
 މެއިން އެންޓްރީ 

 

1T1 1T00 Philosophy & psychology 

 Psychology  
Personal improvement and analysis 

1T151T0 
158.1 

 ވަހީުދ، ިއބްރާީހމް  158.1

 ސ.މ.  15 ؛ޞ.  82 –. 2010 ، ]އަްސރަފީ ޕަބްލިކޭޝަްނސް [މާލެ :  – .އިްބރާހީމް ވަީހދު/  ހަދިޔާ    

 9991529985 : އަީއއެްސބީެއން

 ތކ.  

000836-2015-NL 

 ވަހީުދ، ިއބްރާީހމް  158.1

 ސ.މ.  15 ؛ޞ.  82 –. 2011 ، ]ޕަބްލިކޭޝަްނސް އަްސރަފީ [މާލެ :  – .އިްބރާހީމް ވަީހދު/  2 ހަދިޔާ     

  9991587608 : އަީއއެްސބީެއން

 ރ. 30 ތކ.

000837-2015-NL 

200  Religion 
 Islam  

Education 
297   
297.071 

 ހުމާމް، ޙަޞަން ބިން ައޙްަމދު ބިން ަޙސަން  297.071

 .އިްޞމާީޢލް މުޙަްއމަދު:  ަތރުަޖމާ؛  ުމަޙއްަމދު ބިން ޖަމީލު ޢަްޙމަދު/  ޤުުރއާނާއި ސުންނަުތން ތިާބގެ ޢަޤީދާ ލިިބގަްނނާށެވެ    

މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި  -ސ.މ.  21 ؛ޞ.  78 –. 2015 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިްކ އެފެާއރޒް މާލެ :  –

 ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއާވ އެއްޗެެކވެ.

  9789991564111އަީއއެްސބީެއން:

 ތކ.  

000601-2015-NL 

 هللاޖަލާލުއްީދން، ޢަްބދު 297.071

 ސ.މ.  21 ؛ޞ.  69 – .[2011]، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  – .ޖަލާުލއްދީންهللا ޢަބްދު/ ޢައްދީޔާނާ : ފުރަަތމަ ތަމްީޙދު      

  999152973X : އަީއއެްސބީެއން

 -/40ތކ. 

000829-2015-NL،000830-2015-NL 

 هللاޖަލާލުއްީދން، ޢަްބދު 297.071

 ސ.މ.  21 ؛ޞ.  69 – .[2011]، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  – .ޖަލާުލއްދީންهللا ޢަބްދު/ ޢައްދީޔާނާ : ެދވަނަ ތަްމޙީދު      

  9991529721 : އަީއއެްސބީެއން

 -/40ތކ. 

000831-2015-NL،000832-2015-NL 

http://dewey.org/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a1
http://dewey.org/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a15


 Women--religion—Islam  297.082 
 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ ެއންޑް ފެިމލީ 297.082

 17 – .]020-[? ،ހޯޕް ފޮރ ވިމެން މާލެ : –. ހޯޕް ފޮރ ވިމެން/ އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އަންެހނުންގެ ަޙްއޤުތައް        

  .މ.ސ 21 ؛ޞ. 

  ތކ.

000849-2015-NL 

 Koran  297.122 
 ހުމާމް، ޙަޞަން ބިން ައޙްަމދު ބިން ަޙސަން  297.122

 – .  ަމޙާްޒ ޢަލީތަުރޖަމާ : ؛  ޙަޞަން ިބން އަްޙމަދު ބިން ަޙސަން ހުާމމް/  ފިޔަވަޅު 10ކީރިތި ޤުުރއާން ހިުތދަސްުކރާނެ     

މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުުމގެ  -ސ.މ.  21 ؛ޞ.  44 –. 2015 ،ކީރިތި ޤުުރއާާނއި ބެހޭ ަމރުކަޒު މާލެ : 

 ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.  

000479-2015-NL ،000480-2015-NL  

 ނައިކް، ޒާިކރު  297.122

 ،މާލެ : ދަގަތަ ޕަްބލިޝާރސް  – : ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ. ަތރުަޖމާ ؛ ސައިންުސގެ ީމޒާނުަގއި ުޤުރާއން / ޒާކިރު ނައިކް      
 އެއްޗެެކވެ. މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ –ސ.މ.  22 ؛ޞ.  78 –. 2013

 -/37.10ތކ.  

000094-2015-NL ،000095-2015-NL  

 
1TKoran 1T297.122 

 
1TKoran stories retold 1T297.1222 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 297.1222

، މާލެ : ހިދާޔާ ޕަބްލިޝާރސް  –. / ޢަލީ ޒައިދުމީހުން މެރިމީާހގެ ވާހަކަ ؛ ކުއްތާއަށް ފެން ދިން މީާހގެ ވާހަކަ  99      
ކިޔާދެްއވި ވާހަކަުފޅުަތއް : ކުޑަކުދިންނަާށިއ ބޮޑެތި  وسلم عليه هللا صلى00T T (ނަބިއްޔާ - .މ.ސ 22 ؛ޞ.  43 –. 2012

 ) 1މީހުންނަށް 

 /26-ތކ. 

000408-2015-000409, NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 297.1222

 ،މާލެ : ހިދާޔާ ޕަބްިލޝާރސް  –. ޒައިދު/ ޢަލީ ހެޔޮ ވިޔަފާރިވެރިާޔގެ ާވހަކަ ؛ މިވެނި ެއވެނި ބަގީާޗއަށް ފެްނދޭށެވެ!       
ކިޔާެދއްވި ވާހަކަފުޅުަތއް : ކުޑަކުދިްނނަށާއި ބޮޑެތި  وسلم عليه هللا صلى00T T ނަބިއްޔާ( މ..ސ 22 ؛ޞ.  43 –. 2012

 )2މީހުންނަށް 

 /26-ތކ. 

000411-2015-000410, NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 297.1222

. / ޢަލީ ޒައިދުތުއްތު ދާުނަގއި ޮއވެ ވާހަކަ ެދއްކި ކުްއޖާގެ ވާހަކަ  :ޖަހާފަިއވާ ކާޑުކޮޅު އޮތް މީާހގެ ވާހަކަ  هللا إال إله ال      

ކިޔާެދްއވި  وسلم عليه هللا صلى00T T ނަބިއްޔާ( މ..ސ 22 ؛ޞ.   44–.  2012، މާލެ : ހިދާޔާ ޕަބްލިޝާރސް –

 ). 3ވާހަކަފުޅުަތއް : ކުޑަކުދިްނނަށާއި ބޮޑެިތ މީހުންނަށް 

  /26-ތކ. 

000413-2015-NL, 000412-2015-NL 



 Koran 297.122          

 Readings and recitation 297.1224045    

 އުްސމާން، ުމަޙއްަމދު  297.1224045

އަލް :  ލާހޫރް –. މުަޙއްަމދު އުޘްާމން / ތަްޖވީދުލް ޤުުރއާން  އަމްދަތުލް ައޙްކާމްފީ=  قُْرانْ  َتْجِويُدلْ  فِ  اَْحَكمْ  اَْمَدُتلْ       

  މ..ސ 24 ؛ޞ.  168 –. 2014 ،އާިސމް އިސްާލމް ބުކްސް 

  /26-ތކ. 

 NL-2015-000654, NL-2015-000653 

 Koran 297.122                  
 Interpretation and exegesis 297.1226                       

297.1226 
 

  ރިޔާޒް، ިއސްމާޢީލް

. ސ.މ 21؛  ޞ. 208 –. 2009، ރައުންޑް ަވން ުބކްޝޮޕްމާލެ :  – .އިސްމާީޢލް ރިޔާޒް/ ތަފްޞީރު ޢިލްމު          

 ތކ. 

NL-2015-000789 

297.1226 
 

  ރިޔާޒް، ިއސްމާޢީލް

 .ސ.މ 21 ؛ޞ.  171 –. 2011 ، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. އިސްމާީޢލް ރިޔާޒް /ތަފްޞީރު ޢިލްމު        

 -/85ތކ. 

NL-2015-000841 

 Koran 297.122                       
 Nonreligious subjects treated in the Koran 297.1228                     

297.12281546
3 

 ފަރީދު، އަްޙމަދު 

 -. 2013، ޕަބްިލޝަރސްމާލެ : ދަގަތަ  –ތަުރޖަމާ : ަޢބްުދއްަރއްާޒޤު ޢަލީ. ؛ ހުވަފެން ތަޢުބީރު / ައޙްަމުދ ފަރީދު        

   .މިއީ ަޤއުީމ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ާޤޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ -ސ.މ.  22؛  ޞ. 190

 ތކ. 

NL-2015-000262،NL-2015-000261 

 Koran 297.122                       
 Parts of Koran 297.1229       

297.1229 
 

 ފާޫރޤް هللا ޢަްބދުޙަސަްނ، 

 ؛ޞ.  20 –. ހ1399، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. ފަުހމީީދދީهللا ތަރުޖަމާ : ޢަްބދު /ޢައްމާ ސޫރަތުގެ ތަްފޞީރު        
 .ސ.މ 20

 -/8ތކ. 

NL-2015-000823, NL-2015-000822 

 Koran and Hadith 297.12             

 Hadith (Traditions) 297.124             

297.124 
 

 އަލް ޙަްއޖާްޖ، މުސްިލމް އިްބނު 

ަތުރޖަމާ : ؛ ވަނަ ބައި / މުސްލިމް ިއބްނު އަލް ޙަްއޖާޖް  5ޞަޙީޙް މުސްލިްމގެ ިދވެހި ތަރުަޖމާާއއި ޝަރަހަ ؛        



މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް  –. ސ.މ 25؛  ޞ. 499 –. 2015، މާލެ : ރިސާލާ ބުކްޝޮޕް   – ޙުަސއިން ަރޝީދު ައޙްަމދު.

   .ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ ތަކެތި

9789991564111އަިއއެްސބީެއން :   

 ތކ. 

NL-2015-000303،NL-2015-000302 

 Religious and ceremonial laws and decisions 297.1 4          
           

297.14 
 

 އިްބރާހީްމ، މުަޙްއމަދު 

. ސ.މ 21؛  ޞ. 130 –. 2015، އިސްލާމިކް ފަުއންޑޭޝަން މާލެ :  – .މުަޙްއމަދު އިްބރާހީމް/  ކިތާބުއްތަހާރާ         

  999152942X : ްއަިއެއސްީބއެނ 

 ތކ. 

000715-2015-NL 

297.14 
 

 ޞަމީރު އިްބރާހީްމ، ައޙްަމދު 

 34 –. 2013، ޖަމިއްޔަުތއްޞަލަފްމާލެ :  – .ައޙްަމދު ޞަީމރު ިއބްރާީހމް/ ގެ ޙުކުމްުފޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން هللاމާތް       

   .މިއީ ޤަުއމީ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެެކވެ -. ސ.މ 17؛  ޞ.

 ތކ. 

NL-2015-000810 

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

297.1 4          
        

297.18 
 

 ވަީޙދު، ުމަޙއްަމދު 

އަްސރަީފ މާލެ :  – .ތަުރޖަމާ : މުޙަްއމަދު ވަީޙދު/ ހަލާކުވި އަޅުކަންކުރާ ުބދާއި ޔަހޫދީ ަރއްީބގެ ވާހަކަަތއް        

. ސ.މ 15؛  ޞ. 32 –. 2013، ޕަބްލިކޭޝަންސް   

 -/25ތކ. 

NL-2015-000845،NL-2015-000835 

 Islamic doctrinal theology (ʻAqāʼid and Kalām); Islam and 
secula disciplines; Islam and other systems of belief 
edification  

297. 2            
      

297.2 
 

ތައިީމ، މުަޙއްަމދު ިބން ޞުލަިއާމންއަލް   

ިއބްާރހިމް ފައުޒީ  ތަުރޖަމާ :؛ ޙަްއމަދު ބިން ޞުަލއިމާން އަލް ތައިމީ / މު ޤަާވއިދު  4އުޞޫލާއި ޭއގެ ދަލީލު ައދި  3       

. ސ.މ 21؛  ޞ. 65 –. 2015، އިްސލާމިކް ފައުންޑޭަޝން އޮފް ދަ މޯލްިޑްވސްމާލެ :  – .ބިން ޢަލީ މުަޙއްަމދު  

  /26-ތކ. 

 NL-2015-000712 

297.2 
 

ްއޝަާރވީ، ުމޙަްއމަދު މުތަަވއްލީ އަ  

 ޝ. ނ.[މާލެ :  –. ުމޙަްއަމދު ުމތަވައްލީ ައއްަޝާރވީ/ ޢައިބަށް ެއނުގމާއި ޭނނުގްނ ސުވާލު އުެފދޭތޯެއވެ؟        
 .ސ.މ 21 ؛ޞ.   136–.  2012،]

 -/15ތކ. 

NL-2015-000787 

297.2 
 

 ނަޞީމް، އާަދމް 



 .ސ.މ 21 ؛ޞ.  75 –. 2010، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. އާަދމް ނަީޞމް/ ސުނާމީ އާ ގުޅިަފިއވާ ފުންިހތާމަ        

 ތކ. 

NL-2015-000863،NL-2015-000862 

297.2 
 

 ނަޞީމް، އާަދމް 

 .ސ.މ 21 ؛ޞ.  51 –. 200]- [?، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. އާަދމް ނަޞީމް/ ބޮޑުާރޅުގެ ާކރިޘާ        

 ތކ. 

NL-2015-000864 

 Islam 297 
 God                  297.211          

297.211 
 

ޢަލީނަޖީުބ،   

މިއީ  – ސ.މ. 22؛  ޞ. 160 -. 2012، މާލެ : ދަގަތަ ަޕބްލިޝަރސް –އަށް ބިރުވެިތވުން / ޢަލީ ނަޖީބު. هللا        

  .ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ

 ތކ.

NL-2015-000260،NL-2015-000259  

 God   297.21            
 Attributes and names of God   297.211 2           

297.2112 
 

 ޢަބްދުލް ަވްއޙާބް، މުަޙއްަމދު 

 –. 2010 ، އިސްލާިމކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްިޑވްސް މާލެ :  –. ުމޙަްއމަުދ ޢަބްދުލް ަވއްާޙބް / ކިތާބުއްތައުީޙދު       

 .މ.ސ 22 ؛ޞ.  272

  7109991529 އަީއއެްސބީެއން:
 /53-ތކ. 

000781-2015-NL 

 God   297.211 
 Tawhid (Unity of God)            297.211 2            

297.2113 
 

 ނަޖީުބ، ޢަލީ

މިއީ  - ސ.މ. 22؛  ޞ. 160 –. 2012، މާލެ : ދަގަތަ ަޕބްލިޝަރސް –އަށް ބިރުވެިތވުން / ޢަލީ ނަޖީބު. هللا        

  .ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ

 ތކ.

NL-2015-000260،NL-2015-000259 

 God   297.21             
 Jinn 297.217           

297.217 
 

 އަްއޝަހަީވ، މަްޖދީ ުމޙަްއމަދު 

 ހަވާސާމާލެ :  – މުަޙއްަމދު ައއްޝަަހވީ ؛ ތަުރަޖމާ : ޢައްްބދުްއރަްއޒާޤް ޢަލީ.މަްޖދީ /  ގެއިން ޖިންނި ދުރުުކރުން      

 .ސ.މ 21 ؛ޞ.  92 –.  2014 ، ޕަބްލިޝާރސް

 ރ. 100ތކ. 

00007-2015-NL،000072-2015-NL  

 Eschatology  (day of judgment, death, eternity, future 297. 23               



life,heaven, hell, punishment, resurrection, rewards) 
297.23 

 
 ނަޖީްބ، ޢަލީ

 -ސ.މ.  16 ؛ޞ.  87 –. 2013 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލާޝރސް  – .ސުވަުރގެައށް ދެޭވނެ ަމގު / ޢަލީ ނަޖީބް     

ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް  –. (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން)

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ރ. 100ތކ. 

000072-2015-000073,NL-2015-NL 

297.23 
 

 ޔަޙްޔާ، ހާޫރން 

 95 –. 2009 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝާރސް –މަރު / ޢަލީ ނަޖީބް ؛ ތަުރޖަާމ : ޢަބްދުްއސައްާތރު ޢަްބދުލްަޙމީދު.      

މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ) 1(މަރުުވމާިއ، ައލުންދިުރއްުވާމއި، ނަރަކަ ؛  -ސ.މ.  22 ؛ޞ. 

 ދަށުން ލިބިަފއިވާ އެއްޗެެކވެ.

 ތކ.

000096-2015-NL،000097-2015-NL  

297.23 
 

 އަލްާޤސިމް، އަްބދުލްުމޙްޞިން ބިން ުމޙަްއމަދު 

 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝާރސް  –ަތރުަޖމާ : އަބޫ ަރއްާޒޤް. ؛  ުމޙްޞިން ބިްނ މުޙަްއމަދު އަލް ޤާިސމްމަރު / ޢަބްދުލް      

 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖާމކުރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. -ސ.މ.  15 ؛ޞ.  60 –. 2009

  -/15ތކ

000135-2015-NL،000134-2015-NL  

297.23 
 

 ޔަޙްޔާ، ހާޫރން 

 –. 2009 ، މާލެ : ދަގަތަ ަޕބްލިޝާރސް –. ހާރޫން ޔަޙްޔާ ؛ ތަރުޖަމާ : ަޢބްދުލްަޞއްާތރު ޢަބްދުލް ަޙމީދު/  ނަރަކަ      

 ) 3(މަރުުވާމއި، އަލުން ދިުރވުާމއި، ަނރަކަ ؛  –ސ.މ.  21 ؛ޞ.  105

 -/42. ތކ

000784-2015-NL 

297.23 
 

 ޔަޙްޔާ، ހާޫރން 

 –.  2012 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝާރސް –. ހާޫރން ޔަހްޔާ ؛ ތަރުަޖމާ : ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް ަޢލީ/  ޤިޔާމަތުގެ ޒަލްޒަލާ      

 ސ.މ.  21 ؛ޞ.  35

 -/42. ތކ

NL-2015-000785 

 Creation 297. 242            
 ޔަޙްޔާ، ހާޫރން  297.242

މާލެ :  – ތަރުަޖމާ : ޢަބްުދއްަރއްާޒޤު ޢަލީ.؛ ކުޅަދުންވަންތަަކމާެމދު ފިކުުރކުރުން : އެްއވަނަ ބައި / ހާޫރން ޔަޙްާޔ        

މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން  –ސ.މ.  21؛  ޞ. 83 –. 2010  ،ދަގަތަ ަޕބްލިޝަރސް

   .ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ

 ކ.ތ

NL-2015-000258،NL-2015-000257 

 Prophets prior to Muhammad 297.246          
 އަްޙމަދު  297.246



މާލެ : ދަގަަތ  –ަތރުަޖމާ : ޢަބްުދއްަރއްާޒޤު ޢަލީ. ؛  ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫލުބޭަކލުންގެ ވާހަކަ / ައޙްަމދު     

ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ މިއީ  –ސ.މ.  22 ؛ޞ.  72 –. 2010  ،ޕަބްލިޝާރސް

 އެއްޗެެކވެ.

 ތކ.

000194-2015-NL،000193-2015-NL  

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

 – މ..ސ 21؛  ޞ. 24 –. 2013، ަޕބްލިޝަރސް ހަވާސްމާލެ :  – .ލީޢަޢަްބދުްއރަްއޒާޤް /  އާދަމް އަަލޙިއްޞަާލމް      

)1(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ރަސޫލުބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ؛   
  -/16 ތކ.

NL-2015-000609،NL-2015-000608 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

 މ..ސ  21؛  ޞ. 27 –. 2013، ޕަބްލިޝަރސް ހަވާސްމާލެ :  – .ލީޢަޢަބްުދއްަރއްާޒޤް /  އައްޔޫބް އަަލޙިްއޞަލާމް      

)2(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫލުބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ ؛  –  

  -/16 ތކ.

NL-2015-000611،NL-2015-000610 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

 މ..ސ  21؛  ޞ. 26 –. 2013، ަޕބްލިޝަރސް ހަވާސްމާލެ :  – .ލީޢަޢަްބދުްއރަްއޒާޤް /  ދާއޫދު އަަލޙިްއޞަލާމް      

)3(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫލުބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ ؛  –  

  -/15.90 ތކ.

NL-2015-000613،NL-2015-000612 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

 މ..ސ  21؛  ޞ. 43 –. 2013، ަޕބްލިޝަރސް ހަވާސްމާލެ :  – .ލީޢަޢަްބދުްއރަްއޒާޤް /  އީޞާ އަލަޙިްއޞަލާމް      

)4ަރސޫލުބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ ؛ (ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި  –  

  -/19.80 ތކ.

NL-2015-000615،NL-2015-000614 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

 – މ..ސ  21؛  ޞ. 32 –. 2013، ޕަްބލިޝަރސް  ހަވާސްމާލެ :  – .ލީޢަޢަްބުދއްަރއްާޒޤް /  ހޫދު އަލަޙިްއޞަލާމް      

)5؛  (ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ރަސޫލުބޭކަުލންގެ ވާހަކަ  

  -/15.90 ތކ.

NL-2015-000617،NL-2015-000616 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

 މ..ސ 21؛  ޞ. 44 –. 2013، ޕަބްލިޝަރސް  ހަވާސްމާލެ :  – .ލީޢަޢަބްުދއްަރއްާޒޤް /  އިބްރާީޙމް އަަލޙިްއޞަލާމް      

)6(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫލުބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ ؛  –  

  -/16ތކ.

NL-2015-000631،NL-2015-000630 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

 – މ..ސ  21؛  ޞ. 27 –. 2013، ޕަްބލިޝަރސް  ހަވާސްމާލެ :  – .ލީޢަޢަްބުދއްަރއްާޒޤް /  ލޫތު އަލަޙިއްޞަލާމް      

)7(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ރަސޫލުބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ؛   



  -/19ތކ.

NL-2015-000617،NL-2015-000616 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

 މ..ސ  21؛  ޞ. 65 –. 2013، ަޕބްލިޝަރސް ހަވާސްމާލެ :  – .ލީޢަޢަްބދުްއރަްއޒާޤް /  މޫޞާ އަލަޙިްއޞަލާމް      

)8؛  (ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫލުބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ –  

  -/16ތކ.

NL-2015-000633،NL-2015-000632 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

. – މާލެ : ހަވާސް ަޕބްލިޝަރސް، 2013. – 40 ޞ. ؛ 21  ސ.މ.        ނޫޙް އަލައިިހއްސަލާމް / ޢަްބދުްއރަްއޒާޤް ޢަލީ

)9؛ (ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫލުބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ  –  

  -/16ތކ.

NL-2015-000643,NL-2015-000642  

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

. – މާލެ : ހަވާސް ޕަބްލިޝަރސް ، 2013. – 22 ޞ. ؛ 21        ޝުޢައިބް އަލަިއހިްއސަލާމް / ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ

)10(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫުލބޭކަލުންގެ ވާހަކަ ؛  – މ..ސ  

  -/16ތކ.

NL-2015-000645،NL-2015-000644 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

. – މާލެ : ހަވާސް ޕަބްލިޝަރސް، 2013. – 23 ޞ. ؛ 21 ސ.މ.        ޞާލިޙް އަލައިހިްއސަލާމް / ަޢބްުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ

)11(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫލުބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ ؛  –  

  -/16ތކ.

NL-2015-00064 ،7 NL-2015-000646 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

. – މާލެ : ހަާވސް ޕަބްލިޝަރސް ، 2013. – 42 ޞ. ؛ 21        ސުލައިމާން އަަލއިހިްއސަލާމް / ޢަބްދުްއަރއްޒާޤް ޢަލީ

)12(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫުލބޭކަލުންގެ ވާހަކަ ؛  – މ..ސ  

  -/16ތކ.

NL-2015-00064 ،9 NL-2015-000648 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

. – މާލެ : ހަވާސް ޕަބްލިޝަރސް، 2013. – 29 ޞ. ؛ 21 ސ.މ.        ޔޫނުސް އަލައިހިްއސަލާމް / ަޢބްުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ

)13(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫލުބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ ؛  –  

  -/16ތކ.

NL-2015-000651NL-2015-000650 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

. – މާލެ : ހަވާސް ޕަބްލިޝަރސް، 2013. – 52 ޞ. ؛ 21         ޔޫސުފް އަލައިހިްއސަލާމް / ަޢބްުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ

)14(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫުލބޭކަލުންގެ ވާހަކަ ؛  –މ. .ސ  

  -/16ތކ.

NL-2015-000657،NL-2015-000656 



 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

. – މާލެ : ހަާވސް ޕަބްލިޝަރސް ، 2013. – 22 ޞ. ؛ 21        ޒަކަރިއްޔާ އަލައިިހްއސަލާމް / ޢަބްދުްއަރއްޒާޤް ޢަލީ

)15(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަރސޫުލބޭކަލުންގެ ވާހަކަ ؛  – މ..ސ  

  -/16ތކ.

NL-2015-000659 ،NL-2015-000658 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  297.246

. – މާލެ : ހަވާސް ަޕބްލިޝަރސް، 2013. – 14 ޞ.        މުޙައްަމދު ަޞއްލަهللا އަލައިިހއްސަލާމް / ަޢބްުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ

)16(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކަިއ ރަސޫލުބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ ؛  – މ..ސ  21؛   

  -/16ތކ.

NL-2015-000661 ،NL-2015-000660 

 Islam and philosophy, parapsychology and occultism, 
psychology 

297.261       
      

 ނަޖީުބ، ޢަލީ 297.261

 49 –. 2012، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް – ަތރުަޖމާ : ޢަބްުދްއރައްާޒޤު ޢަލީ.؛ ޣާފިލުބަލީގެ ފަރުވާ / ޢަލީ ނަޖީބު       

މ..ސ  15؛  ޞ.  

 ތކ.

NL-2015-000628،   NL-2015-000629 

 ޢަބްދުލް ަޙމީދު  297.261

، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް  – / ތަުރޖަމާ : ޢަްބދުްއރައްާޒޤު ޢަލީ. ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ކެއިން ުބއިުމގެ ައދަބުަތއް      
  .މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ – .މ.ސ  20؛  ޞ. 28 –. 2008

 ތކ.

NL-2015-000474 ، NL-2015-000473 

 Islam and social sciences 297.27           
297.27 

 
ުމަޙއްަމދު ިއބްނު ާޞލިޙްއަލް އުޘަިއމިން،   

 – .އިްސމާޢީލް މުަޙއްަމދުަތރުަޖމާ : ؛  މުަޙއްަމދު ިއބްނު ޞާިލޙް އަލް އުޘަިއމިން/  ޝަރީއަތުަގއިވާ ފިުތރީ ަޙއްުޤތައް       

  މ..ސ 21؛  ޞ. 74 –. 2010  ،އިސްލާމިކް ަފއުންޑޭަޝން އޮފް މޯލްޑިްވސްމާލެ : 

 -/50 ތކ.

NL-2015-000713 

 ޢަބްދުލް ލަތީފް، ުމޙަްއމަދު އިޔާޒު  297.27

އިސްލާމިކް ފަުއންޭޑޝަން އޮފް މާލެ :  – .މުަޙއްަމދު އިޔާޒު ަޢބްދުލް ލަތީފް/  އިސްލާމްދީުނގައި އިންާސނީ ޙަްއޤުަތއް       

.  މ.ސ 21؛  ޞ. 74 –. 2010  ،މޯލްޑިްވސް  

 -/50 ތކ.

NL-2015-000783 

 Umrah (Lesser pilgrimage to Mecca) 297.3525       
 ފާޫރޤް هللا ޙަސަްނ، ޢަްބދު 297.3525

   –. [?200]، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. ފާޫރޤް ަޙސަންهللا ޢަްބދު/ ނަބަވީ ސީރަުތގެ އަީލގައި ަނމޫނާ ޢާއިލާެއއް        

 .ސ.މ 21 ؛ޞ.  24



 -/15ތކ. 

NL-2015-000783 

 ފާޫރޤް هللا ޙަސަްނ، ޢަްބދު 297.3525

 ؛ޞ.  104 –. 2014 ، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. ާފރޫޤް ަޙސަންهللا ަޢބްދު/ އުމްރާގެ ައޅުކަމަށް ފަޭސަހ މަގެއް         
 .ސ.މ 14

 -/50ތކ. 

NL-2015-000708 

 Special days and seasons 297.36          
 ނަޖީުބ، ޢަލީ 297.36

 70 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް – ޢަބްުދްއރައްާޒޤު ޢަލީ.ަތރުަޖމާ : ؛ ދެޢީދު ދެ ނަމާދު / ޢަލީ ަނޖީބު        

މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަެކތި ޖަމާކުުރމުގެ  – .(އިސްލާމްދީނަްށ ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ ސިްލސިލާގެ ެތރެިއން) – މ..ސ 22؛  ޞ.

   .ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ

 ތކ.

NL-2015-000281،NL-2015-000280 

 ނަޖީުބ، ޢަލީ 297.36

މާލެ :  – ތަުރޖަމާ : ޢަްބދުްއރަްއޒާޤު ަޢލީ.؛ އިސްތިޚާރާ ަނމާާދއި އެޫންނ ބައެއް ސުންނަތް ަނމާދުަތއް / ޢަލީ ނަޖީބު        

މިއީ  – .ެތެރއިން)(އިސްލާްމދީަނށް ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ ސިލްސިލާގެ  – މ..ސ 22؛  ޞ. 40 –. 2013  ،ދަގަތަ ަޕބްލިޝަރސް

   .ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ

 ތކ.

NL-2015-000283،NL-2015-000282 

 Rites, ceremonies, prayer, meditation 297.38          
 ޔަޙްޔާ، ހާޫރން  297.38

. 2009 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިާޝރސް  –/ ތަުރޖަމާ : ޢަްބދުްއރަްއޒާްޤ ޢަލީ.  ޤުރުއާުނން ހޮވާެލވިފަިއވާ ަބއެްއ ދުޢާތައް     

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ. –ސ.މ.  22 ؛ޞ.  124 –

 ތކ.

000107-2015-NL،000106-2015-NL  

 ޔަޙްޔާ، ހާޫރން  297.38

 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝާރސް  –/ ހާރޫން ޔަޙްޔާ ؛ ތަުރޖަމާ : ަޢބްުދްއރައްާޒޤް ޢަލީ.  ޤުރުއާުނގެ ޢަލީަގއި ދުޢާުކރުން     

 އެއްޗެެކވެ. މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  151 –. 2009

 ތކ.

000109-2015-NL،000108-2015-NL  

 ޔަޙްޔާ، ހާޫރން  297.38

. 2009 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިާޝރސް  –/ ތަުރޖަމާ : ޢަްބދުްއރަްއޒާްޤ ޢަލީ.  ޤުރުއާުނން ހޮވާެލވިފަިއވާ ަބއެްއ ދުޢާތައް     

 ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި  –ސ.މ.  22 ؛ޞ.  124 –

 9789991556673އައި.އެސް.ބީ.އެން: 

 ތކ.

000107-2015-NL،000106-2015-NL  



 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤު  297.38

. - މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް، 2009. - 57 ޞ. ؛ 15          ހެނދުނާއި ހަވީުރގެ ޒިްކުރތައް / ޢަބްުދއްަރއްާޒޤު ޢަލީ
  .މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ަތކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލިބފައިވާ އެއްޗެެކވެ -. މ.ސ

 އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ.

NL-2015-000254، NL-2015-000253 

 Rites, ceremonies, prayer, meditation 297.38           
 Prayer and meditation 297.382     

297.382 
 

 ފާޫރޤް هللا ޙަސަްނ، ޢަްބދު

 16 ؛ޞ.  70 –. 2012 ، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  – .ފާޫރޤް ަޙސަންهللا ޢަބްދު / ރިތި ޤުރުއާުނގެ ޢަލީަގއި ުދޢާކީ      

 .މ.ސ

 999159776Xއައި.އެސް.ބީ.އެން: 

  ތކ.
NL-2015-000709 

297.382 
 

 هللاރަޝީުދ، ޢަްބދު

ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު: ޤާނޫުނގެ ސިފަތަާކއި، ާޤނޫނުން ލިިބދޭ ފުރުޞަތުަތއް ދެެނގަތުން (އިނިގރޭސި ޤާނޫާނއި       

 .މ.ސ 26 ؛ޞ.  246 –. 2015 ، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  – .ރަޝީދުهللا ޢަބްދު /ދިވެިހާރއްޭޖގެ ޤާޫނނުގެ އަލީަގއި) 

 9789991556673އައި.އެސް.ބީ.އެން: 

  ތކ.
000623-2015-NL 

297.382 
 

 އުޘްާމން ، هللاޢަބްދު

މިއީ  –ސ.މ.  16 ؛ޞ.  49 –. 2014 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް  – .هللاވިތުރި ނަާމދު / އުޘްާމން ޢަބްދު      

 ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.

   -/15ތކ. 

000067-2015-NL،000066-2015-NL  

 ޢަލީ ،ނަޖީބް  297.382

ނުޑގެ ުސންނަތް ނަާމދުަތްއ / ޢަލީ ނަޖީބް.       މ. .ސ 22 ؛ޞ.  164 –. 2013 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަްބލިޝާރސް  –ރޭގަ

 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ. –

 ތކ.

000093-2015-NL،000092-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

 -ސ.މ.  22 ؛ޞ.  52 –. 2013 ، މާލެ : ދަގަތަ ަޕބްލިޝާރސް –ޟުޙާ ނަމާުދގެ މާތްަކން / ޢަލީ ނަޖީބް.      

ދަށުން މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ  – (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން).

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000101-2015-NL،000100-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

 22 ؛ޞ.  12 –. 2013 ، މާލެ : ދަަގތަ ޕަބްލިޝާރސް –ޟަރޫރީ ބޭުނމެއް ޖެހުުމން ކުާރ ނަމާދު / ޢަލީ ނަޖީބް.      



މިީއ ޤައުމީ ކުުތބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރުމގެ ޤާޫނނުގެ  – (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިުކރުުމގެ ސިލްސިާލގެ ތެެރއިން). –ސ.މ. 

 ދަށުން ލިބިަފއިވާ އެއްޗެެކވެ.

 ތކ.

000103-2015-NL،000102-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

ސ.މ.  22 ؛ޞ.  66 –. 2013 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިާޝރސް  –/ ޢަލީ ނަީޖބް.  ރަވާތިބު ސުންނަތް     

މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން  –(އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން). 

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000105-2015-NL،000104-2015-NL  

 އުޘްމާން ، هللا ޢަބްދު 297.382

މިއީ   -ސ.މ.  22 ؛ޞ.  24 –. 2003 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް  –هللا. / އުްޘމާން ޢަްބދު  ޟުހާ ނަމާދު     

 ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.

 ތކ.

000131-2015-NL ،000130-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

 -ސ.މ.  22 ؛ޞ.  251 –. 2013 ، ދަގަތަ ަޕބްލިޝާރސްމާލެ :  – ./ ޢަލީ ނަޖީބް  1ސުންނަތް ނަާމދުތައް      

މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން  –. (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން)

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000079-2015-NL،000078-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

 –ސ.މ.  22 ؛ޞ.   247–. 2013 ، މާލެ : ދަގަތަ ަޕބްލިޝާރސް – ./ ޢަލީ ނަޖީބް  2ސުންނަތް ނަާމދުތައް      

މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން  –. (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން)

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000081-2015-NL،000080-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

 –ސ.މ.  22 ؛ޞ.   252–. 2013 ، މާލެ : ދަގަތަ ަޕބްލިޝާރސް – ./ ޢަލީ ނަޖީބް  3ސުންނަތް ނަާމދުތައް      

ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި  –. (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން)

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000083-2015-NL،000082-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

 –ސ.މ.  22 ؛ޞ.   242–. 2013 ، މާލެ : ދަގަތަ ަޕބްލިޝާރސް – ./ ޢަލީ ނަޖީބް  4ސުންނަތް ނަާމދުތައް      

މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން  –. (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން)

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.



000085-2015-NL،000084-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

 -ސ.މ.  16 ؛ޞ.  87 –. 2013 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިާޝރސް – .ވިތުރި ނަާމދުގެ ަފއިދާ / ޢަލީ ނަޖީބް      

މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން  –. (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން)

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 -/28ތކ. 

 ފިލިޕްސް، ައބޫ އަީމނާ ބިލާލް 297.382

 – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  46 –. 2012 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝާރސް  –/ އަބޫ ައމީނާ ބިާލލް ފިލިޕްސް.  ކަށު ނަމާދު     

 މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ.

  -/28ތކ.

000089-2015-NL،000088-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

 –ސ.މ.  22 ؛ޞ.  20 –. 2014 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް –/ ޢަލީ ނަީޖބް.  ތަސްބީޙަ ަނމާދު     

މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން  –. (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން)

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 -/15ތކ. 

100007-2015-NL،000070-2015-NL  

 ރިޔާޒް، ިއސްމާޢީލް  297.382

 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝާރސް  –/ އިސްާމޢީލް ރިޔާޒް.  ނަމާދުކުުރމުަގއި ތަނބުތަކުގެ ެތރޭަގއި ސަފު ހެުދުމގެ ޙުކުމް      

ަޤުއމީ މިއީ  –. (އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރުމެގ ސިލްސިލާގެ ތެެރއިން) –ސ.މ.  22 ؛ޞ.  116 –. 2012

 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

  -/15ތކ. 

000077-2015-NL،000076-2015-NL  

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.382

 –ސ.މ.  16 ؛ޞ.  98 –. 2013 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް –/ ޢަލީ ނަީޖބް.  ތަރާވީޙް ަނމާދު     

މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން  –. (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ިސލްސިލާގެ ތެެރއިން)

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 -/15ތކ. 

000075-2015-NL،000074-2015-NL  

 އިްބރާހީްމ، މުަޙްއމަދު  297.382

 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިާޝރސް  –. މުަޙއްަމދު އިްބރާހީމް/  ުމޚްތަިޞރު : ކިތާބުްއޞަލާތުގެ ޚުާލސާކިތާބުއްޞަލާތު      

 . ސ.މ 21 ؛ޞ.  182 –. 2012

 -/150ތކ. 

000782-2015-NL 

 Islamic ethics and religious experience, life, practice 297. 5   

 އަލްޛަަހބީ، ަޝމްުސއްީދން  297.5

މާލެ : ދަގަތަ  – ަތރުަޖމާ : މުަޙއްަމދު މުުޖތަބާ ާއދަމް.؛ ޝަމްސުްއދީން އަލްޛަަހބީ އެްއވަނަ ަބިއ /  –ފާފަތައް ބޮޑެތި      



މިއީ ަޤއުމީ ކުުތުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން  –ސ.މ.  22 ؛ޞ.  225 –. 2012 ، ޕަބްލިޝާރސް

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 -/80ތކ. 

000196-2015-NL،000195-2015-NL  

 އަލްޛަަހބީ، ަޝމްުސއްީދން  297.5

މާލެ : ދަގަތަ  –ަތރުަޖާމ : މުޙަްއމަދު ުމޖުަތބާ އާަދމް. ؛ ޝަމްުސއްީދން އަލްަޛހަބީ ދެވަނަ ބައި /  –ބޮޑެތި ފާފަތައް      

ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން  މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި -ސ.މ.  22 ؛ޞ.  222 –. 2012 ، ޕަބްލިޝާރސް

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

             -/100ތކ. 

000198-2015-NL،000197-2015-NL  

 އަލްޛަަހބީ، ަޝމްުސއްީދން  297.5

ދަގަތަ މާލެ :  –ތަުރަޖމާ : މުަޙއްަމދު މުުޖތަބާ ާއދަމް. ؛ ޝަމްުސްއދީން އަްލޛަހަބީ ތިންވަނަ ަބއި /  –ބޮޑެތި ފާފަތައް      

މިއީ ަޤއުމީ ކުުތުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން  –ސ.މ.  22 ؛ޞ.  246 –. 2012 ، ޕަބްލިޝާރސް

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 -/100ތކ. 

000200-2015-NL،000199-2015-NL  

 ނަޖީުބ، ޢަލީ 297.5

މިއީ   – .މ.ސ 22 ؛ޞ.  210 –. 2012 ، ަޕބްލިޝާރސްމާލެ : ދަގަތަ  –. ޢަލީ ނަޖީބުފާފައިގެ ައސަރުަތއް /      

 ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.

 -/65ތކ. 

000202-2015-NL،000201-2015-NL  

 ިބން هللا ބާޒް، ޢަްބދުލް އަީޒޒް ބިން ަޢބްދު 297.5

 ، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. ިބން ބާޒްهللا ޢަްބދުލް އަޒީޒް ބިްނ ޢަބްދު/ ނަބަވީ ސީރަުތގެ އަީލގައި ަނމޫނާ ޢާއިލާެއއް        
 .ސ.މ 21 ؛ޞ.  37 –. 2015

 -/25ތކ. 

NL-2015-000711 

 އަތާ، ޢަްބދުލް ާޤދިރު ައޙްަމދު  297.5

ތަރުަޖމާ : ؛ ޢަްބދުލް ާޤދިރު ައްޙމަދު އަތާ / ފާފަތައް ފުއްސަވާ ކަންތަްއތައް ައދި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށް ލިބެިނވި ޘަވާބު         

 ސ.މ.  22 ؛ޞ.  225 –. 2013 ، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝާރސް މާލެ :  –. ޢަބްުދއްަރޙްާމން، ުޙޞައިން

 -/90ތކ. 

000820-2015-NL،000821-2015-NL  

 Ṣawm (Fast) 297.53           
 ނަޖީުބ، ޢަލީ 297.53

 މ. .ސ 21 ؛ޞ.  212 –. 2014 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝާރސް  –. ޢަލީ ނަޖީބު/  ސުންނަތް ރޯދަ : އެްއވަަނބައި     

 -/84ތކ. 

000586-2015-NL 

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.53



 މ..ސ  20 ؛ޞ.  30 –. 2014 ، ހަވާސް ޕަބްިލޝަރސް މާލެ :  –. ނަޖީބްޢަލީ /  އާޝޫރަ ޢާއި ތާސޫާޢގެ ޯރދަ      

 -/22ތކ. 

000839-2015-NL 

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.53

  21 ؛ޞ.  20 –. 2013 ، ހަވާސް ޕަބްލިޝަރސްމާލެ :  –. ޢަލީ ނަޖީބް/ ޝަޢުބާން މަުހގެ ސުންނަތް ޯރދަ      

 މ..ސ

 -/22ތކ. 

000840-2015-NL 

 ޢަބްދުލްޣަފޫުރ، ައޙްަމދު ޝާޒް  297.53

މާލެ :  –. ޙްމަދު ޝާޒް ަޢބްދުލްޢަފޫރުޢަ/  ރޯދަާއއި ބެހޭ ަޒމާނީ ަބއެއް ަމއްސަލަަތއް (އިސްާލމީ ފިޤްުޙގެ އަީލަގިއ)     

 މ..ސ  21 ؛ޞ.  72 –. 2013 ، އަްސރަފީ ޕަބްލިކޭޝަްނސް

 -/40ތކ. 

000786-2015-NL 

 Zakat 297.54          

 ޢަބްުދއްަރޙްާމން، ޝުޢަިއބު  297.54

 ސ.މ. 21 ؛ޞ.  25 –. 2000 ،މާލެ : އިސްލާމީ ކަންތަކާެބހޭ އެްނމެަމތީ މަޖްލިސް  – .11ޒަކާތުގެ އަަޙއްިމއްޔަތު      

 9991570055އައި.އެސް.ބީ.އެން: 

 ތކ.

000007-2015-NL,000008-2015-NL    

297.54 
 
 
 

 އިސްލާމީ ކަންތަާކބެހޭ ެއންެމމަތީ މަޖްިލސް 

 ސ.މ. 21 ؛ޞ.  34 –. 2000 ،މާލެ : އިސްލާމީ ކަންތަކާެބހޭ އެްނމެަމތީ މަޖްލިސް  – .12ޒަކާތުގެ އަަޙއްިމއްޔަތު      

 ތކ. 

,000009-2015-000010,NL-2015-NL   

 އިސްލާމީ ކަންތަާކބެހޭ ެއންެމމަތީ މަޖްިލސް  297.54

 ސ.މ. 21 ؛ޞ.  34 –. 1997 ،ކަންތަާކބެހޭ ެއންމެަމީތ މަޖްލިސް މާލެ : އިސްލާމީ  – .7ޒަކާތުގެ އަަޙއްިމއްޔަތު      

 ތކ.

000531-2015-NL ,000532-2015-NL   

 އިސްލާމީ ކަންތަާކބެހޭ ެއންެމމަތީ މަޖްިލސް  297.54

 ސ.މ. 21 ؛ޞ.  30 –. 2006 ،މާލެ : އިސްލާމީ ކަންތަކާެބހޭ އެްނމެަމތީ މަޖްލިސް  – .14ޒަކާތުގެ އަަޙއްިމއްޔަތު      

 ތކ.

  9991564047އަީއއެްސބީެއން :

,000536-2015-NL000535,-2015-NL   

 އިސްލާމީ ކަންތަާކބެހޭ ެއންެމމަތީ މަޖްިލސް  297.54

 ސ.މ. 21 ؛ޞ.  29 –. 2006 ،މާލެ : އިސްލާމީ ކަންތަކާެބހޭ އެްނމެަމތީ މަޖްލިސް  – .16ޒަކާތުގެ އަަޙއްިމއްޔަތު      

 ތކ.

   9991564071އަީއއެްސބީެއން :

,000534-2015-NL000533,-2015-NL   

 Muslim women--guides to religious life, . . . 297.57082 



 ޢައިޝާ، ބީ. ލެމޫ  297.57082

މާލެ :  –. ބީ. ލެމޫ ޢައިޝާ ައދި ފާތިމާ ހީރެން ؛ ތަރުަޖމާ : މުަޙއްަމދު ަވޙީދު/ އިސްލާމްދީުނަގއި އަންެހނުން       

 މ..ސ 21 ؛ޞ.  94 –. 2013، އަްސރަފީ ޕަބްލިކޭޝަްނސް

 /45-ތކ. 

000828-2015-NL 

 Conversion 297.574 
 ވޭން ޑޯރން، ާއނޯޑް  297.574

 72 –. 2015 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފާއރޒް މާލެ :  – .އާނޯޑް ޭވން ޑޯރން /  އަހަެރން ިއސްލާްމވީ ކީއްެވ؟      

 ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ ެއއްޗެކެވެ.މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް  -މ. .ސ  21 ؛ޞ. 

 -/65ތކ. 

000491-2015-NL،000492-2015-NL   

 Marriage and family life 297.577 

 ފާޫރޤް هللا ޙަސަްނ، ޢަްބދު 297.577

 74   –. 2011 ، ]ނ.ޝ. [މާލެ :  –. ފާޫރޤް ަޙސަންهللا ޢަބްދު/ ނަބަވީ ސީރަުތގެ އަލީަގއި ަނމޫނާ ޢާއިލާެއއް        

 .ސ.މ 21 ؛ޞ. 

 -/38ތކ. 

NL-2015-000655 

 Muḥammad the Prophet 297.63 

 ނަޖީްބ، ޢަލީ 297.63

 22 ؛ޞ.   223–. 2012 ، މާލެ : ދަގަަތ ޕަބްލިޝާރސް  –/ ޢަލީ ނަޖީބް.  ައވަާހރަެވވަަޑިއގަތުން  ملسو هيلع هللا ىلصރަސޫލު      

މިީއ ޤައުމީ ކުުތބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރުމގެ ޤާޫނނުގެ  –. (އިސްލާްމދީނަށް ހޭލުންެތރިުކރުުމގެ ސިލްސިާލގެ ތެެރއިން) –ސ.މ. 

 ދަށުން ލިބިަފއިވާ އެއްޗެެކވެ.

 -/100ތކ. 

000090-2015-NL،000091-2015-NL  

 ޢަބްދުްލޤައްޫޔމް، ަމއުޫމން  297.63

 ،މާލެ : އަސްރަފީ ަޕބްލިކޭޝަންސް  –. ަމއުމޫން ަޢބްދުްލޤައްޫޔމް /  وسلم عليه هللا صلىޚާތިމުއްަނބިއްީޔނަ މުަޙްއމަދު       
 ސ.މ.  22 ؛ޞ.  42 –. ]1977[

 - އަީއއެްސބީެއން :

 –ތކ. 

000374 -2015-NL 

 ފާރޫޤް هللا ޙަޞަން، ަޢބްދު  297.63
 387   –.  2013، ]ޝ. ނ.[: މާލެ  –. ފާޫރޤް ޙަަޞންهللا ައބްދު / ނަބަވީ ސީރަާތއި މިަޒމާުނގެ މަްއސަލަތައް        

 ސ.މ.  21 ؛ޞ. 
  9991599991 އަީއއެްސބީެއން :

 /127-ތކ. 

000842-2015-NL،000843-2015-NL  

 ނަޞީމް، އާަދމް  297.63



 ސ.މ.  15 ؛ޞ.  37 –.  2011، ]ޝ. ނ.[: މާލެ  –. ނަީސމްއާަދމް / ޤަބުރުުފޅު ަވގަށް ަނގަން އުޅުން         
 /30-ތކ. 

000846-2015-NL،000847-2015-NL  

 Sahabah (Companions) 297.648 
 ޙާިމދު، ޢަްބދުލް ވާިހދު  297.648

 ، ޕަބްިލާޝރސް މާލެ : ހަވާސް  –. / ޢަބްދުލް ާވިޙދު ޙާިމދު ުބން މަސްޫޢދު : ޢަމަލުަގއި އެްއގޮތް ީމހާهللا ޢަބްދުއް      

 ) 1(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަސޙާބީ ބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ؛  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.   39–. 2014

 - އަީއއެްސބީެއން :

 /15-ތކ. 

000415-2015-NL,000414-2015-NL 

 ޙާިމދު، ޢަްބދުލް ވާިހދު  297.648

މާލެ : ހަާވސް  –. ޢަބްދުލް ާވޙިދު ޙާިމދު/  ުބން ޙުަޒއިފާ ައްއސަހްމީ ަބއިަޒންޓީނަށް ކުރި ދަުތރުهللا ޢަބްދުއް      

 ) 2(ކުޑަކުދިންނަށްޓަަކއި ސަާޙބީ ބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ ؛  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  40 –. 2014 ، ޕަބްލިޝާރސް

 - އަީއއެްސބީެއން :

 /15-ތކ. 

000417-2015-NL,000416-2015-NL 

 ޙާިމދު، ޢަްބދުލް ވާިހދު  297.648

 ، މާލެ : ހަވާސް ޕަްބލިޝާރސް  –. / ޢަްބދުލް ވާިޙދު ޙާިމދު ަމޚްޫތމް : ދިދަ އުފުލި ފަހުަލވާނުުބން ުއއްމު هللا ޢަބްދުއް      

 ) 3(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަސޙާބީ ބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ؛  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  28 –. 2014

 - އަީއއެްސބީެއން :

 /15-ތކ. 

000419 -2015-NL,000418-2015-NL 

 ވާިހދު ޙާިމދު، ޢަްބދުލް  297.648

 –. 2014 ، މާލެ : ހަވާސް ޕަބްލިާޝރސް  –. / ޢަްބދުލް ާވޙިދު ާޙިމދު ުބން ޢައްާބސް : ފުރިހަމަ ުޒވާނާهللا ޢަބްދުއް      

 ) 4(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަސޙާބީ ބޭކަލުންގެ ވާހަކަ ؛  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  32

 - އަީއއެްސބީެއން :

 /15-ތކ. 

000421-2015-000420,NL-2015-NL     

 ޙާިމދު، ޢަްބދުލް ވާިހދު  297.648

 ، މާލެ : ހަވާސް ޕަްބލިޝާރސް  –. / ޢަްބދުްލ ވާިޙދު ޙާިމދު ބުން ިބްޝރު : ހިތްަވރުަގދަ ފާަރވެރިޔާهللا ޢަބްދުއް            

 ) 5(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަސޙާބީ ބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ؛  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  30 –. 2014

 - އަީއއެްސބީެއން :

 /15-ތކ. 

000423-2015-NL,000422-2015-NL 

 ޙާިމދު، ޢަްބދުލް ވާިހދު  297.648

 ، މާލެ : ހަވާސް ޕަްބލިޝާރސް  –. / ޢަްބދުްލ ވާިޙދު ޙާިމދު ބުން ަސިއލަމް : ޢިލްމުވެރި ހެިކވެރިޔާهللا ޢަބްދުއް            

 ) 6(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަސޙާބީ ބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ؛  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  23 –. 2014

 - އަީއއެްސބީެއން :



 /15-ތކ. 

000425-2015-NL,000424-2015-NL 

 ޙާިމދު، ޢަްބދުލް ވާިހދު  297.648

 ، މާލެ : ހަވާސް ޕަބްިލޝާރސް  –. / ޢަބްދުލް ވާިޙދު ާޙމިދު އަބޫ ައއްޔޫބުލް ައްނޞާރީ : މާތް ައަވއްޓެރިޔާ           

 ) 7(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަސޙާބީ ބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ؛  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  36 –. 2014

 - އަީއއެްސބީެއން :

 /15-ތކ. 

000427-2015-NL, 000426-2015-NL 

 ޙާިމދު، ޢަްބދުލް ވާިހދު  297.648

 ، މާލެ : ހަވާސް ޕަބްިލޝާރސް  –. / ަޢބްދުލް ވާިޙދު ާޙމިދު ބުން ަޖްޙޝް ނަޚްލާއަށް ުކރި ދަތުރުهللا ޢަބްދުއް            

 ) 8(ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަސޙާބީ ބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ؛  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  36 –. 2014

 - އަީއއެްސބީެއން :

 /15-ތކ. 

000429 -2015-NL,000428-2015-NL 

 ޙާިމދު، ޢަްބދުލް ވާިހދު  297.648

މާލެ : ހަވާސް  –. ާވޙިދު ާޙިމދު/ ޢަބްދުލް  ބުން ޢުަމރު : ރަނގަޅު މީާހގެ ަދރި ރަނަގޅު ީމހާهللا ޢަބްދުއް            

 ) 9 ؛(ކުޑަކުދިންނަށްޓަަކއި ސަާޙބީ ބޭކަލުްނގެ ވާހަކަ  – ސ.މ. 22 ؛ޞ.  34 –. 2014 ، ޕަބްލިޝާރސް

 - އަީއއެްސބީެއން :

 /15-ތކ. 

000431-2015-NL,000430-2015-NL  

 ޙާިމދު، ޢަްބދުލް ވާިހދު  297.648

 ، މާލެ : ހަވާސް ޕަބްިލޝާރސް  –. / ޢަްބދުލް ާވޙިދު ާޙިމދުޢަބްދުްއރަްޙމާން ުބން ޢައުފް : ޒާހިދު ަމހުޖަނު            

 )10 ؛ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ަސޙާބީ ބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ( –. ސ.މ 22 ؛ޞ.   40 –. 2014

 - އަީއއެްސބީެއން :

 /15-ތކ. 

000433-2015-NL,000432-2015-NL 

 Statistics--Maldives 315.495 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ، ހިުއމަން ރިޯސސަސް ެއންޑް އެްނަވއިަރމަންޓް  315.495

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ، ިހއުމަން ިރސޯަސސް އެންޑް /  2000ދިވެިހރާްއޖޭގެ ތަާފްސ ހިސާުބގެ އަަހރީ ފޮތް            

ޞ.   362 –. 2000 ،މިނިސްޓްީރ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ިހއުަމން ރިޯސސަްސ އެންޑް އެްނަވއިަރމަންޓްމާލެ :  –. އެްނވަިއރަމަންޓް

 ސ.މ. 28 ؛

  9991555315  އަީއއެްސބީެއން :
 ތކ. 

000542-2015-000494, NL-2015-NL 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް ިޑޮވލޮޕްމަންޓް  315.495

 –. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެްނޑް ޑިވޮލޮްޕމަންޓް/  1983ދިވެިހރާްއޖޭގެ ތަާފްސ ހިސާުބގެ އަަހރީ ފޮތް            

 ސ.މ. 23 ؛ޞ.   ,142xvii [23] –. 1983 ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ެއންޑް ޑިވޮލޮޕްަމންޓްމާލެ : 

 ތކ.



000539-2015-NL 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް ިޑޮވލޮޕްމަންޓް  315.495

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެްނޑް ޑިވޮލޮްޕމަންޓް /  1985ދިވެިހރާްއޖޭގެ ތަާފްސ ހިސާުބގެ އަަހރީ ފޮތް            

 ސ.މ.  23 ؛ޞ.  0T 0Txiii, [16] 121 –. 1985 ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް ިޑވޮލޮޕްަމންޓްމާލެ :  –. 

 ތކ.

000530-2015-NL 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް ެއންަވއިަރމަންޓް  315.495

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެްނޑް އެްނވަިއރަމަންޓް /  2006ދިވެިހރާްއޖޭގެ ތަާފްސ ހިސާުބގެ އަަހރީ ފޮތް            

 ސ.މ. 30 ؛ޞ.  ,xvi 190 [16] –. 2006 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް އެްނވަިއރަަމންޓްމާލެ :  –. 

  9991555544  އަީއއެްސބީެއން :
 .ތކ

000496-2015-NL 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް ެއންަވއިަރމަންޓް  315.495

 –. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެްނޑް ޑިވޮލޮްޕމަންޓް/  1986ދިވެިހރާްއޖޭގެ ތަާފްސ ހިސާުބގެ އަަހރީ ފޮތް            

 ސ.މ. 23 ؛ޞ.  xiii, [ 16]  121–. 1986، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ެއންޑް އެްނވަިއރަަމންޓްމާލެ : 

 ތކ.

NL-2015-000525 ،NL-2015-000530 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް ިޑޮވލޮޕްމަންޓް 315.495

 –. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެްނޑް ޑިވޮލޮްޕމަންޓް/  1984ދިވެިހރާްއޖޭގެ ތަާފްސ ހިސާުބގެ އަަހރީ ފޮތް            

 ސ.މ. 23 ؛ޞ.  xiv, [23] 375 –. 1984، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ެއންޑް ޑިވޮލޮޕްަމންޓްމާލެ : 

 ތކ.

NL-2015-000538،NL-2015-000537 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް ިޑޮވލޮޕްމަންޓް 315.495

 –. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެްނޑް ޑިވޮލޮްޕމަންޓް/  2001ދިވެިހރާްއޖޭގެ ތަާފްސ ހިސާުބގެ އަަހރީ ފޮތް            

 ސ.މ. 30 ؛. ޞ  375 [31]–. 2001 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ެއންޑް ޑިވޮލޮޕްަމންޓްމާލެ : 

  999155531އަީއއެްސބީެއން :
 ތކ.

000547-2015-000548,NL-2015-NL 

 Political science (Politics and government)--Maldives  320.95495 

 އަްޙމަުދ، ޢަލީ ފަޙްމީ  320.95495
   –.  2012، ]ޝ. ނ.[: މާލެ  –. އަްޙމަދު ޢަލީ ފަޙްމީ/  ސުާވދީބު : ިދވެހިްނނާއި ިއނގިޭރސީްނގެ ކޯޅުން       

 ސ.މ. 21 ؛ޞ.  211
   9991598499އަީއއެްސބީެއން :

 /127-ތކ. 

000622-2015-NL 

 Democratic government 321.8 

321.8 
0T ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ 

 އަށް 2009ނޮވެމްބަރ  11ން  2008ނޮވެްމަބރ  11ޑިމޮކްރެޓިކްވެރިކަުމގެ ފުރަަތމަ އަހަރު :        



/0T ް0ރައީސުްލޖުމްޫހިރއްޔާގެ އޮފީސT. –  : ެ0ާމލTް0ރަީއސުލްުޖމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސT ، 2009 .– 42  .މިއީ ަޤއުމީ  -. ސ.މ 28 ؛ޞ

 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

 9991590374 އަީއއެްސބީެއން :

000508-2015-NL ,464000-2015-NL 

 Democratic government-- Descriptive Research 321.80723 

321.80723 
0T ްނީލް، ނެވިޓ 

ވަނަ އަހަރު ިދވެިހރާްއޭޖގައި ހިްނގުނު ިޑމޮކްަރސީ ސާރޭވގެ ަނތީޖާ /  2013ޑިމޮކްރަސީ ހަތަރު އަނގޮޅި ެއއްަގއި:       

ޞ.  90 –. ]2013[ ، މާލެ : ޓްރާންސްޕޭެރންސީ މޯލްިޑްވސް – .]ޓްރާންސްޭޕރެންސީ މޯްލޑިްވސް [ތަުރޖަމާ : ؛ ނެވިޓް ނީލް 

 ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ އެްއޗެކެވެ.މިއީ ޤަުއމީ  - ސ.މ. 28 ؛

 ތކ.

000451-2015-000452,NL-2015-NL 

 Authoritarian government 321.9 

321.9 
0T ްޝާޕް، ޖީނ 

ތަުރޖަމާ ؛  ޖީން ޝާޕް/  ފޮތްޚުދުމުްޚތާރު ެވރިކަުމން ޑިމޮްކރަީސއަށް : ޞުލްަޙވެރި އިންޤިާލބު ެގންނާނެ ގޮުތގެ އަްތމަތީ       

 .ސ.މ  24 ؛ޞ.  133 –. ]ޝ. ނ.[ ، ޓްރާންސްޕޭެރންސީ މޯލްިޑްވސްމާލެ :  – .މުަޙއްަމދު މަްމދޫޙް ވަީޙދު: 

 ތކ.

000791-2015-NL 

 Political parties--Maldives 324.2 

324.2 
0T ްޔޫޝަޢު، ޔޫސުފ 

0T     ް0ސަރުކާރު މުަވއްޒިފުްނން ހިންގާ ތަމްރީން ްޕރޮްގރާމްަތއT2006  /0Tު0ޔޫސުފް ޔޫޝައT. –  ޯ0: ކޮލޮމްބT ް0ޔޫސުފް ބުކްސT ، 
[200?] .– 0650T T  .ސ.މ 18 ؛ޞ. 

  -/53 ތކ.

000799-2015-NL 000800,-2015-NL 

 The legislative process--Maldives 328.549505 
 ަމޖްލިސް ރައްޔިތުްނގެ  328.549505

 21 ؛ޞ.  43 –. 1993 ،ރައްޔިތުްނގެ ަމޖްލިސް މާލެ :  – ރައްޔިުތންގެ މަޖްލިސް./  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ ަޤވާިޢދު      

 .ސ.މ

 -އަިއއެްސބީެއން: 

 ތކ.

NL-2015-000505,NL-2015-000506 

 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖްލިސް  328.549505

 ؛ޞ.  128 –. 2006 ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖްިލސްމާލެ :  – .ރައްޔިތުްނގެ ަމޖްލިސް/  ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވިއދު     
 .ސ.މ 21

 ތކ.
000791-2015-NL 

 Training 331.2592                                                                         



331.2592                                                                         
 

0T ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ 

 .0Tރައީސުްލޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮފީސ0Tް/  2004އީސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮފީުހގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިންގާ ަތމްީރން ޕޮރޮްގރާމްަތއް ރަ    

 .ސ.މ 21 ؛ޞ.  0T ،[2004] .– 11ރަީއސުލްުޖމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސ0Tްމާލެ :  –

 ތކ.

000549-2015-000550,NL-2015-NL 

331.2592                                                                         
 

0T ްޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްެރއިނިްނގ ުގރޫޕ 

0T     ް0ސަރުކާރު މުަވއްޒިފުްނން ހިންގާ ތަމްރީން ްޕރޮްގރާމްަތއT2006  /0Tް0ޕަބްލިކް ސަރިވސް ޓްރެިއނިްނގ ްގރޫޕT. –  : ެމާލ

0Tް0ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްެރއިނިްނގ ިއްނސްޓިޓިއުޓT ،2006 .– 22  .ސ.މ  21 ؛ޞ . 

 9991590080އަިއއެްސބީެއން: 

 ތކ.

000559-2015-NL 

331.2592                                                                         
 

0Tްޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްެރއިނިްނގ ިއްނސްޓިޓިއުޓ 

0T     ް0ސަރުކާރު މުަވއްޒިފުްނން ހިންގާ ތަމްރީން ްޕރޮްގރާމްަތއT2007  /0Tް0ޕަބްލިކް ސަރިވސް ޓްރެިއނިްނގ އިްނސްޓިޓިއުޓT. –  ެމާލ

 :0T ް0ސަރވިސް ޓްެރއިނިްނގ އިްނސްޓިޓިއުޓްޕަބްލިކT ، 2007 .– 19  .ސ.މ 21 ؛ޞ. 

 9991595009އަިއއެްސބީެއން: 

 ތކ.

000558-2015-NL،000557-2015-NL 

 Money--Maldives 332.495495 

332.495495 
 

 މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީ 

 –. 2014މާލެ : މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  –. 11ނަންަބރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްތިޞާދީ ރިިވއު : ނޮެވމްަބރ    

 7 ޞ. ؛ 30 ސ.މ. – މިއީ ޤަުއީމ ކުތުބުޙާާނއަށް ތަކެތި ޖަމަުކރުުމގެ ާޤޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.    

NL-2015-000299         

332.495495 
 

 މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީ 

 7 –. 2015މާލެ : މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ،  –. 3ނަްނބަރު  4ވޮލިއުމް – 2015އިޤްތިޞާދީ ރިިވއު : މާރޗް    

 ޞ. ؛ 30 ސ.މ. – މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޙނާއަށް ތަކެތި ަޖމަކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.  

NL-2015-000290 

 Taxes--Serial Publications   336.205 
 މޯލްޑިްވސް އިންލޭްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ 336.205

 –.  2014، މާލެ : ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  – .2014މޯލްޑިވްސް އިންޭލންޑް ެރވެިނއު އޮޯތރިޓީ: އަހަރީ ރިޕޯޓް       
 ކުުތބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ ެއއްޗެެކވެ.މިއީ ޤައުމީ  -. ސ.މ 22 ؛ޞ.   [108]

 ތކ.

 000443-2015-NL،000442-2015-NL  

 މޯލްޑިްވސް އިންލޭްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ 336.205

 –.  2013 ،ކޮމިޝަން މާލެ : ސިވިލް ސަރިވސް  – .2013މޯލްޑިވްސް އިންޭލންޑް ެރވެިނއު އޮޯތރިޓީ: އަހަރީ ރިޕޯޓް       

 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. -. ސ.މ 22 ؛ޞ.  [91]

 ތކ.



 000444-2015-NL 

 Islamic law 340.59 
 ޢަބްދުލް ަޤއްޔޫްމ، މަުއމޫން  340.59

 ؛ޞ.  123 –. 2008 ،މާލެ : ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް – ./ މައުމޫްނ ޢަބްދުލްަޤއްޔޫމް  1އުޞޫލުލް ފިްޤހު      
 .ސ.މ 21

 9991590323އަިއއެްސބީެއން: 

 ތކ.

NL-2015-000465 

 Right to information--Serial Publications   342.066205 
342.066205 

 
 އިންފޮރމޭޝަން ޮކމިޝަަނރުގެ އޮފީސް 

. 2014، މާލެ : އިންފޮރޭމޝަން ކޮމިަޝނަުރގެ އޮީފސް -. 2014އިންފޮރމޭޝަން ކޮިމޝަނަުރގެ ޮއފީސް : އަހަރީ ރިޕޯޓް     

 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. - .ސ.މ 30ޞ ؛  52 –

 ތކ.

 000267-2015-NL،000266-2015-NL       

 Civil Service Commission 342.068026
32 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  342.06802632

. 2014 ، މާލެ : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން – .ިސވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން/  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ަޤވާިއދު      

 ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ  -. ސ.މ 22 ؛ޞ.  327 –

   .ތކ

 000439-2015-NL،000438-2015-NL  

 Constitutional and administrative law--Maldives 342.5495 
  27 ؛ޞ.  311 –. 2014 ،]ޝ. ނ.[މާލެ :  –). 9/2014ދިވެިހާރއްޭޖގެ ޤާޫނނުލް އުޫޤބާތު : ޤާޫނނު ނަންަބރު ( 342.5495

 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ަތކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލިބފައިވާ އެއްޗެެކވެ. - ސ.މ.

 9789991559032 އަީއއެްސބީެއން :

  ތކ.

000436-2015-NL،000437-2015-NL 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ަޖސްޓިސް  342.5495

 ؛ޞ.  116 –. 2006 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ަޖސްޓިސް މާލެ :  – . 6.1ޝަރީޢަތް ުކރުާމބެހޭޮގތުން ހެިދފައިވާ ޤަާވއިދު      
 .ސ.މ 21

 ތކ.

NL-2015-000462, NL-2015-000461 

 Attorney-General--Administrative reports 345.420106 
345.420106 

0B ްއެޓާރނީ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސ 

 ؛ޞ.  65 –. 2014 ، ެއޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ އޮީފސްމާލެ :  - .2014އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީްސ : އަހަރީ ރިޕޯޓް        
 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. -. ސ.މ 30

   .ތކ

http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2017/01/Attorney-Generals-Office-Audit-Report-Financial-Year-2013.pdf


000664-2015-NL،000665-2015-NL  

 Contracts  0T346.0220T 0T 
 0T346.0220T 0T ުهللاރަޝީުދ، ޢަްބދ 

ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު: ޤާނޫުނގެ ސިފަތަާކއި، ާޤނޫނުން ލިިބދޭ ފުރުޞަތުަތއް ދެެނގަތުން (އިނިގރޭސި ޤާނޫާނއި       

 .މ.ސ 26 ؛ޞ.  246 –. 2015 ، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  – .ރަޝީދުهللا ޢަބްދު /ދިވެިހާރއްޭޖގެ ޤާޫނނުގެ އަލީަގއި) 

 9789991556673އައި.އެސް.ބީ.އެން: 

  ތކ.
000623-2015-NL 

 Real property--Laws and regulations   346.0430263 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފާއރްޒ، އެްނޑް ހައުސިްނގ ެއންޑް ެއންވަަޔރަމަންޓް  

އަށް ގެނެުވނު ފުރަތަަމ  1/2002ދިވެހިާރއްޭޖގެ ިބމާެބހޭ ޤާނޫާނިއ އެޤާނޫުނގެ ަދށުން ހަދާަފއިވާ ޤަާވިއުދތައް (     

މިނިސްޓްރީ އޮފް މާލެ :  – .މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފާއރޒް، ެއންޑް ހަުއސިްނގ ެއންޑް އެްނވަޔަަރމަންޓް/  އިޞްލާޙްތަާކއެކު)

 .މ.ސ 21 ؛ޞ.  85 –. 2003 ،ްނގ ެއންޑް އެްނވަޔަަރމަންޓްހޯމް އެެފާއރޒް، ެއންޑް ހަުއސި

 9991529632އައި.އެސް.ބީ.އެން: 

  ތކ.

NL-2015-000011 

 Family law--courts 346.50269 
346.50269 

 
 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓް 

 – .މަްއސަލަތައް / ދިވެިހާރއްޭޖެގ ހައިކޯޓް: ދިވެހިރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުން ނިންމާަފިއވާ ޢާއިާލއާއި ެބހޭ  1ހައިކޯޓް ރިޕޯޓަރ       

 .މ.ސ 30 ؛ޞ.  254 –. 2014 ،ދިވެިހރާްއޭޖގެ ހައިކޯޓްމާލެ : 

 9789991559063އައި.އެސް.ބީ.އެން: 

  ތކ.

NL-2015-000859 

 Organization of administration 352.2214 
 ރަީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް  352.2214

ރައީސުލް /  2008ރިޔާސީ ބަޔާުނގައި ސަރުާކރުން ކުރަްއވާނެކަމަށް ރަީއސުލްުޖމްހޫިރއްޔާ ިވދާުޅވި ކަންތަްއތައް      

 22 –. 2008 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެާއރޒް، ެއންޑް ހައުިސންގ އެންޑް ެއންވަަޔރަަމންޓްމާލެ :  – .ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް

 .މ.ސ 22 ؛ޞ. 

 9991590277އައި.އެސް.ބީ.އެން: 

  ތކ.
NL-2015-000516,NL-2015-000515 

 Presidential Address     0T352.328214 
 0T352.328214 

0T ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ 

 0T ،2010 .– 0T 0T[72]ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ0Tްމާލެ :  – .0Tރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ0Tް/  2010ރިޔާސީ ބަޔާން       

 .މ.ސ 22 ؛ޞ. 

 9991590300 އަީއއެްސބީެއން :
 ތކ.

000521-2015-000522,NL-2015-NL 



 352.328214 
0T ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ 

 0T ، 2012 .– 0T 0T[25]ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ0Tްމާލެ :  – .0Tރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ0Tް/  2002ރިޔާސީ ބަޔާން       

 .މ.ސ  22 ؛ޞ. 

 ތކ.

 9991590447 އަީއއެްސބީެއން :
000509-2015-NL 

 Financial administration and budgets 352.425 
 އޮޑިޓް އޮފީސް  352.425

 – .އޮޑިޓް ޮއފީސް/ ސަރުކާރުގެ ުމދަލާއި ފަިއާސ ބެލެހެއްޓުާމއި، ހޭދަުކރުާމއި ހިާސބުަތްއ ލިޔެބެލެހެއްޓުުމގެ ަޤވާިއދު        

 .މ.ސ 30 ؛ޞ.  100 –. 2002، އޮޑިޓް އޮފީސް މާލެ : 

 ތކ.

000546-2015-NL 

 Budgeting 352.482495
49501 

352.48249549
501 

 ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީ  މިނިސްްޓރީ އޮފް

މިނިސްޓްރީ /   )(ބަޖެޓާއިެބހޭ މަިއަގނޑު ަބއިތައް  1ވޮލިއުމް  2007ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުަށހެޅި ަދއުލަތު ބަޖެޓް        

 .މ.ސ 29 ؛ޞ.  400 –. 2006 ،ފިނޭްނސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީ  މިނިސްޓްރީ އޮފްމާލެ :  – .ޓްެރޜަރީފިނޭންސް އެންޑް  އޮފް

  ތކ.

000500-2015-NL 

352.48249549
501 

 ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީ  މިނިސްްޓރީ އޮފް

/   )(ބަޖެޓާިއބެހޭ ަމއިަގނޑު ބައިަތއް  0T 0TIIވޮލިއުމް  2007ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުަށހެޅި ަދއުލަތު ބަޖެޓް        

 ؛ޞ.  400 –. 2006 ،ފިޭނންސް އެްނޑް ޓްރެަޜރީ މިނިސްްޓރީ އޮފްމާލެ :  – .ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީ މިނިސްްޓރީ އޮފް
 .މ.ސ 29

  ތކ.

000501-2015-NL 

 Civil service system 352.63 
 ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް  352.63

ާމލެ :  – .ރައީސުްލޖުމްޫހިރއްޔާގެ އޮފީސް/  ސަރުކާރު ުމވަްއޒަފުްނގެ ިޚދްަމތުގެ ފެންަވރު ބެލުާމބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތް     

 .މ.ސ 26 ؛ޞ.  0T 0T[77] –. 1997 ،ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް 

  ތކ.

000499-2015-NL 

 Civil service system--Organizations and management 352.6306 
 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  352.6306

 ، މާލެ : ސިވިލް ަސރިވްސ ކޮމިޝަން – .ސިވިލް ަސރިވސް ޮކމިޝަން /ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން : އަހަރީ ރިޕޯޓް       

 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖާމކުރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. - .މ.ސ 30 ؛ޞ.  65 –. 2014

 ތކ.

000441-2015-NL،000440-2015-NL 

 Civil service system--Organizations and management--352.630954



Maldives 95 
352.6309549

5 
 ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް 

 ަރއީސުލްުޖމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް   /ސަރުކާރުގެ މުަވއްޒަފުްނނާބެޭހ ކަންތައްތައް ހިްނުގމުގެ ގަާވއިދު       

 މ. .ސ 25 ؛ޞ.  vii, 143 –. 2000 ، ރަީއސުލްޖުމްޫހިރއްޔާގެ އޮފީސް މާލެ : 

 ތކ.

000518-2015-NL،000541-2015-NL  

 State and provincial administration  0T353.13274 
 0T353.13274  ްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސ 

 ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް   /ރައީސުލް ޖުމްޫހިރއްޔާގެ އޮފީުހގެ ިއދާރީ ޮއނިަގނޑު       

 މ. .ސ 22 ؛ޞ.  11 –. 2006 ، ރަީއސުލްޖުމްޫހިރއްޔާގެ އޮފީސް މާލެ : 

 ތކ.

000512-2015-NL،000513-2015-NL  

 Public administration of economy and environment -- Fishing 
and fisheries 

354.570T 

354.570T މެރިން ިރާސރޗް ސެންޓަރ 

މެރިން ިރސާރޗް މާލެ :  –. މެިރން ރިާސރޗް ސެންޓަރ ޒިންމާދާރު މަްސވެރިަކމެްއަގިއ ޢަމަލުކުރާ ޢުޞޫލުތަކަކީ ކޮބާ؟ /      

 .މ.ސ 22 ؛ޞ.  20 –. 2002 ،ސެންޓަރ

 ތކ. 

000571-2015-NL،000572-2015-NL  

 Substance abuse--prevention  0T362.2917 
 0T362.2917 ީނާޒް، ޢައިަޝތު ޢަލ 

 ޝ. ނ.[މާލެ :  – .ޢައިޝަތު ޢަލީ ނާޒް /މަސްތުވާ ތަކެތިން ދަރިުފޅު ސަލާމަތްކުުރން : ބެެލނިެވރިްނގެ އަްތަމތީ ފޮތް       
 .މ.ސ 21 ؛ޞ.  117 –. 2012 ،]

 X999159857އައި.އެސް.ބީ.އެން: 

  ތކ.
000710-2015-NL 

 Police services-- International Criminal Police Organization, .  363.2060T 0T 
363.2060T 0T  ްޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަނ 

ޕޮލިސް މާލެ :  –. / ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން  2008ޕޮލިސް އިންޓްރެްގރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް      

ާޤޫނނުގެ ދަުށން މިއީ ަޤުއީމ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ  -. މ.ސ 30 ؛ޞ.  26 –. 2008 ،އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000666-2015-NL,000667-2015-NL 

363.2060T 0T  ްޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަނ 

ޕޮލިސް މާލެ :  –. / ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން  2009ޕޮލިސް އިންޓްރެްގރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް      

މިއީ ަޤުއީމ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ާޤޫނނުގެ ދަުށން  -. މ.ސ 30 ؛ޞ.  18 –. 2009 ،އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.



000591-2015-000592,NL-2015-NL 

 ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން   363.206

 / ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން   2011ޕޮލިސް އިންޓްރެްގރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް      

މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި  -. މ.ސ 30 ؛ޞ.  87 –. 2011 ،ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ޮކމިޝަން މާލެ :  –. 

 ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއާވ އެއްޗެެކވެ.

 ތކ.

000589-2015-NL 

363.2060T 0T  ްޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަނ 

ޕޮލިސް މާލެ :  –. / ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން  2012ޕޮލިސް އިންޓްރެްގރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް      

މިއީ ަޤުއީމ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ާޤޫނނުގެ ދަުށން  -. މ.ސ 30 ؛ޞ.  82 –. 2012 ،އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000666-2015-000667,NL-2015-NL 

363.2060T 0T  ްޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަނ 

ޕޮލިސް މާލެ :  –. ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން  /2013ޕޮލިސް އިންޓްރެްގރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް      

ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ާޤޫނނުގެ ދަުށން މިއީ ަޤުއީމ ކުތުބުޚާާނއަށް  -. މ.ސ 30 ؛ޞ.  36 –. 2013 ،އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000587-2015-NL،000588-2015-NL   
363.2060T 0T  ްޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަނ 

 ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން   /2014ޕޮލިސް އިންޓްރެްގރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް      

މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި  -. މ.ސ 30 ؛ޞ.  36 –. 2014 ،އިންޓްެރގްރިޓީ ޮކމިޝަން ޕޮލިސް މާލެ :  –. 

 ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއާވ އެއްޗެެކވެ.

 ތކ.

000670-2015-NL،000671-2015-NL 

 Fire fighting--Maldives 363.378054
95 

 ެރސްިކއު ސަރިވސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް  363.37805495

ެއމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ ެއންްޑ ރެސްކިއު /  އަހަރުގެ ިޚދުމަތް 25: އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެްނޑް ރެސްިކއު ސަރިވސް      

މިއީ ޤަުއމީ  -މ. .ސ 21 ؛ޞ.  115 –. 2015 ،އެމް.އެން.ޑީ.އެްފ ފަޔަރ އެންޑް ެރސްކިއު ަސރވިސް މާލެ :  –. ސަރވިސް

 ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.ކުތުބުޚާާނއަށް 

 ތކ.

000481-2015-NL ،000482-2015-NL 

 Corruption 364.1323 
 ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން، ދިެވހިާރއްޖެ -އެންޓި  364.1323

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓިމާލެ :  –ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން. -/ އެންޓި 2014ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް -އެންޓި     

މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ  -. މ.ސ 21 ؛ޞ.  ]12[ –. 2015 ،ކޮމިޝަން 

 އެއްޗެެކވެ.

 ތކ.



000339-2015-NL 

 Education--Organizations--Maldives--Serial publications 370.695495
05 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން  370.69549505

މިިނސްޓްރީ އޮފް މާލެ :  –. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުޭކޝަން/  2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުޭކޝަްނ : އަހަރު ރިޕޯޓް      

މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ  -. މ.ސ 30 ؛ޞ.  0T 0Tii, 550 [3] –. 2014 ،އެޑިއުޭކޝަން 

 ލިބިަފއިވާ އެއްޗެެކވެ.ދަށުން 

 ތކ.

000577-2015-NL ،000578-2015-NL 

 Schools and their activities; special education--Teachers and 
teaching, and related activities 

371.1 

  ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 371.1

ފެކަލްޓީ އޮފް މާލެ :  –. ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝން / ތަޢުލީމް ރިހިފޮތް : ފަންަސވީސް ައަހރުގެ ުމަދއްިރސްކަުމގެ        

 . މ.ސ 21 ؛ޞ.   136–. 2001 ،އެޑިއުޭކޝަން 

 ތކ.

000553-2015-NL,000554-2015-NL 

 Schools and their activities--Preschool education 372.21 

372.21 
 

 ނެޝަނަލް އިްނސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން 

މާލެ : ނެޝަނަލް  -ދިވެހިރާްއޖޭގެ މަަދރުސީ ތަޢުލީުމގެ ަޤއުމީ ަމންހަުޖގެ ފައުްނޑޭޝަން ްސޓޭޖްގެ ަޤއުމީ މުަޤއްަރރު.     

މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ  -މ. .ސ 27ޞ ؛  81 –. 2015އިންސްޓިިޓއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭަޝން، 

 ވެ.ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެ

 9789991507279އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ.

000298-2015-NL،000297-2015-NL       

 Schools and their activities--Preschool education 372.21 
372.21 

 
 ނެޝަނަލް އިްނސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން 

 104 –. 2015ޔުކޭަޝން، މާލެ : ނެޝަނަލް އިންސްޓިިޓއުޓް އޮފް އެޑި -. 2015ޕްރީސްކޫލް މުވައްޒިުފންގެ އަތްަމތީ ފޮތް     

 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެެކވެ. -. މ.ސ 27ޞ ؛ 

 9789991507361އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

000296-2015-NL،000295-2015-NL   

 Thesis and dissertation requirements 372.242 

 ޢަފީފް، ޢަޒީޒާ  372.242

 ،ދިވެހި ބަހުެގއެކެޑެމީ މާލެ :  – .ދިވެހިަބހުގެ ލަފުުޒގެ ޢިލްމުގެ ެތރެއިން ލަފްޒު ފުޮރޅުން (ޑެިރވޭަޝން) / ޢަޒީޒާ ޢަފީފް     
 ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ. މިއީ –މ. .ސ 28 ؛ޞ.  98 –. 2014

 9789991559056 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000338-2015-NL،000337-2015-NL  



 Higher education (Tertiary education)--University education 378.5495 

 ޔުިނވަރސިޓީ މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް  378.5495

މޯލްޑިވްސް މާލެ :  –. މޯލްިޑވްސް ެނޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީ/  މޯލްޑިވްސް ެނޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީ : އަހަރީ ރިޕޯޓް     

މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ  – .މ.ސ 30 ؛ޞ.  100 –. 2014 ،ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީ 

 ދަށުން ލިބިަފއިވާ އެއްޗެެކވެ.

 ތކ.

000857-2015-NL ،000868-2015-NL 

 Higher education (Tertiary education)—University education -- 
Serial Publication  

378.549505 

 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ  378.549505

މާލެ :  – ޤަުއމީ ޔުނިަވރސިޓީ.ދިވެހިރާްއޖޭގެ /  2012ވެހިާރއްޭޖގެ ޤަުއމީ ޔުނިަވރސިޓީ : އަހަރީ ރިޕޯޓް ދި     

މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ  -މ. .ސ 30 ؛ޞ.  78 –. 2012 ،ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ

 ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000869-2015-NL،000870-2015-NL  

 Commerce--Philosophy and theory--Maldives 380.1065495 

 މުަޙއްަމދު، ަނސީމާ  380.1065495

 – .މ.ސ 22 ؛ޞ.  61 –. 2014 ،ދިވެހި ބަުހެގއެކެޑެމީ މާލެ :  –ދިވެހި ވިޔަާފރި / ނަީސމާ މުަޙއްަމދު.      

 ެއއްޗެކެވެ.މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ  -). 13(ދިވެހިްނގެ ތަރިކަ ؛ 

 9789991558196 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000324-2015-NL،000323-2015-NL  

 Holidays--Independence day 394.26 
 : ޢަބްދުލްަޤއްޔޫމް) U)1978-2008ދިވެިހާރއްޖެ. ަރއީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާ  394.26

މާލެ :  – .މިނިވަން ުދވަުހގެ މުާނސަަބތުަގއި ރަީއސުލްުޖމްހޫިރއްޔާ ަޤއުމާ މުޚާަތްބ ކުރައްވާ ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅު     

 .މ.ސ 24 ؛ޞ.  6 –. 1998 ،ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް 

 ތކ.

000025-2015-000026,NL-2015-NL 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް):  U)1978-2008ދިވެިހާރއްޖެ.ަރއީސުްލޖުމްޫހިރއްޔާ  394.26

މާލެ :  – .ޖުމްހޫރީ ުދވަުހގެ މުާނސަަބތުަގއި ރަީއސުލްުޖމްހޫިރއްޔާ ަޤއުމާ މުޚާަތްބ ކުރައްވާ ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅު      

 ސ.މ.  20 ؛ޞ.  27 – .2006 ،ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް 

     99159003x  :ްައއިެއސްީބއެނ 

 ތކ.

000022-2015-NL،000021-2015-NL 

 Holidays--Independence day 398.2 

ައއިމިނަތު ، هللاޢަބްދު 398.2  

 33 –. 2015، މޯލްޑިވްސް އޯތެންިޓކް ކްރާފްޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓީ  – .هللاއިިމނަތު ޢަބްދު/ ޢަ ފިޔޯރީ ރަންގަސް        



  .މިއީ ޤަުއމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެެކވެ –. މ.ސ 22؛  ޞ.

9789991559100 -އަިއއެްސބީެއން :   

  ތކ.
NL-2015-000754، NL-2015-000755 

 Applied linguistics 418 
 Translating 418.02 

 ދިވެިހބަުހގެ އެކެެޑމީ  418.02

(މަލަސް –. މ.ސ 22 ؛ޞ.  82 –. 2013 ދިވެހި ބަުހެގއެކެޑެީމ،މާލެ :  – ިދވެހިބަުހގެ ެއކެޑެމީ.ތަރުޖަމާުކރުން /      

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –). 91؛ 

 9789991585710 އަީއއެްސބީެއން :

   ތކ.

000322-2015-NL ،000321-2015-NL  

 Modern Indo-Aryan languages--Dhivehi 491.487 
 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤު  491.487

. 2009، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  – ބަހުގެ ހަމަިއގެ ތެެރއިން ާގުތގަިއ، ކަރީަގއި، ދޮށުަގއި / ޢަްބދުްއރަްއޒާޤު ޢަލީ.       

  .މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ – .މ.ސ 15؛  ޞ. 57 –

9991597301އަިއއެްސބީެއން :   

 ތކ.

NL-2015-000254،  NL-2015-000253 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤު  491.487

/ ޢަބްދުްއރަްއޒާޤު  1ދިވެހިބަުހގެ މަިއަގނޑު ަބިއތަކުގެ ތެެރއިން ނަްނއިތުރު (ތަްމރީނުަތކާއި ޖަާވބުތަާކއެކު) : ލެވެލް        

މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖާމކުރުުމގެ  – .މ.ސ 22؛  ޞ. 77 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް –ޢަލީ. 

  .ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ

9789991583822އަިއއެްސބީެއން :   

 ތކ.

NL-2015-000287، NL-2015-000286  

 Modern Indo-Aryan languages--Dhivehi  0T491.489 
 0T491.489 
 

 ޝަރީފް، ައހްަމދު 

ޞ.   218–. 2015 ، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް ެއންޑް ޕަބްލިާޝރސް  – .މަދު ަޝރީފްއަޙް /  1ދިވެހި ަބސްފޮތް      

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބާޚނާއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –ސ.މ.  21 ؛

 9789991532509އަިއއެްސބީެއން : 

 -/176.62ތކ. 

000028-2015-NL،000029-2015-NL  

 0T491.489 
 

 ޝަރީފް، ައހްަމދު 

-219[ –. 2015 ، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް ެއންޑް ޕަބްލިާޝރސް  – .މަދު ަޝރީފް/ އަޙް  2ދިވެހި ަބސްފޮތް      

 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. -ސ.މ.  21 ؛ޞ.  ]436

 9789991532516އަިއއެްސބީެއން : 

   -/176.62ތކ. 



000030-2015-NL،000031 -2015-NL  

 0T491.489 
 

 ޝަރީފް، ައހްަމދު 

 -437[ –. 2015 ، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް ެއންޑް ޕަބްލިާޝރސް  – .މަދު ަޝރީފް/ އަޙް  3ދިވެހި ަބސްފޮތް      

 ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.މިއީ ޤަުއމީ  – ސ.މ. 21 ؛. ސ  ]654

 9789991532523އަިއއެްސބީެއން : 

 -/176.62ތކ. 

000032-2015-NL،000033-2015-NL  

 0T491.489 
 

 ޝަރީފް، ައހްަމދު 

     –. 2015 ، ޕަބްލިާޝރސް މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް ެއންޑް  –މަދު ަޝރީފް / އަޙް  4ދިވެހި ަބސްފޮތް      

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެިތ ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. - ސ.މ. 21 ؛. ސ  ] 872 - 655[

 9789991532530އަިއއެްސބީެއން : 

 -/176.62ތކ. 

000035-2015-NL،000034-2015-NL  

 0T491.489  ުޝަރީފް، ައހްަމދ 

    –. 2015 ، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް ެއންޑް ޕަބްލިާޝރސް  – .މަދު ަޝރީފް/ އަޙް  5ދިވެހި ަބސްފޮތް      

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެިތ ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. - ސ.މ. 21 ؛. ސ  ]1090 - 873[

 9789991532547އަިއއެްސބީެއން : 

 -/176.62ތކ. 

000037-2015-NL،000036-2015-NL  

 0T491.489  ުޝަރީފް، ައހްަމދ 

    –. 2015، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް ެއންޑް ޕަބްލިާޝރސް  – .މަދު ަޝރީފް / އަޙް  6ދިވެހި ަބސްފޮތް      

 ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ - ސ.މ. 21 ؛. ސ  ]1394 - 1091[

 9789991532554އަިއއެްސބީެއން : 

                    -/176.62ތކ. 

000038-2015-NL،000039-2015-NL  

 Wood--Maldives 620.125495 
 މޫޞާީދދީ، ޢަލީ  620.125495

  .މ.ސ 22 ؛ޞ.  1966 –. 2000،  ]ޝ. ނ.[މާލެ :  – .ޢަލީ މޫޞާީދދީ/  ދިވެހި ލަކުޑި     

 ތކ.
000807-2015-NL،000808-2015-NL  

 Cultivation and harvesting--Maldives 631.585 
 ނެޝަނަލް އިްނސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެިޑއުޭކޝަން، މާލެ. 631.585

އޮފް  ނެޝަނަލް އިންސްިޓޓިއުޓްމާލެ :  – / ެނޝަނަލް އިންސްޓިިޓއުޓް އޮފް އެިޑއުޭކޝަން. 2ފެނުގައި ަގސްެހއްދުން      

ނުޑެވރިކަން ؛  40(ހޮޅުއަށި  – .މ.ސ 22 ؛ޞ.  51 –. 2015 ،އެޑިއުޭކޝަން، މާލެ  މިއީ ަޤއުމީ ކުތުބުޚާާނއަށް  –). 4ދަ

 ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 ތކ.

000316-2015-NL،000315-2015-NL  



 Commercial fishing 639.2 
 މޫޞާީދދީ، ޢަލީ  639.2

ނޑުފަޅުގެ ރޯދި : ފުރަަތމަ ަބއި        .މ.ސ 22 ؛ޞ.  126 –. 2000، ]ޝ. ނ.[:  ]މާލެ [ – .ޢަލީ މޫޞާީދދީ/  ކަ

 9991597700އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ.

000806-2015-NL،000809-2015-NL 

 Cooking 641.5 
 ވަުޖދީ، ުޖވޭރިޔާ  641.5

 ؛ޞ.  313 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިާޝރސް  –ޖުވޭގެ ީމރުކާނާ : ކުޅި ެހދިކާެގ ބާވަތްަތއް / ޖުޭވރިޔާ ަވޖުދީ.      
 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. - ސ.މ. 22

 9789991583112އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ.

000121-2015-NL ،000120-2015-NL  

 ވަުޖދީ، ުޖވޭރިޔާ  641.5

 273 –. 2013 ، ާމލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިާޝރސް  –ޖުވޭގެ ީމރުކާނާ : ފޮނިކާެއއްޗެީހގެ ާބވަތްތައް / ުޖޭވރިޔާ ަވޖުދީ.      

 މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ ެއއްޗެކެވެ. -ސ.މ.  22 ؛ޞ. 

  9789991583112އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ.

000123-2015-NL ،000122-2015-NL  

 Cooking specific kinds of dishes and preparing beverages -- 
Side dishes, sauces, garnishes 

641.81 

 ވަުޖދީ، ުޖވޭރިޔާ  641.81

 ؛ޞ.  223 –. 2014 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިާޝރސް  –ޖުވޭގެ ީމރުކާނާ : ރިަހިއގެ ާބަވތްތައް / ުޖވޭރިޔާ ަވޖުދީ.      
 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. - ސ.މ. 22

  9789991583105އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ.

000126-2015-NL ،000127-2015-NL  

 Cooking specific kinds of dishes and preparing beverages -- 
Main dishes 

641.82 

 ވަުޖދީ، ުޖވޭރިޔާ  641.82

 22 ؛ޞ.  228 –. 2013، މާލެ : ދަަގތަ ޕަބްލިޝާރސް –ޖުވޭގެ ީމރުކާނާ : ބަުތގެ ާބވަްތތައް / ޖުޭވރިޔާ ަވޖުދީ.      

 ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލިބފައިވާ އެއްޗެެކވެ.މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ަތކެތި  - ސ.މ.

 9789991583150އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ.

000129-2015-NL ،000128-2015-NL  

 Cooking specific kinds of dishes and preparing beverages --   
Desserts 

641.86 

 ވަުޖދީ، ުޖވޭރިޔާ  641.86



 ؛ޞ.  273 –. 2014 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިާޝރސް  –ޖުވޭގެ ީމރުކާނާ : ރިަހިއގެ ާބަވތްތައް / ުޖވޭރިޔާ ަވޖުދީ.      
 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. - ސ.މ. 22

  9789991583105އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ.

000125-2015-NL ،000124-2015-NL  

 Crossword puzzles 793.732 
 ނެޝަނަލް އިްނސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެިޑއުޭކޝަން، މާލެ. 793.732

 .މ.ސ 20 ؛ޞ.  16 –. 2003، ]ނޮވެްލޓީ ޕްރެސް [މާލެ :  – .2އަރަތް       

  9991520600އަިއއެްސބީެއން : 

 -/7 ތކ.

000826-2015-NL ،000827-2015-NL  

 އިްނސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެިޑއުޭކޝަން، މާލެ.ނެޝަނަލް  793.732

 .މ.ސ 20 ؛ޞ.  16 –. 2003، ]ނޮވެްލޓީ ޕްރެސް [މާލެ :  – .6އަރަތް       

  9991520643އަިއއެްސބީެއން : 

 -/7 ތކ.

000824-2015-NL،000825-2015-NL  

 Athletic and outdoor sports and games 1T7961T 
 Ball games 796.3 
 Inflated ball driven by foot 1T796.3341T 
 Soccer--coaching 796.33407 
 Soccer--coaching--Maldives 796.334079

5495 
796.33407954

95 
 ފުޓްބޯލް އެސޯިސއޭަޝން އޮފް މޯލްިޑްވސް 

 ، މާލެ : ފުޓްބޯލް އެސޯިސއޭޝަން އޮފް މޯލްިޑްވސް –. ގެ ހަނދާނީ ފޮތ1988ްޖޫން  30-18:  1-އެފް.އޭ. ކަޕް      

 ަޖާމކުރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި  -. މ.ސ 22 ؛ޞ.  66 –. 2015

 ތކ.

000342-2015-NL،000341-2015-NL  

 Swimming and diving 797.2 
 Swimming and diving--Maldives 797.209549

5 
797.2095495 Denys, Loic 

648 p. : col. ill. ;  –Artefficio,  2015. Male’ :   –ed.  Pst
P1 –Loic Denys.   \iDive Maldives           

This item is received under Legal Deposit Law –22 cm.  
Pc: Unpriced                                                                           
NL-2015-000662,NL-2015-000663           

 Rhetoric of fiction .3808 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤު  808.3

 22 ؛ޞ.  326 –. 2012 ، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް –ދިގުާވހަކަ ލިޔުމަށް ކުރު ަމގެއް / ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ.      

 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ަތކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލިބފައިވާ އެއްޗެެކވެ. -. މ.ސ

http://dewey.org/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a796
http://dewey.org/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a796
http://dewey.org/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a796.334
http://dewey.org/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3a796.334


 9991598189އަިއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

000204-2015-NL،203000-2015-NL  

 -- (Maldivian) literature --lettres) and rhetoric-Literature (Belles
Poetry 

891.481  

 ދިވެިހބަުހގެ އެކެެޑމީ   891.481

 -. މ.ސ 22 ؛ޞ.  162 –. 2012 ދިވެހި ބަުހެގެއކެޑެމީ،މާލެ :  – ޅެންވެރިަކުމގެ ާވދީ / ދިވެިހބަުހގެ އެކެެޑމީ.     

 މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ.

 9991596429 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000318-2015-NL ،000317-2015-NL  

 ޙުަސއިން، ަޢބްުދއްަރޝީދު   891.481

ޞ.  86 –. 2012 ،ދިވެހި ބަުހެގއެކެޑެމީ މާލެ :  –ޢަބްދުްއރަީޝދު ޙުަސއިްނގެ ެޅންތައް / ޢަްބދުްއރަީޝދު ޙުަސއިން.      

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ އެްއޗެކެވެ. -. މ.ސ 22 ؛

 9991596437 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000332-2015-NL،000331-2015-NL  

     ލިޔުންތެރިްނގެ ުގޅުން   891.481

 މ..ސ 22 ؛ޞ.  67–. 2014 ، ލިޔުންތެރިންގެ ުގޅުންމާލެ :  –. / ލިޔުންތެރިްނގެ ުގޅުން 3ޅެްނވެރިޔާ       

 9789991588216 އަީއއެްސބީެއން :

 /40-ތކ. 

000375-2015-NL 

 އިްޤބާލް، ޢައްާލމާ މުަޙއްަމދު  891.481

 –. 2015 ،ނޮވެލްޓީ ޕްރެސްމާލެ :  –. ޢައްލާމާ ުމޙަްއމަދު އިްޤބާލް/  ޝުޢާޢެ އުމީދު: ިދވެހި ތަުރަޖމާ އާއި ަޝަރޙަ      

 . މ.ސ 21 ؛ޞ.  65

  9789991556758އަީއއެްސބީެއން :

 /50- ތކ.
NL-2015-000624 

 އިްސމާޢީލް، ިއމާދު  891.481

   44 –. [?200]، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. އިމާދު ިއްސމާޢީލް/  ކާޅާއި ވާުލގެ އުނދަގޫ : ޑިމޮކްަރސީގެ ހަލާކު         
 . މ.ސ 25 ؛ޞ. 

  -/79.50 ތކ.

000797-2015-NL،000798-2015-NL  

 --(Maldivian) literature --lettres) and rhetoric-Literature (Belles
Poetry 

 0T891.481008 

 0T08891.4810 
 

 އަމީްނދީީދ، ުމޙަްއމަދު 

 ، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްިލޝާރސް  – ./ މުޙައްަމދު އަީމންީދދ 1ީނާމ" ޅެންވެިރންގެ ގުލްޒާރު "ޫނރާ     

މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ަތކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލިބފައިވާ  -ސ.މ.  23 ؛. ސ  53  –ޙ. . 1367



 އެއްޗެެކވެ.

  -/59.10ތކ. 

000043-2015-NL،000042-2015-NL  

 0T891.481008 
 

 އަމީްނދީީދ، ުމޙަްއމަދު 

 ، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްިލޝާރސް  –. / މުަޙއްަމދު އަީމންީދދީ 3ޅެންވެިރންގެ ގުލްޒާރު "ޫނރާީނާމ"      

ކުުތބުޚާާނއަށް ަތކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލިބފައިވާ މިއީ ަޤއުމީ  -ސ.މ.  23 ؛. ސ  120 –ޙ. . 1367

 އެއްޗެެކވެ.

  -/59.10ތކ. 

000045-2015-NL،000044-2015-NL  

  --(Maldivian) literature --lettres) and rhetoric-Literature (Belles
Fiction 

891.483  

 ޞަލާޙުްއދީްނ، ޙުަސއިން   891.483

 .މ.ސ 22 ؛ޞ.  190 –. 2010 ،މާލެ : ނޮވެލްޓީ –. / ޙުަސއިން ޞަލާހުްއދީންިރވާޔަތު ނުޢުމާން ވަ ަމރިޔަމް      

 9991527575 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000369-2015-NL 

  --(Maldivian) literature --lettres) and rhetoric-Literature (Belles
Fiction 

891.48301 

 ުމޙަްއމަދު  އަމީްނދީީދ، 891.48301

މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރްސ އެންޑް  –ިއބްރާީހމް ުޙސަިއން ަމނިކު. / އިބްރާީހމް ުޙސައިން މަނިުކގެ ކުރުވާހަކަަތއް      

 ސ.މ. 21 ؛. ސ  222 –. [2010] ، ޕަބްލިޝާރސް

  -/70ތކ. 

000792-2015-NL 

 ވަީޙދު، ުމަޙއްަމދު  891.48301

 ސ.މ. 22 ؛. ސ 115 –. 2013 ،  ]ޝ. ނ.[   :މާލެ –މުޙަްއމަދު ވަީޙދު.  / 2މަޑުލު ވަީޙދުގެ ކުުރވާހަކަަތއް      

  -/85ތކ. 

000838-2015-NL 

  --(Maldivian) literature --lettres) and rhetoric-Literature (Belles
Essays 

891.484  

 މުަޙއްަމދު، ަނސީމާ   891.484

 ؛ޞ.  197 –. 2014 ،ދިވެހި ަބހުެގއެކެޑެމީ މާލެ :  –/ ނަސީމާ ުމޙަްއމަދު.  1ނަސީމާ ުމޙަްއމަުދގެ މަުޒމޫނުަތއް      
 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ. -). 93. (މަލަސް ؛ މ.ސ 22

 9789991585765 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000320-1520-NL،000319-2015-NL  

 އަމީްނ، މުަޙްއމަދު   891.484

 ؛ޞ.  108 –. 2011 ،ދިވެހި ބަުހެގއެކެޑެމީ މާލެ :  –އެމައުޟޫާޢއި ިމމަުއޟޫޢު: ެއްއވަނަ ަބއި / މުަޙއްަމދު ައމީން.      
 އެއްޗެެކވެ.މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ  -. މ.ސ 22



 9991596259 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000326-2015-NL،000325-2015-NL  

 Graphic representations of surface of earth and of 
extraterrestrial worlds--Maldives--Miscellany 

49502915. 

 ޅުމަޑުލު އަޮތޅު އޮީފސް ކޮ  915.49502

  .މ.ސ 21 ؛ޞ.  48 –. 1999 ،ކޮޅުމަޑުުލ އަތޮޅު އޮީފސްމާލެ :  – .ކޮޅުަމޑުލު     

 އަިއއެްސބީެއން: 

 ތކ.

NL-2015-000467,NL-2015-000466 

 Awards--orders and decorations--Maldives 929.815495 
 ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް  929.815495

. 2015، ރައީސުލްުޖމްހޫިރއްާޔގެ އޮީފސްމާލެ :  – ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް./  2015ޤައުމީ އިާނމާއި ޚާްއޞަ އިާނމް    

  މ. .ސ 21؛ ޞ.  142 –

 ތކ. 

      NL-2015-000490,NL-2015-000489 

 History--Maldives 954.95  
 އިްސމާޢިލް ދީީދ، މުަޙއްަމދު   954.95

، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެްނޑް ޕަބްލިަޝރސް  – .ިއސްމާޢިލް ީދދީމުަޙއްަމދު / ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިެވހިާރއްޖެ    
  . މ.ސ 22؛ ޞ.  320 –. 1992

 9781624070341އަީއއެްސބީެއން : 

  -/17ތކ. 

  NL-2015-000305,NL-2015-000306 

 ލުޠުފީ، މުޙަްއމަދު އިްބރާިހމް   954.95

 111 –. 2013 ،ދިވެހި ބަހުެގއެކެެޑމީމާލެ :  –ތާރީޚް ީދބާ މަޙަލް" ާއއި ބެޭހ ދިރާސާ / ުމަޙއްަމދު އިްބރާިހމް ލުޠުފީ. "     

 މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ ެއއްޗެކެވެ. -. މ.ސ 23 ؛ޞ. 

 9789991585734 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000328-2015-NL،000327-2015-NL  

 ލުޠުފީ، މުޙަްއމަދު އިްބރާިހމް   954.95

ދިެވހި މާލެ :  –ތާރީޚް ދީާބމަޙަލް (ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތާީރޚް ކުރުކޮށް) / މުަޙްއމަދު ިއބްާރހިމް ލުޠުފީ. މުޚްތަަޞރު      

ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނއަށް  -. މ.ސ 23 ؛ޞ.  173 –. 2012 ،ބަހުެގއެކެެޑމީ

 އެއްޗެެކވެ.

 9991596232 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000334-2015-NL،000333-2015-NL  

 މުަޙއްަމދު، ަނސީމާ   954.95



 -މ. .ސ 27 ؛ޞ.  341 –. 2013 ،ދިވެހި ބަުހގެެއކެޑެމީމާލެ :  –މިނިވަން ިދވެިހރާްއޖެ / ނަީސާމ މުޙަްއމަދު.      

 މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ.

 9789991585703 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000336-2015-NL،000335-2015-NL  

 މުަޙއްަމދު، ަނސީމާ   954.95

ސިރީ ކުލަަރންީމބަ ިއސްކަްނދަރު ކައްިތރި ަބވަނަ މަާހަރދުން / ަނސީމާ  1އައްސުލްޠާން ިއްބރާހިމް އިސްަކންދަރު      

މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ަތކެތި  -މ. .ސ 23 ؛ޞ.  111 –. 2013 ،ދިވެހި ބަުހެގއެެކޑެމީމާލެ :  –މުަޙއްަމދު. 

 ެކވެ.ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއާވ އެއްޗެ

 9789991585734 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000330-2015-NL،000329-2015-NL  

 ޞާީދދީ، ޢަލީ މޫ  954.95

 . މ.ސ 22 ؛ޞ.  246 –. 2012 ،ދިވެހި ބަުހގެއެކެެޑމީމާލެ :  –. ޫމޞާީދދީ ޢަލީ/  ސިޔާސީ ކެންސަރު      

  -/80ތކ.

000790-2015-NL 

 އިްބރާހީްމ، ޢާމިނަތު   954.95

 ؛ޞ.  39 –. 2009 ،އަސްރަފީ ޕަބްލިކޭަޝންސް މާލެ :  –. ޢާމިނަތު އިްބރާހީމް/  ތާރީޚުގެ ތެެރއިން ިދވެިހރާްއޖެ       
 )1(ތުއްތުކުދިްނގެ ދީނީ ާވހަކަ ސީރީސް ؛  – މ..ސ 15

 9789991588346 އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000752-2015-NL ,000753-2015-NL 

 ނަދީމް، އަޙްމަދު 
 . މ.ސ 19؛ ޞ.  308 –. 2013، ކޮމާ ކޯޅިމާލެ :  –. އަޙްމަދު ނަދީމް/ ތަފާތު       

 9789991585604 އައީއެސްބީއެން : 
 /148-ތކ. 

NL-2015-000346,NL-2015-000347 

 ނަސީމް، އައިޝަތު 
ޤަުއމީ މިއީ  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  165 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޢައިޝަތު ަނސީމް.  /ބިރު     

 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 -/50ތކ. 

NL-2015-000162, NL-2015-000161 

 ނަސީމް، ޢާއިޝަތު 
 މ. .ސ 22؛ ޞ.  137 –. 2013، ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. ޢާއިޝަތު ނަސީމް/ ކަޅު ކޮޓަރި       

 9991599118 އައީއެސްބީއެން : 
 /60-ތކ. 

NL-2015-000361,NL-2015-000362 

 ނަސީމް، އައިޝަތު 



މިއީ  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  140 –. 2012، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޢަިއަޝތު ނަސީމް.  /އަނދިރީގެ ތެރެއިން      

 ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.

 -/60ތކ. 

NL-2015-000160, NL-2015-000159 

 ނަސީމް، އައިޝަތު 
މިއީ ަޤއުީމ ކުތުބުޚާާނއަށް  –މ. .ސ 22؛ ޞ.  161 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޒާހީ.  /ކަޅުކޯޓުލީ މީހާ      

 ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9991597859އައީއެސްބީއެން : 

NL-2015-000128, NL-2015-000129 

 ރަޝީދު އިްބރާހީމް  

 . މ.ސ 21؛ ޞ.  175 –. 2013 ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –އިްބރާހީމް ރަީޝދު.  /އެރެއަށްފަހު      
 100-/ތކ. 

NL-2015-000128, NL-2015-000129 

 ްޙމަުދ، ޝިމްލާ އަ 

 . މ.ސ 13 ؛ޞ.  44 –. 2004 ،އަސްރަފީ ޕަބްލިޭކަޝންސްމާލެ :  –. ޝިމްލާ ައޙްަމދު/  ނަސީބު ކޫޕަން       

  -/15 ތކ.

000844-2015-NL 

 އަބޫބަކުރު، އަސްމާ 
(ދަގަތަ ޢިބުރަތްތެރި   –މ. .ސ 22؛ ޞ.  19 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –އަްސމާ ައބޫބަުކރު . /ދަތުރު      

 ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.މިއީ ޤަުއމީ ކުތުބުޚާާނއަށް  –). 1ވާހަކަ ސީރީޒް ؛ 

 9789991585345 އައީއެސްބީއެން : 

 15-/ތކ. 

NL-2015-000205, NL-2015-000206 

 އަބޫބަކުރު، އަސްމާ 
(ދަގަތަ ޢިބުރަތްތެރި  –މ. .ސ 22؛ ޞ.  32 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ައސްމާ ައބޫބަުކރު.  /ހަދިޔާފޮށި    

 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –). 2ވާހަކަ ސީރީޒް ؛ 

 9789991585007 އައީއެސްބީއެން : 

 15-/ތކ. 

NL-2015-000207, NL-2015-000208 

 އަބޫބަކުރު، އަސްމާ 
(ދަގަތަ  –މ. .ސ 22؛ ޞ.  32 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –އަްސމާ ައބޫބަުކރު.  /ޖާދޫގެ މޭވާ       

 މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ. –). 3ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ ސީރީޒް ؛ 

 9789991585369 އައީއެސްބީއެން : 

 15-/ތކ. 

NL-2015-000209, NL-2015-000210 

 އަޫބބަކުރު، އަްސމާ  

(ދަގަތަ  – .މ.ސ 22؛ ޞ.  35 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ަޕބްލިޝަރސް – ./ އަްސމާ ައބޫބަުކރު މާބަގީޗާ        

 ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ.މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން  – .)4ޢިބުރަތްެތރި ވާހަކަ ީސރީޒް ؛ 

 9789991585376 އަީއއެްސބީެއން : 



 15-/ތކ. 

NL-2015-000211, NL-2015-000212 

 އަބޫބަކުރު، އަސްމާ 
 –ސީއެމް.  22؛ ޞ.  34 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –އަްސާމ އަބޫބަުކރު.  /މުނިޔާގެ ނަސޭޙަތް        

މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިަފއިވާ  –). 5(ދަގަތަ ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ ސީރީޒް ؛ 

 އެއްޗެެކވެ.

 9789991585321 އައީއެސްބީއެން : 

 15-/ތކ. 

NL-2015-000213, NL-2015-000214 

 އަބޫބަކުރު، އަސްމާ 
(ދަގަތަ  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  37 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ައސްމާ ައބޫބަުކރު.  /މުށި ކުކުޅު       

 މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ. –). 6ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ ސީރީޒް ؛ 

 9789991585352 އައީއެސްބީއެން : 

 15-/ތކ. 

NL-2015-000215, NL-2015-000216 

 އަބޫބަކުރު، އަސްމާ 
(ދަގަތަ  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  18 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ައސްމާ ައބޫބަުކރު.  /ނީޒާގެ ހުވަފެން       

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖާމކުރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ަދށުން –).  7ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ ސީރީޒް ؛ 

 9789991585390 އައީއެސްބީއެން : 

 15-/ތކ. 

NL-2015-000217,NL-2015-000218 

 އަޫބބަކުރު، އަްސމާ  

(ދަގަތަ   –. މ.ސ 22؛ ޞ.  32 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  – ./ އަސްމާ އަޫބބަކުރު ނުހާ        

 ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖާމކުރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.މިއީ  –  .)8ޢިބުރަތްެތރި ވާހަކަ ީސރީޒް ؛ 

 9789991585314 އަީއއެްސބީެއން : 

 15-/ތކ. 

NL-2015-000219,NL-2015-000220 

 އަބޫބަކުރު، އަސްމާ 
(ދަގަތަ  – މ..ސ 22؛ ޞ.  32 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ައސްމާ އަޫބބަކުރު  /ރާމާމަކުނާއި ގަޑި       

 މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ. –). 9ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ ސީރީޒް ؛ 

 9789991585338 އައީއެސްބީއެން : 

 15-/ތކ. 

NL-2015-000221,NL-2015-000222 

 އައިޝާ 
 މިއީ ަޤއުމީ –. މ.ސ 22؛ ޞ.  121 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –އަިއޝާ.  /ބިރުވެރި ދަތުރު      

 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9991598022 އައީއެސްބީއެން : 

 50-/ތކ. 



NL-2015-000191,NL-2015-000192 

 އައިޝާ 
(ކުޑަކުދިންގެ ބިރުވެރި  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  125 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ައއިޝާ.  /ބްލެކް ރޯޒް       

 މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –ވާހަކަ). 

 9991598332 އައީއެސްބީއެން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000189, NL-2015-000190 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  

ޞ.  16 –. 2015 ،ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސްމާލެ :  –. ޢަްބދުްއރަްއޒާްޤ ޢަލީ/  ބިމުގެ ޭބނުން     

 )1(ތުއްތުކުިދންގެ ީދީނ ވާހަކަ ސީީރސް ؛  – .މ.ސ 21 ؛

 9789991588346 އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000752-2015-NL ,000753-2015-NL 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  

 20 –. 2015 ،ބުކްލައިން ޕްރިްނޓާރސް އެްނޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. ޢަބްދުއްަރްއޒާޤް ޢަލީ/  ފެންކަފާ ކަތުރު      

 )2(ތުއްތުކުދިްނެގ ދީނީ ވާހަކަ ީސރީސް ؛  –ސީއެމް.  21 ؛ޞ. 

   9789991588360އަީއއެްސބީެއން :

  -/13  ތކ.

000756-2015-000757,NL-2015-NL 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  

  –.މ.ސ 21 ؛ޞ.  16 –. 2015 ،ހަވާސް ޕަބްލިޝަރސްމާލެ :  –. ޢަބްދުއްަރއްާޒޤް ޢަލީ/  ހަކަތަ ލިބެނީ      

  )3(ތުއްތުކުދިްނގެ ީދނީ ވާހަކަ ީސރީސް ؛ 

       9789991588414 އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000758-2015-000759,NL-2015-NL 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  

ނޑުގެ ސަަބބުން         –މ.ސ 21 ؛ޞ.  16 –. 2015 ،ހަވާސް ޕަބްިލޝަރސް މާލެ :  –. ޢަްބދުްއރައްާޒޤް ޢަލީ/  ކަ

  )4(ތުއްތުކުދިްނގެ ީދނީ ވާހަކަ ީސރީސް ؛ 

   9789991588308އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000760-2015-000761,NL-2015-NL 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  

  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  16 –. 2015 ،ހަވާސް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. ޢަްބުދއްަރްއޒާޤް ޢަލީ/  ކޮން ފައިދާއެއް      

  )5(ތުއްތުކުދިްނގެ ީދނީ ވާހަކަ ީސރީސް ؛ 

  9789991588407އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000762-2015-000763,NL-2015-NL 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  



ނުޑގައި          –.މ.ސ 21 ؛ޞ.  16 –. 2015 ،ހަވާސް ަޕބްލިޝަރސް މާލެ :  –. ޢަްބުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ/  މޭވާ ދަ

  )6(ތުއްތުކުދިްނގެ ީދނީ ވާހަކަ ީސރީސް ؛ 

  9789991588391އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000764-2015-000765,NL-2015-NL 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  

ނޑާގެ ނިދާކޮަތޅު         .މ.ސ 21 ؛ޞ.  16 –. 2015 ،ހަވާސް ަޕބްލިޝަރސްމާލެ :  –. ޢަްބދުްއރަްއޒާޤް ޢަލީ/  ނޫލަ

  )7(ތުއްތުކުދިންގެ ީދނީ ވާހަކަ ީސީރސް ؛   –

  9789991588377އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000766-2015-000767,NL-2015-NL 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  

  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  16 –. 2015 ،ހަވާސް ަޕބްލިޝަރސް މާލެ :  –. ޢަްބދުްއަރއްާޒޤް ޢަލީ/  ރާމީގެ ގަިމސް       

  )8(ތުއްތުކުދިްނގެ ީދނީ ވާހަކަ ީސރީސް ؛ 

  9789991588438އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000768-2015-000769,NL-2015-NL 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  

 21 ؛ޞ.  20 –. 2015 ،ހަވާސް ޕަބްލިޝަރސްމާލެ :  –. ަޢބްުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ/  ޓާމައިޓުގެ ަގނުޑވަރު        

  )9(ތުއްތުކުދިްނގެ ދީނީ ވާހަކަ ސީީރސް ؛  – .މ.ސ

  9789991588353އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000770-2015-000771,NL-2015-NL 

 ޢަލީ، ޢަބްުދއްަރއްާޒޤް  

  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  20 –. 2015 ،ހަވާސް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. ޢަބްުދއްަރްއޒާޤް ޢަލީ/ ވައިގެ ފަިއދާ        

  )10(ތުއްތުކުދިްނގެ ީދނީ ވާހަކަ ީސރީސް ؛ 

  9789991588384އަީއއެްސބީެއން :

 -/13  ތކ.

000772-2015-NL 

 
0T ްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ 

 - .މ.ސ 22 ؛ޞ.  16 –. 2013 ، ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – .ޢަްބދުްއަރއްާޒްޤ ޢަލީ /ޢާރިފާއި ރާމީ      
 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –. (ކުޑަކުދިންގެ ފަހި ވާހަކަ)

 9789991584843 :އަިއއެްސބީެއން 
     ތކ.

000268-2015-NL,000269-2015-NL 

 
0T ްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ 

 - .މ.ސ 22 ؛ޞ.  16 –. 2013 ، ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – .ޢަލީ ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް  /ފަސް ކޮވެލި      
 ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ  –. (ކުޑަކުދިންގެ ފަހި ވާހަކަ)



 9789991584812 އަިއއެްސބީެއން :
 ތކ.

000270-2015-NL,000271-2015-NL 

 
0T ްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ 

 - .މ.ސ 22 ؛ޞ.  16 –. 2013، ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – .ޢަބްުދްއރަްއޒާޤް ޢަލީ  /ޚާއްޞަ ހެުދން      
 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –. (ކުޑަކުދިންގެ ފަހި ވާހަކަ)

 9789991584256 އަިއއެްސބީެއން :
                       ތކ.

000272-2015-NL,000273-2015-NL 

 
0T ްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ 

 - މ..ސ 22 ؛ޞ.  16 –. 2013، ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – .ޢަްބދުްއރައްާޒޤް ޢަލީ /މިއަދު ކޮންކަެމއް؟      
 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –. (ކުޑަކުދިންގެ ފަހި ވާހަކަ)

 9789991584836 އަިއއެްސބީެއން :
                       ތކ.

000275-2015-NL،000274-2015-NL 

 
0T ްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ 

 - މ..ސ 22 ؛ޞ.  16 –. 2013، ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – .ޢަބްުދްއރައްާޒޤް ޢަލީ /ޕިކަޕު ދުއްވާ މީހާ      
 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –. (ކުޑަކުދިންގެ ފަހި ވާހަކަ)

 9789991584270 އަިއއެްސބީެއން :
  ތކ.

000277-2015-NL،000276-2015-NL 

 
0T ްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ 

 - މ..ސ 22 ؛ޞ.  16 –. 2013، ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް : މާލެ – .ަޢބްުދއްަރއްާޒޤް ޢަލީ /އުފާވެރި ދުަވހެއް      
 ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް  –. (ކުޑަކުދިންގެ ފަހި ވާހަކަ)

 9789991584829 އަިއއެްސބީެއން :
   ތކ.

000279-2015-NL،000278-2015-NL 

 ޢަބްދުލްޢަީނ، ޔަޝްފާ  

މިއީ ޤަުއމީ  -. މ.ސ 22 ؛ޞ. ]128[–. 2012، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްަޢނީ/  އީރަމް       

 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

  9789991587202އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000579-2015-NL،000580-2015-NL  

 އަފީފުއްދީން، ޙުސައިން 
 22؛ ޞ.  247 –. 2010، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް – .ޙުސައިން އަފީފުްއދީން  / މާމަކުނުދޫ ބޮޑުޢީސަގެ ވާހަކަ        

 މ. ސ.

 9991531874އައީއެސްބީއެން : 

 -/60ތކ. 

     NL-2015-000310  



 އިްބރާީޙމް، ައއިިމނަތު  

 21 ؛ޞ. ]10[ –. 2011 ،ލޯމާފާނު ޕްރިންޓްމާލެ :  –. އައިިމނަތު ިއބްރާީހމް/  ދައްތަގެ ލޯބި ލޯބި ކަުޅބުޅާ        

 . މ.ސ

  -/26.50 ތކ.

000813-2015-NL،000814-2015-NL  

 އިްބރާީޙމް، ައއިިމނަތު  

ޞ.  13 –. 2011 ، ]ޝ. ނ.[:  ]މާލެ [ –. އަިއމިނަތު ިއބްާރހީމް/ ދައްތައާއި ޮކއްކޮ މަަސއްކަްތ ދަސްކުރަނީ        

 . މ.ސ 21 ؛

  -/26.50 ތކ.

000815-2015-NL،000816-2015-NL  

 އިބްރާހިމް، އާމިނަތު 
 މ. .ސ 19؛ ޞ.  263 –. [ ?200]،] ޝ.ނ.[ : ]މާލެ[ –. އިބްރާހިމް އާމިނަތު/ ލައުންޗިންގ         

 އައީއެސްބީއެން : 
 /47-ތކ. 

NL-2015-000370,NL-2015-000371 

 އިބްރާހިމް، އާމިނަތު 
 . ސ.މ 21؛ ޞ.  239 –. 2011 ،] ފަސޭހަ ޕްރެސް[މާލެ :  –. އާމިނަތު އިބްރާހިމް/ ސައްތަ އިން ސައްތަ          

 9991529268 އައީއެސްބީއެން : 
 /120-ތކ. 

NL-2015-000363,NL-2015-000364 

 އިްބރާީޙމް، ުމޚްތާރު  

މިއީ  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  260 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  –. / މުްޚތާރު އިްބރާހީމްލޯބީގެ ނޫރު          

 ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން 

  9789991588469އަީއއެްސބީެއން :

  -/233.52 ތކ.

 000087-2015-NL,000086-2015-NL 

 އިްޤބާލް، ައޙްަމދު  

ނޮވެލްޓީ ޕްިރންޓަރސް އެންޑް [މާލެ :  –. / އަޙްަމދު ިއޤްބާލްލޯބިވާވަރު ުބނަން ހާދަ ބޭުނންެވއޭ...        

 . މ.ސ 22؛ ޞ.  174 –. ]2014[،]ޕަބްލިޝަރސް 

-އަީއއެްސބީެއން :  

 -/159ތކ. 

NL-2015-000175,NL-2015-000176  
 އިޤްބާލް، އަޙްމަދު 

 މ. ސ. 22؛ ޞ.  388 –. ]2014[،] ޕޯރޓްރެއިޓް އަލްބަމް[މާލެ :  –. އިޤްބާލް އަޙްމަދު/ އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވޭ            

 9991598855 އައީއެސްބީއެން : 
 /265-ތކ. 

NL-2015-000350,NL-2015-000351 



 އިޤްބާލް، އަޙްމަދު 
 މ. .ސ 22؛ ޞ.  193 –. [ ?200]،] ޝ.ނ.[ : ]މާލެ[ –. އިޤްބާލް އަޙްމަދު/ ދާސްތާން       

 9789991586403 އައީއެސްބީއެން : 
 /281-ތކ. 

NL-2015-000356,NL-2015-000357 

 މުނީުރ، މުަޙއްަމދު  

 . މ.ސ 22 ؛ޞ.  77 –.  ]2000[ ، ރައުންޑް ވަން ބުކްޮޝޕް މާލެ : –. ުމޙަްއމަދު ުމނީރު/ އެނާމާން ރޭަތއް      

 9991529837 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000607-2015-NL 

 ވަީޙދު، ުމަޙއްަމދު  

 . މ.ސ 21 ؛ޞ.  268 –. 2013 ، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. ުމޙަްއަމދު ޞަލީމް/ ދިރިުއޅުުމގެ ރަހަަތއް      

 9789991584102 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000714-2015-NL،000811-2015-NL  

 ވަީޙދު، ުމަޙއްަމދު  

 . މ.ސ 21 ؛ޞ.  69 –. 2013 ، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. މުޙައްަމދު ަވޙީދު/  2ހަދިޔާ      

 9789991587608 އަީއއެްސބީެއން :

  -/37.10ތކ.

000819-2015-NL 

 ވަީޙދު، ިއްބރާހިމް  

ޞ.  155 –. 2015، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންަޓރސް ެއންޑް ޕަބްލިަޝރސް  – ./ އިބްރާިހމް ވަީޙދު 16ކުރުވާހަކަ  25     

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ އެްއޗެކެވެ. –. މ.ސ 18؛ 

 9789991572574 އަީއއެްސބީެއން :

  -/137.31ތކ. 

000053-2015-NL،000052-2015-NL            

 ވަީޙދު، ިއްބރާހިމް  

 157 –. 2015، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންަޓރސް ެއންޑް ޕަބްލިަޝރސް  –. / އިްބރާިހމް ވަީޙދު 17ކުރުވާހަކަ  25      

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެެކވެ. –މ. .ސ 18؛ ޞ. 

 9789991572567 އަީއއެްސބީެއން :

 -/138.34ތކ. 

000055-2015-NL، 000054-2015-NL               

 ވަީޙދު، ިއްބރާހިމް  

 169 –. 2015، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންަޓރސް ެއންޑް ޕަބްލިަޝރސް  –. / އިްބރާިހމް ވަީޙދު 18ކުރުވާހަކަ  25      

 ދަށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެެކވެ. މިއީ ޤަުއމީ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ  –. މ.ސ 18؛ ޞ. 

 9789991572550 އަީއއެްސބީެއން :

 -/144.55ތކ. 

000057-2015-NL،000056-2015-NL                            



 ވަީޙދު، ިއްބރާހިމް  

؛ ޞ.  297 –. 2015، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސް –. / އިްބރާހިމް ވަީޙދު 19ކުރުވާހަކަ  25   
 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. –. މ.ސ 18

 9789991572543 އަީއއެްސބީެއން :

  -/168.61ތކ. 

000058-2015-NL,000059-2015-NL                            

 ވަީޙދު، ިއްބރާހިމް  

؛ ޞ.  271 –. 2015، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސް –. އިްބރާހިމް ވަީޙދު/  20ކުރުވާހަކަ  25   
 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. –. މ.ސ 18

 9789991572536 އަީއއެްސބީެއން :

  -/197.31ތކ. 

000061-2015-NL،000060-2015-NL          

 ވަީޙދު، ިއްބރާހިމް  

؛ ޞ.  341 –. 2015، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސް –. / އިްބރާހިމް ވަީޙދު 21ކުރުވާހަކަ  25   
 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. –. މ.ސ 18

 9789991572536 އަީއއެްސބީެއން :

  -/233.52     ތކ. 

000063-2015-NL،000062-2015-NL              

 ވަހީުދ، ިއބްާރޙީމް  

 –. 2015، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސް – ./ އިްބރާހީމް ވަހީދު 1ކުރުވާހަކަ  30އެންމެ ނަލަ    

 ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ާޤނޫނުގެ ަދށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެެކވެ.މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  183

 9789991588452އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

NL-2015-000170،NL-2015-000169 

 މުނީުރ، މުަޙއްަމދު  

؛ ޞ.  287 –. 2014، މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްިލޝަރސް – ./ އިްބރާީހމް ވަީހދު އަންހެން ކުްއޖާއެ   
 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. –. މ.ސ 22

 9789991572581އަީއއެްސބީެއން : 

 151.79/ -ތކ. 

NL-2015-000132,NL-2015-000133 

 މުނީުރ، މުަޙއްަމދު  

 މ. .ސ 22؛ ޞ.  125 –. ] ?200[، ].ނ. ޝ[ : ]މާލެ[ –. / ުމަޙއްަމދު މުީނރުސަހަރާ       

 9789991583624 އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

NL-2015-000367,NL-2015-000368 

 ލަޠީފް، މޫސާ  

 21؛ ޞ.  257 –. ]2014[،] ހަވީރު ްޕރިންޓާރސް އެންޑް ަޕްބލިޝަރސް [މާލެ :  –. / މޫސާ ލަޠީފްއެކަނި       

 . މ.ސ



 /148-ތކ. 

NL-2015-000348,NL-2015-000349 

 ޤާސިމް، މުޙައްމަދު 
 –. 2013 ،] ހަވާސާ ޗާޕްޚާނާ[މާލެ :  –. މުޙައްމަދު ޤާސިމް/ ވަކިނުވެވުނުނަމަ... : ރުޅިވެރި ވަކިތަކެއްގެ ދަށުގައި       
 މ. .ސ 21؛ ޞ.  112

 9991599630 އައީއެސްބީއެން : 
 ތކ. 

-79/ 

NL-2015-000359,NL-2015-000360 

 ސާޢިދު، މޫސާ 
 މ. ސ. 22؛ ޞ.  190 –. [ ?200]،] ނ. ޝ.[ : ]މާލެ[ –. މޫސާ ސާޢިދު/ އަތްބުރި       

  /137-ތކ. 

NL-2015-000352,NL-2015-000353 

 ސާޢިދު، މޫސާ 
 . ސ.މ 22؛ ޞ.  277 –. [ ?200]،] ނ. ޝ.[ : ]މާލެ[ –. މޫސާ ސާޢިދު/ އިރިފުސްމެ       

 ތކ. 

NL-2015-000365,NL-2015-000366 

 ސަނާ 
މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބާޚނާއަށް ތަކެތި  –. ސ.މ 22؛ ޞ.  138 –. 2012، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ސަނާ.  /އަފްރީނު    

 ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއާވ އެއްޗެެކވެ.

 9991597875 އައީއެސްބީއެން : 
 50-/ތކ. 

NL-2015-000183,NL-2015-000184 

 ސަލީމް، ުމަޙއްަމދު  

މިއީ ަޤއުމީ ކުތުބުޚާާނއަށް  –. މ.ސ 18؛ ޞ.  315 –. 2015،  ]ޝ. ނ.[މާލެ : –. މުޙައްަމދު ސަީލމް/ ދިޔޯ       

 ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

9789991556529އަީއއެްސބީެއން :  

 -/200ތކ. 

NL-2015-000002,NL-2015-000001    

 ސަލީމް، ުމަޙއްަމދު  

މިއީ ަޤއުމީ  -. މ.ސ 19 ؛ޞ.  387 –. 2015 ، ]ޝ. ނ.[މާލެ :  –. މުޙަްއމަދު ަޞލީމް/ މަލިކު ބީފާނު      

 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9789991556840 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000575-2015-NL،000576-2015-NL  

 ޙުަސއިން ޞަލާޙުްއދީްނ،  

މިއީ ަޤއުމީ  -. މ.ސ 21 ؛ޞ.  230 –. 2012 ،މާލެނޮވެލްޓީ :  –/ ޙުަޞއިން ޞަލާޙުްއދީން.  ދޮންބީފާނު ވާހަކަ    



 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

  9991571566:އަީއއެްސބީެއން 
 ތކ.

000040-2015-NL،000041-2015-NL  

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
ޞ.  266 –. 2013، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/ ކުރެހުން  23އާސާރީ      
 . ސ.މ 22؛ 

 9789991586452 އައީއެސްބީއެން : 
 /68-ތކ. 

NL-2015-000378,NL-2015-000379 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
 130 –. 2012، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/ ދުވަސް  30އަނދިރި         

 މ. .ސ 22؛ ޞ. 

 9991598243 އައީއެސްބީއެން : 
 /45-ތކ. 

NL-2015-000376,NL-2015-000377 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
 22؛ ޞ.  119 –. 2009، ޕަބްލިޝާރސްބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް މާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/ މިޝްކާ       
 މ. ސ.

 9991525904 އައީއެސްބީއެން : 
 /53-ތކ. 

NL-2015-000354,NL-2015-000355 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެްނޑް  މާލެ : –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު/  ؟އަހަރެްނގެ ނިތްކުީރގައި މިއީ ޮކން ލޮލެއްތަ     

 . މ.ސ 21 ؛ޞ.  130 –. 2013 ،ޕަބްލިޝަރސް

  9991597905އަީއއެްސބީެއން :

 -/48  ތކ.

000595-2015-NL،000596-2015-NL   

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

ޞ.  150 –. 2013 ،ބުކްލައިން ޕްރިންާޓރސް ެއންޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު/  2ބަރަވެލި ކުްއޖާ      

 . މ.ސ 23 ؛

  978 99915822983އަީއއެްސބީެއން :

 -/53  ތކ.

000382-2015-NL,000618-2015-NL 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 159 –. 2011 ،ބުކްލައިން ޕްިރްނޓާރސް އެްނޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. އަޙްަމުދ ޝަފީޢު/   1ރާޅުަގނޑު ހަންޑި      

 . މ.ސ 21 ؛ޞ. 

   9991529934އަީއއެްސބީެއން :



 -/69  ތކ.

000625-2015-NL 

 އަްޙަމދު  ޝަފީޢު، 

 ؛ޞ.  130 –. 2012 ،ބުކްލައިން ޕްިރންޓާރސް އެންޑް ޕަބްިލޝަރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު /  13ފަޅުގެ       
 . މ.ސ 23

   9991598244އަީއއެްސބީެއން :

 -/69  ތކ.
NL-2015-000627 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ؛ޞ.  60 –. 2015 ،ޕްިރންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސްބުކްލައިން މާލެ :  –. އަްޙމަދު ަޝފީޢު/  އުފަންދުވަސް       
 )1(ސިއްުސވާލި ާއދަޔާޚިާލފު ؛  – .މ.ސ 21

 -/27  ތކ.
NL-2015-000635,NL-2015-000634 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ؛ޞ.  60 –. 2015 ،ބުކްލައިން ޕްިރންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސްމާލެ :  –. ައޙްަމދު ަޝފީޢު/  ކުދިންކޮޅު        
 )2(ސިއްުސވާލި ާއދަޔާޚިާލފު ؛  – .މ.ސ 21

 -/27  ތކ.
NL-2015-000637،NL-2015-000636  

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ؛ޞ.  60 –. 2015 ،ބުކްލައިން ޕްިރންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސްމާލެ :  –. އަޙްަމދު ަޝފީޢު/  ދެބޯ ހަރުފަ        
 )3(ސިއްުސވާލި ާއދަޔާޚިާލފު ؛  – .މ.ސ 21

 -/27  ތކ.

NL-2015-000638، NL-2015-000639 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 21 ؛ޞ.  60 –. 2015 ،ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް ެއންޑް ޕަބްލިޝަރސް މާލެ :  –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު/ ތޫފާން         

 )4(ސިއްުސވާލި ާއދަޔާޚިލާފު ؛  – .މ.ސ

 -/27  ތކ.

NL-2015-000638، NL-2015-000639 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 –. 2013 ،ބުކްލަިއން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސް މާލެ :  –. އަްޙމަދު ޝަފީޢު/ ހެއްލުމެްއގައި ގެއްލުެމއް          

 )1(މުސްކުިޅ ބަސް : ކުޑަކުދިްނގެ ވާހަކަ ؛  – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  40

 -/26.50 ތކ.

NL-2015-000736، NL-2015-000737 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 –. 2013 ،ބުކްލަިއން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސް މާލެ :  –. އަްޙމަދު ޝަފީޢު/ ހަކުރު ދެންޏާއި ބޮޑުޭބބެ          

 )2(މުސްކުިޅ ބަސް : ކުޑަކުދިްނގެ ވާހަކަ ؛  – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  40

 -/26.50 ތކ.

NL-2015-000738، NL-2015-000739 



 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

ނަޑއެވެ            ،ުބކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެްނޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. ައޙްަމދު ޝަފީޢު/ ހިނިވެސް ފަުރބަދަ ކަ
 )3(މުސްކުޅި ަބސް : ކުޑަކުދިްނގެ ވާަހކަ ؛  – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  40 –. 2013

 -/26.50 ތކ.

NL-2015-000740، NL-2015-000741 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެްނޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. ައޙްަމދު ޝަފީޢު/ ވިދާހާ ެއއްޗަކީ ރަެނއް ޫނނެވެ          
 )4(މުސްކުޅި ަބސް : ކުޑަކުދިްނގެ ވާަހކަ ؛  – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  40 –. 2013

 -/26.50 ތކ.

NL-2015-000742، NL-2015-000743 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެްނޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. ައޙްަމދު ޝަފީޢު/ އަހިވަކާ ޖެހި އަިހަވއް ފާވާނެ          
 )5(މުސްކުޅި ަބސް : ކުޑަކުދިްނގެ ވާަހކަ ؛  – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  40 –. 2013

 -/26.50 ތކ.

NL-2015-000744، NL-2015-000745 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ބުކްލައިން ޕްރިންާޓރސް ެއންޑް ޕަބްިލޝަރސް މާލެ :  –. ައޙްަމދު ޝަފީޢު/ ފަސް އިނގިލި ެއއްަވރެްއ ނުވާނެ          
 )6(މުސްކުޅި ަބސް : ކުޑަކުދިްނގެ ވާަހކަ ؛  – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  40 –. 2013

 -/26.50 ތކ.

NL-2015-000746، NL-2015-000747 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

. 2013 ،ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް ެއންޑް ޕަބްލިަޝރސްމާލެ :  –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު/ ވެއްޖެ ފަރިަތއެއް ނުފިާލނެ          

 )7(މުސްކުޅި ބަސް : ކުޑަކުިދންގެ ވާހަކަ ؛  – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  40 –

 -/27 ތކ.

NL-2015-000748، NL-2015-000749 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ބުކްލައިން ޕްރިންާޓރސް ެއންޑް ޕަބްިލޝަރސް މާލެ :  –. ައޙްަމދު ޝަފީޢު/ ނުމޮށޭ ގުރާ ާބރަށް ަދއިަގންނާނެ          
 )8(މުސްކުޅި ަބސް : ކުޑަކުދިްނގެ ވާަހކަ ؛  – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  40 –. 2013

 -/26.50 ތކ.

NL-2015-000750،NL-2015-000751 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ؛ޞ.  150 –. 2014 ،ބުކްލައިން ޕްިރންޓާރސް އެންޑް ޕަބްިލޝަރސްމާލެ :  –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު / ލޭކޮކާ  3       
 )4(ހަފިޔާ) ، (ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ސިްލސިލާ ؛  – ސީއެމް. 23

 -/69  ތކ.

000652-2015-NL 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ބުކްލައިން ޕްރިންާޓރސް ެއންޑް ޕަބްިލޝަރސް މާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/  2ކުޑަކުދިންގެ އިްބރަތްެތރި ާވހަކަ        
 )2(ކުޑަކުދިންގެ ިއބްރަތްެތރި ާވހަކަ  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  60 –. 2013



 9789991584607 އަީއއެްސބީެއން :

 -/27  ތކ.
NL-2015-000637،NL-2015-000636 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ބުކްލައިން ޕްިރންޓާރސް އެންޑް ޕަްބލިޝަރސް މާލެ :  –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު/  3ކުޑަކުދިންގެ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ         
 )3(ކުޑަކުދިންގެ ިއބްރަތްެތރި ާވހަކަ  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  60 –. 2013

 -/27  ތކ.
NL-2015-000699،NL-2015-000700 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ބުކްލައިން ޕްިރންޓާރސް އެންޑް ޕަްބލިޝަރސް މާލެ :  –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު/  4ކުޑަކުދިންގެ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ         
 )4(ކުޑަކުދިންގެ ިއބްރަތްެތރި ާވހަކަ  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  60 –. 2013

 -/27  ތކ.
NL-2015-000701،NL-2015-000702 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ޕްިރންޓާރސް އެންޑް ޕަްބލިޝަރސް ބުކްލައިން މާލެ :  –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު/  5ކުޑަކުދިންގެ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ         
 )5(ކުޑަކުދިންގެ ިއބްރަތްެތރި ާވހަކަ  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  43 –. 2013

 -/27  ތކ.
NL-2015-000703،NL-2015-000704 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ޕަްބލިޝަރސް ބުކްލައިން ޕްިރންޓާރސް އެންޑް މާލެ :  –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު/  6ކުޑަކުދިންގެ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ         
 )6(ކުޑަކުދިންގެ ިއބްރަތްެތރި ާވހަކަ  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  44 –. 2013

 -/27  ތކ.
NL-2015-000705،NL-2015-000706 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 –. 2014 ،ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްިލޝަރސްމާލެ :  –. އަްޙމަދު ޝަފީޢު/  އަހަރެން ދަތުރު ޮގސް        

 )1(ތުއްތުކުިދންގެ ބޮޑު ފޮތް ؛  – .މ.ސ 40 ؛ޞ.  12

 -/95  ތކ.
NL-2015-000773،NL-2015-000774 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 –. 2014 ،ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސްމާލެ :  –. ައޙްަމދު ޝަފީޢު/  އަހަރެން ޕާކަށް ގޮސް        

 )2(ތުއްތުކުިދންގެ ބޮޑު ފޮތް ؛  – މ..ސ 40 ؛ޞ.  12

 -/95  ތކ.
NL-2015-000775، NL-2015-000776 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 –. 2014 ،ބުކްލަިއން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ަޕބްލިޝަރސް މާލެ :  –. އަްޙމަދު ޝަފީޢު/  އަހަރެން ކާނިވަލަށް ގޮސް        

 )3(ތުއްތުކުިދންގެ ބޮޑު ފޮތް ؛  – .މ.ސ 40 ؛ޞ.  12

 -/95  ތކ.
NL-2015-000777، NL-2015-000778 



 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ،ބުކްލައިން ޕްިރންޓާރސް އެންޑް ޕަްބލިޝަރސް މާލެ :  –. ައޙްަމދު ޝަފީޢު/  އަހަރެން ހައިވާނު ބަީގޗާައށް ގޮސް        
 )4(ތުއްތުކުދިްނގެ ބޮޑު ފޮތް ؛  – .މ.ސ 40 ؛ޞ.  12 –. 2014

 -/95  ތކ.
NL-2015-000779، NL-2015-000780 

 އަްޙަމދު ޝަފީޢު،  

 ؛ޞ.  20 –. 2013 ،ބުކްލައިން ޕްިރންޓާރްސ އެންޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. ައްޙމަދު ޝަީފޢު/  ރިވެތި އާދަ      
 )3(ތުއްތުކުދިްނނަށްޓަކައި ؛  – .މ.ސ 21

 -/ 12.75  ތކ.
NL-2015-000801 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 –. 2013 ،ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްިލޝަރސްމާލެ :  –. އަްޙމަދު ޝަފީޢު/ އަހަރެން ނަމާދު ުކރަެމވެ        

 )4(ތުއްތުކުިދންނަށްޓަކައި ؛  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  20

 -/ 12.75  ތކ.
NL-2015-000802 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

ޞ.  20 –. 2013 ،ބުކްލައިން ޕްިރްނޓާރސް އެްނޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. އަްޙމަުދ ޝަފީޢު/ އަދަބުެވރި ކުއްޖާ        

 )5(ތުއްތުކުިދންނަށްޓަަކއި ؛  – .މ.ސ 21 ؛

 -/ 12.75  ތކ.
NL-2015-000803 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 –. 2013 ،ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްިލޝަރސްމާލެ :  –. އަްޙމަދު ޝަފީޢު/ ވޮޑިގެންެވެއވެ هللا މާތް         

 )6(ތުއްތުކުިދންނަށްޓަކައި ؛  – .މ.ސ 21 ؛ޞ.  20

 -/ 12.75  ތކ.
NL-2015-000804 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

ޞ.  20 –. 2013 ،ބުކްލައިން ޕްިރްނޓާރސް އެްނޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. ައޙްަމުދ ޝަފީޢު/ ތެދުވެރި ކުއްޖާ         

 )7(ތުއްތުކުިދންނަށްޓަަކއި ؛  – މ..ސ 21 ؛

 -/ 12.75  ތކ.
NL-2015-000805 

 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު  

 ؛ޞ.  12 –. 2013 ،ބުކްލައިން ޕްރިންާޓރސް ެއންޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. އަޙްަމދު ޝަފީޢު/ ސަމާގެ ބޫޓް         
  .މ.ސ 21

 9991599312 އަީއއެްސބީެއން :

   ތކ.
NL-2015-000861 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
؛ ޞ.  143 –. 2012، އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް މާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/  1ބަރަވެލި ކުއްޖާ       



 މ. .ސ 22

 9991598588 އައީއެސްބީއެން : 
 /53-ތކ. 

NL-2015-000380,NL-2015-000381 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
؛ ޞ.  150 –. 2013، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/  2ބަރަވެލި ކުއްޖާ       

 މ. .ސ 22

 97899915822983 އައީއެސްބީއެން : 
 /53-ތކ. 

NL-2015-000382 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
؛ ޞ.  150 –. 2013، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/  3ބަރަވެލި ކުއްޖާ       

 މ. .ސ 22

 9789991584645 އައީއެސްބީއެން : 
 /53-ތކ. 

NL-2015-000383,NL-2015-000384 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
؛ ޞ.  151 –. 2014، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/  4ބަރަވެލި ކުއްޖާ        

 މ. .ސ 22

 9789991576152 އައީއެސްބީއެން : 
  /53-ތކ. 

NL-2015-000385,NL-2015-000386 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް މާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/ : އަދީލުގެ ރަސްކަމުގައި އޭލިޔަން ދުނިޔެ  4އޭލިޔަން ފަނި       

 މ. ސ. 22؛ ޞ.  130 –. 2011، ޕަބްލިޝާރސް

 9991597581 އައީއެސްބީއެން : 
 /47-ތކ. 

NL-2015-000387 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
 –. 2012، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/ : އާ ދިރުމެއް  5އޭލިޔަން ފަނި       
 މ. .ސ 22؛ ޞ.  157

 999159888X އައީއެސްބީއެން : 
 /47-ތކ. 

NL-2015-000388,NL-2015-000389 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/ : ދެކޮޅުވެރި އެކުވެރިން  6އޭލިޔަން ފަނި       
 މ. .ސ 22؛ ޞ.  154 –. 2013

 9789991582290 އައީއެސްބީއެން : 



 /47-ތކ. 

NL-2015-000390,NL-2015-000391 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/ : އާރަސްކަމުގެ ފެށުން  7އޭލިޔަން ފަނި       
 . ސ.މ 22؛ ޞ.  150 –. 2013

 9789991584638 އައީއެސްބީއެން : 
 /47-ތކ. 

NL-2015-000392,NL-2015-000393 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު 
. 2014، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. އަޙްމަދު ޝަފީޢު/ : އާ އީޖާދުތަކެއް  8އޭލިޔަން ފަނި       

 މ. .ސ 22؛ ޞ.  143 –

 9789991589039 އައީއެސްބީއެން : 
 /47-ތކ. 

NL-2015-000394,NL-2015-000395 

 ޝަފީއު، އަްޙމަދު  

؛ ޞ.  237 –. 2014، ]ޚަާވސާ ޗާޕްޚާނާ[މާލެ :  –. / އަްޙމަދު ޝަފީޢު: މަުރވާުރލު ޙަޤީަޤތް  6މަުރވާރުލު          
 . މ.ސ 21

 9789991556192 އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

NL-2015-000398,NL-2015-000397 

 ޝަފީއު، އަްޙމަދު  

 150 –. 2014، ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް ބުކްލައިންމާލެ :  –. / އަްޙަމދު ޝަފީޢު 1ހުވަނދު ޕަރީ          

 . މ.ސ 20؛ ޞ. 

 9789991589022އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

NL-2015-000400 

 ޝަފީއު، އަްޙމަދު  

 142 –. 2014، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. / ައްޙމަުދ ޝަފީޢުވެއްޓުނު ހިލަކޮޅު        

 . މ.ސ 20؛ ޞ. 

 9789991576176އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

NL-2015-000401 

 ޝަފީއު، އަްޙމަދު  

 –. 2006، ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސްމާލެ :  –. / އަްޙމަދު ޝަފީޢުއެއާދަާޔޚިލާފު ކުރެހުން         

 ) (ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ – .މ.ސ 20؛ ޞ.  131

 9991524797އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

NL-2015-000402، NL-2015-000403 



 ޝަފީޢު، އަްޙަމދު،  

؛ ޞ.  12 –. 2012، ބުކްލައިން ޕްރިންަޓރސް ެއންޑް ޕަބްލިަޝރސް މާލެ :  –. / ައޙްަމދު ޝަފީޢުބަލައިލަ މީދަލެއް!      
ޖަމާުކރުުމގެ ާޤޫނނުގެ ދަުށން މިއީ ޤަުއީމ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި  –). 1ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ތަޞްީވރު ވާހަކަ ؛ ( – . މ.ސ 21

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9789991587219 އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ.

NL-2015-000455 

 ހީން، ަޙޞަން ޒަ 

ޞ.  112 –. 2011 ،ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  މާލެ : –. ަޙސަން ޒަހީން/  ސަންދިއަ : ަރނިސަްނިދޔައިގެ ިނމުން         

 . މ.ސ 20 ؛

 9991529810 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000399-2015-000584,NL-2015-NL 

 ޒާހީ 
(ކުޑަކުދިންގެ ރީތި  –މ..ސ 22؛ ޞ.  39 –. 2014  ،މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޒާހީ.  /ކަނޑުން އެރި ވިގަނި       

 އެއްޗެެކވެ.މިއީ ަޤުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލިބިަފއިވާ  –. ވާހަކަ ސީރީސް)

  9789991586076އައީއެސްބީއެން : 
  -/ތކ. 

NL-2015-000229، NL-2015-000230 

 ޒާހީ 
(ކުޑަކުދިންގެ  –.މ.ސ 22؛ ޞ.  136 –. 2012  ،މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޒާހީ.  /އެކުވެރި ޖިންނި       

 ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ ެއއްޗެކެވެ.މިއީ ޤަުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި  –. ރީތިވާހަކަ ސީރީޒް)

  9991598340އައީއެސްބީއެން : 
 ތކ. 

NL-2015-000171، NL-2015-000172 

 ޒާހީ 

ނޑުފުރޭތަ     (ކުޑަކުދިންގެ  – .މ.ސ 22؛ ޞ.  73 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  – ./ ޒާހީމިންހާޖާއި ކަ

 ޤަުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ ެއއްޗެކެވެ.މިއީ  – .ރީތިވާހަކަ ސީރީޒް)

 9789991586038 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000223,NL-2015-000224 

 ޒާހީ 

ރީތިވާހަކަ (ކުޑަކުދިންެގ  – .މ.ސ 22؛ ޞ.  50 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް – ./ ޒާހީތެދުެވރި ފަހުދު     

 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. –  .ސީރީޒް)

 9789991586052 އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

NL-2015-000225,NL-2015-000226 

 ޒާހީ   



(ކުޑަކުދިންެގ ރީތިވާހަކަ  – .މ.ސ 22؛ ޞ.  82 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް –/ ޒާހީ. ހަންޑި ކުއްޖާ      

 މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައްށ ތަކެތި ޖަމާކުރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ދަށުން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –ސީރީޒް). 

 9789991586021 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000185,NL-2015-000186 

 ޒާހީ 

(ކުޑަކުދިްނގެ ީރތިވާހަކަ  – .މ.ސ 22؛ ޞ.  78 –. 2014، ަޕބްލިޝަރސްމާލެ : ދަގަތަ  – ./ ޒާހީއޭލިއަން ގަޑި    

 މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ. –  .ސީރީޒް)

 9789991588421 އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

NL-2015-000227,NL-2015-000228 

 ޒާހީ 
(ކުޑަކުދިންގެ  – މ..ސ 22؛ ޞ.  59 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޒާހީ.  /ފާރަވެރި ޖިންނި       

 މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –ރީތިވާހަކަ ސީރީޒް). 

 9789991588315 އައީއެސްބީއެން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000187, NL-2015-000188 

 ޒާހީ 
(ކުޑަކުދިންގެ  – .މ.ސ 22؛ ޞ.  61 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޒާހީ.  /ދުނިޔެއަށް ޕަރީން ކުރި ދަތުރު    

 މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ ެއއްޗެކެވެ. – ރީތިވާހަކަ ސީރީޒް).

 9789991586045 އައީއެސްބީއެން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000233,NL-2015-000234 

 ޒާހީ 

(ކުޑަކުދިންގެ ރީތިވާހަކަ  – .މ.ސ 22؛ ޞ.  53 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް – ./ ޒާހީހަޔެއް ޖެހުމުން    

 ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ.މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ  –  .ސީރީޒް)

 9789991586083 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000231,NL-2015-000232 

 ޒާހީ 

(ކުޑަކުދިްނގެ ީރތިވާހަކަ  – .މ.ސ 22؛ ޞ.  53 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  – ./ ޒާހީޖާދޫގެ ފިހި    

 ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ލިބިފައިވާ އެއްޗެެކވެ.މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާައށް ތަކެތި  –  .ސީރީޒް)

 9789991586014 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000235, NL-2015-000236 

 ޒާހީ 

ނޑުން އެރި ިވގަނި     (ކުޑަކުދިްނގެ  – މ..ސ 22؛ ޞ.  39 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް – ./ ޒާހީކަ

 ަޤއުމީ ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. މިއީ –  .ރީތިވާހަކަ ސީރީޒް)



 9789991586076 އަީއއެްސބީެއން : 

 ތކ. 

NL-2015-000229,NL-2015-000230 

 ޒާހީ 
(ކުޑަކުދިންގެ ބިރުވެރި  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  57 –. 2012، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޒާހީ.  /ލޭބޯ ދައިތަ       

 މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ. –ވާހަކަ). 

  9991598340އައީއެސްބީއެން : 
  ތކ.

NL-2015-000118، NL-2015-000119 

 ޒާހީ 

. (ކުޑަކުދިްނގެ ިބރުެވރި ވާހަކަ) – .މ.ސ 22؛ ޞ.  57 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  –/ ޒާހީ ނޫ ކޮކާ       

 މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުރުުމގެ ާޤނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ. –

 9991598383 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000247,NL-2015-000248 

 ޒާހީ 
 މ. .ސ 20؛ ޞ.  59 –. 2014، ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސްމާލެ :  –ޒާހީ.  /ސަހަރު ދެޔޯ      

 9789991588315އައީއެސްބީއެން : 
 -/31ތކ. 

NL-2015-000404، NL-2015-000405 

 ޒާހީ 
(ފުރާވަރު ؛  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  170 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ާޒހީ.  /ފަޅުގެއިން ފެނުނު ޤަބުރު     
 ކުތުުބޚާާނއަށް ތަެކތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިަފއިވާ އެއްޗެެކވެ.މިއީ ަޤއުމީ  –). 1

 9789991586021 އައީއެސްބީއެން : 
 -/ތކ. 

NL-2015-000181, NL-2015-000182 

 ޒާހީ 

ފުރާވަރު ( – .މ.ސ 22 ؛ޞ.  183 –. 2015 ،ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް މާލެ : –/ ޒާހީ. ގޮތް ނޭނގޭ ތިން ަމރު      

 ) 2؛

 9789991580289 އަީއއެްސބީެއން :

  -/60 ތކ.

000707-2015-NL 

 ޒާހީ 

 (ބިރުވެރި ވާހަކަ) –. މ.ސ 22 ؛ޞ.  331 –. 2014 ،ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް މާލެ : –ދުށުމަށް ެއދި / ޒާހީ.      

 9991598359 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000582-2015-NL،000583-2015-NL  

 ޒާހީ 



 . މ.ސ 22 ؛ޞ.  153 –. 2012 ،ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް މާލެ : –/ ޒާހީ. ސަމަުރގަްނދު      

 9991598227 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000626-2015-NL 

 ޒާހީ 
މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް  –މ. .ސ 22؛ ޞ.  55 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޒާހީ.  /ނާމާން ރޭގަނޑު     

 ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ 

 9991598723 އައީއެސްބީއެން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000243,NL-2015-000244  

 ޒާހީ 

މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި  –މ. .ސ 22؛ ޞ.  44 –. 2014، މާލެ : ދަގަަތ ޕަބްލިޝަރސް  – ./ ޒާހީދޫރިއަން    

 އެއްޗެެކވެ.ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއާވ 

 9991598324 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000245،NL-2015-000246 

 ޒާހީ 

މިއީ  –. (ބިރުެވރި ވާަހކަ) – .މ.ސ 22؛ ޞ.  135 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ަޕބްލިޝަރސް –/ ޒާހީ ޖާދޫގެ ާބރުތައް    

 ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން 

 999159907X އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000249,NL-2015-000250 

 ޔަސްމާ  

މިއީ  –(ބިރުެވރި ާވހަކަ).  -. މ.ސ 22؛ ޞ.  52 –. 2012، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް –/ ޔަސްމާ. ރެދަން ފުރޭތަ    

 ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ. ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ

 9991598219 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000252,NL-2015-000251 

 ޒާހީ 

ނޑު ކަފާޅި     މިއީ ޤަުއީމ  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  108 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް – ./ ޒާހީ 2ކަ

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން 

 9991598308 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000237,NL-2015-000238  
 ޒާހީ 

މިއީ ޤަުއމީ  – .މ.ސ 22؛ ޞ.  245 –. 2013، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްިލޝަރސް – ./ ޒާހީ ވިދުން ނެތް ަޖވާހިރު    

 ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން 

 9991599061އަީއއެްސބީެއން : 



 -/100ތކ. 

NL-2015-000098,NL-2015-000099  

 ޒާހީ 

މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ތަކެތި  –މ. .ސ 22؛ ޞ.  35 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް – ./ ޒާހީގިދާފް    

 އެއްޗެެކވެ.ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއާވ 

 9991598715 އަީއއެްސބީެއން : 

  -/ތކ. 

NL-2015-000239,NL-2015-000240  

 ޒާހީ 

މިއީ ަޤއުމީ ުކތުބުާޚނާއަށް  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  74 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް – ./ ޒާހީޖާދޫގެ އަނގޮޓި    

 ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 999159843X އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000241,NL-2015-000242 

 ޒާހީ 

މިއީ ަޤއުމީ ކުުތބުާޚނާއަށް ތަކެތި  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  346 –. 2014، މާލެ : ދަގަަތ ޕަބްލިޝަރސް  –. / ޒާހީހުޅުކޮޅު    

 ޖަމާކުުރުމގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއާވ އެއްޗެެކވެ.

 9789991588339 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000177,NL-2015-000178 

 ޒާހީ 

 –. މ.ސ 22؛ ޞ.  151 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  –. / ޒާހީ އަނދަން ދެަވނަ ަބއި : ހަރުފަ ކޯރު    

 މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ.

  9789991584218އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000164,NL-2015-000163 

 ޒާހީ 

 –. މ.ސ 22؛ ޞ.  151 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަްބލިޝަރސް  –. / ޒާހީއަނދަން އެްއވަަނބައި : ާޖޫދގެ ސަހަރު     

 ެއްއޗެކެވެ.މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ 

 9789991586090:  އަީއއެްސބީެއން

 -/ތކ. 

NL-2015-000168,NL-2015-000167 

 ޒާހީ 

މިއީ ޤަުއމީ ކުތުބުޚާާނއަށް  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  297 –. 2014، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –. / ޒާހީހަވޭލި      

 ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9789991588445:  އަީއއެްސބީެއން

 -/ތކ. 

NL-2015-000164,NL-2015-000163 



 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ތިން ކުދިންނާއި ތިން ކުކުުޅ ބިސް        

 )1(އިސްލާމީ ިއބްަރތްތެރި ވާަހކަ ކުޑަކުދިންނަށް ؛  –. މ.ސ

 -/-/12.72 ތކ.

000734-2015-NL،000735-2015-NL  

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްިލޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ރުފިޔާ  10ވެއްޓިފައި އޮތް        

 )3(އިސްލާމީ ިއބްރަތްެތރި ވާހަކަ ކުޑަުކދިންނަށް ؛  –

 -/12 ތކ.

000732-2015-NL،000733-2015-NL  

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިަޝރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ަޢލީ ޒައިދު/ ބަކަރި ހުއިަޙއްޕާ ކުއްޖާ        

 )4(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

 -/13 ތކ.

000731-2015-NL،000730-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ްނގެ ވާހަކަ ފީލުބާގައިގެ މީހު      

 )5(އިސްލާމީ ިއބްރަތްެތރި ވާހަކަ ކުޑަުކދިންނަށް ؛  –

 -/12.72 ތކ.

000728-2015-000729,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒަިއދު/ ބޮއްތަކުގެ މުާބރާތް      

 )7(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

  -/12.72 ތކ.

000684-2015-000685,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 މ..ސ 20 ؛ޞ.  11 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ އަޙްމަުދގެ ުޤުރއާން ުމބާރާތް       

 )9(އިސްލާމީ ިއބްރަތްެތރި ވާހަކަ ކުޑަުކދިންނަށް ؛  –

  -/12.72 ތކ.

000688-2015-000689,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

ނޑު         .މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .201]-[? ،ޕަބްިލޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ މަގުމަތިން ފެުނނު ާގގަ

  )9(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

  -/12.72 ތކ.

000680-2015-000681,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒަިއދު/ ޒައިނަުބގެ އާފަލު       



 )10؛  (އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް

 -/12.72 ތކ.

000726-2015-000727,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .201]-[? ،ޕަބްލިޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ރިނޫސްާއއި ފެނުކުލަ      

  )11(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

  -/12.72 ތކ.

000676-2015-000677,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 –މ. .ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ފޯރިގަދަ ފުޓްޯބޅަ މެޗް      

 )12(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

  -/12.72 ތކ.

000690-2015-000691,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޒައިދުޢަލީ / އެވިްއސާރަ ދަުތރު       

 )13(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

  -/12.72  ތކ.

000724-2015-000725,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

(އިސްލާމީ  –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒަިއދު/ ނަބީހުގެ ދޫ       

 )14އިްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުދިްނނަށް ؛ 

  -/12.72  ތކ.

000722-2015-000723,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ޝަހީމާއި ަބއިސްކަލް       

 )15(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

  -/13 ތކ.

000720-2015-000721,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

(އިސްލާމީ  –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިަޝރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ދަހި މީދާ       

 )16އިްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުދިްނނަށް ؛ 

  -/13 ތކ.

000718-2015-000719,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ކުދިންނަށް ޖެްއސުންުކރި އަުޒމީ     

 )17(އިސްލާމީ ިއބްރަތްެތރި ވާހަކަ ކުޑަުކދިންނަށް ؛  –

  -/12.72 ތކ.



000696-2015-000717,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  11 – .201]-[? ،ޕަބްލިަޝރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު / މަލާމާތުގެ ނަީތޖާ      

 )18(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

  -/12.72 ތކ.

000678-2015-000679,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްިލޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ޝާނާއި ނޫރު ާއއި ަގަވރުނަރު      

 )20(އިސްލާމީ ިއބްރަތްެތރި ވާހަކަ ކުޑަުކދިންނަށް ؛  –

  -/12.72 ތކ.

000674-2015-000675,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒަިއދު/ އާޞިފުގެ ހަަސދަ       

 )22(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

  -/12.72 ތކ.

000686-2015-000687,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

(އިސްލާމީ  –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒަިއދު/ އެފިލާވަޅު      

 )23ކުޑަކުދިްނނަށް ؛ އިްބރަތްތެރި ވާހަކަ 

  -/12.72 ތކ.

000694-2015-000695,NL-2015-NL 

 ޒައިުދ، ޢަލީ 

 –. މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 – .]201-[? ،ޕަބްލިޝަރސް  ހިދާޔާ މާލެ : –. ޢަލީ ޒަިއދު/ ލީނާއާއި ޢާއިޝާ      

 )24(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

  -/12.72 ތކ.

000692-2015-000693,NL-2015-NL 

 އިުދ، ޢަލީޒަ 

 – .މ.ސ 20 ؛ޞ.  12 –. 201]-[? ،ހިދާޔާ ޕަބްލިޝަރސް  މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ ތަސްނީމާއި ޖަވާިހރު      

 )25(އިސްލާމީ ިއްބރަތްތެރި ވާހަކަ ކުޑަކުިދންނަށް ؛ 

 -/12.72  ތކ.

000672-2015-NL،000673-2015-NL 

 އިުދ، ޢަލީޒަ 

  .މ.ސ 21 ؛ޞ.  24 –. [?200] ،ބުކްލައިން މާލެ : –. ޢަލީ ޒައިދު/ އަހަރެްނގެ ައޤީދާ : ެއްއވަނަަބިއ      

 -/25  ތކ.

000817-2015-NL،000818-2015-NL  

 ޔަސްމާ 
މިއީ ަޤުއމީ  –..މސ 22؛ ޞ.  121 –. 2013  ،މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ަޔސްމާ.  / 1އެމަޚްލޫޤް       



 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9789991584287އައީއެސްބީއެން : 

  -/ތކ. 
NL-2015-000173، NL-2015-000174 

 ޔަސްމާ  
މިއީ  –މ. (ބިރުވެރި ވާހަކަ). .ސ 22؛ ޞ.  278 –. 2012، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ޔަސްމާ.  /ހިމަފޮދު ވާރޭ     

 ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.

 9991598006 އައީއެސްބީއެން : 
 100-/ތކ. 

NL-2015-000179, NL-2015-000180 

 ޔަސްމާ  

ުކތުބުާޚނާއަށް މިއީ ަޤއުމީ  –. މ.ސ 22؛ ޞ.  112 –. 2012، ގަތަ ަޕބްލިޝަރސްމާލެ : ދަ – ./ ަޔސްމާ ނުސަހާ      

 ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9991598200 އަީއއެްސބީެއން : 

 -/ތކ. 

NL-2015-000110,NL-2015-000111  

 ޔަސްމާ  

 . މ.ސ 22 ؛ޞ.  276 –. 2012 ،ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  މާލެ : –. ޔަްސމާ/  ހިޔަނިހެން ގާތުަގއި     

 9789991588322 އަީއއެްސބީެއން :

 ތކ.

000581-2015-NL 

 ޔަސްމާ  

 . މ.ސ 22 ؛ޞ.  454 –. 2015 ،ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  މާލެ : –. ޔަސްމާ ހިތަކުން ނުފިލާނެ /      

  9789991580197 އަީއއެްސބީެއން :
 ތކ.

000605-2015-NL 

 ޔަސްމާ  

 . މ.ސ 23 ؛ޞ.  145 –. 2013 ،ަޕބްލިޝަރސްދަގަތަ  މާލެ : –. ޔަސްމާ/ ރޫހާނީ ބާރު : ެއްއވަނަަބއި      

 9789991583808 އަީއއެްސބީެއން :
  -/53    ތކ.

000619-2015-NL 

 ޔަސްމާ  

 . މ.ސ 22 ؛ޞ.  187 –. 2015 ،ދަގަތަ ަޕބްލިޝަރސް  މާލެ : –. ަޔސްމާ/ ރޫހާނީ ބާރު : ެދވަަނބައި      

 9789991580166 އަީއއެްސބީެއން :
  -/55    ތކ.

000620-2015-NL 

 ޔަސްމާ  

 . މ.ސ 22 ؛ޞ.  153 –. 2015 ،ދަގަތަ ޕަބްލިަޝރސް  މާލެ : –. ޔަސްމާ/  2އެމަޚްޫލޤު      



 ޞ. ސަފުހާ 

 އައި.އެސް.ބީ.އެން 

 

 

 މުަސއްނިފު 

 

 ކޯޕަރޭޓް އޯތަރ 

 

 ސީރީޒް 

 

 ސަްބޖެކްޓް

 

 ޕަބްލިޝަރުން 

 ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެްނޑް ޕަބްލިާޝރސް 

 

 

 9789991580173 އަީއއެްސބީެއން :

  -/55 ތކ.

000602-2015-NL 

 ޔަސްމާ  
މިއީ ަޤއުމީ  –. ސ.މ 22؛ ޞ.  52 –. 2012، މާލެ : ދަގަތަ ޕަބްލިޝަރސް –ަޔސްމާ.  /ޕަރީންގެ ރާނީއާއި ދެޔޯ    

 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9991598 898އައީއެސްބީއެން : 
  -/ތކ. 

 NL-2015-000117،6   NL-2015-00011 

 ޔަސްމާ  

 . މ.ސ 22 ؛ޞ.  338 –. 2014 ،ދަގަތަ ަޕބްލިޝަރސް މާލެ : –. ޔަސްމާ / ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ...      

  9789991584294: އަީއއެްސބީެއން 
 ތކ.

000602-2015-NL 



 

 

 ޓައިޓްލް އިންޑެކްސް  

 

 

 297.211      އަށް ބިުރވެިތވުން هللا 

(  ( ނަޖީބު، ޢަލީ

  

 297.2113 އަށް ބިުރވެިތވުން هللا 

)ނަޖީބު، ޢަލީ(  

  

 297.1224045 އަޙްާކމްފީ ތަްޖވީދުލް ުޤރުާއންއަމްަދތުލް =  قُْرانْ  تَْجِويُدلْ  فِ  اَْحَكمْ  اَْمَدتُلْ 

 )އުސްާމން، ުމޙަްއމަދު (

  

ތުއްތު ދާުނަގއި ޮއވެ ވާހަކަ  :ޖަހާަފއިވާ ކާޑުޮކޅު އޮްތ މީހާގެ ާވހަކަ  هللا إال إله ال

 ދެއްކި ކުްއޖާގެ ވާހަކަ 

297.1222 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

 

 297.2 ަޤާވއިދު  4އުޞޫލާއި ޭއގެ ދަލީލު އަދި  3

 )ތައިމީ، މުަޙއްަމދު ބިން ޞުަލއިާމންއަލް (

  

  ލޭކޮކާ  3

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  16ކުރުވާހަކަ  25

 )ވަީޙދު، ިއބްރާިހމް(

  

  17ކުރުވާހަކަ  25

 )ވަީޙދު، ިއބްރާިހމް(

  

  18ކުރުވާހަކަ  25

 )ވަީޙދު، ިއބްރާިހމް(

  

  19ކުރުވާހަކަ  25

 )ވަީޙދު، ިއބްރާިހމް(

  

  20ކުރުވާހަކަ  25

 )ވަީޙދު، ިއބްރާިހމް(

  

  21ކުރުވާހަކަ  25

 )ވަީޙދު، ިއބްރާިހމް(



 

 

  

 297.1222 މީހުން މެރިމީާހގެ ާވހަކަ ؛ ކުއްާތއަށް ފެން ދިން ީމހާގެ ވާހަކަ  99

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

 

 ހ

ނަޑެއވެ    ހިނިެވސް ފަރުަބދަ ކަ

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  
 297.38 ޒިކްރުަތއް ހެނދުާނއި ހަީވުރގެ 

(  ( ޢަލީ، ޢަބްދުްއރައްާޒޤު

  

  ހަންޑި ކުއްޖާ 

 )ޒާހީ(
  

  ހުޅުކޮޅު 

 )ޒާހީ(

  

  ހަކުރު ދެންާޏއި ޮބޑުޭބބެ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  ހަކަތަ ލިބެނީ 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

 346.50269 ޢާއިލާާއއި ބެހޭ މަްއސަލަތައް : ދިވެިހރާްއޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާަފިއވާ  1ހައިކޯޓް ރިޕޯޓަރ 
 

 )ދިވެިހރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓް(

  

  ހެއްލުެމއްަގއި ެގއްލުެމއް 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  1ހުވަނދު ޕަރީ 

  )ޝަފީއު، ައޙްަމދު (

  

 297.122815463 ހުވަފެން ތަޢުީބރު 

ފަރީދު، އަްޙމަދު )(  

  

  ހަވޭލި 

 )ޒާހީ(

  



 

 

  ހިމަފޮދު ވާރޭ

 )ޔަސްމާ(
  

 297.246 ހޫދު އަލަިޙއްޞަާލމް 

(  ( ޢަލީ، ޢަބްދުްއރައްާޒޤް

  

 158.1 ހަދިޔާ 

 ވަހީދު، އިްބރާހީމް) (

  

 158.1 2 ހަދިޔާ

 (ވަހީދު، އިްބރާީހމް)

  

  2ހަދިޔާ 

 )ވަީޙދު، ުމޙަްއމަދު(

  

  ހަދިޔާފޮށި

 )އަބޫބަކުރު، އަސްމާ(
  

  ހިތަކުން ނުފިލާނެ

 )ޔަސްމާ(
  

 297.18 ހަލާކުވި އަޅުަކންކުރާ ުބާދއި ޔަހޫދީ ަރްއބީގެ ވާހަކަތައް 

(  ( ވަޙީުދ، މުަޙއްަމދު

  

  ހިޔަނިހެން ގާުތަގއި 

 )ޔަސްމާ(
  

  ހަޔެއް ޖެުހމުން 

 )ޒާހީ(
  

 297.1222 ހެޔޮ ވިޔަފާިރވެރިާޔގެ ވާހަކަ ؛ މިެވނި އެެވނި ބަީގޗާއަށް ފެްނދޭެށވެ!

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

 

 ޚ

  ޚާްއޞަ ހެދުން 

)0Tާޤް)ޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒ 

  

ޚުުދމުޚްާތރު ެވރިކަމުން ިޑމޮކްަރސީައށް : ޞުލްޙަެވރި އިްނޤިލާބު ގެންާނނެ ގޮުތގެ އަްތމަތީ 

 ފޮތް

321.9 

0T) ްޝާޕް، ޖީނ( 



 

 

  

 297.63   وسلم عليه هللا صلىޚާތިުމއްަނބިއްޔީނަ މުަޙއްަމދު 

 )ޢަބްދުލްަޤއްޔޫްމ، ަމއުމޫން(

 

 ނ
  ނުހާ

 )އަބޫބަުކރު، އަްސމާ(

  

 297.246 ނޫޙް އަަލއިހިްއސަލާމް 

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(  

  

 297.23 ނަރަކަ 

 )ޔަޙްޔާ، ހާރޫން (

  

  ނަބީުހގެ ދޫ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

 297.5 ނަބަވީ ސީރަުތގެ އަީލގައި ަނމޫނާ ޢާއިާލއެއް 

 ބިން)هللا ްބދުލް އަީޒޒް ބިން ޢަްބދުބާޒް، ޢަ(

  

 297.577 ނަބަވީ ސީރަުތގެ އަީލގައި ަނމޫނާ ޢާއިާލއެއް 

 )ފާރޫޤްهللا ޙަސަން، ަޢބްދު (

  

 297.3525 ނަބަވީ ސީރަުތގެ އަީލގައި ަނމޫނާ ޢާއިާލއެއް 

 )ފާރޫޤްهللا ޙަސަން، ަޢބްދު (

  

 297.63 ނަބަވީ ސީރަާތއި މިަޒމާުނގެ ަމއްސަލަަތއް 

 )0Tފާޫރޤްهللا ޙަޞަން، ޢަްބދު(

  

  ނޫ ކޮކާ

 )ޒާހީ(
  

  ނުމޮށޭ ުގރާ ާބރަށް ދަިއގަްނނާނެ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  ނާމާން ރޭގަނޑު

 )ޒާހީ(
  

 297.382 ނަމާދުުކރުުމަގއި ތަނބުތަުކގެ ތެޭރގައި ސަފު ހެދުުމގެ ޙުުކމް 



 

 

 )ރިޔާޒް، ިއސްމާޢީލް(

  

ނާޑގެ ނިދާކޮަތޅު    ނޫލަ

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

  ނުސަހާ 

 )ޔަސްމާ(
  

  ނަސީބު ކޫޕަން 

 )ޙްަމދު، ިޝމްލާއަ(

  

 891.484 1ނަސީމާ ުމަޙއްަމދުގެ މަޒުޫމނުތައް 

 )މުޙަްއމަުދ، ނަީސމާ(

  

  ނީޒާގެ ހުވަފެން

 )އަބޫބަކުރު، އަސްމާ(
 

 ރ

  ރޫހާނީ ާބރު : އެްއވަަނަބއި 

 )ޔަސްމާ(
  

  ރޫހާނީ ާބރު : ެދވަނަަބއި 

 )ޔަސްމާ(
  

 371.1 ފަންަސވީސް އަހަުރގެ ުމދަްއރިސްކަުމގެ ތަޢުލީމް ރިހިފޮތް : 

 )ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (

  

  ރިނޫްސއާއި ފެނުކުލަ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

ނޑު ހަންޑި      1ރާުޅގަ

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު(

  

 0T353.13274  ރަީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފހުގެ އިާދީރ އޮނިަގނޑު 

 )ރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާގެ އޮީފސް(

  

 331.2592 2004ީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފހުގެ ުމަވްއޒަފުންނަށް ހިްނގާ ތަްމރީން ޕޮޮރގްާރމްަތއް ރަ

)0Tްރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާގެ އޮީފސ( 

  

 328.549505 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ ަޤވާޢިދު 



 

 

 )ރައްޔިތުްނގެ މަޖްިލސް (

  

 328.549505 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ ަގވާިއދު 

 )ރައްޔިތުްނގެ ަމޖްލިސް(

  

 297.382 ރަވާިތބު ސުްނނަތް 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ (

  

  ރިވެތި އާދަ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

 891.483 ރިވާޔަތު ނުުޢމާން ވަ މަރިަޔމް 

 )0Tޞަލާޙުްއދީން، ޙުަސއިން(

  

  ރާމާމަކުނާއި ގަޑި

 )އަބޫބަކުރު، އަސްމާ(
  

  ރާީމގެ ަގމިސް 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

  ރެދަން ުފރޭތަ 

 )ޔަސްމާ(

  

 297.53 ރޯަދއާއި ބެހޭ ޒަމާނީ ބަެއއް ަމއްސަލަަތއް (އިސްލާމީ ިފޤްުޙގެ އަީލގައި)

 )ޢަބްދުލްޣަފޫުރ، އަްޙމަދު ާޝޒް (

  

 297.382 ރޭަގނުޑގެ ސުންަނތް ނަާމދުތައް 

 )ޢަލީ ،ނަޖީބް (

  

 297.63 އަަވހާަރވެަވޑަިއގަތުން  ملسو هيلع هللا ىلصރަސޫލު 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ(

  

 0T352.328214  2002ރިޔާސީ ބަާޔން 

0T)ްރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާގެ އޮީފސ( 

  

 0T352.328214  2010ރިޔާސީ ބަާޔން 

)0Tްރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާގެ އޮީފސ( 

  

ވިާދޅުވި ކަންތައްަތއް ރިޔާސީ ބަާޔނުަގއި ަސރުކާރުން ކުަރްއާވނެކަމަށް ަރއީސުލްުޖމްޫހރިއްޔާ 

2008 

352.2214 



 

 

 ރައީސުލް ުޖމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް)(

 

 ބ

 491.487 ބަހުގެ ަހމަިއގެ ތެެރއިން ގާތުަގއި، ކަީރގަިއ، ދޮުށގައި 

(  (ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤު

  

  ބިރު

 )ނަސީމް، އައިޝަތު(
  

  ބިރުވެރި ދަތުރު

 )އައިޝާ(
  

  1ބަރަވެލި ކުއްޖާ 

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(

  

  2ބަަރވެލި ކުއްޖާ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު(

  

  2ބަރަވެލި ކުއްޖާ 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު)(
  

  3ބަރަވެލި ކުއްޖާ 

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(
  

  4ބަރަވެލި ކުއްޖާ 

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(
  

  ބަކަރި ހުިއަޙއްޕާ ކުއްޖާ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

  ުމބާރާތް ބޮއްތަުކގެ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

  ބިުމގެ ބޭނުން 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

  ބްލެކް ރޯޒް

 އައިޝާ) (

  



 

 

  ބަލައިލަ ީމދަލެއް!

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު(

  

 297.2 ބޮޑުާރުޅގެ ކާރިޘާ 

  )ނަޞީމް، ާއދަމް(

  

 297.5 އެއްަވނަ ބައި  –ބޮޑެތި ފާފަތައް 

 )ޝަްމުސއްދީންއަލްޛަަހބީ، (

  

 297.5 ދެވަނަ ަބއި  –ބޮޑެތި ފާފަތައް 

 )އަލްޛަަހބީ، ޝަްމުސއްދީން(

  

 297.5 ތިންވަނަ ަބއި  –ބޮޑެތި ފާފަތައް 

)އަލްޛަަހބީ، ޝަްމުސއްދީން(  

 

 ޅ

 0T891.481008  1ޅެްނވެރިްނގެ ގުްލޒާރު "ޫނރާނީމާ" 

 )އަމީްނދީީދ، މުަޙއްަމދު(

  

 891.481008 3ޅެްނވެރިްނގެ ގުްލޒާރު "ޫނރާނީމާ" 

 )އަމީްނދީީދ، މުަޙއްަމދު(

  

 891.481 ޅެްނވެރިކަުމގެ ާވދީ 

 )ދިވެިހބަުހގެ އެކެެޑމީ(

  

 891.481 3ޅެްނވެރިޔާ 

 )ލިޔުންތެރިންގެ ގުުޅން(

 

 ކ

 297.382 ކަށު ނަމާދު 

 )ފިލިޕްސް، އަބޫ އަމީނާ ބިލާލް(

  

  ކޮން ފައިާދއެއް 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

  ކަނޑުން އެރި ވިގަނި

 )ޒާހީ(
  

ނޑުން ެއރި ިވގަނި    ކަ



 

 

 )ޒާހީ(
  

ނޑު ކަފާޅި    2ކަ

 )ޒާހީ(

  

ނޑުފަުޅގެ ޯރދި : ފުރަތަމަ ބައި   639.2 ކަ

 )މޫޞާީދދީ، ޢަލީ(

  

ނޑުގެ ސަަބބުން    ކަ

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

ޤާނޫނު: ޤާނޫުނގެ ސިފަތަކާއި، ޤާނޫުނން ލިބިދޭ ފުުރޞަުތތައް ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ 

 ދެެނގަތުން (އިނގިޭރސި ާޤނޫނާއި ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޤާނޫުނގެ އަީލގައި)

346.0220T 0T 

 )هللاރަޝީދު، ަޢބްދު (

  

ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު: ޤާނޫުނގެ ސިފަތަކާއި، ޤާނޫުނން ލިބިދޭ ފުުރޞަުތތައް 

 ާޤނޫނާއި ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޤާނޫުނގެ އަީލގައި)ދެެނގަތުން (އިނގިޭރސި 

297.382 
 

 )هللاރަޝީދު، ަޢބްދު (

  

 297.122 ފިޔަވަޅު  10ކީރިތި ޤުުރއާން ހިުތދަސްުކރާނެ 

 )ހުމާމް، ޙަޞަން ިބން އަްޙަމދު ބިން ަޙސަން (

  

 297.382 ރިތި ޤުުރއާުނގެ ޢަލީަގއި ދުޢާ ކީ

 )ފާރޫޤްهللا ޙަސަން، ަޢބްދު (

  

  ކަޅު ކޮޓަރ

 )ނަސީމް، ޢާއިޝަތު(
  

  ކަޅުކޯޓުލީ މީހާ

 )ނަސީމް، އައިޝަތު(
  

 891.481 ކާޅާއި ވާުލގެ ުއނަދގޫ : ޑިމޮކްަރީސގެ ހަލާކު

 )އިސްމާޢީްލ، އިާމދު(

  

 915.49502 ޓައިޓްލް ިއންޑެކްސް ކޮޅުމަޑުލު

 )ޅުމަޑުލު އަޮތޅު އޮީފސްކޮ(

  

 297.242 ެއއްަވނަ ބައި ކުޅަދުްނވަންތަަކމާެމދު ފިކުރުކުުރން : 

)ޔަޙްޔާ، ހާރޫން(  

  



 

 

  ކުދިންނަށް ެޖއްުސންކުރި ައޒުމީ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  ކުދިންކޮޅު 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

 297.14 ކިތާބުއްތަާހރާ 

 ( އިބްރާީހމް، ުމޙަްއަމދު)

  

 297.2112 ކިތާބުއްަތއުީޙދު 

 )ޢަބްދުލް ވަްއާޙބް، ުމޙަްއމަދު (

  

 297.382 ކިތާބުްއޞަލާތު މުޚްަތޞިރު : ކިތާުބްއޞަލާތުގެ ޚުާލސާ 

 )އިބްާރހީމް، މުަޙއްަމދު(

  

 297.246 ކުޑަކުދިންނަށްޓަަކއި ރަސޫުލބޭކަލުންގެ ާވހަކަ

 )އަޙްަމދު(

  

 297.261 ކުޑަކުދިންނަށްޓަަކއި ކެއިން ުބއިުމގެ ައދަބުަތއް 

 )ޢަބްދުލް ޙަީމދު(

  

  2އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ ކުޑަކުދިްނގެ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  3ކުޑަކުދިްނގެ އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  4ކުޑަކުދިްނގެ އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  5ކުޑަކުދިްނގެ އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  6ކުޑަކުދިްނގެ އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

 

 އ

  އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވޭ

 )އިޤްބާލް، އަޙްމަދު(
  



 

 

  އަހަެރން ހަިއވާނު ަބގީާޗއަށް ޮގސް 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  އަހަެރން ނަާމދު ކުރަެމވެ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  އަހަެރން ކާނިވަލަށް ޮގސް 

 )އަްޙމަދު ޝަފީޢު، (

  

 297.574 އަހަެރން އިސްާލމްވީ ީކއްެވ؟

 )ވޭން ޑޯރްނ، އާޯނޑް(

  

  ؟އަހަެރންގެ ނިތްުކރީަގއި ިމއީ ކޮން ލޮލެއްތަ

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު(

  

  އަހަެރންގެ އަީޤދާ : އެްއވަަނަބއި 

 )އިުދ، ޢަލީޒަ(

  

  އަހަެރން ދަތުރު ގޮސް 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  ޕާކަށް ގޮސް އަހަެރން 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  އަހިވަކާ ޖެހި އަިހވައް ާފވާނެ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  އަްޙމަުދގެ ުޤރުާއން މުާބރާތް 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

  މުަޙއްަމދު މުީނރު / އެނާާމން ރޭަތއް 

 )މުނީރު، މުަޙއްަމދު(

  

  1ކުރުވާހަކަ  30އެންމެ ނަލަ 

 )ވަހީދު، އިްބރާީޙމް(

  

 342.066205 2014އިންފޮރމޭޝަން ޮކމިޝަަނރުގެ އޮފީސް : އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 )އިންފޮރމޭޝަން ކޮިމޝަނަުރގެ އޮީފސް (

  

  އަނަދން ެއއްަވނަަބއި : ޖާޫދގެ ސަަހރު 



 

 

 )ޒާހީ(

  

  އަނަދން ެދވަނަ ަބއި : ހަރުފަ ކޯރު 

 )ޒާހީ(

  

  ދުވަސް 30އަނދިރި 

 ޝަފީއު، އަޙްމަދު)(

  

  އަނދިރީގެ ތެރެއިން

 )ނަސީމް، އައިޝަތު(
  

 364.1323 2014ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން : އަަހީރ ރިޕޯޓް -އެންޓި 

 )ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން، ިދވެިހރާްއޖެ -އެންޓި(

  

  އެރެއަށްފަހު

 )ރަޝީދު ިއްބރާހީމް(

  

  އީަރމް 

 )ޢަބްދުލްޢަނީ، ޔަޝްފާ(

  

  އިރިފުސްމެ

 )ސާޢިދު، މޫސާ(
  

 793.732 2އަރަތް 

 )އުޓް އޮފް އެިޑުއކޭޝަން، މާލެ.ނެޝަނަލް އިްނސްޓިޓި(

  

 793.732 6އަރަތް 

 )ޓިއުޓް އޮފް އެިޑުއކޭޝަން، މާލެ.ނެޝަނަލް އިްނސްޓި(

  

 891.48301 އިްބރާހީމް ޙުަސއިން މަނިުކގެ ކުުރވާހަަކތައް 

 )އަމީްނދީީދ، މުަޙއްަމދު(

  

 297.246 އިްބރާީޙމް އަލަިޙއްޞަާލމް 

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(  

  

 297.648 އަބޫ ައއްޫޔބުލް އަންާޞރީ : މާތް ައަވއްޓެރިޔާ 

 )0Tޙާމިުދ، ޢަްބދުލް ވާހިދު(

  

  އެކަނި 

 )ފް، މޫސާލަޠީ(



 

 

  

  އެކުވެރި ޖިންނި

 )ޒާހީ(
  

  އަްނހެން ކުްއޖާ އެ

 )މުނީރު، މުަޙއްަމދު(

  

  އެާއދަޔާޚިލާފު ކުެރހުން 

 )ޝަފީއު، ައޙްަމދު(

  

ސިރީ ކުލަރަންީމބަ ިއސްކަންަދރު ކައްތިރި  1އަްއސުލްޠާން ިއބްރާިހމް ިއސްކަންަދރު 

 ބަވަނަ މަހާަރދުން 

954.95 

 )ޙަްއމަުދ، ނަީސމާމު(

  

 297.246 އައްޫޔބް އަލަިޙއްޞަާލމް 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

  އެިވއްާސރަ ދަުތރު 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

  އެމަޚްލޫޤް

 )ޔަސްމާ(
  

  2އެަމޚްލޫޤު 

 )ޔަސްމާ(
  

 297.3525 އުްމރާގެ އަޅުަކމަށް ފަސޭހަ ަމގެއް 

 )ފާރޫޤްهللا ޙަސަން، ަޢބްދު (

  

 363.37805495 އަހަރުގެ ިޚދުަމތް  25: އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ެރސްިކއު ސަރިވސް 

 )ސަރިވސްއެމް.ެއން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ެރސްިކއު (

  

 891.484 އެަމއުޟޫާޢއި މިަމއުޟޫޢު: އެްއވަނަ ަބއި 

 )އަމީން، މުަޙއްަމދު(

  

  އުފަންުދަވސް 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު(

  

  އަފްރީން



 

 

 )ސަނާ(
  

796.334079549 ގެ ހަނދާނީ ފޮތް 1988ޖޫން  30-18:  1-އެފް.އޭ. ކަޕް
5 

 )އެސޯިސއޭޝަން އޮފް މޯލްިޑްވސް ފުޓްބޯލް(

  

  އުފާެވރި ުދވަހެއް 

)0T(ްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ 
  

  އެފިލާަވޅު 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

  އަަދބުެވރި ކުްއޖާ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

 297.246 އާަދމް އަލަިޙއްޞަާލމް 

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(  

  

  އަތްބުރި

 )ސާޢިދު، މޫސާ(
  

  އޭލިޔަން ދުނިޔެ: އަދީލުގެ ރަސްކަމުގައި  4އޭލިޔަން ފަނި 

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(
  

  : އާ ދިރުމެއް 5އޭލިޔަން ފަނި 

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(
  

  : ދެކޮޅުވެރި އެކުވެރިން 6އޭލިޔަން ފަނި 

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(
  

  : އާރަސްކަމުގެ ފެށުން 7އޭލިޔަން ފަނި 

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(
  

  : އާ އީޖާދުތަކެއް 8އޭލިޔަން ފަނި 

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(
  

  އޭލިއަން ގަޑި 

 )ޒާހީ(
  

 332.495495 11ނަންަބރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްިތޞާދީ ިރިވއު : ނޮެވމްަބރ 



 

 

 )މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(

  

  

 332.495495 3ނަްނބަރު  4ވޮލިއުމް – 2015އިޤްިތޞާދީ ިރިވއު : މާރޗް 

 )އޮތޯރިޓީމޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ (

  

  ކުރެހުން 23އާސާރީ 

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(

 297.36 އިސްިތޚާރާ ަނމާާދއި ެއނޫން ަބއެއް ުސންނަތް ނަާމދުތައް 

 )ނަޖީބު، ޢަލީ(

  

 297.082 އިސްލާމީ ަނޒަރަކުން އަންހެުނންގެ ޙަްއޤުތައް 

 )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންަޑރ އެްނޑް ފެިމލީ(

  

 297.57082 އަންެހނުން އިސްލާްމދީުނަގއި 

 )ޢައިޝާ، ބީ. ލެމޫ(

  

 297.27 އިސްލާްމދީުނަގއި އިްނސާނީ ަޙއްުޤތައް 

)ޢަބްދުލް ލަތީފް، މުަޙްއމަދު އިާޔޒު(  

  

 297.53 އާޝޫރަ ާޢއި ތާސޫާޢގެ ރޯދަ 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ (

  

 297.246 އީޞާ އަަލޙިްއޞަލާމް 

(  ( ޢަލީ، ޢަބްދުްއރައްާޒޤް

  

  ހަަސދަ އާޞިުފގެ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

 340.59 1އުޞޫލުލް ފިޤްހު 

 )ޢަބްދުލް ަޤއްޔޫމް، މަުއމޫން (

  

 345.420106 2014އެޓަރނީ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް : އަހަރީ ރިޕޯޓް 

0B(  (އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 

 ޢ

  ޢާރިފާއި ާރމީ 

0T(ްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ) 
  

http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2017/01/Attorney-Generals-Office-Audit-Report-Financial-Year-2013.pdf


 

 

  

 297.648 ަބއިޒަންޓީނަށް ކުރި ދަތުރު ބުން ޙުަޒއިފާ ައއްސަްހމީ هللا ޢަބްުދއް

 ޙާމިުދ، ޢަްބދުލް ވާހިދު)(

  

 297.648 ބުން ބިްޝރު : ހިތްަވރުަގަދ ފާރަވެރިޔާ هللا ޢަބްުދއް

 )0Tޙާމިުދ، ޢަްބދުލް ވާހިދު(

  

 297.648 ބުން އުްއމު ަމޚްތޫމް : ިދަދ އުފުލި ފަހުލަވާނު هللا ޢަބްުދއް

 ޙާމިުދ، ޢަްބދުލް ވާހިދު)(

  

 297.648 ބުން ަޢއްާބސް : ފުރިަހމަ ޒުވާނާ هللا ޢަބްުދއް

 

 ޙާމިުދ، ޢަްބދުލް ވާހިދު)(

 297.648 ބުން ުޢމަރު : ރަނަގޅު މީާހގެ ދަރި ރަނގަޅު ީމހާ هللا ޢަބްުދއް

 

 )0Tޙާމިުދ، ޢަްބދުލް ވާހިދު(

 297.648 ބުން މަސްޫޢދު : ޢަމަލުަގިއ އެްއގޮތް މީހާ هللا ޢަބްުދއް

 

 ޙާމިދު، ަޢބްދުލް ާވހިދު) (

 297.648 ބުން ސައިަލމް : ޢިލްމުެވިރ ހެކިވެރިޔާ هللا ޢަބްުދއް

 )0Tޙާމިުދ، ޢަްބދުލް ވާހިދު(

  

 297.648 ބުން ޖަްޙޝް ނަޚްާލއަށް ކުރި ދަތުރު هللا ޢަބްުދއް

 )0T(ޙާމިުދ، ޢަްބދުލް ވާހިދު

  

 297.648 ޢަބްުދއްަރޙްާމން ބުން ޢައުފް : ޒާިހދު މަހުޖަނު 

 )0Tޙާމިދު، ަޢބްދުލް ާވހިދު (

  

 891.481 ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިންގެ ޅެންަތއް 

 )ޙުސަިއން، ޢަްބދުްއރަީޝދު(

  

 297.2 ޢައިބަށް އެނުގާމއި ނޭނުގން ުސވާލު ުއފެދޭތޯެއވެ؟

ަވއްލީ)އްަޝރާީވ، ުމޙަްއމަދު މުތަ އަ(  

  

 297.1229 ޢައްމާ ޫސރަުތގެ ތަފްޞީރު 

 ފާޫރޤް)هللا ޙަސަން، ޢަްބދު (

  

 297.071 ޢައްދީޔާނާ : ފުަރތަމަ ތަްމީޙދު 

 )هللاޖަލާލުއްދީްނ، ޢަބްދު  (



 

 

  

 297.071 ޢައްދީޔާނާ : ދެވަނަ ަތމްީޙދު 

 )هللاޖަލާލުއްދީްނ، ޢަބްދު  (

  

 297.261 ޣާފިލުބަލީގެ ފަުރވާ 

 )ނަޖީބު، ޢަލީ(

 

 ވ

  ވަކިތަކެއްގެ ދަށުގައިވަކިނުވެވުނުނަމަ... : ރުޅިވެރި 

 )ޤާސިމް، މުޙައްމަދު(
  

  ވަިއގެ ފަިއދާ 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

  ވެއްޓުނު ހިލަޮކޅު 

 )ޝަފީއު، ައޙްަމދު(

  

  ވެްއޖެ ފަރިަތއެއް ނުފިލާނެ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ޫނނެވެ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  ޖަާވހިރު ވިުދން ނެތް 

 )ޒާހީ(

  

 297.382 ވިތުރި ަނމާދު 

 )އުޘްމާން، هللاޢަބްދު(

  

 297.382 ވިތުރި ަނމާުދގެ ފަިއދާ 

 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ(

  

  ރުފިޔާ 10ވެއްޓިަފއި އޮތް 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

 

 މ

 297.246 އަލައިިހއްސަާލމް هللا މުަޙއްަމދު ޞައްލަ

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(  



 

 

  

 954.95 ތާީރޚް ީދބާަމޙަލް (ދިެވހިާރއްޭޖގެ ތާީރޚް ކުރުކޮށް)މުޚްަތޞަރު 

 )ލުޠުފީ، މުޙަްއމަދު އިްބރާހިމް(

  

  މުށި ކުކުޅު

 )އަބޫބަކުރު، އަސްމާ(
  

ނޑުުފރޭތަ    މިންހާާޖއި ކަ

 )ޒާހީ(
  

 954.95 މިނިަވން ިދވެހިާރއްޖެ 

 )މުޙަްއމަުދ، ނަީސމާ(

  

މުނާަސބަުތގައި ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ ަޤއުމާ ުމޚާަތބް ކުރަްއވާ ެދއްކެވި މިނިަވން ުދވަހުގެ 

 ވާހަކަފުޅު 

394.26 

 ): ޢަބްދުލްޤައްޫޔމް) U)1978-2008ދިވެިހރާްއޖެ. ރަީއސުލްުޖމްހޫިރއްޔާ (

  

 370.69549505 2014މިނިސްްޓރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން : އަަހރު ރިޕޯޓް 

 )މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން (

  

  މުނިޔާގެ ނަސޭޙަތް

 )އަބޫބަކުރު، އަސްމާ(
  

 297.23 މަރު 

 )ޔަޙްޔާ، ހާރޫން (

  

 297.23 މަރު 

 )ްބދުލްުމޙްޞިން ިބން ުމޙަްއމަދު އަލްޤާިސމް، އަ (

  

  : މަުރވާރުލު ަޙީޤޤަތް  6މަުރވާރުލު 

 )ޝަފީއު، ައޙްަމދު(

  

  މާަބގީޗާ 

 )އަބޫބަުކރު، އަްސމާ(

  

  ކޮންކަެމއް؟މިައދު 

)0Tްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ( 
  

  މޭވާ ަދނުޑަގއި 



 

 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

  މާމަކުނުދޫ ބޮޑުޢީސަގެ ވާހަކަ

 )އަފީފުއްދީން، ޙުސައިން(
  

 297.14 ގެ ޙުކުމްުފޅުތަކަށް ޢަމަލުކުުރން هللاމާތް

)ޞަމީރު ިއބްާރހީމް، އަްޙމަދު(  

  

  ވޮިޑގެްނވެެއވެ هللا މާތް 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  މަލިކު ބީފާނު 

 )ސަލީމް، ުމޙަްއމަދު(

  

  މަލާމާުތގެ ނަތީޖާ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

 378.5495 މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔުިނވަރސިޓީ : އަހަރީ ިރޕޯޓް

 )މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔުިނވަރސިޓީ(

  

 336.205 2014މޯލްޑިްވސް އިންލޭްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ: އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 )އިންލޭންޑް ރެެވނިއު ޮއތޯިރޓީ މޯލްޑިްވސް(

  

 336.205 2013މޯލްޑިްވސް އިންލޭްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ: އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 )ސް އިންލޭންޑް ރެެވނިއު ޮއތޯިރޓީމޯލްޑިވް (

  

  މަުގމަތިން ފެނުނު ގާަގނޑު 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

 362.2917 ސަާލމަތްުކރުން : ބެލެިނވެރިްނގެ ައތްމަތީ ފޮތް މަސްުތވާ ތަކެތިން ަދރިފުޅު 

 )ނާޒް، ޢައިޝަތު ޢަލީ(

  

  މިޝްކާ

 )ޝަފީއު، އަޙްމަދު(
  

 297.246 މޫޞާ އަަލޙިއްޞަާލމް 

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(  

  

 891.48301 2މަޑުލު ަވޙީުދގެ ކުުރވާހަކަތައް 



 

 

 )ވަީޙދު، ުމޙަްއމަދު(

 

 ފ

  ކަތުރުފެންކަފާ 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

 631.585 2ފެނުަގއި ގަްސހެްއދުން 

 .)ޓިއުޓް އޮފް އެިޑުއކޭޝަން، މާލެނެޝަނަލް އިްނސްޓި(

  

  ފާރަވެރި ޖިންނި

 )ޒާހީ(
  

  ފޯރިަގދަ ފުޓްބޯޅަ މެޗް 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

  13ފަޅުގެ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު(

  

  ޤަބުރުފަޅުގެއިން ފެނުނު 

 )ޒާހީ(
  

 297.5 ފާފައިގެ އަަސރުތައް 

 )ނަޖީބު، ޢަލީ(

  

 297.5 ފާފަތައް ފުއްަސވާ ކަންަތއްތައް އަދި ެހޔޮ ޢަމަލުތަކަށް ލިބެނިވި ޘަާވބު 

 )އަތާ، ޢަްބދުލް ޤާިދރު ައޙްަމދު(

  

  ފީލުބާަގއިގެ މީހުްނގެ ވާހަކަ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

  ފަސް ކޮވެލި 

0T) ،ީޢަބްދުއްރައްޒާޤް)ޢަލ 
  

  ފަސް އިނގިލި އެްއަވރެއް ުނވާނެ 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  
 398.2 ފިޔޯރީ ރަްނގަސް 

)އަިއމިނަތު، هللاޢަބްދު(  

 



 

 

 ދ

  ދަހި މީދާ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

  ދުށުމަށް އެދި 

 )ޒާހީ(
  

  ދޮންބީާފނު ވާހަކަ 

 )ޞަލާޙުްއދީން، ޙުަސއިން (

  

  ކުރި ދަތުރުދުނިޔެއަށް ޕަރީން 

 )ޒާހީ(
  

  ދޫިރއަން 

 )ޒާހީ(
  

  ދިިރއުުޅމުގެ ރަހަަތއް 

 )ވަީޙދު، ުމޙަްއމަދު(

  

  ދެބޯ ަހރުފަ

 ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

 297.246 ދާޫއދު އަލަިޙއްޞަާލމް 

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(  

  

  ދައްަތއާއި ޮކއްކޮ މަަސއްކަތް ަދސްކުަރނީ

 ައއިމިަނތު)އިބްާރީޙމް، (

  

  ދައްަތގެ ލޯބި ލޯބި ކަުޅބުޅާ 

 އިބްާރީޙމް، ައއިމިަނތު)(

  

 297.36 ދެޢީދު ދެ ަނމާދު 

(  (ނަޖީބު، ޢަލީ

  

އަށް  1/2002ދިވެިހާރއްޭޖގެ ބިާމބެހޭ ޤާނޫާނއި ެއޤާޫނނުގެ ދަުށން ހަދާަފއިވާ ޤަާވއިުދތައް (

 ގެެނވުނު ފުރަަތމަ އިޞްާލޙްތަކާއެކު)

346.0430263 

 )އުިސންގ އެންޑް އެންވަަޔރަަމްނޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެެފާއރޒް، ެއންޑް ހަ(

  

 372.21ދިވެިހާރއްޭޖގެ މަަދރުސީ ތަޢުީލމުގެ ޤަުއމީ މަންަހޖުގެ ަފއުންޑޭަޝން ސްޓޭްޖގެ ޤަުއމީ 



 

 

  މުަޤއްަރރު 

 )ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިުޔކޭޝަން (

  

 315.495 1983ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ިޑވޮލޮޕްމަންޓް)މިނިސްޓްރީ އޮފް (
  

 315.495 1985ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ިޑވޮލޮޕްމަންޓް (

  

 315.495 1986އަަހރީ ފޮތް ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ 

 )0T(މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ެއންަވއިަރމަންޓް

  

 315.495 1984ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 )0Tމިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ިޑވޮލޮޕްމަންޓް(
  

 315.495 2000ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 )0Tމިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހިުއމަްނ ރިސޯަސސް އެްނޑް އެްނވަިއރަަމންޓް(
  

 315.495 2001ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 )0Tމިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ިޑވޮލޮޕްމަންޓް(
  

 315.495 2006ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 )0Tއޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ެއންަވއިަރމަންޓްމިނިސްޓްރީ (

  

 378.549505 2012ވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ : އަހަރީ ިރޕޯޓް ދި

 )ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޤަުއމީ ޔުިނވަރސިޓީ(

  

ދިވެިހބަުހގެ ަމއިަގނޑު ަބއިތަުކގެ ތެެރިއން ނަންއިުތރު (ތަމްީރނުތަކާއި ަޖާވބުަތކާއެކު) : 

 1ލެވެލް 

491.487 

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤު(  

  

 372.242 ދިވެިހބަުހގެ ލަފުޒުގެ ޢިލްުމގެ ތެެރއިން ލަފްޒު ފުރޮޅުން (ޑެިރވޭަޝން)

 )ޢަފީފް، ޢަޒީޒާ(

  

 491.489 1ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 )ޝަރީފް، އަްހމަދު(

  

 0T491.489  2ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 )ޝަރީފް، އަްހމަދު(



 

 

  

 0T491.489  3ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 )ޝަރީފް، އަްހމަދު(

  

 0T491.489  4ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 )ޝަރީފް، އަްހމަދު(

  

 0T491.489  5ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 )ޝަރީފް، އަްހމަދު(

  

 0T491.489  6ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 )ޝަރީފް، އަްހމަދު(

  

 380.1065495 ދިވެހި ވިޔަފާރި 

 )މުޙަްއމަުދ، ނަީސމާ (

  

 620.125495 ދިވެހި ލަކުޑި 

 )މޫޞާީދދީ، ޢަލީ(

  

 342.06802632 ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިްސގެ ަޤވާިއދު 

 )ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިޝަން(

  

  ދަތުރު

 )އަބޫބަކުރު، އަސްމާ(

  

 808.3 ދިުގވާހަކަ ލިޔުމަށް ކުރު ަމެގއް 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤު(

  

  ދާސްތާން

 )އިޤްބާލް، އަޙްމަދު(
  

  ދިޔޯ 

 )ުމޙަްއމަދުސަލީމް، (

 

 ތ

  ތިން ކުދިންާނއި ތިން ކުކުޅު ިބސް 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

 954.95 ތާރީޚް ދީބާ ަމޙަލް" ާއއި ބެހޭ ިދރާސާ "



 

 

 )ލުޠުފީ، މުޙަްއމަދު އިްބރާހިމް(

  

 954.95 ތާރީުޚގެ ތެެރއިން ިދވެިހރާްއޖެ 

 )އިބްާރހީމް، ާޢމިނަތު(

  

 297.382 ތަރާީވޙް ނަާމދު 

 )ޢަލީނަޖީބް، (

  

 418.02 ތަރުަޖމާކުރުން 

 )ދިވެިހބަުހގެ އެކެެޑމީ(

  

  ތޫފާން

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

  ތަފާތު

 )ނަދީމް، އަޙްމަދު(
  

 297.1226 ތަފްޞީރު ޢިލްމު 

(  (ރިޔާޒް، ިއސްމާޢީލް

  

 297.1226 ތަފްޞީރު ޢިލްމު 

 (ރިޔާޒް، ިއސްމާޢީލް)

 

  ތެދުެވރި ކުްއޖާ 

 )އަްޙމަދު ޝަފީޢު، (

  

  ތެދުެވރި ފަހުދު 

 )ޒާހީ(
  

  ތަސްނީާމއި ަޖވާިހރު 

 )އިުދ، ޢަލީޒަ(

  

 297.382 ތަސްީބޙަ ނަާމދު 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ(

 

 ލ

  ލީނާއާއި ާޢއިޝާ 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  



 

 

  ލޯބިާވވަރު ބުނަން ހާދަ ބޭނުްނެވއޭ...

 )އިްޤބާލް، ައޙްަމދު(

  

  ލޭބޯ ދައިތަ

 )ޒާހީ(
  

  ލޯބީގެ ޫނރު 

 )އިބްާރީޙމް، ުމޚްތާރު(

  

  ލައުންޗިންގ

 )އިބްރާހިމް، އާމިނަތު(
  

 297.246 ލޫތު އަލަޙިްއޞަލާމް 

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(  

 

 ގ

 297.217 ގެިއން ޖިންނި ުދރުކުުރން 

 )އައްޝަަހވީ، ަމޖްދީ މުަޙއްަމދު (

  

  ގިދާފް 

 )ޒާހީ(

  

  ގޮތް ނޭނގޭ ތިން މަރު 

 )ޒާހީ(
 

 ޤ

 297.38 ޤުުރއާނުން ޮހވާލެވިަފިއވާ ބަެއއް ދުޢާަތއް 

 )ޔަޙްޔާ، ހާރޫން(

  

 297.38 ޤުުރއާނުން ޮހވާލެވިަފިއވާ ބަެއއް ދުޢާަތއް 

 )ޔަޙްޔާ، ހާރޫން(

  

 297.071 ޤުުރއާާނއި ސުންނަުތން ތިާބގެ ޢަީޤދާ ލިބިގަްނނާެށވެ 

 ަޙސަން)ހުމާމް، ޙަޞަން ބިން ައޙްަމދު ބިން (

  

 297.38 ޤުުރއާުނގެ ޢަލީގައި ދުޢާކުރުން 

 )ޔަޙްޔާ، ހާރޫން(

  

 297.63 ޤަުބރުފުޅު ވަގަށް ަނގަން އުޅުން 



 

 

 )0Tނަޞީމް، ާއދަމް(

  

 929.815495 2015ޤަުއމީ އިާނމާއި ޚާްއޞަ އިާނމް 

 )ރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާގެ އޮީފސް(

  

 297.23 ޤިޔާމަުތގެ ޒަލްޒަލާ 

 )ހާރޫން ޔަޙްޔާ، (

 

 ސ

  ސަހަރާ 

 )މުނީރު، މުަޙއްަމދު(

  

  ސަހަރު ދެޔޯ

 )ޒާހީ(
  

 297.382 1ސުންނަތް ަނމާދުަތއް 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ (

  

 297.382 2ސުންނަތް ަނމާދުަތއް 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ(

  

 297.382 3ސުންނަތް ަނމާދުަތއް 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ(

 297.382 4ސުންނަތް ަނމާދުަތއް 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ(

  

 297.53 ސުންނަތް ޯރދަ : ެއއްަވނަަބއި 

 )ނަޖީބު، ޢަލީ (

  

 297.2 ސުނާމީ އާ ުގޅިފަިއވާ ފުންހިތާމަ 

  )ނަޞީމް، ާއދަމް(

  

  ސަންިދއަ : ރަިނސަްނދިޔަިއގެ ނިުމން 

 )ހީން، ޙަަޞންޒަ(

  

0T ް0ސަރުކާރު މުަވއްޒިުފންން ހިްނގާ ތަމްީރން ޕްރޮްގރާމްަތއT2006 324.2 

)0Tްޔޫޝަޢު، ޔޫސުފ( 

  

0T ް0ސަރުކާރު މުަވއްޒިުފންން ހިްނގާ ތަމްީރން ޕްރޮްގރާމްަތއT2006 331.2592 

0T) ްޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްެރއިނިްނގ ުގރޫޕ( 



 

 

  

0T ް0ސަރުކާރު މުަވއްޒިުފންން ހިްނގާ ތަމްީރން ޕްރޮްގރާމްަތއT2007 331.2592 

0T)ްޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްެރއިނިްނގ އިްނސްޓިޓިއުޓ( 

  
 352.63095495 ސަރުކާުރގެ ުމަވއްޒަފުންާނބެހޭ ކަންަތްއތައް ހިންުގުމގެ ަގވާިއދު 

 )ރައީސުލްުޖމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް (

  

 352.63 ސަރުކާރު މުަވއްޒަުފންގެ ިޚްދމަތުގެ ފެްނވަރު ބެުލމާެބހޭ އަތްމަތީ ފޮތް 

 )ރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާގެ އޮީފސް(

  

ަފއިސާ ބެލެެހއްުޓމާއި، ޭހދަކުުރމާއި ިހސާބުަތއް ލިޔެބެލެެހއްޓުުމގެ ސަރުކާުރގެ ުމދަލާއި 

 ޤަާވއިދު 

352.425 

 )0Tއޮޑިޓް އޮފީސް(
  

 297.122 ސައިްނުސގެ މީޒާުނަގއި ޤުުރއާން 

 )ނައިކް، ޒާކިރު (

  

  ސައްތަ އިން ސައްތަ

 )އިބްރާހިމް، އާމިނަތު(
  

 297.23 ސުަވރުެގއަށް ެދވޭނެ ަމގު 

 )ޢަލީނަޖީބް، (

  

 352.6306 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން : އަހަީރ ރިޕޯޓް

 )ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިޝަން(

  

  ސަަމރުގަްނދު 

 )ޒާހީ(
  

  ސަާމގެ ބޫޓް 

 )ޝަފީޢު، އަްޙމަދު (

  

 297.246 އަލަިއހިްއސަލާމް ސުލައިާމން 

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(  

  

 954.95 ސިޔާސީ ކެންަސރު 

 )ޢަލީޞާީދދީ، މޫ(

 

 ޝ



 

 

  ޝަހީާމއި ބަިއސްކަލް 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

  ޝާނާއި ޫނރު ާއއި ަގވަރުަނރު 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

  

 297.27 ޝަރީައތުަގއިވާ ފިުތރީ ަޙއްޤުަތއް 

 )އަލް އުޘައިިމން، ުމޙަްއމަދު އިްބނު ޞާލިޙް(

  

 342.5495 6.1ޝަރީޢަތް ކުުރމާބެޭހގޮތުން ެހދިފަިއވާ ަޤވާިއދު 

 )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްިޓސް(

  

 297.53 ޝަޢުބާން މަުހގެ ުސންނަތް ޯރދަ 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ (

  

 297.246 އަލައިިހއްސަާލމް ޝުޢައިބް 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

  

 891.481 ޝުޢާޢެ އުީމދު: ިދވެހި ތަުރޖަމާ ާއއި ޝަރަޙަ 

 )އިްޤބާލް، ޢައްލާމާ ުމަޙއްަމދު(

 

 ޞ

 297.124 ވަނަ ަބއި  5މުސްިލމްގެ ިދވެހި ަތރުަޖމާާއިއ ޝަރަހަ ؛ ޞަީޙޙް 

 ( އަލް ޙައްާޖޖް، ުމސްލިމް ިއބްނު)

  

 297.246 އަލަިއހިްއސަލާމް ޞާލިޙް 

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

 

 ޟ

 297.382 ޟުހާ ނަާމދު 

 )އުްޘމާން ، هللا ޢަބްދު(

  

 297.382 ޟުޙާ ނަާމުދގެ މާތްކަން 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ(

  

 297.382 ޟަރޫރީ ބޭނުެމއް ޖެުހމުން ކުރާ ަނމާދު 

 )ނަޖީބް، ޢަލީ(

 

ވަނަ އަހަރު ދިވެިހާރއްޭޖގައި ިހންގުނު  2013:  ޑިމޮކްަރސީ ހަތަރު ައނޮގޅި ެއްއގައި 

 ޑިމޮކްަރސީ ސާރޭވގެ ނަތީޖާ 

321.8 



 

 

0T)ްރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާގެ އޮީފސ( 

 

 ޒ

 354.570T ަޢމަލުކުާރ ޢުޞޫލުތަކަކީ ކޮބާ؟ޒިންާމދާރު ަމްސވެރިކަެމްއގައި 

 )މެރިން ިރސާރޗް ސެންޓަރ(

  

 297.246 އަލައިިހއްސަާލމް ޒަކަރިއްޔާ 

(  ( ޢަލީ، ޢަބްދުްއރައްާޒޤް

  

 297.54 7ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

 )އިސްލާމީ ކަންތަާކބެހޭ އެްނމެމަތީ މަްޖލިސް(

  

 297.54 11ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

 )ބު ޢަބްދުްއަރޙްމާްނ، ޝުޢައި (

  

 297.54 12ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

 )އިސްލާމީ ކަންތަާކބެހޭ އެްނމެމަތީ މަްޖލިސް(

  

 297.54 14ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

 )އިސްލާމީ ކަންތަާކބެހޭ އެްނމެމަތީ މަްޖލިސް(

  

 297.54 16ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

 )އެްނމެމަތީ މަްޖލިސްއިސްލާމީ ކަންތަާކބެހޭ (

  

  ޒައިަނބުގެ އާފަލު 

 )ޒައިުދ، ޢަލީ(

 

 ޓ

ނޑުަވރު    ޓާމައިޓުގެ ގަ

 )ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(

 

 ޔ

 297.246 އަަލއިހިްއސަލާމް ޔޫނުސް 

)ޢަލީ، ޢަބްދުްއރަްއޒާޤް(  

  

  ޔާރު މިަވނީ ލޯތްބޭ...

 )ޔަސްމާ(
 



 

 

 ޕ

 372.21 2015ފޮތް ޕްރީސްކޫލް ުމވަްއޒިފުްނގެ އަތްަމތީ 

 )ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިުޔކޭޝަން (

  

 954.95 ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިެވހިާރއްޖެ 

 )އިސްމާޢިލް ީދދީ، މުަޙއްަމދު(

  

  ޕިކަޕު ދުއްވާ މީހާ 

)0Tްޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤ( 
  

 363.2060T 0T 2008ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން : ައހަރީ ރިޕޯޓް 

 )ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން(

 

 363.206 2009ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން : ައހަރީ ރިޕޯޓް 

 )ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން(

 

 363.206 2011ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން : ައހަރީ ރިޕޯޓް 

 )ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން(

 

 363.2060T 0T 2012ކޮިމޝަން : ައހަރީ ރިޕޯޓް ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ 

 )ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން(

  

 363.206 2013 ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން : ައހަރީ ރިޕޯޓް

 )ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން(

  

 363.206 2014ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން : ައހަރީ ރިޕޯޓް 

 )އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝންޕޮލިސް (

 

 ޖ

 641.81 ޖުޭވގެ ީމރުކާނާ : ރިަހއިގެ ާބވަތްަތއް 

 )ވަޖުީދ، ުޖވޭރިޔާ(

  

 641.86 ޖުޭވގެ ީމރުކާނާ : ރިަހއިގެ ާބވަތްަތއް 

 )ވަޖުީދ، ުޖވޭރިޔާ(

 

 641.82 ޖުޭވގެ ީމރުކާނާ : ބަުތގެ ާބވަތްތައް 

 )ވަޖުީދ، ުޖވޭރިޔާ(

 

 641.5 ހެދިާކގެ ާބވަްތތައް  ޖުޭވގެ ީމރުކާނާ : ކުޅި



 

 

 )ވަޖުީދ، ުޖވޭރިޔާ( 

  

 641.5 ޖުޭވގެ ީމރުކާނާ : ފޮނިކާެއއްޗެީހގެ ބާަވތްތައް 

 )ވަޖުީދ، ުޖވޭރިޔާ(

  

ޖުމްޫހރީ ުދވަހުގެ މުނާަސބަުތގައި ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ ަޤއުމާ ުމޚާަތބް ކުރަްއވާ ެދއްކެވި 

 ވާހަކަފުޅު 

394.26 

 U): ޢަބްދުލްަޤއްޔޫމް) U)1978-2008ދިވެިހރާްއޖެ.ަރއީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާ (

  

  ޖާޫދގެ ާބރުތައް 

 )ޒާހީ(
  

  ޖާޫދގެ އަނގޮޓި 

 )ޒާހީ(

  

  ޖާޫދގެ ފިހި 

 )ޒާހީ(



 

 

ފާރޫޤް هللا ޙަސަން، ޢަބްދު   

 297.1229 ޢައްމާ ސޫރަތުގެ ތަފްީޞރު    

 297.3525 އިސްލާމްދީުނަގއި އިްނސާނީ ަޙްއުޤތައް    

 297.3525 އުމްރާގެ އަޅުަކމަށް ފަސޭހަ ަމެގއް    

 297.382 ރިތި ޤުރުއާުނގެ ޢަލީަގއި ދުޢާ ކީ   

 297.577 ަނމޫނާ ޢާއިލާެއއް ނަބަވީ ސީރަުތގެ އަީލގައި    

 297.63 ނަބަވީ ސީރަާތއި ިމޒަމާުނގެ ަމްއސަލަތައް    

  

  ޙާމިދު، ޢަބްދުލް ވާހިދު 

 297.648 ުބން މަސްޫޢދު : ޢަމަުލގައި އެްއގޮތް މީހާ هللا ޢަބްދުއް   

 297.648 ުބން ޙުަޒއިފާ ައއްސަްހމީ ބަިއޒަންޓީނަށް ކުރި ަދތުރު هللا ޢަބްދުއް   

 297.648 ުބން އުްއމު ަމޚްތޫމް : ދިދަ އުފުލި ފަހުލަާވނު  هللاޢަބްދުއް   

 297.648 ުބން ޢައްާބސް : ފުރިަހމަ ޒުވާނާ هللا ޢަބްދުއް   

 297.648 ުބން ބިްޝރު : ހިތްަވރުަގދަ ފާަރވެރިޔާ هللا ޢަބްދުއް   

 297.648 ުބން ސައިަލމް : ޢިލްުމވެރި ހެިކވެރިޔާ هللا ޢަބްދުއް   

 297.648 އަންާޞރީ : މާތް އަަވއްޓެރިޔާ އަބޫ އައްޫޔބުލް    

 297.648 ުބން ޖަްޙޝް ނަޚްާލއަްށ ކުރި ދަތުރު هللا ޢަބްދުއް   

 297.648 ުބން ޢުމަރު : ަރނަގުޅ މީހާގެ ަދރި ރަނަގޅު މީހާ هللا ޢަބްދުއް   

 297.648 ޢަބްދުއްަރޙްާމން ބުން ޢައުފް : ޒާިހދު މަހުަޖނު    

  

  

 އަޙްމަދު ބިން ޙަސަން ހުމާމް، ޙަޞަން ބިން 

 297.071 ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ތިބާގެ ޢަޤީދާ ލިބިގަންނާށެވެ   

 297.122 ފިޔަވަޅު 10ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާނެ    

  

  ޙުަސއިން، ަޢބްުދއްަރޝީދު 

 891.481    ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިްނގެ ޅެންަތއް    

އިންޑެކްސް އޯތަރ   



 ނައިކް، ޒާކިރު 

 297.122 މީޒާނުގައި ޤުރުއާން ސައިންސުގެ    

  

  ނަދީމް، އަޙްމަދު

 ތަފާތު    
 

  

  ނަސީމް، އައިޝަތު

 ބިރު   
 

 ކަޅު ކޮޓަރި   
 

 އަނދިރީގެ ތެރެއިން   
 

  ކަޅުކޯޓުލީ މީހާ   

  

 ނަޞީމް، އާދަމް 

 297.2 ސުނާމީ އާ ުގޅިފަިއވާ ފުންހިާތމަ    

 297.2 ބޮޑުރާުޅގެ ކާރިޘާ    

 297.63 ޤަބުރުފުޅު ވަަގށް ނަގަން އުުޅން    

 954.95 މިިނވަން ިދވެހިާރއްޖެ    

  

 ނަޖީބު، ޢަލީ 

 297.211 އަށް ބިރުވެިތވުން هللا    

 297.23 ސުވަރުެގއަށް ެދވޭނެ މަގު    

 297.261 ޣާފިލުބަލީގެ ފަރުވާ    

 297.36 ދެޢީދު ދެ ނަމާދު    

 297.36 ސުންނަތް ނަާމދުަތއް އިސްތިޚާރާ ަނމާާދއި ެއނޫން ަބއެްއ    

ނުޑގެ ސުްނނަތް ނަާމދުތައް      297.382 ރޭގަ

 297.382 ޟުޙާ ނަމާުދގެ މާތްކަން    

 297.382 ޟަރޫރީ ބޭނުެމއް ޖެުހމުން ކުރާ ަނމާދު    

 297.382 ރަވާތިބު ސުްނނަތް    

 297.382 1ސުންނަތް ނަމާދުަތއް     

 297.382 2ސުންނަތް ނަމާދުަތއް     



 297.382 3ސުންނަތް ނަމާދުަތއް     

 297.382 4ސުންނަތް ނަމާދުަތއް     

 297.382 ވިތުރި ނަމާުދގެ ފަިއދާ     

 297.382 ތަސްބީޙަ ނަާމދު     

 297.382 ތަރާވީޙް ނަާމދު     

 297.5 ފާފައިގެ އަސަރުަތއް     

 297.53 ސުންނަތް ރޯދަ : އެްއވަަނަބއި     

 297.53 ތާސޫޢާގެ ރޯދަ އާޝޫރަ ޢާއި     

 297.53 ޝަޢުބާން މަހުގެ ސުްނނަތް ޯރދަ     

 297.63 އަވަާހަރވެވަަޑިއަގތުން ملسو هيلع هللا ىلصރަސޫލު     

  

  ނާޒް، ޢައިޝަތު ޢަލީ 

 0T362.2917  މަސްތުވާ ތަކެތިން ަދރިފުޅު ސަލާަމތްކުރުން : ބެލެިނވެރިްނގެ ައތްމަތީ ފޮތް    

  

 هللاރަޝީދު، ޢަބްދު 

  ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނު: ާޤޫނނުގެ ސިފަތަާކއި، ާޤނޫނުން ލިިބދޭ     

          ފުރުޞަތުަތއް ދެެނގަތުން (އިނިގރޭސި ޤާނޫާނއި ިދވެހިާރއްޭޖގެ ާޤނޫުނގެ

 އަލީަގއި)

 0T346.0220T 0T 

  

  ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

  އެރެއަށްފަހު   

  

  ރިޔާޒް، އިސްމާޢީލް 

 297.1226 ތަފްޞީރު ޢިލްމު   

 297.1226 ތަފްޞީރު ޢިލްމު   

 297.382 ނަމާދުކުރުުމަގއި ތަނބުތަުކގެ ތެޭރަގއި ސަފު ހެުދމުގެ ޙުކުމް    

  

  ބިން هللا ބާޒް، ޢަބްދުލް އަޒީޒް ބިން ޢަބްދު 

 297.5 ނަބަވީ ސީރަުތގެ އަީލގައި ަނމޫނާ ޢާއިލާެއއް    

  

 އަޙްމަދު 



 297.246 ރަސޫލުބޭކަުލންގެ ވާހަކަ ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި     

  

 އަޙްމަދު، ޢަލީ ފަޙްމީ 

 320.95495 ސުވާދީބު : ިދވެހިްނނާއި ިއނިގޭރސީންގެ ޯކޅުން     

  

  އަޙްމަދު، ޝިމްލާ 

  ނަސީބު ކޫޕަން    

  

  އަބޫބަކުރު، އަސްމާ

  ދަތުރު    

  ހަދިޔާފޮށި    

  ޖާދޫގެ މޭވާ    

  މާބަގީޗާ     

  މުނިޔާގެ ނަސޭޙަތް    

  މުށި ކުކުޅު    

  ނީޒާގެ ހުވަފެން    

  ނުހާ     

  ރާމާމަކުނާއި ގަޑި    

  

 ޢަބްދުލް ޙަމީދު 

ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ކެއިން ުބއިުމގެ ައދަބުަތއް        

  

 އައިޝާ
     ބިރުވެރި ދަތުރު    

 

    ބްލެކް ރޯޒް    

  

  ޢައިޝާ، ބީ. ލެމޫ 

 82570.297  އިސްލާމްދީުނގައި އަންހެުނން    

  

 އުޘްމާން ، هللاޢަބްދު



 297.382     ވިތުރި ނަމާދު 

  

  ޢަބްދުލްޢަނީ، ޔަޝްފާ 

       އީރަމް

  

 ޢަބްދުލް ވައްޙާބް، މުޙައްމަދު 

 297.2112 ކިތާބުއްތަުއޙީދު    

  

 ޢަބްދުލް ލަތީފް، މުޙައްމަދު އިޔާޒު 

 297.27 އިްނސާނީ ަޙްއުޤތައް އިސްލާމްދީުނަގއި    

  

  ޢަބްދުލްޣަފޫރު، އަޙްމަދު ޝާޒް 

 297.53 ރޯދައާއި ބެހޭ ޒަާމނީ ބަެއއް ަމްއސަލަތައް (ިއސްލާމީ ފިްޤުޙގެ އަލީަގއި)   

  

 ބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޝުޢައި

 297.54 11ޒަކާތުގެ އަަޙއްިމއްޔަތު    

  

  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މައުމޫން 

 297.63 وسلم عليه هللا صلىޚާތިމުއްަނބިއްީޔނަ މުަޙއްަމދު    

 340.59 1އުޞޫލުލް ފިޤްހު    

  

އައިމިނަތު ، هللاޢަބްދު   

 398.2 ފިޔޯރީ ރަްނގަސް    

  

  ޢައިޝާ، ބީ. ލެމޫ 

 82570.297  އިސްލާމްދީުނގައި އަންހެުނން    

  

 އައްޝަހަވީ، މަޖްދީ މުޙައްމަދު 

 297.217 ދުރުުކރުން ގެއިން ޖިންނި    

  



 އްޝަރާވީ، މުޙައްމަދު މުތަވައްލީ އަ

 297.2 ޢައިބަށް އެނގުާމއި ނޭނގުން ުސާވލު އުފެދޭތޯެއވެ؟   

  

  އަމީންދީދީ، މުޙައްމަދު 

 891.481008 1ނީމާ" ޅެންވެރިްނގެ ގުްލޒާރު "ޫނރާ   

 0T891.481008  3ޅެންވެރިްނގެ ގުްލޒާރު "ޫނރާނީމާ"    

 891.48301  އިބްރާހީމް ޙުަސއިން ަމނިކުގެ ކުުރވާހަކަތައް    

 891.484 އެމައުޟޫާޢއި މިަމއުޟޫޢު: އެްއވަަނ ބައި    

  

  އިޤްބާލް، ޢައްލާމާ މުޙައްމަދު 

 891.481 ޝުޢާޢެ އުީމދު: ިދވެހި ތަުރޖަމާ ާއއި ޝަަރޙަ    

  

  ޢަފީފް، ޢަޒީޒާ 

 372.242 ެތރެއިން ލަފްޒު ފުޮރޅުން (ޑެިރވޭަޝން)ދިވެހިބަުހގެ ލަފުޒުގެ ޢިލްުމގެ     

  

  އަފީފުއްދީން، ޙުސައިން

  މާމަކުނުދޫ ބޮޑުޢީސަގެ ވާހަކަ    

  

 އަތާ، ޢަބްދުލް ޤާދިރު އަޙްމަދު 

 297.5 ފާފަތައް ފުއްސަވާ ކަންތަްއތައް ައދި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށް ލިބެިނވި ޘަވާބު     

  

 އަލް ޙައްޖާޖް، މުސްލިމް އިބްނު 

 297.124 ވަނަ ބައި  5ޞަޙީޙް މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއާއި ޝަރަހަ ؛    

  

 އަލްޛަހަބީ، ޝަމްސުއްދީން 

 297.5 އެއްަވނަ ަބއި  –ބޮޑެތި ފާފަތައް    

 297.5 ދެވަނަ ަބއި  –ބޮޑެތި ފާފަތައް    

 297.5 ތިންވަނަ ަބއި  –ބޮޑެތި ފާފަތައް    

  

 އަލް އުޘައިމިން، މުޙައްމަދު އިބްނު ޞާލިޙް 



 297.27 ޝަރީއަތުަގިއވާ ފިތުރީ ަޙއްުޤތައް    

  

 ތައިމީ، މުޙައްމަދު ބިން ޞުލައިމާން އަލް 

 297.2 ޤަާވއިދު  4އުޞޫލާއި ޭއގެ ދަލީލު ައދި  3   

  

 އަލްޤާސިމް، އަބްދުލްމުޙްޞިން ބިން މުޙައްމަދު 

 297.23 ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމަތްަތއް    

 

 ޢަލީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

 297.246 އާަދމް އަލަިޙއްޞަާލމް 

 297.246 އައްޫޔބް އަލަިޙއްޞަާލމް 

 297.246 ދާޫއދު އަލަިޙއްޞަާލމް 

 297.246 އީޞާ އަަލޙިްއޞަލާމް 

 297.246 ހޫދު އަލަިޙއްޞަާލމް 

 297.246 އިްބރާީޙމް އަލަިޙއްޞަާލމް 

އަަލޙިއްޞަާލމް މޫޞާ   297.246 

 297.246 ލޫތު އަލަޙިްއޞަލާމް 

 297.246 ނޫޙް އަަލއިހިްއސަލާމް 

 297.246 ޝުޢައިބް އަލައިިހއްސަާލމް 

 297.246 ޞާލިޙް އަލަިއހިްއސަލާމް 

 297.246 ސުލައިާމން އަލަިއހިްއސަލާމް 

 297.246 ޔޫސުފް އަލައިިހްއސަލާމް 

 297.246 ޒަކަރިއްޔާ އަލައިިހއްސަާލމް 

 297.246 ޔޫނުސް އަަލއިހިްއސަލާމް 

 297.246 މުަޙއްަމދު ޞައްލަهللا އަލައިިހއްސަާލމް 

 297.38 ހެނދުާނއި ހަީވުރގެ ޒިކްރުަތއް 

 491.487  ބަހުގެ ހަަމިއގެ ެތރެއިން ގާުތގައި، ަކރީަގއި، ޮދށުަގއި               

ެތރެިއން ނަންއިުތރު ދިވެިހބަުހގެ ަމއިަގނޑު ަބއިތަކުގެ                 

1ތަާކއި ަޖވާބުތަާކއެކު) : ލެވެލް(ތަމްރީނު  

491.487 

 808.3   ދިގުާވހަކަ ލިޔުމަށް ކުރު ަމގެއް                         



      ބިމުގެ ބޭނުން    

      ފެންކަފާ ކަތުރު 

      ހަކަތަ ލިބެނީ 

ނޑުގެ ސަަބބުން        ކަ

      ކޮން ފައިދާއެއް   

ނުޑގައި        މޭވާ ދަ

ނޑާގެ ނިދާކޮަތޅު        ނޫލަ

      ރާމީގެ ގަިމސް 

ނުޑވަރު        ޓާމައިޓުގެ ގަ

      ވައިގެ ފަިއދާ 

      ޢާރިފާއި ރާމީ 

   ފަސް ކޮވެލި    

ޚާއްޞަ ހެދުން        

      މިއަދު ކޮންކަމެްއ؟

      ޕިކަޕު ދުއްވާ ީމހާ 

      އުފާވެރި ދުަވހެއް 

  

  އިޤްބާލް، ޢައްލާމާ މުޙައްމަދު 

 891.481 ޝުޢާޢެ އުމީދު: ިދވެހި ތަރުަޖމާ އާއި ަޝރަޙަ     

  

 އިބްރާހީމް، މުޙައްމަދު 

 297.14 ކިތާބުއްތަހާރާ    

 297.382 ކިތާބުއްޞަލާތު މުޚްަތޞިރު : ކިާތބުއްޞަލާުތގެ ޚުާލސާ    

  

  ބްރާހީމް، ޢާމިނަތު އި

  954.95 ިދވެހިާރްއޖެ ތާރީޚުގެ ތެެރއިން     

  ދައްތަގެ ލޯބި ލޯބި ކަުޅބުޅާ     

  ދައްތައާއި ކޮއްކޮ މަަސއްކަތް ަދސްކުރަނީ     

  ލައުންޗިންގ      

  ސައްތަ އިން ސައްތަ     



  

  އިބްރާޙީމް، މުޚްތާރު 

  ލޯބީގެ ނޫރު      

  އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވޭ     

  ދާސްތާން    

  

  އަޙްމަދު އިޤްބާލް، 

  ލޯބިވާވަރު ބުަނން ހާދަ ޭބނުްނވެއޭ...    

  

 އުސްމާން، މުޙައްމަދު 

 ތަޖްވީދުލް  އަމްދަތުލް އަޙްކާމްފީ=  قُْرانْ  َتْجِويُدلْ  فِ  اَْحَكمْ  اَْمَدُتلْ     

     ޤުރުއާން    

297.1224045 

  

  އިސްމާޢީލް، އިމާދު 

 891.481 ހަލާކު ކާޅާއި ވާލުގެ ުއނަދގޫ : ޑިމޮްކަރސީގެ    

  

  އިސްމާޢިލް ދީދީ، މުޙައްމަދު 

 954.95 ޕިރާުޑގެ ގަލަމުން ދިެވހިާރއްޖެ    

  

 ވަހީދު، އިބްރާހީމް 

 158.1 ހަދިޔާ    

 158.1 2 ހަދިޔާ    

  16ކުރުވާހަކަ  25    

  17ކުރުވާހަކަ  25    

  18ކުރުވާހަކަ  25    

  19ކުރުވާހަކަ  25    

  20ކުރުވާހަކަ  25    

  21ކުރުވާހަކަ  25    

  1ކުރުވާހަކަ  30އެންމެ ނަލަ     

  

 ވަޙީދު، މުޙައްމަދު 



 297.18 ހަލާކުވި އަޅުކަންކުރާ ުބދާއި ޔަޫހދީ ރަްއީބގެ ވާހަކަަތއް     

 891.48301 2މަޑުލު ވަޙީުދގެ ކުރުާވހަކަތައް     

  ދިރިއުުޅމުގެ ަރހަތައް     

  2ހަދިޔާ      

  

  ވަޖުދީ، ޖުވޭރިޔާ 

 641.5     ޖުޭވގެ މީރުާކނާ : ކުޅި ހެދިާކގެ ބާވަތްަތއް     

 641.5 ޖުޭވގެ މީރުކާނާ : ފޮނިާކއެއްެޗީހގެ ާބވަތްތައް     

 641.81 ޖުޭވގެ މީރުކާނާ : ރިހަިއގެ ާބވަްތތައް     

 641.82 ޖުޭވގެ މީރުކާނާ : ބަތުގެ ބާވަްތަތއް     

  

  

  އާނޯޑް ވޭން ޑޯރން، 

 297.574 އަހަރެން އިސްލާްމވީ ކީްއވެ؟    

  

  މުޙައްމަދު، ނަސީމާ 

 380.1065495 ދިވެހި ވިޔަފާރި     

 891.484 1ނަސީމާ މުޙަްއމަުދގެ ަމޒުމޫުނތަްއ     

ސިރީ ކުލަރަްނމީބަ އިސްކަްނަދރު  1އައްސުލްާޠން އިްބރާިހމް އިސްަކްނދަރު     

 ކައްތިރި ަބވަނަ މަހާަރދުން 

954.95 

  

  މުނީރު، މުޙައްމަދު 

  އެނާމާން ރޭަތއް      

  އަންހެން ުކއްޖާ އެ     

  ސަހަރާ      

  

  މޫޞާދީދީ، ޢަލީ 

 620.125495 ދިވެހި ލަކުޑި     

ނޑުފަުޅގެ ޯރދި : ފުރަތަމަ ަބއި       639.2 ކަ

 954.95 ސިޔާސީ ކެންަސރު     



 

 ފަރީދު، އަޙްމަދު 

 297.122815463 ތަޢުބީރު ހުވަފެން      

  

 ފިލިޕްސް، އަބޫ އަމީނާ ބިލާލް 

 297.382 ކަށު ނަމާދު     

  

  ލަޠީފް، މޫސާ 

  އެކަނި     

  

  ލުޠުފީ، މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް 

 954.95 ތާރީޚް ދީބާ ަމޙަލް" ާއއި ބެހޭ ިދރާސާ "   

ކުރުކޮށް) / ުމޙަްއަމދު ތާީރޚް ީދބާަމޙަލް (ދިވެހިާރއްޭޖގެ ތާީރޚް މުޚްތަަޞރު     

 އިްބރާހިމް ލުޠުފީ 

954.95 

  

  ޤާސިމް، މުޙައްމަދު

  ވަކިނުވެވުނުނަމަ... : ރުޅިވެރި ވަކިތަކެއްގެ ދަށުގައި    

  ސާޢިދު، މޫސާ

  އަތްބުރި    

  އިރިފުސްމެ    

  

  ސަނާ

  އަފްރީނު    

  

  ސަލީމް، މުޙައްމަދު 

  ދިޔޯ     

  މަލިކު ބީފާނު    

  

  ޞަލާޙުއްދީން، ޙުސައިން 

  891.483 ރިވާޔަތު ނުޢުމާން ވަ މަރިަޔމް    



  ދޮންބީފާނު ވާހަކަ     

  

 ޞަމީރު އިބްރާހީމް، އަޙްމަދު 

 297.14   ގެ ޙުކުމްުފޅުތަކަށް ޢަމަލުުކރުންهللاމާތް    

  

  ޝަރީފް، އަހްމަދު 

 491.489 ދިވެހި ަބސްފޮތް     

 491.489 2ދިވެހި ަބސްފޮތް     

 491.489 3ދިވެހި ަބސްފޮތް     

 491.489 4ދިވެހި ަބސްފޮތް     

 491.489 5ދިވެހި ަބސްފޮތް     

 491.489 6ދިވެހި ަބސްފޮތް     

  

  ޝަފީއު، އަޙްމަދު

  ކުރެހުން 23އާސާރީ     

  މިޝްކާ    

  ދުވަސް  30އަނދިރި     

  ؟ލޮލެއްތައަހަރެންގެ ނިތްކުީރަގއި ިމއީ ކޮން     

  2ބަރަވެލި ކުއްޖާ     

ނޑު ހަްނޑި          1ރާޅުގަ

  13ފަޅުގެ     

  އުފަންދުވަސް     

  ކުދިންކޮޅު    

  ދެބޯ ހަރުފަ    

  ތޫފާން     

  ހެއްލުމެްއަގއި ެގއްލުެމއް     

  ހަކުރު ދެންޏާއި ބޮުޑބޭބެ     

ނަޑއެވެ        ހިނިވެސް ފަރުަބދަ ކަ

  އެއްޗަކީ ަރނެއް ނޫެނވެ ވިދާހާ     

  އަހިވަކާ ޖެހި އަިހވައް ާފވާނެ     



  ފަސް އިނގިލި އެްއވަެރއް ުނވާނެ     

  ވެއްޖެ ފަރިތަެއއް ނުފިލާނެ     

  ނުމޮށޭ ގުރާ ބާރަށް ދަިއގަންާނނެ     

  ލޭކޮކާ  3    

  2ކުޑަކުދިންގެ އިްބރަތްތެރި ވާހަކަ     

  3ވާހަކަ ކުޑަކުދިންގެ އިްބރަތްތެރި     

  4ކުޑަކުދިންގެ އިްބރަތްތެރި ވާހަކަ     

  5ކުޑަކުދިންގެ އިްބރަތްތެރި ވާހަކަ     

  6ކުޑަކުދިންގެ އިްބރަތްތެރި ވާހަކަ     

  އަހަރެން ދަތުރު ގޮސް     

  އަހަރެން ޕާކަށް ގޮސް     

  އަހަރެން ކާނިވަލަށް ޮގސް     

  އަހަރެން ހައިާވނު ަބގީޗާއަށް ޮގސް     

  ރިވެތި އާދަ     

  އަހަރެން ނަމާދު ކުަރެމވެ     

  އަދަުބވެރި ުކއްޖާ      

  ވޮޑިެގންެވއެވެ هللا މާތް      

  ތެދުވެރި ުކއްޖާ      

  ސަމާގެ ބޫޓް      

  1ބަރަވެލި ކުއްޖާ       

  2ބަރަވެލި ކުއްޖާ      

  3ބަރަވެލި ކުއްޖާ      

  4ބަރަވެލި ކުއްޖާ      

  : އަދީލުގެ ރަސްކަމުގައި އޭލިޔަން ދުނިޔެ 4އޭލިޔަން ފަނި      

  : އާ ދިރުމެއް 5އޭލިޔަން ފަނި      

  : ދެކޮޅުވެރި އެކުވެރިން 6އޭލިޔަން ފަނި      

  : އާރަސްކަމުގެ ފެށުން 7އޭލިޔަން ފަނި      

  : އާ އީޖާދުތަކެއް 8އޭލިޔަން ފަނި      

  މަރުާވރުލު ޙަީޤޤަތް :  6މަރުާވރުލު      



  1ހުވަނދު ޕަރީ      

  ވެއްޓުނު ހިލަކޮޅު      

  އެއާދަާޔޚިލާފު ކުރެހުން      

  އެއާދަާޔޚިލާފު ކުރެހުން      

  ބަލައިލަ މީދަލެއް!     

  

0T ްޝާޕް، ޖީނ  

ޚުދުުމޚްތާރު ވެރިަކމުން ޑިމޮްކަރސީއަށް : ޞުްލޙަެވރި އިްނޤިލާބު ގެްނނާނެ      

އަތްމަތީ ފޮތް  ގޮތުގެ  

321.9 

  

  ހީން، ޙަޞަން ޒަ

       ސަންދިއަ : ަރނިަސންދިަޔއިގެ ނިމުން   

  

  ޒާހީ

ކަނޑުން އެރި ވިގަނި        

      އެކުވެރި ޖިންނި     

މިންހާޖާއި ަކނޑުފުޭރތަ         

ތެދުވެރި ފަުހދު         

       ހަންޑި ކުއްޖާ     

އޭލިއަން ގަޑި         

ފާރަވެރި ޖިންނި        

    ދުނިޔެއަށް ޕަރީން ކުރި ދަތުރު     

    ހަޔެއް ޖެހުމުން     

   ޖާދޫގެ ފިހި     

ނޑުން އެރި ވިަގނި               ކަ

ލޭބޯ ދައިތަ        

      ނޫ ކޮކާ     

     ސަހަރު ދެޔޯ     

      ފަޅުގެއިން ފެނުނު ޤަބުރު     

     ަމރުގޮތް ނޭނގޭ ތިން      



       ދުށުމަށް ެއދި 

ސަމަުރގަްނދު         

        ނާމާން ރޭގަނޑު     

ދޫރިއަން         

ޖާދޫގެ ާބރުަތއް         

ނޑު ކަފާޅި            2ކަ

ވިދުން ނެތް ަޖވާިހރު         

ގިދާފް         

    ޖާދޫގެ ައނގޮޓި     

ހުޅުކޮޅު         

      ާޖދޫގެ ސަހަރުއަނދަން ެއްއވަަނބައި :      

އަނދަން ެދވަނަ ބައި : ހަރުފަ ކޯރު        

ހަވޭލި        

  

 ޒައިދު، ޢަލީ 

 297.1222      މީހުން މެރިމީހާގެ ވާހަކަ ؛ ކުއްތާއަށް ފެން ދިން މީހާގެ ވާހަކަ 99    

 297.1222 ހެޔޮ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ވާހަކަ ؛ މިވެނި އެވެނި ބަގީޗާއަށް ފެންދޭށެވެ!    

 ތުއްތު ދާނުގައި  :ޖަހާފައިވާ ކާޑުކޮޅު އޮތް މީހާގެ ވާހަކަ  هللا إال إله ال    

    އޮވެ ވާހަކަ ދެއްކި ކުއްޖާގެ ވާހަކަ    

297.1222 

  ތިން ކުދިންނާއި ތިން ކުކުޅު ިބސް     

  ރުފިޔާ 10ވެއްޓިފައި އޮތް     

  ބަކަރި ހުއިޙައްޕާ ުކއްޖާ     

  މީުހންގެ ވާހަކަ ފީލުބާގައިގެ     

  ބޮއްތަކުގެ މުާބރާތް     

  އަޙްމަުދގެ ުޤރުއާން މުާބރާތް     

  މަގުމަތިން ފެނުނު ާގަގނޑު     

  ޒައިނަބުގެ އާފަލު     

  ރިނޫސްއާއި ފެނުކުލަ     

  ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މެޗް     

  އެވިއްާސރަ ދަުތރު     



  ނަބީހުގެ ދޫ     

  ޝަހީމާއި ަބއިސްކަލް    

  ދަހި މީދާ    

  ކުދިންނަށް ޖެއްސުންުކރި ައޒުމީ     

  މަލާމާތުގެ ނަތީޖާ     

  ޝާނާއި ނޫރު އާއި ގަަވރުަނރު     

  އާޞިފުގެ ހަސަދަ      

  އެފިލާވަޅު      

  ނާއާއި ޢާއިޝާ ލީ    

  ތަސްނީމާއި ަޖވާހިރު     

  އަހަރެންގެ ައީޤދާ : އެްއވަަނބައި     

  

 ހާރޫން ޔަޙްޔާ، 

 297.23 މަރު    

 297.23 ނަރަކަ     

 297.23 ޤިޔާމަތުގެ ޒަލްޒަލާ    

 297.242 ކުޅަދުންވަންތަަކމާެމދު ފިކުރުކުުރްނ : އެއްަވނަ ަބއި    

 297.38 ޤުރުއާނުން ޮހވާލެވިަފިއވާ ަބއެއް ުދޢާތައް    

 297.38 ޤުރުއާުނގެ ޢަލީަގއި ދުޢާކުުރން    

 297.38 ޮހވާލެވިަފިއވާ ަބއެއް ުދޢާތައް ޤުރުއާނުން    

  

  ޔަސްމާ 

  ރެދަން ފުރޭތަ    

  1އެމަޚްލޫޤް    

  ހިމަފޮދު ވާރޭ   

  ނުސަހާ   

  ހިޔަނިހެން ގާތުަގއި    

  ހިތަކުން ނުފިލާނެ   

  ރޫހާނީ ބާރު : ެއއްވަަނަބއި    

  ރޫހާނީ ބާރު : ެދވަނަަބއި    



  2އެމަޚްލޫޤު    

  ނުސަހާ   

  ޕަރީންގެ ރާނީއާއި ދެޔޯ   

  ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ...   

  

0T ްޔޫޝަޢު، ޔޫސުފ  

0T    ް0ސަރުކާރު މުަވއްޒިުފންން ހިްނގާ ތަމްރީން ޕްޮރްގރާމްަތއT2006 324.2 

  

 هللاޖަލާލުއްދީން، ޢަބްދު

 297.071 ޢައްދީޔާނާ : ފުރަތަމަ ތަމްޙީދު     

 297.071 ޢައްދީޔާނާ : ދެވަނަ ތަމްޙީދު     

  

 Ahamath, Anosh 
915.49504 The paradise isles : Maldives           

together 

  

 Denys, Loic 

797.2095495                      iDive Maldives 

  

Goyet, Claude De Ville de 

363.3494 
 

role of needs assessment in theThe       
  tsunami response   

  

 Chesshyre, Tom 

915.49504               Gatecrashing paradise : 
misadventures in the real Maldives 

  

 Windham, Jeannettte P. 
915.49504 et's Reefs, lagoons and atolls : l           

travel to Maldives together 

  

          Yoosuf, Abdul Sattar 
362.14095495             Unsung heroes : an island health 

worker's journey 



  

  

  

 

 

 



 އިންޑެކްސް  ކޯޕަރޭޓް އޯތަރ

 

 ނެޝަނަލް އިްނސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެިޑއުޭކޝަން، މާލެ 

 631.585 2ފެނުަގއި ގަްސހެްއދުން    

 

 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖްލިސް 

 328.549505 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ޤަވާިޢދު    

 328.549505 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވިއދު    

  

 ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް ރަީއސުލް 

ރިޔާސީ ބަާޔނުަގއި ަސރުކާރުން ކުރަްއވާނެކަމަށް      

ރައީސުލް /  2008ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ ިވދާުޅވި ކަންަތއްަތއް 

    ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް 

352.2214 

 352.328214 ރަީއސުްލޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް 0T/  2010ރިޔާސީ ބަޔާން    

 352.328214 ރަީއސުްލޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް 0T/  2002ރިޔާސީ ބަޔާން    

ަސރުކާރު ުމވަްއޒަފުްނގެ ިޚދްމަުތެގ ފެންވަރު ބެުލމާބެހޭ     

 އަތްމަތީ ފޮތް 

352.63 

 352.63095495 ސަރުކާުރގެ ުމވަްއޒަފުންާނބެހޭ ކަްނތައްތައް ިހންުގމުގެ ގަާވިއދު    

 0T353.13274  ޮއނިަގނޑު ރަީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮފީުހގެ ިއދާރީ    

 929.815495 2015ޤަުއމީ އިާނމާއި ޚާްއޞަ އިާނމް    

ީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮފީުހގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ހިްނގާ ރަ   

     2004ތަމްރީން ޮޕރޮްގރާމްަތއް 

331.2592 

ވަނަ އަހަރު  2013:  ޑިމޮކްަރސީ ހަތަރު ައނޮގޅި ެއއްަގއި    

 ހިްނގުނު ިޑމޮކްަރސީ ސާރވޭގެ ނަީތޖާ ދިވެިހާރއްޭޖގައި 

321.8 

 

 ކީރިތި ޤުުރއާާނއި ބެހޭ ަމރުކަޒު 

 297.122 ފިޔަވަޅު  10ކީރިތި ޤުުރއާން ހިުތދަސްުކރާނެ    

 

 އިންފޮރމޭޝަން ޮކމިޝަަނރުގެ އޮފީސް 

 342.066205 2014އިންފޮރމޭޝަން ކޮިމޝަަނރުގެ އޮީފސް : އަހަރީ ރިޕޯޓް    



 

 ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން، ދިެވހިާރއްޖެ -އެންޓި 

 364.1323 2014ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން : އަހަރީ ިރޕޯޓް -އެންޓި     

 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ެރސްިކއު ސަރިވސް 

 25: އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ެރސްކިއު ަސރިވސް    

 އަހަުރގެ ިޚދުމަތް 

363.37805495 

 

 ކަންތަާކބެހޭ ެއންެމމަތީ މަޖްިލސް އިސްލާމީ 

 297.54 12ޒަކާތުގެ ައޙަްއމިއްަޔތު    

 297.54 7ޒަކާތުގެ ައޙަްއމިއްަޔތު    

 297.54 14ޒަކާތުގެ ައޙަްއމިއްަޔތު    

 297.54 16ޒަކާތުގެ ައޙަްއމިއްަޔތު    

  

0B ްއެޓާރނީ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސ 

 345.420106 2014އެޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް : ައަހރީ ރިޕޯޓް    

  

 އެްނޑް ހައުސިްނގ ެއންޑް ެއންވަަޔރަމަންޓް މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފާއރްޒ، 

ދިވެިހރާްއޭޖގެ ބިާމބެހޭ ާޤނޫނާއި ެއޤާނޫުނގެ ދަށުން ަހދާފަިއވާ    

 އަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ ިއޞްލާޙްތަާކއެކު) 1/2002ޤަާވއިުދތައް (

346.0430263 

  

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފާއރޒް 

 297.574 އަހަރެން އިސްާލމްވީ ކީްއވެ؟   

 297.071 ޤުުރއާާނއި ސުންަނތުން ތިާބގެ ޢަީޤދާ ލިބިަގންނާެށވެ    

  

 މިނިސްްޓރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން 

 370.69549505 2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭަޝން : އަހަރު ިރޕޯޓް    

  

 ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީ  މިނިސްްޓރީ އޮފް

 2007ަދއުލަތު ބަޖެޓް ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަެހޅި    

 )(ބަޖެޓާއިެބހޭ މަިއަގނޑު ަބއިތައް  1ވޮލިުއމް 

352.48249549501 

http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2017/01/Attorney-Generals-Office-Audit-Report-Financial-Year-2013.pdf


 2007ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަެހޅި ަދއުލަތު ބަޖެޓް    

ނޑު ބައިަތއް  0T 0TIIވޮލިުއމް   )(ބަޖެޓާއިބެހޭ މަިއގަ

352.48249549501 

  

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ

 315.495 2000ތަފާސް ހިާސބުގެ ައހަރީ ފޮތް ދިވެިހރާްއޭޖގެ    

  
 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް ެއންަވއިަރމަންޓް 

 315.495 2006ދިވެިހރާްއޭޖގެ ތަފާސް ހިާސބުގެ ައހަރީ ފޮތް    

 315.495 1986ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ ައހަރީ ފޮތް    

  

 ިޑޮވލޮޕްމަންޓްމިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް 

 315.495 1984ދިވެިހރާްއޭޖގެ ތަފާސް ހިާސބުގެ ައހަރީ ފޮތް    

 315.495 2001ދިވެިހރާްއޭޖގެ ތަފާސް ހިާސބުގެ ައހަރީ ފޮތް    

 315.495 1985ދިވެިހރާްއޭޖގެ ތަފާސް ހިާސބުގެ ައހަރީ ފޮތް    

 315.495 1983ދިވެިހރާްއޭޖގެ ތަފާސް ހިާސބުގެ ައހަރީ ފޮތް    

  

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ ެއންޑް ފެިމލީ

 297.082 އިސްލާމީ ަނޒަރަކުން އަންހެުނންގެ ޙަްއޤުަތއް    

  

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ަޖސްޓިސް 

 342.5495 6.1 ޝަރީޢަތް ކުރުާމބެޭހގޮތުން ެހދިފަިއވާ ަޤވާިއދު   

  

 މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔުިނވަރސިޓީ 

 378.5495 ޔުިނވަރިސޓީ : އަހަރީ ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް    

  

 އިންލޭްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ މޯލްޑިްވސް

 336.205 2014މޯލްޑިްވސް އިންލޭްނޑް ރެެވނިއު ޮއތޯރިޓީ: އަަހރީ ރިޕޯޓް    

މޯލްޑިްވސް އިންޭލންޑް ެރވެނިއު ޮއތޯރިޓީ: އަަހރީ ރިޕޯޓް    

2013 

336.205 

  

އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރީ   
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332.495495 

 332.495495 3ނަްނބަރު  4ވޮލިއުމް – 2015އިޤްިތޞާދީ ިރިވއު : މާރޗް    

  

 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓް 

: ދިވެިހރާްއޭޖގެ ހައިކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާ  1ހައިކޯޓް ރިޕޯޓަރ    

 ބެހޭ ަމއްސަލަަތއް ޢާއިލާާއއި 

346.50269 

  

 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ 

 378.549505 2012ވެހިާރއްޭޖގެ ަޤުއމީ ޔުނިަވރސިޓީ : އަހަރީ ރިޕޯޓް ދި   

  

 ދިވެިހބަުހގެ އެކެެޑމީ 

 891.481 ޅެްނވެރިަކމުގެ ވާދީ    

  

 891.481 ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިްނގެ ޅެންަތއް    

 891.484 އެަމއުޟޫާޢއި މިަމއުޟޫޢު: އެްއވަަނ ބައި    

 954.95 ތާރީޚް ދީބާ ަމޙަލް" ާއއި ބެހޭ ިދރާސާ "   

 954.95 ތާީރޚް ީދބާަމޙަލް (ދިެވހިރާްއޖޭގެ ާތރީޚް ކުރުޮކށް)މުޚްތަޞަރު    

 954.95 މިިނވަން ިދވެހިާރއްޖެ    

ސިރީ ކުލަރަްނމީބަ  1އައްސުލްޠާން ިއބްރާިހމް ިއސްކަްނދަރު    

 ކައްތިރި ަބވަނަ މަހާަރދުން      އިސްކަްނދަރު 

954.95 

 954.95 ސިޔާސީ ކެްނސަރު    

 418.02 ތަރުަޖމާކުރުން    

  

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 342.06802632 ދިވެހި ސިވިލް ަސރިވްސގެ ަޤވާިއދު    

 352.6306 ަސރިވސް ކޮމިަޝން : ައހަރީ ރިޕޯޓް ސިވިލް    

  

 ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮިމޝަން 

 363.206   2008ޕޮލިސް އިންޓްރެގްރިޓީ ކޮިމޝަން : އަހަރީ ރިޕޯޓް    

 363.206   2009ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް    



 363.2060T 0T   2011ރިޕޯޓް ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ    

 363.206    2012ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް    

 363.2060T 0T  2013ލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް ޕޮ   

 363.206       2014ޕޮލިސް އިންޓްެރގްރިޓީ ކޮމިަޝން : އަހަރީ ރިޕޯޓް    

  

 

the Maldives ghts Commission ofHuman Ri 

363.5095495                                                      of the housing Rapid assessment        
Maldivessituation in the  

  

Information Commissioner's Office 

342.0662         Functional translation of the right 
information act       

  
Maldives Monetary Authority 

    332.152 Maldives Monetary Authority :       
annual report 2014 

  
Ministry of  Environment and Energy 

                 551.695495       Maldives climate change policy 
framework      

  

National Development Ministry of Planning and 

    912.5495 School sanitation and hygiene  0T     0T
education : situation analysis  Republic 
of Maldives 

  

Ministry of Tourism 

551.65495  Addressing barriers to effective cl      
change adaptation in the water  imate

and wastewater services in the 
Maldives tourist resorts and dependent 
communities’ 

551.65495 Gaps and disincentives that exist in       
the policies, laws and regulations 
which act as barriers to investing in 

adaptation in the  climate change
tourism sector of the Maldives 

551.65495 Baseline analysis of adaptation       
capacity and climate change 
vulnerability impacts in the tourism 



   sector 

551.65495 Economic cost and benefits of       
adaptation climate change impacts and 

to the Maldives Tourism Industry 

551.65495 Introduction of financial instruments       
to cover and transfer the risks of 
climate hazards in the sector of 

sTourism in the Maldive 

  

SAARC Agriculture Centre 

551.607254 change Adaptation to climate       
SAARC  inimpact on crop production 

member countries 
630.6854 Prospects, needs benefits and risk       

related      assessment of agriculture 
genetically modified products in SAARC 
countries 

632.654254 coconut in Mite management of      
SAARC member Countries 

    

South Asians for Human Rights                                                             

323.095495      School sanitation and hygiene 
education : situation   analysis  
Republic of Maldives 

  

United Nations 

297.574 Rapid assessment of the housing      
Maldives   ituation in thes 

   305.4209545 The second and third combined     
Maldives periodic report of the 

    

United Nations Development Programme in Maldives 

616.979209549 surey on  Biological and behavioural     
HIV/AIDS 

  

 

  

  

  

 

  



 ޕަބްލިޝަރ އިންޑެކްސް 

 

 

  ހިދާޔާ ޕަބްލިޝާރސް 

 297.1222 މީހުން މެރިމީާހގެ ާވހަކަ ؛ ކުއްާތއަށް ފެން ދިން ީމހާގެ ވާހަކަ  99

 297.1222 ހެޔޮ ވިޔަފާިރވެރިާޔގެ ވާހަކަ ؛ މިެވނި އެެވނި ބަީގޗާއަށް ފެްނދޭެށވެ!

ތުއްތު ާދނުަގއި ޮއވެ ވާހަކަ  :ޖަހާަފއިވާ ކާޑުޮކޅު އޮްތ މީހާގެ ާވހަކަ  هللا إال إله ال

 ދެއްކި ކުްއޖާގެ ވާހަކަ 

297.1222 

  ތިން ކުދިންާނއި ތިން ކުކުޅު ިބސް 

  ރުފިޔާ 10ވެއްޓިަފއި އޮތް 

  ބަކަރި ހުިއަޙއްޕާ ކުއްޖާ 

  ފީލުބާަގއިގެ މީހުްނގެ ވާހަކަ 

  އަްޙމަުދގެ ުޤރުާއން މުާބރާތް 

  މަުގމަތިން ފެނުނު ގާަގނޑު 

  އާފަލު ޒައިަނބުގެ 

  ރިނޫްސއާއި ފެނުކުލަ 

  ފޯރިަގދަ ފުޓްބޯޅަ މެޗް 

  އެިވއްާސރަ ދަުތރު 

  ނަބީުހގެ ދޫ 

  ޝަހީާމއި ބަިއސްކަލް 

  ދަހި މީދާ 

  ކުދިންނަށް ެޖއްުސންކުރި ައޒުމީ 

  މަލާމާުތގެ ނަތީޖާ 

  ޝާނާއި ޫނރު ާއއި ަގވަރުަނރު 

  އާޞިުފގެ ހަަސދަ 

  އެފިލާަވޅު 

  ލީނާއާއި ާޢއިޝާ 

  ތަސްނީާމއި ަޖވާިހރު 

  ޕަބްލިޝާރސް  ހަވާސާ 

 297.217 ގެިއން ޖިންނި ުދރުކުުރން 



 297.246 އާަދމް އަލަިޙއްޞަާލމް 

 297.246 އައްޫޔބް އަލަިޙއްޞަާލމް 

 297.246 ދާޫއދު އަލަިޙއްޞަާލމް 

 297.246 އީޞާ އަަލޙިްއޞަލާމް 

 297.246 ހޫދު އަލަިޙއްޞަާލމް 

 297.246 އިްބރާީޙމް އަލަިޙއްޞަާލމް 

 297.246 ލޫތު އަލަޙިްއޞަލާމް 

 297.246 މޫޞާ އަަލޙިއްޞަާލމް 

 297.246 ނޫޙް އަަލއިހިްއސަލާމް 

 297.246 އަލައިިހއްސަާލމް ޝުޢައިބް 

 297.246            އަލަިއހިްއސަލާމް ޞާލިޙް 

 297.246            އަލަިއހިްއސަލާމް ސުލައިާމން 

 297.246 އަަލއިހިްއސަލާމް ޔޫނުސް 

 297.246 އަލައިިހްއސަލާމް ޔޫސުފް 

 297.246 އަލައިިހއްސަާލމް ޒަކަރިއްޔާ 

 297.246 އަލައިިހއްސަާލމް هللا މުަޙއްަމދު ޞައްލަ

 297.53 އާޝޫރަ ާޢއި ތާސޫާޢގެ ރޯދަ 

 297.53 ޝަޢުބާން މަުހގެ ުސންނަތް ޯރދަ 

 297.648 ބުން މަސްޫޢދު : ޢަމަލުަގިއ އެްއގޮތް މީހާ هللا ޢަބްުދއް

 297.648 ބުން ޙުަޒއިފާ ައއްސަްހމީ ަބއިޒަންޓީނަށް ކުރި ދަތުރު هللا ޢަބްުދއް

 297.648 ބުން އުްއމު ަމޚްތޫމް : ިދަދ އުފުލި ފަހުލަވާނު هللا ޢަބްުދއް

 297.648 ބުން ަޢއްާބސް : ފުރިަހމަ ޒުވާނާ هللا ޢަބްުދއް

 297.648 ބުން ބިްޝރު : ހިތްަވރުަގަދ ފާރަވެރިޔާ هللا ޢަބްުދއް

 297.648 ބުން ސައިަލމް : ޢިލްމުެވިރ ހެކިވެރިޔާ هللا ޢަބްުދއް

 297.648 އަބޫ ައއްޫޔބުލް އަންާޞރީ : މާތް ައަވއްޓެރިޔާ 

 297.648 ބުން ޖަްޙޝް ނަޚްާލއަށް ކުރި ދަތުރު هللا ޢަބްުދއް

 297.648 ބުން ުޢމަރު : ރަނަގޅު މީާހގެ ދަރި ރަނގަޅު ީމހާ هللا ޢަބްުދއް

 297.648 ޒާިހދު މަހުޖަނު ޢަބްުދއްަރޙްާމން ބުން ޢައުފް : 

  ހަކަތަ ލިބެނީ 

ނޑުގެ ސަަބބުން    ކަ



  ކޮން ފައިާދއެއް   

  މޭވާ ަދނުޑަގއި 

ނާޑގެ ނިދާކޮަތޅު    ނޫލަ

  ރާީމގެ ަގމިސް 

ނޑުަވރު    ޓާމައިޓުގެ ގަ

  ވަިއގެ ފަިއދާ 

  ހަކަތަ ލިބެނީ 

ނޑުގެ ސަަބބުން    ކަ

  ކޮން ފައިާދއެއް 

  މޭވާ ަދނުޑަގއި 

ނާޑގެ    ނިދާކޮަތޅު ނޫލަ

  ރާީމގެ ަގމިސް 

ނޑުަވރު    ޓާމައިޓުގެ ގަ

  ވަިއގެ ފަިއދާ 



  ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް 

 297.5 ފާފަތައް ފުއްަސވާ ކަންަތއްތައް އަދި ެހޔޮ ޢަމަލުތަކަށް ލިބެނިވި ޘަާވބު 

 0T491.489  1ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 0T491.489  2ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 0T491.489  3ބަސްފޮތް ދިވެހި 

 0T491.489  4ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 0T491.489  5ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 491.489 6ދިވެހި ބަސްފޮތް 

 891.481 ޝުޢާޢެ އުީމދު: ިދވެހި ތަުރޖަމާ ާއއި ޝަރަޙަ 

 0T891.481008  1ނީމާ" ޅެްނވެރިްނގެ ގުްލޒާރު "ޫނރާ

 0T891.481008  3ޅެްނވެރިްނގެ ގުްލޒާރު "ޫނރާނީމާ" 
 

 891.483 ރިވާޔަތު ނުުޢމާން ވަ މަރިަޔމް 

 891.48301 އިްބރާހީމް ޙުަސއިން މަނިުކގެ ކުުރވާހަަކތައް 

 954.95 ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިެވހިާރއްޖެ 

  / އިބްރާހިމް ވަީޙދު  16ކުރުވާހަކަ  25

  17ކުރުވާހަކަ  25

  18ކުރުވާހަކަ  25

  19ކުރުވާހަކަ  25

  20ކުރުވާހަކަ  25

  21ކުރުވާހަކަ  25

  1ކުރުވާހަކަ  30އެންމެ ނަލަ 

  އަްނހެން ކުްއޖާ އެ

  ދޮންބީާފނު ވާހަކަ 

  1ދިވެހި ބަސްފޮތް 

  2ދިވެހި ބަސްފޮތް 

  3ދިވެހި ބަސްފޮތް 

  4ދިވެހި ބަސްފޮތް 

  5ދިވެހި ބަސްފޮތް 

  6ދިވެހި ބަސްފޮތް 



 297.5 ޢަމަލުތަކަށް ލިބެނިވި ޘަާވބު ފާފަތައް ފުއްަސވާ ކަންަތއްތައް އަދި ެހޔޮ 

 891.481 ޝުޢާޢެ އުީމދު: ިދވެހި ތަުރޖަމާ ާއއި ޝަރަޙަ 

 891.481008  1ޅެްނވެރިްނގެ ގުްލޒާރު "ޫނރާނީމާ" 

 891.481008  3ޅެްނވެރިްނގެ ގުްލޒާރު "ޫނރާނީމާ" 

 891.483 ރިވާޔަތު ނުުޢމާން ވަ މަރިަޔމް 

 891.48301 ކުުރވާހަަކތައް އިްބރާހީމް ޙުަސއިން މަނިުކގެ 

 954.95 ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިެވހިާރއްޖެ 

  ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

ދިވެިހާރއްޭޖގެ މަަދރުސީ ތަޢުީލމުގެ ޤަުއމީ މަންަހޖުގެ ަފއުންޑޭަޝން ސްޓޭްޖގެ ޤަުއމީ 

 މުަޤއްަރރު 

372.21 
 
 

 372.21 2015ޕްރީސްކޫލް ުމވަްއޒިފުްނގެ އަތްަމތީ ފޮތް 

 631.585 2ފެނުަގއި ގަްސހެްއދުން 

  ރިސާލާ ބުކްޝޮޕް 

 297.124 ވަނަ ަބއި  5ޞަީޙޙް މުސްިލމްގެ ިދވެހި ަތރުަޖމާާއިއ ޝަރަހަ ؛ 

  ރައުންޑް ވަން ބުކްޝޮޕް 

  ތަފްޞީރު ޢިލްމު 

  އެނާާމން ރޭަތއް 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 

 328.549505 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ ަޤވާޢިދު 

 328.549505 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ ަގވާިއދު 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

ީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފހުގެ ުމަވްއޒަފުންނަށް ހިްނގާ ތަްމރީން ޕޮޮރގްާރމްަތއް ރަ

2004  

 
331.2592 

 340.59 1އުޞޫލުލް ފިޤްހު 

ަރއީސުލްުޖމްޫހރިއްޔާ ވިާދޅުވި ރިޔާސީ ބަާޔނުަގއި ަސރުކާރުން ކުަރްއާވނެކަމަށް 

 2008ކަންތައްަތއް 
 

352.2214 

 352.328214 2010ރިޔާސީ ބަާޔން 

 352.328214 2002ރިޔާސީ ބަާޔން 

 352.63 ސަރުކާރު މުަވއްޒަުފންގެ ިޚްދމަތުގެ ފެްނވަރު ބެުލމާެބހޭ އަތްމަތީ ފޮތް 

 352.63095495  ަގވާިއދު ސަރުކާުރގެ ުމަވއްޒަފުންާނބެހޭ ކަންަތްއތައް ހިންުގުމގެ 



 353.13274  ރަީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފހުގެ އިާދީރ އޮނިަގނޑު 

މިނިަވން ުދވަހުގެ މުނާަސބަުތގައި ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ ަޤއުމާ ުމޚާަތބް ކުރަްއވާ 

 .ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅު

394.26 

ުމޚާަތބް ކުރަްއވާ ޖުމްޫހރީ ުދވަހުގެ މުނާަސބަުތގައި ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ ަޤއުމާ 

 ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅު 

394.26 

ވަނަ އަހަރު ދިވެިހާރއްޭޖގައި ިހންގުނު  2013:  ޑިމޮކްަރސީ ހަތަރު ައނޮގޅި ެއްއގައި 

 ޑިމޮކްަރސީ ސާރޭވގެ ނަތީޖާ 

321.8 

 929.815495 2015ޤަުއމީ އިާނމާއި ޚާްއޞަ އިާނމް 

  ބުކްލައިން ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް 

  ފެންކަފާ ކަތުރު

  ކުރެހުން 23އާސާރީ 

  ދުވަސް 30އަނދިރި 

  މިޝްކާ

  ؟އަހަެރންގެ ނިތްުކރީަގއި ިމއީ ކޮން ލޮލެއްތަ

  2ބަަރވެލި ކުއްޖާ 

ނޑު ހަންޑި      1ރާުޅގަ

  13ފަޅުގެ 

  އުފަންުދަވސް 

  ކުދިންކޮޅު 

  ދެބޯ ަހރުފަ

  ތޫފާން

  ހެއްލުެމއްަގއި ެގއްލުެމއް 

  ދެންާޏއި ޮބޑުޭބބެ ހަކުރު 

ނަޑެއވެ    ހިނިެވސް ފަރުަބދަ ކަ

  ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ޫނނެވެ 

  އަހިވަކާ ޖެހި އަިހވައް ާފވާނެ 

  ފަސް އިނގިލި އެްއަވރެއް ުނވާނެ 

  ވެްއޖެ ފަރިަތއެއް ނުފިލާނެ 

  ނުމޮށޭ ުގރާ ާބރަށް ދަިއގަްނނާނެ 

  ލޭކޮކާ  3



  2ކުޑަކުދިްނގެ އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ 

  3ކުޑަކުދިްނގެ އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ 

  4ކުޑަކުދިްނގެ އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ 

  5ކުޑަކުދިްނގެ އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ 

  6ކުޑަކުދިްނގެ އިްބރަތްެތރި ވާހަކަ 

  އަހަެރން ދަތުރު ގޮސް 

  އަހަެރން ޕާކަށް ގޮސް 

  އަހަެރން ކާނިވަލަށް ޮގސް 

  އަހަެރން ހަިއވާނު ަބގީާޗއަށް ޮގސް 

  ރިވެތި އާދަ 

  އަހަެރން ނަާމދު ކުރަެމވެ 

  އަަދބުެވރި ކުްއޖާ 

  ވޮިޑގެްނވެެއވެ هللا މާތް 

  ތެދުެވރި ކުްއޖާ 

  ސަާމގެ ބޫޓް 

  ބަރަވެލި ކުއްޖާ

  ބަރަވެލި ކުއްޖާ

  3ބަރަވެލި ކުއްޖާ 

  4ބަރަވެލި ކުއްޖާ 

  : އަދީލުގެ ރަސްކަމުގައި އޭލިޔަން ދުނިޔެ 4އޭލިޔަން ފަނި 

  : އާ ދިރުމެއް 5އޭލިޔަން ފަނި   

  : ދެކޮޅުވެރި އެކުވެރިން 6އޭލިޔަން ފަނި 

  : އާރަސްކަމުގެ ފެށުނ 7އޭލިޔަން ފަނި 

  : އާ އީޖާދުތަކެއް 8އޭލިޔަން ފަނި 

  : މަުރވާރުލު ަޙީޤޤަތް  6މަުރވާރުލު 

  1ހުވަނދު ޕަރީ 

  ވެއްޓުނު ހިލަޮކޅު 

  އެ އާދަާޔހިލާފު ކުރެހުން 

  ބަލައިލަ ީމދަލެއް!



  އަހަެރންގެ އަީޤދާ : އެްއވަަނަބއި 

  ޅުމަޑުލު އަތޮޅު އޮފީސް ކޮ

  ކޮޅުމަޑުލު 

  ކޮމާ ކޯޅި

  ތަފާތު

  ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު 

  ފިޔަވަޅު  10ކީރިތި ޤުުރއާން ހިުތދަސްުކރާނެ 

  އަސްރަފީ ޕަބްލިކޭޝަންސް 

  ޔަހޫދީ ަރްއބީގެ ވާހަކަތައް ހަލާކުވި އަޅުަކންކުރާ ުބާދއި 

 297.53 ރޯަދއާއި ބެހޭ ޒަމާނީ ބަެއއް ަމއްސަލަަތއް (އިސްލާމީ ިފޤްުޙގެ އަީލގައި)

 297.53 ރޯަދއާއި ބެހޭ ޒަމާނީ ބަެއއް ަމއްސަލަަތއް (އިސްލާމީ ިފޤްުޙގެ އަީލގައި)

 297.57082 އިސްލާްމދީުނަގއި އަންެހނުން 

 297.63   وسلم عليه هللا صلىޚާތިުމއްަނބިއްޔީނަ މުަޙއްަމދު 

 954.95 ތާރީުޚގެ ތެެރއިން ިދވެިހރާްއޖެ 

  ނަސީބު ކޫޕަން 

  އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 297.2112 ކިތާބުއްަތއުީޙދު 
 

 297.27 ޝަރީައތުަގއިވާ ފިުތރީ ަޙއްޤުަތއް 

 297.27 އިސްލާްމދީުނަގއި އިްނސާނީ ަޙއްުޤތައް 

 297.14 ކިތާބުއްތަާހރާ 

 297.2 ަޤާވއިދު  4އުޞޫލާއި ޭއގެ ދަލީލު އަދި  3

  އިސްލާމީ ކަންތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް

 297.54 11ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

 297.54 12ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

 297.54 7ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

 297.54 14ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

 297.54 16ޒަކާތުގެ ައަޙއްިމއްޔަތު 

  އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 

 342.066205 2014އިންފޮރމޭޝަން ޮކމިޝަަނރުގެ އޮފީސް : އަހަރީ ރިޕޯޓް 



Functional translation of the right information act 342.0662 

  އޮޑިޓް އޮފީސް 

ބެލެެހއްުޓމާއި، ޭހދަކުުރމާއި ިހސާބުަތއް ސަރުކާުރގެ ުމދަލާއި ަފއިސާ 

 ލިޔެބެލެހެއްޓުުމގެ ަޤާވއިދު 

352.425 

  އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

އެޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ މާލެ :  - .2014އޮފީސް : އަހަރީ ރިޕޯޓް އެޓަރނީ ެޖނެރަްލގެ 

 އޮފީސް 

345.420106 

  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް 

 363.37805495 އަހަރުގެ ިޚދުަމތް  25: އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ެރސްިކއު ސަރިވސް 

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، ދިވެހިރާއްޖެ -އެންޓި 

 364.1323 2014ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން : އަަހީރ ރިޕޯޓް -އެންޓި 

  އަލް އާސިމް އިސްލާމް ބުކްސް 

 297.1224045 ަތޖްީވދުލް ުޤރުއާން  އަމްދަތުލް ައޙްކާމްފީ=  قُْرانْ  َتْجِويُدلْ  فِ  اَْحَكمْ  اَْمَدُتلْ 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް 

 297.071 އެެފާއރޒް މިނިސްްޓރީ އޮފް ިއސްލާމިކް 

  މިނިސްްޓރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފާއރޒް 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް 

 315.495 2000ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 315.495 1983ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 315.495 1985ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 315.495 1985ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 315.495 2006ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 315.495 1986ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 315.495 1984ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

 315.495 2001ދިވެިހާރއްޭޖގެ ތަފާސް ހިާސުބގެ އަަހރީ ފޮތް 

  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

Maldives Monetary Authority : annual report 2014 332.152 

 332.495495 11ނަންަބރު  3ވޮލިއުމް – 2014އިޤްިތޞާދީ ިރިވއު : ނޮެވމްަބރ 

 332.495495 3ނަްނބަރު  4ވޮލިއުމް – 2015އިޤްިތޞާދީ ިރިވއު : މާރޗް 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 

http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2017/01/Attorney-Generals-Office-Audit-Report-Financial-Year-2013.pdf
http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2017/01/Attorney-Generals-Office-Audit-Report-Financial-Year-2013.pdf


 297.082 އިސްލާމީ ަނޒަރަކުން އަންހެުނންގެ ޙަްއޤުތައް 

CEDAW : The second and third combined periodic report 
of the Maldives 

305.42095495 

Gender based violence in the Maldives : a report on the 
findings of qualitative research on GBV carried out by the 
Ministry of Gender, Family Development and Social 
Security in 2004 

362.88 

  މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

 336.205 2014އިންލޭްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ: އަހަރީ ރިޕޯޓް  މޯލްޑިްވސް

 336.205 2013މޯލްޑިްވސް އިންލޭްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ: އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް 

Addressing barriers to effective climate change adaptation 
the Maldives in the water and wastewater services in 

tourist resorts and dependent communities’ 

551.65495 

Gaps and disincentives that exist in the policies, laws and 
regulations which act as barriers to investing in climate 
change adaptation in the tourism sector of the Maldives 

551.65495 

Baseline analysis of adaptation capacity and climate 
 \change vulnerability impacts in the tourism sector  

of Tourism Ministry 

551.65495 

Assessment of solid waste management practices and its 
vulnerability to climate risks in Maldives Tourism Sector 

551.65495 

Assessment of solid waste management practices and its 
vulnerability to climate risks in Maldives Tourism Sector 

551.65495 

Economic cost and benefits of climate change impacts and 
adaptation to the Maldives Tourism Industry 

551.65495 

ion of financial instruments to cover and transfer Introduct
the risks of climate hazards in the sector of Tourism in the 
Maldives 

551.65495 

  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް 

(ބަޖެޓާއިެބހޭ  1ވޮލިއުމް  2007ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަެހޅި ަދއުލަތު ބަޖެޓް 

ނޑު ބަިއތައް   )މަިއގަ

352.48249549
501 

(ބަޖެޓާިއބެހޭ  II ވޮލިއުމް  2007ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަެހޅި ަދއުލަތު ބަޖެޓް 

ނޑު ބަިއތައް     )މަިއގަ

352.48249549
501 

  މޯލްޑިވްސް އޯތެންޓިކް ކްރާފްޓްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 

 398.2 ފިޔޯރީ ރަްނގަސް 

  ޔުނިވަރސިޓީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް 

 378.5495 މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔުިނވަރސިޓީ : އަހަރީ ިރޕޯޓް

    މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 



 370.69549505 2014މިނިސްްޓރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން : އަަހރު ރިޕޯޓް 

  މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

 354.57 ޒިންާމދާރު ަމްސވެރިކަެމްއގައި ަޢމަލުކުާރ ޢުޞޫލުތަކަކީ ކޮބާ؟

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް 

 342.5495 6.1ޝަރީޢަތް ކުުރމާބެޭހގޮތުން ެހދިފަިއވާ ަޤވާިއދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް، އެންޑް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް 

 1/2002ދިވެިހާރއްޭޖގެ ބިާމބެހޭ ޤާނޫާނއި ެއޤާޫނނުގެ ދަުށން ހަދާަފއިވާ ޤަާވއިުދތައް (

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެާއރޒް، /  ގެެނވުނު ފުަރތަމަ ިއޞްލާޙްތަާކއެުކ) އަށް

 އެންޑް ަހއުސިްނގ ެއންޑް އެްނވަަޔރަަމންޓް

346.0430263 

   ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

796.33407954 ގެ ހަނދާނީ ފޮތް 1988ޖޫން  30-18:  1-އެފް.އޭ. ކަޕް
95 

   އެޑިއުކޭޝަން ފެކަލްޓީ އޮފް 

 371.1 ރިހިފޮތް : ފަންަސވީސް އަހަުރގެ ުމދަްއރިސްކަުމގެ ތަޢުލީމް 

  ދަގަތަ ޕަބްލިޝާރސް 

 297.122 ސައިްނުސގެ މީޒާުނަގއި ޤުުރއާން 

297.12281546 ހުވަފެން ތަޢުީބރު 
3 

 297.2113 އަށް ބިުރވެިތވުން هللا 

 297.23 ސުަވރުެގއަށް ެދވޭނެ ަމގު 

 297.23 މަރު 

 297.23 މަރު 

 297.23 ނަރަކަ 

 297.23 ޤިޔާމަުތގެ ޒަލްޒަލާ 

 297.242 ކުޅަދުްނވަންތަަކމާެމދު ފިކުރުކުުރން : ެއއްަވނަ ބައި 

 297.246 ކުޑަކުދިންނަށްޓަަކއި ރަސޫުލބޭކަލުންގެ ާވހަކަ

 297.261 ޣާފިލުބަލީގެ ފަުރވާ 

 297.261 ކުޑަކުދިންނަށްޓަަކއި ކެއިން ުބއިުމގެ ައދަބުަތއް 

 297.36 ދެޢީދު ދެ ަނމާދު 

 297.36 އިސްިތޚާރާ ަނމާާދއި ެއނޫން ަބއެއް ުސންނަތް ނަާމދުތައް 

 297.38 ޤުުރއާނުން ޮހވާލެވިަފިއވާ ބަެއއް ދުޢާަތއް 



 297.38 ޤުުރއާުނގެ ޢަލީގައި ދުޢާކުރުން 

 297.38 ޤުުރއާނުން ޮހވާލެވިަފިއވާ ބަެއއް ދުޢާަތއް 

 297.38 ހެނދުާނއި ހަީވުރގެ ޒިކްރުަތއް 

 297.382 ވިތުރި ަނމާދު 

 297.382 ރޭަގނުޑގެ ސުންަނތް ނަާމދުތައް 

 297.382 ޟުޙާ ނަާމުދގެ މާތްކަން 

 297.382 ޟަރޫރީ ބޭނުެމއް ޖެުހމުން ކުރާ ަނމާދު 

 297.382 ރަވާިތބު ސުްނނަތް 

 297.382 ޟުހާ ނަާމދު 

 297.382 1ސުންނަތް ަނމާދުަތއް 

 297.382 2ސުންނަތް ަނމާދުަތއް 

 297.382 ވިތުރި ަނމާުދގެ ފަިއދާ 

 297.382 ކަށު ނަމާދު 

 297.382 ތަސްީބޙަ ނަާމދު 

 297.382 ނަމާދުުކރުުމަގއި ތަނބުތަުކގެ ތެޭރގައި ސަފު ހެދުުމގެ ޙުުކމް 

 297.382 ތަރާީވޙް ނަާމދު 

 297.382 ކިތާބުްއޞަލާތު މުޚްަތޞިރު : ކިތާުބްއޞަލާތުގެ ޚުާލސާ 

 297.5 އެއްަވނަ ބައި  –ބޮޑެތި ފާފަތައް 

 297.5 ދެވަނަ ަބއި  –ބޮޑެތި ފާފަތައް 

 297.5 ތިންވަނަ ަބއި  –ބޮޑެތި ފާފަތައް 

 297.5 ފާފައިގެ އަަސރުތައް 

 297.53 ސުންނަތް ޯރދަ : ެއއްަވނަަބއި 

 297.63 އަަވހާަރވެަވޑަިއގަތުން  ملسو هيلع هللا ىلصރަސޫލު 

 491.487 ބަހުގެ ަހމަިއގެ ތެެރއިން ގާތުަގއި، ކަީރގަިއ، ދޮުށގައި 

 641.5 ޖުޭވގެ ީމރުކާނާ : ކުޅި ހެދިާކގެ ާބވަްތތައް 
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 297.246 އަލައިިހއްސަލާމް ޒަކަރިއްޔާ     

 297.246 އަަލއިިހްއސަލާމް هللا މުޙައްަމދު ޞައްލަ    

 352.328214 ރިޔާސީ ބަާޔން 

  

  ބ

 352.48249549501 ބަޖެޓް 



  

  ކ

  ކެއްކުން   

 641.81 ރިހައިގެ ަބއިަތއް    

 641.82 ބަތުގެ ބާވަތް     

 641.5 ކުޅި ހެދިކާ    

 641.5 ފޮނިކާތަކެތީގެ ބާވަތް     

 346.022 ކޮންޓްރެކްޓްސް 

 364.1323 ކޮރަޕްޝަން 

  

  އ

 305.42095495 ތާރީޚް  --އަންހެްނވެިރން 

 323.095495 ދިވެިހރާްއޖެ  --އިންާސނީ ަޙއްޤުަތއް 

 793.732 އަރަތް 

  އަަދބިއްޔާތު 

 891.481 ޅެން    

 808.3 ވާހަކަ    

 891.484 މަޒްމޫނު    

  އިސްލާމް 

 297.124 ޙަދީޘް    

 297.23 ނަރަކަ     

 297.382 ނަމާދު 

  އީދު ަނމާދު 

  ދު  އިސްތިޚާރާ ނަމާ         

  ވިތުރި ނަމާދު         

  ނަމާދު  ސުންނަތް        

  ޟުޙާ ނަމާދު        

  ސުންނަތް ަނމާދު  ރަވާތިބު        

  ތަސްބީޙަ        



  ކަށު ނަމާދު         

  ތަރާވީޙް ނަމާދު         

 297.63 ملسو هيلع هللا ىلصރަސޫލު     

 297.261 ރިވެތި އަޚްލާޤް     

 297.53 ރޯދަ    

 297.577 ކައިވެނި އަދި ާއއިލީ ިދރިުއޅުން     

 297.261 ކެއުން ބުއިުމގެ އަަދބުަތއް     

  297.082،297.57082 އަންހެނުން     

 297.082  ގެ ަޙްއޤުތައްއަންހެނުން    

 071.297 އަޤީދާ     

 297.27 އިންސާނީ ޙަްއޤުަތއް     

 297.574 އިސްލާމްދީނަށް ވަނުން     

 334.105 އިސްލާމީ ޤާނޫނު     

 297.3525 އުމްރާގެ ައޅުކަން     

 297.18 ވާހަކަ    

 297.211 ވެރި ރަސްކަލާނގެ     

 297.23 މަރު    

 297.14     ފިޤްޙު     

 297.382  ދުޢާ    

 297.2 ތައުޙީދު     

 297.648 ޞަހާބީން    

 297.23 ސުވަރުގެ     

 297.54 ޒަކާތް     

 297.38 ޒިކްރުތައް    

 297.217 ޖިންނި    

  

  ޢ

      

 297.261 ޣާފިލުބަލީގެ ފަރުވާ     



  

  ވ

 380.1065495 ވިޔަފާރި 

  

  މ

 342.0662 މަޢުލޫމާތު ހޯުދުމގެ ޙަްއޤުަތއް 

 354.57 ސަރުކާރު ހިްނގުން  --މަްސވެރިކަން 

 639.2 މަްސވެރިަކމުގެ ވިޔަފާރި 

 362.2917 ދުރުކުުރން  --މަސްުތވާތަކެީތގެ އުނދަގޫ 

 394.26 މިނިަވން ުދވަސް 

 297.63    وسلم عليه هللا صلى هللاރަސޫލު  މުަޙއްަމދު

 297.1222 ވާހަކަ  ސްލާމީއި     

 352.425 ޤަާވއިދު  --މާލީ ދާިއރާ ައދި ބަޖެޓް 

  

  ފ

 332.495495 ފައިސާ -- ދިވެިހާރއްޖެ 

 297.5 ފާފަ

ދިވެހިާރއްޖެ  --ފަޔަރ ފައިޓިްނގ   363.37805495 

 363.206 ފުލުހުންގެ ިޙދުމަތް -- އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 796.3340795495 ފުޓްބޯޅަ -- ދިވެިހރާްއޖެ 

  

  ދ

 071.297 ދީނީ ތަޢުލީމް 

 321.8 ދިިމގްރާތީ ވެރިކަން 

 321.80723 ދިރާސާ  --ދިިމގްރާތީ ވެރިކަން 

 491.489، 491.487 ދިވެހި ބަސް 

ތަރުޖަމާކުރުން       418.02 

      

  



  ތ

 331.2592 ތަމްރީން 

 315.495 ދިވެހިާރއްޖެ  --ތަފާސް ހިާސބު 

  ތަޢުލީމް

 378.5495 މަތީ ތަޢުލީމް     

 364.1323 ދިވެިހރާްއޖެ  --އަހަރީ ރިޕޯްޓ  –ތަޢުލީމީ ދާއިރާ     

 372.21 ޕްރީ ސްކޫލް ތައުލީމް    

 954.95 ދިެވހިާރއްޖެ  --ތާރީޚް 

 372.242 ދިވެިހަބސް  --ތީސީސް 

  

  ލ

 620.125495 ލަކުޑި 

  

  ގ

 631.585 ގަސްހެއްދުން 

  

  ޤ

 929.815495 ޤަުއމީ އިާނމު 

  ޤާނޫނު 

 46.04302633 ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު     

 346.50269 ކޯޓްތައް އިލާއާއި ބެހޭ ޤާޫނނު ައދި ޣާ    

 342.5495 ދިެވހިާރއްޖެ  --ޤާނޫނު އަސާސީ     

 297.23 ޤިޔާމަްތވުން 

  ޤުުރއާން 

 297.122 އުނގަންަނއިިދނުން  ައދި އުނގެނުާމއި    

 297.1222 ޤުރުއާނާއި އަދި ަސއިްނސް     

 297.1224045 ތަޖުވީދު     

 297.1229 ތަފްޞީރު  --އައްމާ ސޫރަތް     

  



  ސ 

 342.06802632 ސިވިލް ާސރިވސް ކޮމިަޝން 

 320 ސިޔާސީ ަސއިްނސް 

 320.095495 ދިވެހިާރްއޖެ  --ސިޔާސީ ަސއިްނސް 

 323.095495 ދިވެހިާރއްޖެ  --ސިޔާސީ ަޙްއޤުތައް 

 324.2 ސިޔާސީ ޕާޓީތައް 

  

  ޕ
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