކްސް
 
 

 ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ދިވެހިރާއްޖެ.

 

   370.69549505އަހަރީ ފޮތް                                                            

     
 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިދާރާ ދިވެހިރާއްޖެ.

 
 05328.5495 2014މަލެ : ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިދާރާ،  –. 2014-1932ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް      

 
 
 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ދިވެހިރާއްޖެ.

 05328.5495 2014މަލެ : ރައްޔިތުްނގެ މަޖްިލސްގެ ިއާދރާ،  –. 2014-1932ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް       

ޤައުމީ އިނާމާއި ޚާއްސައިނާމް            929.815495      

 
 

 ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެ.

     ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް             297.352     

      ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވާ ފަސް ނަމާދު         297.35      
 340.59      ބައިނަލްައްޤވަމީ ިއންސާނީ ޤާޫނނުގެ ތަޢާރުެފއް      

     297.122    ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތާރީޚް      

 ފުއްަސވާ ުރއްަސވާ ައމަލުތައް                                                           297.3       
      ތަރިކަ މުދަލާއި ކާފަ  340.59        

 
 

 ކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީ ދިވެހިރާއްޖެ.

 332.0415  2013ކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑޮވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީ : އަހަރީ ރިޕޯޓް      
1ފައިސާ، އިޤްތިސާދު، އިންވެސްޓްކުރުން އަސާސީ މަޢުލޫމާތުގެ ލުއިފޮތް                     332.0415       
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް ދިވެހިރާއްޖެ.

 297.071 ތައުޙީދުގެ ދަލޫލުތައް  = اتَّْوِحيدُ  َدآلِعلُ      

      މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް                351.4595        

 297.071 ބިން ބާޒްهللا އަޒީޒު ބިން ޢަބްދުއްއަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާަޢތުގެ އަޤީދާ : ޢަބްދުލް      

  297.124  ޢުލޫމުލް ޙަދީޘް     

      332.1091767 އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އަސާސް      
        އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އަނިޔާވެރިކަން         297.27       

      ފިޤްހުއްސުންނަ : ޠަހާރަތުގެ ބައި                    297.14      

   2ޤުހުއްސުންނާ : ތިންވަނަބައި : ނަމާދު ފި             297.14       

      1ވަނަބައި : ނަމާދު ދެ ޤުހުއްސުންނާ :ފި             297.14       

    ދިވެހިރާއްޖޭއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން                641.310882971     

   ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ތިބާގެ އަޤީދާ ލިބިަގންނާށެވެ            297.071

 

  

 އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް ދިވެހިރާއްޖެ.
 މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013   336.205      

 

 

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސްދިވެހިރާއްޖެ.
  332.495495.                   9ނަންބަރު  2ވޮލިއުމް – 2013އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ސެޕްޓެމްބަރ     

.12ނަންބަރު  2ވޮލިއުމް – 2013އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޑިސެމްބަރ      332.495495    

.1ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޖެނުއަރީ       332.495495       

2014 – ވޮލިއުމ3ް ނަންބަރު 2.                      332.495495          އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ފެބްރުއަރީ

  .3ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : މާރޗް       332.495495     

     332.495495                        .4ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : އޭޕްރީލް 

      އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : މެއި 2014 ވޮލިއުމް 3 ނަންބަރު 5.     332.495495     

      އި ޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޖޫން 2014 ވޮލިއުމް 3 ނަންބަރު 6.         332.495495     
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      އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޖުލައި  2014 ވޮލިއުމް 3 ނަންބަރު 7.                            332.495495     

 

 މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ދިވެހިރާއްޖެ.

 363.728 ކުނި ނައްތާލާ ބަހައްޓާނެ ގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތް      

 

 

 ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ ދިވެހިރާއްޖެ.

 

    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2013                                    378.549505    

 

 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދިވެހިރާއްޖެ.

 347.021    2013ޝަރްޢީދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު      
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 ޝާއިޢުކުރި ފަރާތްތަކުގެ (ޕަބްލިޝަރސް) އިންޑެކްސް
 
 

 ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 

  2013370.69549505މާލެ : ނެޝަަނލް އިންސްޓިޓިުއްޓ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން،          –. 2013އަހަރީ ފޮތް      

      
 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް
       ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 8 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                             418.07   

       ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 9 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި     418.07       

       ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 10 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                           418.07  

       ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 11 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                           418.07    

 ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 12 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                           418.07 

       ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 13 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                            418.07  

       ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 14 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                            418.07  

       ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 15 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި                            418.07  

       ހަތަރު ބަހުގެ މުދައްރިސް 9 : އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި    418.07       

  ހޮހޮޅައިގެ އަހްލުވެރި ޒުވާނުން               297.18       

 ޚައިބަރު ހަނގުރާމަ – ވާދިލް ޤުރާ ހަނގުރަމަ : އުމްރަތުލް ޤަޟާއު – ސަރިއްޔަތުމުއުތާ             297.63       
       ޚަންދަގު ހަނގުރާމަ              297.63       

       ޙުދައިބިއްޔާގެ ޞުލްޙަ                                                        297.63

1ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ              297.246          

                                           : ކުޑަކުދިންނަށް 1ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ        297.246

  ނަމާދު ކުރަން ދަސްކުރަމާ                297.382     

     297.63                                                      ބަނޫޤުރައިޘާ ހަނގުރާމަ      
 297.63     ރިސާލަތު އިއްވެވުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ       
 297.63         ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުން       
 297.63       ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި މުސްލިމުންނަށް މުޝްރިކުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި އަނިޔާއާއި އުނދަގޫ       
  297.63  ކައިވެނިފުޅުތަކާ މެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތްޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ هللا ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ     

   297.632                                                    ހަނގުރާތައް  އިސްލާމްދީނުގެ      
      448.2421 2މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      
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 448.2421 3މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      

 448.2421 4މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      

 448.2421 5މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      

 448.2421 7މަގޭ ފަރންސޭސި މުދައްރިސް      

         297.38         ތްމައިން ބަފައިންގެ ހިތުގެ އުފާ : އުފަންވާ ކުދިންނަށް މެދު ޢަމަލުކުރަން ދީނުގައި އަންގަފައވާ ގޮ    
 297    މުސްލިމުން ދިރިއުޅުމަށް އޮތް އެންމެ ތެދުމަގު      
 297.076 1މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 2މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 3މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 4މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 5މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 6މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 7މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076                                                  8 މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076                                                  9މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު       

 297.076 10މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 11މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076                                                 12މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076                                                 13މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076                                                 14މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 15މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 16ބު މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާ     

 297.076                                              17މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076                                                 18މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076                                                 19މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

 297.076 20މަޢުލޫމާތުގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު      

  މާތް هللاގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން  297.242      

      ދިވެހި އިނގިރޭސި ގުޅުން އަދި އައްޑޫ ބަޣާވަތް                                          320.95495  

      ދިވެހި ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން        398.270899141  

      ދިވެހި އިނގިރޭސި ރަދީފް 2 ވަނަ ބައި                                            491.487321   

       ދުށްތަނާ އިވުނު އަޑުގެ ހަނދާންހުރި ބައި 1 : ކޮންމެ މޫނަކީ މުޅިން އައު ވާހަކައެއް                 954.95     
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  ތިންބަހުގެ ހަދިޔާ : އަަރބި، އިނގިޭރސި، ިދވެހި           491.4873     

      ޞަޙީޙް އަލް-ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 5: ޙަދީޘް 1237 އިން 1512 އަށް                    297.1241    

  297.1241 އަށް 941އިން  603: ޙަދީޘް 3ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ -ޞަޙީޙް އަލް     

 297.1241                      އަށް 1236އިން  942: ޙަދީޘް 3ބުޚާރީގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ -ޞަޙީޙް އަލް     

 
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިދާރާ 

 
 05328.5495 2014މަލެ : ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިދާރާ،  –. 2014-1932ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް      

 
 

 އޮފީސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 05328.5495 2014މަލެ : ރައްޔިތުްނގެ މަޖްިލސްގެ ިއާދރާ،  –. 2014-1932ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް       

ޤައުމީ އިނާމާއި ޚާއްސައިނާމް            929.815495      

 
 

 ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ 

     ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް             297.352     

      ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ފަހި މަގެއް އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވާ ފަސް ނަމާދު         297.35      
 340.59      ބައިނަލްައްޤވަމީ ިއންސާނީ ޤާޫނނުގެ ތަޢާރުެފއް      

     297.122    ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތާރީޚް      

 ފުއްަސވާ ުރއްަސވާ ައމަލުތައް                                                           297.3       
      ތަރިކަ މުދަލާއި ކާފަ  340.59        

 
 

 ކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީ 

 332.0415  2013ކެޕިޓެލް މާކެޓް ޑޮވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީ : އަހަރީ ރިޕޯޓް      
1ފައިސާ، އިޤްތިސާދު، އިންވެސްޓްކުރުން އަސާސީ މަޢުލޫމާތުގެ ލުއިފޮތް                     332.0415       

 
 
 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް 
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 297.071 ތައުޙީދުގެ ދަލޫލުތައް  = اتَّْوِحيدُ  َدآلِعلُ      

      މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް                351.4595        

  297.124 ޢުލޫމުލް ޙަދީޘް      

       297.071                             ބިން ބާޒްهللا އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާަޢތުގެ އަޤީދާ : ޢަބްދުލް އަޒީޒު ބިން ޢަބްދުއް     

   332.1091767   އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އަސާސް      
        އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އަނިޔާވެރިކަން         297.27       

      ފިޤްހުއްސުންނަ : ޠަހާރަތުގެ ބައި                    297.14      

   2ޤުހުއްސުންނާ : ތިންވަނަބައި : ނަމާދު ފި             297.14       

      1ވަނަބައި : ނަމާދު ދެ ޤުހުއްސުންނާ :ފި             297.14       

    ދިވެހިރާއްޖޭއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން                641.310882971     

   ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ތިބާގެ އަޤީދާ ލިބިަގންނާށެވެ            297.071

 

  

 އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް 
 މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013   336.205      

 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
  332.495495.                   9ނަންބަރު  2ވޮލިއުމް – 2013އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ސެޕްޓެމްބަރ     

.12ނަންބަރު  2ވޮލިއުމް – 2013އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޑިސެމްބަރ      332.495495    

.1ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޖެނުއަރީ       332.495495       

2014 – ވޮލިއުމ3ް ނަންބަރު 2.                      332.495495          އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ފެބްރުއަރީ

  .3ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : މާރޗް       332.495495     

     332.495495                        .4ނަންބަރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : އޭޕްރީލް 

      އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : މެއި 2014 ވޮލިއުމް 3 ނަންބަރު 5.     332.495495     

      އި ޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޖޫން 2014 ވޮލިއުމް 3 ނަންބަރު 6.         332.495495     

      އިޤްތިޞާދީ ރިވިއު : ޖުލައި  2014 ވޮލިއުމް 3 ނަންބަރު 7.                            332.495495     

 

 މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
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 363.728 ކުނި ނައްތާލާ ބަހައްޓާނެ ގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތް      

 

 

 ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ ދިވެހި 

 

    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2013                                    378.549505    

 

 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 347.021    2013ޝަރްޢީދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު      
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) އިންޑެކްސްސިލްސިލާތަކުގެ (ސީރީސް  

 

8ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛   

 ކީރިތި ރަސޫލާގެ ރިސާލަތު އިއްވެވުން  .އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދުާ ބަލ             

 

 

9ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛   

 ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުން  .ރަޝީދުއިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ާ ބަލ             

 

 

 

10ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛   

ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި މުސްލިމުންނަށް މުޝްރިކުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި  .އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދުާ ބަލ             

 އަނިޔާއާއި އުނދަގޫ 

 

 

16ކުޑަކުދިންނަށް ؛ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން   

 ހޮހޮޅައިގެ އަހްލުވެރި ޒުވާނުން  .އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދުާ ބަލ             

 

 

17ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛   

 ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން هللاމާތް .އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދުާ ބަލ            
 

 

21ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛   
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 ޚަންދަގު ހަނގުރާމަ  .އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދުާ ބަލ            

 

22ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛   

 ބަނޫޤުރައިޘާ ހަނގުރާމަ .އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދުާ ބަލ            

 

23ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛   

 ޙުދައިބިއްޔާގެ ޞުލްޙަ  .އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދުާ ބަލ            

 
 24ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ؛ 

 –ވާދިލް ޤުރާ ހަނގުރަމަ : އުމްރަތުލް ޤަޟާއު  –ޚައިބަރު ހަނގުރާމަ .އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާ ބަލ            

 ސަރިއްޔަތުމުއުތާ

 

 4މުޞްލިމް ޢާއިލާ ؛ 

މައިން ބަފައިންގެ ހިތުގެ އުފާ : އުފަންވާ ކުދިންނަށް މެދު ޢަމަލުކުރަން ދީނުގައި . ުމަޙްއަމދު ،އަލްޖަބީލްާ  ބަލ  

 ތްއަންގަފައވާ ގޮ

 

 1ސަތޭކަޖަވާހިރު 

 ހެޔޮނުވާނެޔޭ! .ރަޝީދު، މުޙައްމަދުާ  ބަލ    

 

 2ސަތޭކަޖަވާހިރު 

 ޝައްކެއްނެތޭ! .ރަޝީދު، މުޙައްމަދުާ  ބަލ     
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 މާއްދާތަކުގެ (ސަބްޖެކްޓްސް) އިންޑެކްސް

 ޙ

 297.124ޙަދީޘް   

 297.1241ބުޚާރީ  -ޞަޙީޙް އަލް --ޙަދީޘް   

 297.352ޙައްޖާއި ޢުމްރާ     

 

 ނ
 82297.3ނަމާދު   

     370.69549505ންސްޓިޓިުއޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  ނެޝަނަލް އި

 

 ރ
  297.246ރަސޫލުންނާއި ނަބީ އިން      

  ފައިސާ ރައްކާކުރުން     –އުސްމާލު ރަ

 332.0415  ޓެލް މާކެޓް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އޮތޯރެޓީކެޕި         

 ރަދީފް 

 491.48723ދިވެހި އިނގިރޭސި            

 491.4873   އިނިގރޭިސ، ިދވެހިއަރަބި،           

 

 ބ
  332.1091767      އިސްލާމީ ޤައުމުތައް –ބޭންކްތައް 

  ބަސްތައް ދަސްކުރުން
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      418.07އިނގިރޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި، ދިވެހި          

 448.2421  ފަރންސޭސި        

 

 

 ކ

 297.18ވާހަކަތައް (ކީރިތ ރަސޫލާގެ ސީރަތުން)     –ކީރިތީ ޤުރުއާން 

 297.242ކުޅަދުންވަންތަކަން     

 297.63  ملسو هيلع هللا ىلص ކީރިތި ރަސޫލާ

     ޚައިބަރު ހަނގުރާމަ        

 ޙުދައިބިއްޔާގެ ޞުލްޙަ         

 ބަނޫޤުރައިޘާ ހަނގުރާމަ         

 ޚަންދަގު ހަނގުރާމަ         

 ރިސާލަތު އިއްވެވުން          

 ވަޙީބާވައިލެއްވުން          

 އް ކައިވެނިފުޅުތަ        

  363.728ކުނި ނައްތާލުން    

 

 އ

ޖީ.ޑީ.ޕީ. ކުރިއަރާ މިންވަރު –އިޤްތިޞާދް      332.495495                                               

 އިސްލާމްދީން     297
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297.076ސުވާލާއި ޖަވާބުތައް  --އިސްލާމްދީން     
 297.26އިސްލާމީ އަޚުލާޤު    

 297.27 އިސްލާމްދީނާއި މުޖުތަމަޢު   

 297.3އަޅުކަން     

297.38އިސްލާމްދީން   –މުނާސަބާތްތައް  – އިސްލާމީ ޘަޤާފަތް  

340.59ޤާނޫނު  އިސްލާމީ   

341.481އިންސާނީ ޙައްޤުތައް    

އަހަރީ ރިޕޯޓް    

341.481 ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ      378.549505                                              

 

 މ

 332.495495ދިވެހިރާއްޖެ    –މަނިޓަރީ 

ނޑު  –މުދައްރިސުން  375.001095495 ފަންނީ އޮނގަ     

 

 ފ

 ފިޤްހު  

 297.14 ޠަހާރަތު  

 297.14   ނަމާދު 
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 ދ

      297.37ދީނީ ތަޤުރީރު     

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

 378.549505 އަހަރީ ރިޕޯޓް       

 398.270899141    ވެހި ދިރިއުޅުންދި

     ވެހި އަކުރު ދި

 491.487 ބަސް      

      891.481ވެހި އަދަބީ ޅެން  ދި

 954.95ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް 

       

 

 ޤ

  297.122ޤުރުއާން   

      929.815495 އަދި ޚާއްޞަ އިނާމުޤައުމީ އިނާމް   

 

 ސ

 ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔަތު    

 336.205   މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ     

 351.495   ސަރުކާރު ހިންގުން

 352.237095495   ދުވަސް  365ކާމިޔާބު  –ސަރުކާރު 



 

73 
 

   ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން

        641.310882971  ސެޓްފިކެޓް ޙަލާލު –ތި އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކާބޯތަކެދިވެހިރާއްޖެއިން 

 

 ޝ

   347،021ތަފާސް ހިސާބު     –ޝަރްޢީ ދާއިރާ   

 

 ޒ

  297.54ޒަކާތް    

 

 

 

 

 

 

 

 


