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` 

 

 

U ްއިސްބަސ 

 
ފިކް ޔެފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ބިބްލިއޮގްރަލި ބަހުން  އަދި އިނގިރޭސި  ދިވެހިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން 

ފޮތްތަކުގެ  ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް އަލަށް ލިބުނު  2019ގައި ހިމެނެނީ މި ބިބްލިއޮގްރަފީ  ފޮތެކެވެ. އެކުލެވިފައިވާމަޢުލޫމާތު 

 މަޢުލޫމާތެވެ.

 

 ބިބްލިއޮގްރަފީގައި މަޢުލޫމާތު އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތް 

 

ވަނަ  21މި ބިބްލިއޮގްރަފީގައި ހިމެނޭ ފޮތްތަކުގެ މާއްދާތަކަށް ކްލެސިފައި ކުރެވިފައި ވަނީ " ޑުވީ ޑެސިމަލް ކްލެސިފިކޭޝަން"ގެ 

" 2ެއމެރިކަން ކެޓެލޮގިންގ ރޫލްސް -ބިބްލިއޮގްރަފިކް ރިކޯޑްސް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ "އެންގްލޯ އެޑިޝަނާއި އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ފޮތްތަކުގެ 

)(AACR2 .ެއާއި އެއްގޮތަށެވ 

 

U ްމާއްދާތަކުގެ ބައިތައU :  ެވަނަ  21މިބައިގައި ހިމެނޭ ފޮތްތަކުގެ މާއްދާތަކަށް ކްލެސިފައި ކުރެވިފައިވަނީ "ޑުވީ ޑެސިމަލް ކްލެސިފިކޭޝަން"ގ

އެމެރިކަން ކެޓަލޮގިންގ ރޫލްސް -ތަކުގެ ބިބްލިއޮގްރަފިކް ރިކޯޑްސް އެކުލެވިފައިވަނީ " އެންގްލޯ ތްއެޑިޝަނާއި އެއްގޮތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފޮ

2 "(AACR2)  .ެއާއި އެއްގޮތަށެވ 

 

U:ްއެންޓްރީތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައU  ާފޮތް ލިޔުނު ފަރާތް އަދި ފޮތް އެކުލަވާލުމުގައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހިއްސާވެފައިވ

ނަމްބަރާއި ފޮތުގެ ފަރާތްތައް، ފޮތުގެ ނަން، ފޮތް ޝާއިޢުކުރި ރަށާއި، ތަން އަދި އަހަރު، ފޮތުގެ ފިޒިކަލް ޑިސްކްރިޕްޝަން (ޞަފްޙާ 

މިން)، ސިލްސިލާ ނަމާއި ނަމްބަރު، ފޮތުގެ އަގު، އަދި ފޮތުގެ ކަވަރުގެ ބާވަތާއި، އައިއެސްބީއެްނ އަދި އެކްސެޝަން ނަމްބަރެވެ. 

 މިއެންޓްރީތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އެބްރިވިއޭޝަންސްގެ ލިސްޓެއް މިފޮތުގައި އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.

 

U:ްއިންޑެކްސU ްވާނީ ފޮތް ލިޔުނު ފަރާތްތައް، ފޮތުގެ ނަން، ފޮތް އެންޓްރީގެ އިތުރުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިންޑެކްސްތައް ބަހާލެވިފައި  މެއިނ

 އުފެއްދި މުއައްސަސާ، ފޮތް ޝާއިޢުކުރި ފަރާތް، ސިލްސިލާތައް، ބައްދަލުވުންތައް އަދި މާއްދާތަކުގެ މައްޗަށެޗެ.
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U ުބަސްކޮށާރ 

 

 

 

 ތުނިކަރުދާސް            ތކ. 

 ސެންޓެމީޓަރ            ސ.މ.

 ޞޮފްޙާ             ޞ. 

 ހަރު ކަރުދާސް       ހ.ރ.

ރޑް ބުކް ނަންބަރު     .އެސް.ބީ.އެން އައި  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަ
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U ީމެއިން އެންޓްރ 

 

000                    Computer science, information & general works 

 News media, journalism & publishing 070 

 *Journalism and newspapers in other 
geographic areas 

079 

 *Journalism and newspapers in other 
geographic areas -- Maldives 

079.5495 

  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް  079.5495

އަލިމަސް /  ޝާއިޢުކުރި މުާނސަބަުތަގއި ފުރުުމގެ އަހަރު 75 ނޫްސވެރިކަަމށް ދިވެހި          

މާލެ : މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ  –ހަސަން ޝާކިރް މުަހއްަމދު  އެކުަލާވލީ :؛  މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް

މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމގެ  - .މ.ސ  30 ؛. ޞ 180 - .2018ކައުންސިލް، 

 ެއއްޗެކެވެ.ޤާނޫުނގެ ދަށުން ިލބިފަިއވާ 

 9789991559780 : އަީއއެްސބީެއން

 -/40ތކ. 

NL-2019-000064, NL-2019-000065 

  

200                    Religion 
 Other Religion 290 

  Islam 297 

  

297  

މާލެ :  – .: ައބްދުލްަރހީްމ އަބްދުްލމަީޖދު އަށް ލޯބިކުރަްއވާށެވެ. / ތަުރޖަމާުކރީهللا              

 .މ.ސ 18؛ . ޞ 62 –. {?199}، އަްސރަފީ ޕަބްލިކޭޝަްނސް

  : އަީއއެްސބީެއން

 ތކ.

NL-2019-000017 

  

 Islam -- Education 297.071 

  

 ރިޔާޒް، ިއސްާމއިލް  297.071

މާލެ : ނޭޝަނަލް  - ./ ިއސްާމއިލް ރިޔާޒް : ދަރިވަރުްނގެ ފޮތް 9އިސްލާމީ ތަރުިބއްޔަުތ            
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މިއީ ަޤއުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް  - .މ.ސ  26 ؛. ޞ 260 - .2018، އެޑިޔުކޭަޝންއުޓް އޮފް އިންސްޓިޓި 

 ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9789991508337 : އަީއއެްސބީެއން

 -/40ތކ. 

NL-2019-000026, NL-2019-000027 

  

 ރިޔާޒް، ިއސްާމއިލް  297.071

:  މާލެ - ./ އިސްާމިއލް ރިޔާޒް ފޮތް މުދައްިރސުްނގެ:  9 ތަރުިބއްޔަތު  އިސްލާމީ           

މިއީ ަޤއުމީ  - .މ.ސ  26 ؛. ޞ 266 - .2018، އެޑިޔުޭކޝަން ޓް އޮފްއުނޭޝަނަލް އިްނސްޓިޓި

 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9789991508368 : އަީއއެްސބީެއން

 -/40ތކ. 

NL-2019-000028, NL-2019-000029 

  

 ރިޔާޒް، ިއސްާމއިލް  297.071

މާލެ : ނޭޝަނަލް  - ./ އިްސމާިއލް ރިޔާޒް ފޮތް ދަރިވަރުްނގެ:  11 ތަރުިބއްޔަތު  އިސްލާމީ           

މިއީ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނއަށް  - .މ.ސ  26 ؛. ޞ 316 - .2018، ޓް އޮފް  އެޑިޔުކޭޝަން އުއިންސްޓިޓި 

 ތަކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9789991508320 : އަީއއެްސބީެއން

 -/100ތކ. 

NL-2019-000030, NL-2019-000031 

  

 Arabic Text  297.1224 

 Readings and recitation 297.1224045 

  

 ލަތީފް، މުހަްއަމދު އިޔާޒް އަްބދުލް  297.1224045

މާލެ :  - ./ މުަހއްަމދު އިޔާޒް އަްބދުލް ލަތީފް ފޮތް ދަރިވަރުްނގެ:  9تَْدرْيُس اْلقُرآن           

މިއީ ަޤއުމީ  - .މ.ސ  26 ؛. ޞ 146  - .2018، ޓް އޮފް  އެޑިުޔކޭޝަންއުނޭޝަނަލް އިްނސްޓިޓި

 ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ 

 9789991508252 : އަީއއެްސބީެއން

 -/40ތކ. 

NL-2019-000032, NL-2019-000033 

  

 އަްބދުލް ލަތީފް، މުހަްއަމދު އިޔާޒް  297.1224045

މާލެ :  - .މުހަްއމަދު ިއޔާޒް ައބްދުލް ލަތީފް / މުދައްިރސުްނގެ ފޮތް:  9تَْدرْيُس اْلقُرآن           

މިއީ ަޤއުމީ  - .މ.ސ 30 ؛. ޞ 196  - .2018، އެޑިޔުޭކޝަންއުޓް އޮފް ނޭޝަނަލް އިްނސްޓިޓި
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 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

 9789991508245 : އަީއއެްސބީެއން

 -/40ތކ. 

NL-2019-000034, NL-2019-000035 

  

 އިޔާޒް  މުަހއްަމދު ،ލަތީފް އަްބދުލް 297.1224045

 ނޭޝަނަލް:  މާލެ - .ލަތީފް ައްބދުލް އިޔާޒް މުަހއްަމދު/  ދަރިަވުރންގެ ފޮތް:  11 ِعْلمގެ  قُْرآن          

 ކުތުބުާޚނާއަށް ަޤުއމީ މިއީ -. މ.ސ 26 ؛. ޞ 126 - .2018 ،އެޑިޔުކޭަޝން އޮފް ޓްއުއިންސްޓިޓި 

 .ެއއްޗެކެވެ ލިބިފަިއވާ ދަުށން ޤާނޫުނގެ ޖަމާކުުރމުގެ ތަކެތި

 9789991508344:  އަީއއެްސބީެއން

 -/40. ތކ

NL-2019-000036, NL-2019-000037 

  

 Prophets prior to Muhammad 297.246 

  

 އަްބދުލްފައްތާުހ، ީއމާން                                                     297.246

هللا : އަްހމަދު އަްބދު / އީާމން ައބްދުލްަފއްތާހް ؛ ަތރުޖަމާުކރީ އަލަިހްއސަލާމްއިބްރާީހމް             

؛ . ކުރެހުން ކުލަ. : ޞ 12 –. 2004 ،ަޕބްލިޝަރސް އެންޑް ޕްރިންޓަރސް ނޮވެލްޓީ:  މާލެ - .ސަީއދް
  )05؛  ރިވެތި ވާހަކަ( -. މ.ސ 18

 9991527656 : އަީއއެްސބީެއން

 -/20ތކ. 

NL-2019-000014         

  

 Prophets prior to Muhammad 297.63 

  

 ފާޫރޤް هللا ހަސަން، އަްބދު 297.63

މާލެ :  – .ާފރޫޤް ަހސަންهللا ޝަީހދުން / ައްބދު ހަނުގރާަމއާއި މަިއދާުނން ބަދުުރގެ            

 ޖަމާކުުރމުގެ ތަކެތި ކުުތބުާޚނާައށް ަޤއުމީ މިއީ -. މ.ސ 21؛. ޞ 316 -. 2016، ] ޝ. ނ.[

 .ެއއްޗެކެވެ ިލބިފަިއވާ ދަށުން ޤާނޫުނގެ

 9789991577258 : އަީއއެްސބީެއން

 -/40ތކ. 

NL-2019-000038, NL-2019-000039 

  

300                    Social sciences 

   Housing Cooperatives – Serial Publications 334.105 
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334.105 Housing Development Finance Corporation PLC 

           Housing Development Finance Corporation : annual report 2018 

\ Housing Development Finance Corporation PLC. –  Male’ : Housing 

Development Finance Corporation PLC, 2019. -  64 p. : col. ill. ; 29 cm. - 

This item is received under Legal Deposit Law. 

ISBN:  

Pc: 20/-                                                                       

NL-2019-000062, NL-2019-000063 

  

 Financial administration and budgets 
Cooperatives – Serial Publications 

352.405 

  

352.405 Maldives Monetary Authority 

           Annual Report 2016 \ Maldives Monetary Authority ; Illustrated 

by: Ahmed Naushad. –  Male’ : Maldives Monetary Authority, 2017. -  223 

p. : col. ill. ; 27 cm. - This item is received under Legal Deposit Law 

ISBN: 9789991563107 

Pc: 40/-                                                                       

NL-2019-000054, NL-2019-000055 

  

  

 މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީ  352.405

 –: އަހްމަދު ަނއުާޝދު.  / މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީ ؛ ކުެރހީ  2016އަހަރީ ރިޕޯޓް          

މިއީ  - .މ.ސ  27 ؛. ކުރެހުން ކުލަ. : ޞ 262 - .2017، މާލެ : މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

 ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާައށް ތަކެތި ޖަމާުކރުުމެގ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިބިަފިއވާ އެއްޗެެކވެ.

 9789991563091 : އަީއއެްސބީެއން

 40/-ތކ. 

NL-2019-000056, NL-2019-000057 

  

 Nonprofit Organizations 361.763 

  

361.763 Alifulhu Thuththu Foundation Maldives 

           Ali Fulhu Thuthu Foundation 2018 annual report\ Alifulhu 

Thuththu Foundation Maldives. –  Male’ : Alifulhu Thuththu Foundation, 

2019. -  41 p.  :  col. ill. ; 29 cm. - This item is received under Legal 
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Deposit Law 

ISBN:  

Pc: 20/-                                                                       

NL-2019-000058, NL-2019-000059 

  

 Special Occasions 394.2 

  

 

 394.2 

 

 

 ޙިލްމީ، ފާިތމަތް 

20}-- {?،] ޝ. ނ.[{މާލެ} :  – ./ ފާތިމަތް ޙިލްމީ  ދުަވސްތައްމީލާދީ އަހަުރގެ ޙާްއޞަ          

  .މ.ސ 21؛ . ކުރެހުން ކުލަ. : ޞ 26  -. 
  : އަީއއެްސބީެއން

 -/26.50ތކ. 

NL-2019-000015, NL-2019-000016 

  

 400                 Language 

 Language – Divehi (Maldivian) 491.487 

  

 

491.487 

 

 

 

 އަްބދުލްރަީހމް، ައޝްރަފް 

/ އަޝްރަފް ައބްދުްލރަހީމް ؛ ުކެރހީ: ހުސެިއން ރަީޝދު ؛  ދަިރވަރުްނގެ ފޮތް  : 11ދިވެހި        

    - .2018، މާލެ : ނޭޝަނަލް އިްނސްޓިޓިޔުޓް އޮފް  އެޑިޔުކޭޝަން –: ފާތިމަތު ޝަހީމާ  އެޑިޓްކުރީ 

ަޤއުމީ ކުުތބުޚާާނއަށް ަތކެތި ޖަމާކުުރމުގެ ޤާނޫުނގެ މިއީ  - .މ.ސ 26 ؛. ކުރެހުން ކުލަ. : ޞ 174

 ދަށުން ލިބިަފއިވާ އެއްޗެެކވެ.

 9789991508207 : އަީއއެްސބީެއން

 /40-ތކ. 

000021-2019-000020, NL-2019-NL 

  

 އަހްަމދު، މުަހްއމަދު ާއމިރް  491.487

އަހުަމދު ؛ ކުރެހީ: މުަހއްަމދު ާއމިރް ދަރިަވރުްނެގފޮތް / މުހައްަމދު ާއމިރް :  9 ދިވެހި         

މާލެ :  –އަްޒާރ ތައުފީޤް  : އަްބދުލްަފއްތާހު ހުަސއިން ؛ ެއޑިޓްކުރީ، އަހްަމދު، ައންަވރު ިއބްރާިހމް

 - .މ.ސ 26؛. ކުރެހުން ކުލަ . : ޞ 232 - .2018، ނޭޝަނަލް އިްނސްޓިޓިޔުޓް އޮފް  އެޑިުޔކޭޝަން

 ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ.މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި 

 9789991508177 : އަީއއެްސބީެއން

 /40-ތކ. 

000023-2019-000022, NL-2019-NL 
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 އަހްަމދު، މުަހްއމަދު ާއމިރް  491.487

އާިމރް : މުހަްއމަދު  މުދަްއރިުސްނގެފޮތް / މުަހއްަމދު އާިމރް އަުހމަދު ؛ ކުރެހީ:  9 ދިވެހި         

މާލެ :  – .އަހްަމދު، ައންަވރު ިއބްރާިހމް، އަްބދުލްފައްތާހު ހުަސއިން ؛ ެއޑިޓްކުރީ: ައޒްާރ ތައުފީޤް 

 - .މ.ސ 30 ؛. ކުރެހުން ކުލަ . : ޞ 308 - .2018، ޓް އޮފް  އެޑިުޔކޭޝަންއުނޭޝަނަލް އިްނސްޓިޓި

 ލިބިަފއިވާ ެއްއޗެކެވެ.މިއީ ަޤުއމީ ކުތުބުާޚނާއަށް ތަކެތި ަޖމާުކރުުމގެ ޤާޫނނުގެ ަދށުން 

 9789991508184 : އަީއއެްސބީެއން

 /40-ތކ. 

000025-2019-000024, NL-2019-NL 

  

900                     History & Geography 

 Biography 920 

  

 ޝާކިރް، ައހްަމދު  920

 .ަހނދާންަތއް / އަްހމަދު ޝާިކރް ޚިުދމަުތގެ ޒާިހުރގެ ުޢމަރު ތެރެއިން ޒިކްާރގެ ޚިދުމަތްެތރީްނގެ         

 ތަކެތި ކުތުބުޚާާނއަށް ަޤއުމީ  މިއީ -. މ.ސ 21؛. ޞ 251 -.  2015 ،] ޝ. ނ.[މާލެ :  –

 .އެއްޗެެކވެ ލިބިފަިއވާ  ދަުށން ޤާނޫުނގެ ޖަމާކުުރުމގެ

 9789991556734 : އަީއއެްސބީެއން

 -/40ތކ. 

NL-2019-000040, NL-2019-000041 

  

    Awards – Maldives    929.815495 

  

 ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް  929.815495

މާލެ :  – ./ ރައީސުލްުޖމްޫހިރއްޔާގެ އޮފީސް 2019ސަރުކާރުން ެދއްވާ ޙާްއސަ އިާނމް           

މިއީ ޤަުއމީ  - .މ.ސ  21 ؛ .ކުރެހުން ކުލަ . : ޞ 70 - .2019، ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް 

 ކުތުބުޚާާނއަށް ތަކެތި ަޖމާކުުރމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ލިބިފަިއވާ ެއއްޗެކެވެ.

  : އަީއއެްސބީެއން

 ތކ. 

000019-2019-000018, NL-2019-NL 

  

  Dhivehi Fiction  
  

 އަްބދުްއރަހީމް (ކަީނރު) 

:  ކުރެހީ؛   ރީތިކަމުގެ ބޭނުްނ ނުކުރެވޭ ފަހަުރެވސް އާެދެއވެ / އަްބުދއްރަީހމް (ކަނީރު)              

 ،މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރްސ އެންޑް ޕަބްލިަޝރސް  - .މުަޙއްަމދު ޝާން، އީާޤން މުހަްއަމދު ަބދީއު
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 )30؛ (އިބްރަތްތެރި ވާހަކަ -ސ.މ.  15؛ ޞ. : ކުލަ ކުރެހުން.  7 –. 2004

 999153105X އަީއއެްސބީެއން :

 -/5ތކ. 

NL-2019-000010 

  

 އަްބދުްއރަހީމް (ކަީނރު) 

 - .: އީާޤން މުހަްއަމދު ބަީދއު ކުެރހީ؛   މީދަލުގެ މޮުޅބަްސ / އަބްުދއްަރހީމް (ކަނީރު)              

ސ.މ.  15؛ ން. ޞ. : ކުލަ ކުރެހު 7 –. 2005 ،މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެްނޑް ޕަބްލިޝަރސް

 )50؛ (އިބްރަތްެތރި ވާހަކަ -

 9991531386 އަީއއެްސބީެއން :

 -/5ތކ. 

NL-2019-000011 

  

  

މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް  –: ނައުާޝދު ވަީހދު.  ޙަކީުމގެ ނިްނމުން / ކުރެހީ            

 )45(އިބްރަތްެތރި ވާހަކަ ؛ -ސ.މ.  15؛  ޞ. : ކުލަ ކުރެހުން. 7 –.  2004،އެންޑް ޕަބްިލޝަރސް

 9991531181އަީއއެްސބީެއން : 

 -/5ތކ. 

NL-2019-000012           

  

 އަްބދުްއރަހީމް (ކަީނރު) 

 .: އީޤާން ުމހަްއމަދު ަބީދއު ކުެރހީ؛   / ައބްުދއްރަީހމް (ކަނީރު) ސަޒާ ޙިޔާނާތުގެ                 

ސ.މ.  15؛ ޞ. : ކުލަ ކުރެހުން.  7 –. 2004 މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް ެއންްޑ ޕަބްލިޝަރސް -

 )38؛ (އިބްރަތްެތރި ވާހަކަ -

 9991530975 އަީއއެްސބީެއން :

 -/5ތކ. 

NL-2019-000013 

  

 ފަޙުމީ، ުހޞްނާ  

. – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްިރންޓަރސް ެއންޑް            ކަޖޫބެގެ މަޖާ 1 / ހުޞްނާ ފަހުމީ

) 05(އަރާުކރި : -ސ.މ.  23؛  ޞ. : ކުލަ ކުރެހުން 31 –. 2018، ޕަބްލިޝަރސް  

   9789991575230އަީއއެްސބީެއން : 

 -/120ތކ. 

NL-2019-000001,NL-2016-000002 

  

 

 

 

 

 ފަޙުމީ، ުހޞްނާ 

. – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް                        ކަޖޫބެގެ ަމޖާ 2 / ހުޞްނާ ފަހުމީ

)06(އަރާކުރި : -ސ.މ.  23؛  ޞ. : ކުލަ ކުރެހުން 41 –. 2018، އެންޑް ޕަބްިލޝަރސް  

   9789991575209އަީއއެްސބީެއން : 
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 -/120ތކ. 

 000004-2016-000003,NL-2019-NL 

  

 ފަޙުމީ، ުހޞްނާ  

. – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް                        ކަޖޫބެގެ ަމޖާ 3 / ހުޞްނާ ފަހުމީ

)07(އަރާކުރި : -ސ.މ.  23؛  ޞ. : ކުލަ ކުރެހުން 43 –. 2018، އެންޑް ޕަބްިލޝަރސް  

 9789991575247އަީއއެްސބީެއން : 

 -/120ތކ. 

NL-2019-000005,NL-2016-000006 

  

 ފަޙުމީ، ުހޞްނާ  

. – މާލެ : ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް                        ކަޖޫބެގެ ަމޖާ 4 / ހުޞްނާ ފަހުމީ

)08(އަރާކުރި : -ސ.މ.  23؛  ޞ. : ކުލަ ކުރެހުން 42 –. 2018، އެންޑް ޕަބްިލޝަރސް  

 9789991575216އަީއއެްސބީެއން : 

 -/120ތކ. 

NL-2016-000007,NL-2016-000008 

  

 ޒެހެރީން  

ދޮންތި ( -. މ.ސ 15 ؛. ޞ 24 -. 2016 ،] ޝ. ނ.[މާލެ :  – .ޢާއިލާ / ޒެހެރީން         

 ލިބިަފިއވާ ދަށުން ޤާނޫުނގެ ޖަމާުކރުުމގެ  ތަކެތި ކުތުުބޚާނާައށް ޤަުއމީ މިއީ -. ވަނަ ފޮތް) 1:  1ލެވެލް  :

 .އެއްޗެެކވެ

 9789991577289 : އަީއއެްސބީެއން

 12/-ތކ. 

NL-2019-000042, NL-2019-000043 

  

 ޒެހެރީން  

 15 ؛. ޞ 24 -. 2018 ،] ޝ. ނ.[މާލެ :  –/ ެޒހެރީން  މޫސާފުޅު ދުށިްނތަ؟         

 ޤާނޫުނގެ ޖަމާކުުރމުގެ ަތކެތި ކުތުުބޚާާނއަށް ަޤއުމީ މިއީ -. )ވަނަ ފޮތ2ް: 1ދޮންތި : ލެވެލް ( -. މ.ސ

 .އެއްޗެެކވެ ލިބިަފއިވާ ދަށުން

 9789991565651 : އަީއއެްސބީެއން

 12/-ތކ. 

NL-2019-000044, NL-2019-000045 

  

 ޒެހެރީން  

 -. މ.ސ 15 ؛. ޞ 25 -. 2016 ،] ޝ. ނ.[މާލެ :  –ކޮކާފަނި / ޒެހެރީން          

 ަދށުން ޤާނޫުނގެ ަޖާމކުރުުމގެ ތަކެތި ކުތުުބޚާާނއަށް ަޤއުމީ މިއީ -. )ވަނަ ފޮތ1ް:  2(ދޮންތި : ލެވެލް 

 .ެއއްޗެކެވެ ލިބިފަިއވާ

 9789991577272 : އަީއއެްސބީެއން

 12/-ތކ. 

NL-2019-000046, NL-2019-000047 
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 ޒެހެރީން  

(ދޮންތި  -. މ.ސ 15 ؛. ޞ 25 -. 2018 ،] ޝ. ނ.[ާމލެ :  – .ޕިއްޒާ / ޒެހެރީން         

 ިލބިފަިއވާ ދަށުން ޤާނޫުނގެ ޖަމާުކރުުމގެ ތަކެތި ކުތުުބޚާާނއަށް ަޤއުމީ މިއީ -. )ވަނަ ފޮތް  2: 2: ލެވެލް 

 .އެއްޗެެކވެ

 9789991565668 : އަީއއެްސބީެއން

 12/-ތކ. 

NL-2019-000048, NL-2019-000049 

  

 ޒެހެރީން  

   15 ؛. ޞ 23 -. 2016 ،] ޝ. ނ.[މާލެ :  –ުދވަެހއް/ ޒެެހރީން  އެކު މާމައާ         

 ާޤނޫުނގެ ޖަމާކުރުުމގެ ތަކެތި ކުުތބުޚާާނއަށް  ަޤއުމީ މިއީ -. ވަނަ ފޮތް)1:  3 ދޮންތި : ލެވެލް( -. މ.ސ

 .އެއްޗެެކވެ ލިބިަފއިވާ ދަށުން

 9789991577265 : އަީއއެްސބީެއން

 12/-ތކ. 

NL-2019-000050, NL-2019-000051 

  

 ޒެހެރީން  

 -. މ.ސ 15 ؛. ޞ 24 -. 2018 ،] ޝ. ނ.[މާލެ :  – .ވަކަރު ހަންޑި/ ޒެެހރީން         

 ަދށުން ޤާނޫުނގެ ަޖާމކުރުުމގެ ތަކެތި ކުތުުބޚާާނއަށް ަޤއުމީ މިއީ -. )ވަނަ ފޮތ2ް:  3 ދޮންތި : ލެވެލް(

 .ެއއްޗެކެވެ ލިބިފަިއވާ

 9789991565644 : އަީއއެްސބީެއން

 12/-ތކ. 

NL-2019-000052, NL-2019-000053 

  

 ޒެހެރީން  

   21 ؛. ޞ 29 -. 2018 ،] ޝ. ނ.[މާލެ :  – ./ ޒެހެރީން !ފަރުތައް ދެކެ ލޯބި ަވމާ         

 ލިބިަފއިވާ ަދށުން ޤާޫނނުގެ ަޖމާކުުރުމގެ ތަކެތި ކުުތބުާޚނާއަށް ޤައުމީ މިއީ  -. އިބްރަތްެތރި ާވހަކަ)( -. މ.ސ

 .އެއްޗެެކވެ

 9789991575223 : އަީއއެްސބީެއން

 12/-ތކ. 

NL-2019-000060, NL-2019-000061 
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U ްލިޔުންތެރިންގެ އިންޑެކްސ 

 

 

ފާރޫޤް هللا ހަސަން، އަބްދު   

 297.63 ޝަހީދުން ހަނގުރާމައާއި  މައިދާނުން  ބަދުރުގެ

  

 ފާތިމަތް ، ޙިލްމީ

 394.2 ދުވަސްތައް  ޙާއްޞަ އަހަރުގެ މީލާދީ

  

 ރިޔާޒް، އިސްމާއިލް 

 297.071 ފޮތް ދަރިވަރުންގެ:  9 ތަރުބިއްޔަތު އިސްލާމީ

 297.071 ފޮތް  މުދައްރިސުންގެ :  9 ތަރުބިއްޔަތު އިސްލާމީ

 297.071 ފޮތް  ދަރިވަރުންގެ:  11 ތަރުބިއްޔަތު އިސްލާމީ

  

 އަހްމަދު، މުހައްމަދު އާމިރް 

 491.487 ދަރިވަރުންގެފޮތް:  9 ދިވެހި

 491.487 މުދައްރިސުންގެފޮތް:  9 ދިވެހި

  

 އަޝްރަފް  ،އަބްދުލްރަހީމް 

 491.487 ފޮތް ދަރިވަރުންގެ:   11ދިވެހި

  

 އިޔާޒް  މުހައްމަދު ،ލަތީފް އަބްދުލް

 297.1224045 ފޮތް ދަރިވަރުންގެ:  9تَْدرْيُس اْلقُرآن 

 297.1224045 ފޮތް މުދައްރިސުންގެ:  9تَْدرْيُس اْلقُرآن 

 297.1224045 ފޮތް ދަރިވަރުންގެ:  11ِعْلم  ގެقُْرآن 

  

 އަބްދުލްފައްތާހު، އީމާން  

 297.246 އަލަހިއްސަލާމް  އިބްރާހީމް

  

 )ކަނީރު ( އަބްދުއްރަހީމް 

  އާދެއެވެ ފަހަރުވެސް ނުކުރެވޭ ބޭނުން ރީތިކަމުގެ
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  މޮޅުބަސް  މީދަލުގެ

  ސަޒާ ޙިޔާނާތުގެ

  

  ފަހްމީ، ހުޞްނާ 

  1ކަޖޫބުގެ މަޖާ 

  2 މަޖާ ކަޖޫބުގެ

  3 މަޖާ ކަޖޫބުގެ

  4 މަޖާ ކަޖޫބުގެ

  

 ޝާކިރް، އަހްމަދު 

 920 ހަނދާންތައް ޚިދުމަތުގެ ޒާހިރުގެ ޢުމަރު ތެރެއިން ޒިކްރާގެ ޚިދުމަތްތެރީންގެ

  

 ޒެހެރީން 

  ޢާއިލާ

  ؟ދުށިންތަ މޫސާފުޅު

  ކޮކާފަނި 

  އްޒާ ޕި

  ދުވަހެއް  އެކު މާމައާ

  ހަންޑި  ވަކަރު

  !ވަމާ ލޯބި ދެކެ ފަރުތައް
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U ްޓައިޓްލް އިންޑެކްސ 

 

 

 297 އަށް ލޯބިކުަރއްާވށެވެ.هللا 

 

  

ފޮތް ދަިރަވރުްނގެ:  9تَْدرْيُس اْلقُرآن   297.1224045 

 (އަބްދުލް ލަތީފް، ުމހަްއމަދު އިޔާޒް)

  

މުަދްއރިސުްނގެ ފޮތް :  9تَْدرْيُس اْلقُرآن   297.1224045 

 (އަބްދުލް ލަތީފް، ުމހަްއމަދު އިޔާޒް)

  

ދަރިވަުރންގެ ފޮތް :  11 ِعْلمގެ  قُْرآن  297.1224045 

 (އަބްދުލް ލަތީފް، ުމހަްއމަދު އިޔާޒް)

  

 ޚ

 920 ޚިުދމަތްތެީރންގެ ޒިްކރާގެ ެތރެިއން ޢުމަ ރު ޒާހިުރގެ ިޚދުމަުތގެ ހަނދާންަތއް 

 )ައހްަމދު ،ޝާކިރް(

  

 ޙ 

  ޙަކީުމގެ ނިންުމން 

 

  

  ޙިޔާނާުތގެ ސަޒާ 

 (އަބްުދްއރަީޙމް (ކަނީރު))

  

 ރ

  ރީތިކަުމގެ ބޭނުން ނުުކެރވޭ ފަހަުރވެސް އާެދއެވެ 

((  (އަބްުދްއރަީޙމް (ކަނީރު

  

 ބ

 297.63 ަޝހީދުން  ހަނުގރާަމއާއި މަިއދާނުން ބަުދރުގެ

 )ފާޫރޤް هللاއަްބދު ،ހަސަން(

  

  ބަސްާނހާ އަީމރާ 

 

  

 ކ

  ކަޖޫެބގެ މަޖާ 1
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 ( ފަހްމީ، ހުސްނީ)

  

2ކަޖޫެބގެ މަޖާ    

 ( ފަހްމީ، ހުސްނީ)

  

3ކަޖޫެބގެ މަޖާ    

 ( ފަހްމީ، ހުސްނީ)

  

4ކަޖޫެބގެ މަޖާ    

 ( ފަހްމީ، ހުސްނީ)

  

  ކޮކާފަނި

 (ޒެހެރީން)

  

 އ

 352.405 2016އަހަރީ ިރޕޯޓް 

 މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ)(

  

 297.246 އިްބރާހީމް އަލަހިްއސަލާމް 

)ީއމާން ،އަބްދުލްަފއްތާހު (  

  

 297.071 ފޮތް ދަިރވަރުްނގެ:  9 ަތރުިބއްޔަތު އިސްލާމީ

)ިއސްާމއިލް ،ރިޔާޒް(  

  

 297.071 ފޮތް  މުަދއްިރުސންގެ:  9 ަތރުިބއްޔަތު އިސްލާމީ

ިއސްާމއިލް) ،(ރިޔާޒް  

  

 297.071 ފޮތް ދަރިަވރުްނގެ:  11 ަތރުިބއްޔަތު އިސްލާމީ

  ިއސްާމއިލް) ،(ރިޔާޒް

  

 ޢ

  ޢާއިލާ

  (ޒެހެރީން)

  

 ވ

  ވަކަރު ހަންޑި 

 (ޒެހެރީން)

  

 މ

  ުދވަހެއް  އެކު މާަމއާ



 
 

ޞަފްޙާ   18 2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީ                                                  |  

 

 (ޒެހެރީން)

  

 394.2 ުދވަސްަތއް  ޙާްއޞަ އަަހުރގެ މީލާދީ

 (ޙިލްމީ، ފާތިމަތް)

  

  މީދަުލގެ މޮުޅބަސް 

((  (އަބްުދްއރަީޙމް (ކަނީރު

  

  ؟ދުށިންތަ މޫސާުފޅު

 (ޒެހެރީން)

  

 ފ

  !ވަމާ ލޯބި ދެކެ ފަރުތައް

 (ޒެހެރީން )

  

  ދ

 079.5495 އަިލަމސް  ާޝއިޢުކުރި ުމނާަސބަތުަގއި ފުުރމުގެ އަހަރު 75 ޫންސވެރިަކމަށް ދިވެހި

 )ކައުްނސިލް މީިޑއާ މޯލްޑިްވސް(

  

 491.487 ދަިރަވރުްނގެ ފޮތް :  11ދިވެހި

 )ައޝްރަފް ،އަބްދުްލރަހީމް (

  

 491.487 ދަިރަވރުްނގެފޮތް :  9 ދިވެހި

)ާއމިރް ުމހަްއމަދު ،އަހްަމދު(  

  

 491.487 މުަދއްިރސުްނގެފޮތް :  9 ދިވެހި

)ާއމިރް ުމހަްއމަދު ،އަހްަމދު(  

  

 ސ

 929.815495 2019 އިާނމް ޙާްއސަ ެދއްވާ ސަރުކާުރން

 )އޮީފސް ރައީސުްލޖުމްޫހރިްއޔާގެ(

  

  

  

  

  ޕ

  ޕިއްޒާ 

  (ޒެހެރީން)

              A 
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Ali Fulhu Thuthu Foundation 2018 annual report 361.763 

                 (Alifulhu Thuththu Foundation Maldives) 

  

Annual Report 2016 352.405 

                 (Maldives Monetary Authority) 

  

                 H 

Housing Development Finance Corporation : annual report 2018 334.105 

                 (Housing Development Finance Corporation PLC) 
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Uއިންޑެކްސް  ކޯޕަރޭޓް އޯތަރ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 މުނާސަބަތުގައި ފުރުމުގެ އަހަރު 75 ނޫސްވެރިކަމަށް ދިވެހި           

 އަލިމަސް ޝާއިޢުުކރި

079.5495 

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

 352.405 2016އަހަރީ ިރޕޯޓް 

 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ރައީސުލް 

 929.815495 2019ސަރުކާުރން ެދއްވާ ޙާްއސަ އިާނމް 

 
Housing Development Finance Corporation PLC 

334.105 Housing Development Finance 
Corporation : annual report 2018 

 
Maldives Monetary Authority 

352.405 Annual Report 2016 

 
Alifulhu Thuththu Foundation Maldives 

361.763 Ali Fulhu Thuthu Foundation 2018 
annual report 
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U ްޕަބްލިޝަރ އިންޑެކްސ 

 

 

  ހިދާޔާ ޕަބްލިޝާރސް 

 297.1222 މީހުން މެރިމީާހގެ ާވހަކަ ؛ ކުއްާތއަށް ފެން ދިން ީމހާގެ ވާހަކަ  99

 

 ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ނޮވެލްޓީ 

  ބަސްާނހަ އަީމރާ 

  އާެދއެވެ  ފަހަުރވެސް ނުުކެރވޭ ބޭނުން ރީތިކަުމގެ

  މޮުޅބަސް  މީދަުލގެ

  ނިންުމން  ޙަކީުމގެ

  ސަޒާ  ޙިޔާނާުތގެ

 297.246 އަލަހިްއސަލާމް  އިްބރާހީމް

  1ކަޖޫެބގެ މަޖާ 

  2ކަޖޫެބގެ މަޖާ 

  3ކަޖޫުބގެ މަޖާ 

  4މަޖާ ކަޖޫުބގެ 

 

 އެޑިޔުކޭޝަން   އޮފް  އިންސްޓިޓިޔުޓް  ނޭޝަނަލް 

 297.071 ފޮތް ދަިރވަރުްނގެ:  9 ަތރުިބއްޔަތު އިސްލާމީ

 297.071 ފޮތް  މުަދއްިރުސންގެ:  9 ަތރުިބއްޔަތު އިސްލާމީ

 297.071 ފޮތް ދަރިަވރުްނގެ:  11 ަތރުިބއްޔަތު އިސްލާމީ

 297.1224045 ފޮތް ދަިރަވރުްނގެ:  9تَْدرْيُس اْلقُرآن 

 297.1224045 ފޮތް  މުަދްއރިސުްނގެ:  9تَْدرْيُس اْلقُرآن 

 297.1224045 ފޮތް  ދަރިަވރުްނގެ:  11ِعْلم  ގެقُْرآن 

 491.487 ފޮތް ދަިރަވރުްނގެ:  11ދިވެހި

 491.487 ދަިރަވރުްނގެފޮތް :  9 ދިވެހި

 491.487 މުަދއްިރސުްނގެފޮތް :  9 ދިވެހި

 

 އޮފީސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
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 929.815495 2019 އިާނމް ޙާްއސަ ެދއްވާ ސަރުކާުރން  

 

 ޕަބްލިކޭޝަންސް  އަސްރަފީ 

 297 .ލޯބިކުަރއްާވށެވެ އަށް هللا

 

 ކައުންސިލް  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް 

 079.5495 އަިލަމސް  ާޝއިޢުކުރި ުމނާަސބަތުަގއި ފުުރމުގެ އަހަރު 75 ޫންސވެރިަކމަށް ދިވެހި

 

 އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

 352.405 2016 ިރޕޯޓް އަހަރީ

  

Alifulhu Thuththu Foundation Maldives  

Ali Fulhu Thuthu Foundation 2018 annual report 361.763 

  

Housing Development Finance Corporation PLC  

Housing Development Finance Corporation : annual 
report 2018 

334.105 

  

Maldives Monetary Authority  

Annual Report 2016 352.405 

  

Ministry of Planning and National Development  

School sanitation and hygiene education : situation 
analysis  Republic of Maldives 

912.5495 
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U ްއިންޑެކްސް  ސީރީޒ 

 

 05ރިވެތި ވާހަކަ : 

 އަބްދުލްފައްތާހު، އީމާންބަލާ          

 

 05އަރާކުރި : 

ާ  ފަހްމީ، ހުޞްނާބަލ           

 

 އަރާކުރި : 06

ނާފަހްމީ، ހުޞް  ބަލާ           

 

 އަރާކުރި : 07

ނާފަހްމީ، ހުޞް ބަލާ           

 

08އަރާކުރި :   

ފަހްމީ، ހުޞްނާބަލާ            

 

30އިބްރަތްތެރި ވާހަކަ :   

އަބްދުއްރަހީމް (ކަނީރު) ބަލާ           

 

50އިބްރަތްތެރި ވާހަކަ :   

ާ އަބްދުއްރަހީމް (ކަނީރު)ބަލ           

 

45 އިބްރަތްތެރި ވާހަކަ :  

އަބްދުއްރަހީމް (ކަނީރު) ބަލާ           

 

38 އިބްރަތްތެރި ވާހަކަ :  

(ކަނީރު)އަބްދުއްރަހީމް ބަލާ            
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 )ވަނަ ފޮތް 1:1ދޮންތި : ލެވެލް (

ޒެހެރީން ބަލާ           

 

 )ވަނަ ފޮތް 2 :1ދޮންތި : ލެވެލް (

ޒެހެރީންބަލާ            

 

 )ވަނަ ފޮތް 1: 2 ދޮންތި : ލެވެލް(

ޒެހެރިންބަލާ            

 

 )ވަނަ ފޮތް 2:2 ދޮންތި : ލެވެލް(

 ޒެހެރީން ބަލާ        

 

 )ވަނަ ފޮތ1ް (:3: ލެވެލް ދޮންތި(

  ޒެހެރީން ބަލާ        

 

 )ވަނަ ފޮތ2ް (:3ދޮންތި : ލެވެލް(

     ޒެހެރީން ބަލާ        

 

 އިބްރަތްތެރި ވާހަކަ

 ޒެހެރީން ބަލާ        
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U ްސަބްޖެކްޓް އިންޑެކްސ 

 
  ޚ

 394.2 މީލާދީ އަަހރު  --ޚާްއސަ ުދވަސްަތއް 

  

  ނ

 079.5495 ނޫސްެވރިކަން 

  

  ބ

 920 ބައޮގްރަފީ 

  

  އ

 297 އިސްލާްމދީން 

 297.246 ނަބީބޭކަލުން   

 297.246 އިބްާރޙީމް އަލައިިހއްޞަލާމް      

 297.071 ކިޔަވައިދިނުން    

     1T ް1އިސްލާމީ ާތރީޚް --ިއސްލާމް ދީނT    297.071 

  ޤުރުއާން    

     1Tާ1ޤްުރއާން --އި ުނބަލައި ލިުޔން ނުބަަލއި ކިޔުމT  297.1224045 

 297.63 وسلم عليه هللا صلى މުޙައްަމދު ަރސޫލާ    

  

  ދ

 491.487 ދަރިަވރުްނގެ ފޮތް --ދިވެިހަބސް 

 491.487 ތަޢުލީމް --ދިވެިހަބސް 

  

  ޤ

 929.815495 ިއނާމު  ޚާއްޞަ -- އިާނމު ޤަުއމީ

https://opac.nlm.gov.mv/liberty/opac/search.do?=NL&queryTerm=NL-2019-000031&mode=BASIC&=undefined&modeRadio=KEYWORD&operator=AND&branch=All&resourceCollection=All&limit=All&activeMenuItem=false
https://opac.nlm.gov.mv/liberty/opac/search.do?=NL&queryTerm=NL-2019-000037&mode=BASIC&=undefined&modeRadio=KEYWORD&operator=AND&branch=All&resourceCollection=All&limit=All&activeMenuItem=false
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 F 

352.405 Financial administration and budgets 
Cooperatives – Serial Publications 

  

 H 

334.105 Housing Cooperatives – Serial 
Publications 

  

 N 

361.763 Nonprofit Organizations 


