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  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

a ib wr wA uL wg n wr  ub ws wn ނުސައިބާ 1

a ib wr wA cs Ws cH ia  cn uf em cn ea ނަބަޠު 2

ފ/އ ib wr wA ct wm uA in  wm wh ir uf ނީމް 3

a ib wr wA ur Wb ނަވްޙާ 4

ފ ib wr wA މަޑުވައިރޯޅި ނިސާމް  5

f ib wr wA uD n wk  / it wl Id ނައުފަލް 6

f ib wr wA ca eL uf cn wn  eg ca el wk Eb Ib wn ނޫޙު 7

f ib wr wA �ހ�ރ ވ� ދ� ޖ� ލ�ގ� އ� ނަޠްފު 8

a ib wr wA cs wg Wv ia wf ev  wf Ur wn wa ik ih  / cs wv ur Im ނަޝާ 9

a ib wr wA cl wp cn iD ނޫނާ 10

f ib wr wA ުދނި އުކާ މީހާ ނާބިލް 11

f ib wr wA Wh Im Wk ua  ur It ނަބާލް 12

f ib wr wA ct wH Es wn  / ut wA Ib wt ނަހީލް 13

އ ib wr wA މާތްއަންހެނާ / ރީތި އަންހެނާ ނަބީލާ 14

a ib wr wA cs wv ur Im ނިޝްޔާ 15

f ib wr wA ދުނި ނިބާލް 16

f ib wr wA ކުޑަ ކަދުރު ރުއް ނުޚައިލް 17

f ib wr wA هللاގެ ނޫރު ނޫރާޢީލް 18

f ib wr wA ct wm Wl ws  Im uA wq ނަޝީދު 19

a ib wr wA cn ug n ih ނިމްޝީ 20

f ib wr wA ނަޒާހަތްތެރި ނަޒްހާން 21

f ib wr wA ub Wy im Wk  / cs ua  / ir ev it wm ނާފް 22

a ib wr wA ut ca ok  wm wt wr uf  eg Eg ur wv us ނުޒުލާ 23

f ނ� ރ� ޢ�ބ� ޢިބްރާނީބަހުން ނޫޙުގެފާނަށް ކިޔާގޮތް ނޯއާ 24

f ib wr wA ca wt cn wk oy eh ނައިކް 25

a ib wr wA Wy id wh ނިޙަލް 26

c

ނަން ލިސްޓް

n

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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f ib wr wA ނ� �ރ �ކ ޙ� ރ� ޝ� ނަޝްރަޙް 27

a ib wr wA Wy ir ev ub IB wn ނުޞައިބާ 28

a ib wr wA cn uv Wd if ނަތާރާ 29

a ib wr wA ކަމަކަށް ގަސްތުކުރުން ނަވާ 30

a ib wr wA މާ / ހުދުކުލައިގެ މާ ނަވްރާ 31

ފ ޢަރަބި ރަގަޅު ޚިޔާލުގެ ވެރިޔާ ނާވީ  32

ފ ޢަރަބި ޒުވާންކަން / ކައިރިކުރުން ނާހިޒު 33

a ib wr wA ur Un  / cn Wf il wa  / il wa ނާއިރާ 34

a Ud ur ua Wj ca uk  Ed cS ok  wh Es wf  ca wt cm wh wz ނިކާ 35

a ib wr wA އޯގާތެރިކަން، ރަނގަޅު ނީކާ 36

f ib wr wA wl ih in ig  / is cn ol ur uk ނައިޒަކް 37

a ib wr wA uD wn wg ub Ws ih  uS uf cS wr ނަޒީހާ 38

a ib wr wA �ރ �އ� ދ ކ� ތ� ފ� ތ�ރ� / ފ� ތ� ފ� ޢ�އ� ނަޒާހާ 39

ފ ރ� ހ�ބ� ހިތްހަމަޖެހުމާ އަރާމުކުރުން ނޮއާ 40

ފ ib wr wA ު އަވަްށގަނޑ ނަޒީހް 41

a ib wr wA cn uv og ނިދާ 42

a ib wr wA cS oa  ( cD Is  ) ނަވާތު 43

a ib wr wA cn uv ct wm Wl ws ނަޖާޔާ 44

a ib wr wA cn uv en cn ed  cn eg ev cn un Eb cS wk wC ca ea   ca em wk oy eh  wt wv un ނުޖްއާ 45
a ib wr wA ig Wv Ih ނަޝާތު 46

f ib wr wA it wm  / cs ua ނީފް 47

f ib wr wA ir t iia wm uD wm ނާހިލް 48

f ib wr wA it of  cn Wm oa  uL om  / cn ut wg ev Wn wm ނާހިން 49

a ib wr wA Wd ia wf ނަފްޢާ 50

a ib wr wA ir ev it wm ނާޔާ 51

ފ ޢަރަބި ކަނޑީގެ މިޔަ / ކަނޑީގެ ތޫނު ފަރާތް ނުވިން 52

އ ޢަރަބި ދިންނެވުން، ގަހުގެ ގޮފިތައް ނަޖާ 53

a ފާރިސީ ނާޒްކު ނާޒް 54

a ib wr wA ޤުރުބާން،އަޅުކަން ނުސްކް 55

އ ޢަރަބި ކަމަކުން ހުޝިޔާރުވެ ހުރުން ނަހާތު 56

ފ ޢަރަބި ދީލަތިކަން ނަޒާލް 57

ފ ޢަރަބި ސާފުކުރުން ނިޝާފު 58
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އ ޢަރަބި ހެޔޮކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ބޭނުންވެގެން ދެންނެވުން ނުޖްޢާ 59
އ ޢަރަބި ރޭވުން އެއްޗެއް ގެތުން ނަޒީމާ 60

އ ޢަރަބި ސާފުތާހިރު ނަޤާ 61

އ ޢަރަބި ލަނޑުދަނޑި / ފާހަގަ ނީޝާން 62

ފ/އ ޢަރަބި ނިޢުމަތްތައް ނިޢަމް 63

އ ޢަރަބި ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް ނަސީބާ 64

އ ޢަރަބި ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް ނަފީސާ 65

އ ޢަރަބި މީރު ރަހަ ނަކްހަތު 66

ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ ނުހައިކް 67

ފ ޢަރަބި ރީތި ނިޔާފް 68

ފ ޢަރަބި މާތް ނަބްހަން 69

އ ޢަރަބި ކޯރަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ނީހް 70

ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ މީހާ / މާތް ޚުލްޤު / ތޫނު ކަނޑި ނަހީކު 71

އ ޢަރަބި ހިތްހަމަޖެހޭ ވައިރޯޅި ނަސަމް 72

ފ ޢަރަބި ތާޒާ / ތަފާތު ނަވީލު 73

ފ ޢަރަބި އަލިކޮށްދޭ ބައްތި ނިބްރާސް 74

އ ޢަރަބި ހީވާގި / މުރާލި ނަޝާޠް 75

އ ޢަރަބި މީރުވަސް ނިޝްޔާ 76

އ ޢަރަބި މީރުވަސް ނިޝްވާ 77

އ ޢަރަބި ގެފުޅުވަށައިގެންވާ ޞަރަޙައްދު ނާލާ 78

ފ ޢަރަބި މަތިވެރި / ޝަރަފުވެރި ނާޔިހް 79

އ ޢަރަބި ނިޢުމަތްތައް ނިޢުމާ 80

ފ ޢަރަބި ހެދިބޮޑުވުން ނަޝާޙު 81

އ ޢަރަބި ޤުރުބާންކުރާ މީހާ ނާޙިރާ 82

ފ ޢަރަބި ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ އަލި ނޫރުއްސަލާމް 83

އ ޢަރަބި އޯގާތެރިވުން ނިހުދާ 84

ފ ޢަރަބި މިންވަރު ނުހާދު 85

ފ ޢަރަބި ދިފާޢުކުރުން ނިޝާޙު 86

ފ އުރުދޫ ނުވައެއް ނިވާން 87

އ ފައިދާ ނިމާތު 88

ފ ޢަރަބި ވާހަކަދެއްކޭމީހާ ނާޠިޤު 89

އ ޢަރަބި މޫރިތި ނާޒް 90
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އ ޢަރަބި ނުބައިކަންތައްތަކާ ދުރަށް ދާމީހާ، ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް ނަވާރު 91
އ ޢަރަބި ކަމެއް ދުރުކުރުން ނަފާ 92

ފ ޢަރަބި ނަޞޭހަތް ދިނުން ނަޞީހް 93

އ ޢަރަބި ނަޞޭހަތް ދިނުން ނަޞީހާ 94

އ ޢަރަބި هللا ދެއްވާ ނިޢުމަތްތައް ނިޢުމަތުهللا 95

ފ ޢަރަބި ދީލަތި / ނަސަބު ރަނގަޅު ނާޖިބު 96

ފ/އ ޢަރަބި ފިނި ވައިރޯޅި ނައިސަމް 97

އ ޢަރަބި ފައިދާ ނަފްޢާ 98

އ ޢަރަބި މީރުވަސް ނަފްޙާ 99

ފ ޢަރަބި މީރުވަސް / ދީލަތި ނަފާޙް 100

އ ޢަރަބި އަންހެނުންގެ ތަރި ނަޖުމުއްނިސާ 101

އ ޢަރަބި އަހަރެން ޙާޞިލް ކުރިކަންތައް ނައިލީ 102

އ ޢަރަބި މީރުފެން / ސާފު ނަމީރާ 103

ފ އެއްޗެއްލިބިގަތުން ނަވީލް 104

ފ ޢަރަބި ދުރުގައިވާ މީހާ ނާއީ 105

ފ ޢަރަބި ސާފް ނަމީރު 106

ފ ޢަރަބި . هللا އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ ނަހްމަދުهللا 107

އ ޢަރަބި ތަރުތީބުން ބެހެއްޓުން ނަޒްމީން 108

އ އުރުދޫ އަލިކަން / ތާޒާކަން ނައުރީން 109

އ ޢަރަބި އަލިކަން ނައުރާ 110

ފ ޢަރަބި ނިޔަތް، އަމާޒުކަނޑައަޅައި އެކަމުގައި ދެމިހުރުން ނައުޔަން 111
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  ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

f ib wr wA cn ub il  cn wd wg  / cn uv cS wk ws IA wr ރަޔަސާން 1

a ib wr wA cs wv wa  / Wr ud n wk  ug id ރަޢްޝާ 2

އ ib wr wA އަލިކަން ރައުޝަން 3

އ ޢަރަބި ލޯތްބާ އޯގާތެރިކަން ދެވިފައިވާ ރާއިމް 4

f ib wr wA wn iv  Wv ud cs wv ur Im ރައިޙާން 5
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f ib wr wA ހިްތަވުރަގަދ ރުސްލާން 8

ފ/އ ib wr wA ir uk  wL ރަޝަމް 9

a ib wr wA ފަށުވި ރީޝަމް 10

ފ/އ ib wr wA uD n wg iS wt cs ia  it Ir  , ug id ރަސަލް 11

a ib wr wA ca ea Wd ca Wm  eg ia wl uk ud uh  Ed ef ua  ia wg ul ol ރުމައިސާ 12

އ ޢަރަބި ބެލެހެއްޓުންތެރިޔާ ރާޢީ 13

f ib wr wA uq uz ir ރުޒައިޤް 14

f ib wr wA މަޑުމައިތިރި ރަޒީން 15

a ib wr wA cn ef wv uh  uL wg n wr  / cn ef wv uh  it Ir ރުއާ 16

f ib wr wA cn uh ej wm wh ct ih  ia Wm wk wh Es wf ރަޢުދު 17

f ib wr wA cn wk ut ib Ws ރާކިޒު 18

a ib wr wA ްކަމްތެތިރ ަކްނ ޙި ރިކްޒާ 19

f ib wr wA ފުރަތަމަ ފާޅުވާގޮވާން ރައުޝަމް 20

a ib wr wA uD n wg it of  / Wj wr ރަޢިތަތު 21

f ib wr wA cn wk ir et Wg Oa  id wa  ct wm cH wr wn ig ރަވާފު 22

a ib wr wA ct wf  eg In Ud ރީޝް 23

a ib wr wA cn uv ur ud  cn uk wt ca wt ca wt cn wk  ia wb un ޒުހަލް 24

a ib wr wA iD ob Wm  / wy if cs ea ރުމައިޝާ 25

a ib wr wA wy if cs ea ރިމްޝާ 26

r

c

ނަން ލިސްޓް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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a ib wr wA cn Wr Ef  iv uS wf ރުވައިޝަމް 32

a ib wr wA
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އ ޢަރަބި ބަރަކާތް ބަރަކަތު 16

އ ޢަރަބި ނުފޮޅޭ މާތައް ބަރާޢިމް 17

އ ޢަރަބި ދޮންކަން / ހުދުކުލަ ބަޔްޟާއު / ބަޔްޟާ 18

އ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަކަން ބައިހަސާ 19

އ ޢަރަބި ނުފޮޅޭ މާތައް ބަރުޢުމް 20

އ ޢަރަބި ވިސްނުންތޫނުކަމާއި ރީތިކަމުގައި ހޮވިގެންވާ އަންހެނާ ބަރީޢާ 21

ފ ޢަރަބި ބަރަކާތް ބަރަކް 22

އ ޢަރަބި ޢިއްފަތްތެރިކަމާއި އެކު ހުންނަމީހާ ބަތޫލް 23

އ ޢަރަބި އެއްޗެއްގެ އަސްލު ބަޖްދަތު 24

އ ޢަރަބި / ބިކުރުވެރި ޢިއްފަތްތެރި ބުތޫލް 25

އ ޢަރަބި ބިކުރުވެރި އަންހެނާ ބަތީލާ 26

އ ޢަރަބި ފަތިހުގެ އަލިކަން ބަލްޖާ 27

c

ނަން ލިސްޓް

b

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޞަފުޙާ 28



އ ޢަރަބި ސާދަވިލޭރޭ ބަލްމާ 28

އ ޢަރަބި ފިޠްރަތު ، އަޞްލު، ބިނާ، ބިނާކުރެވިފައިވާގޮތް ބިންޔާ 29
އ ޢަރަބި މީރުވަސް ދުވާ ގަހެއް ބަޝާމާ 30

ފ އުފާވެރި ޚަބަރު ބިޝާރު 31

އ ޢަރަބި އުޖާލާ މޫނު ބަޝީރާ 32

އ ޢަރަބި އުފާވެރި ޚަބަރު ބަޝާރާ 33

އ ޢަރަބި އުފާވެރި ޚަބަރު ބުޝްރާ 34

ފ އިނގިރޭސި ފިރިހެން ފުއްލާ ބަކްނާ 35

އ ޢަރަބި ފުރިހަމަ ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވުން / އެއްޗެއް ފެށުން ބަދީޢާ 36
އ އުރުދޫ ފެނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ބީނީޝް 37

އ ހިންދީ ބުއްދިވެރި ބިނިޝް 38

އ އުރުދޫ ބުއްދިވެރި ބީނިސް 39

އ ޢަރަބި ބަރަކާތްތެރި، ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް ބަރްކާ 40

އ ޢަރަބި ސާލު، ފިނި، ޞަޙާބީބޭކަލެއް ބުރައިދާ 41
އ ޢަރަބި ރީތި އަންހެނާ ބަޚްތާ  42
އ ޢަރަބި ރަނގަޅު ބިންގަނޑު  ބަތްނާ  43
އ ޢަރަބި ދީލަތި ބާޛިލާ 44
އ ޢަރަބި ގިނަކަދުރު ރުއްތައް ބާޙާ 45
އ ޢަރަބި އުފާވެރިކަން / ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަން ބަހްޖާ 46
އ ޢަރަބި ރީތިކަމުގެ އިންތިހާ ބަހިއްޔާ 47
އ ޢަރަބި ރީތިކަން ބަހިއްޔު 48
އ ޢަރަބި ކުޅަދާނަ، މާތްކަން / މަތިވެރި އަންހެނާ ބާހިރާ 49
އ ޢަރަބި ހެނދުނު ހެނދުނާ ބާކިރާ 50
އ ޢަރަބި ރީތިކަމާ ފުރިހަމަކަން ބަހާ 51
އ ޢަރަބި ހިނިތުންވެފައިވާ ބާސިމާ 52
އ ޢަރަބި ދަރިން ބަނީން 53
އ ޢަރަބި ހިނިތުންވެފައިވާ މީހާ ބަސްމާ 54
އ ޢަރަބި އުޖާލާ މޫނު ބަޝާޝާ 55
އ ޢަރަބި އުޖާލާ މޫނު  ބަޝޫޝް 56

އ ޢަރަބި ޢިއްފަތްތެރި / ވިސްނުންތޫނު ބަރުޒާ 57

އ ޢަރަބި ވިދާ ބެބުޅުން ބަރީޤު 58

އ ޢަރަބި ގިނައިން ހިނިތުންވާ އަންހެނާ ބައްސާމާ 59

އ ޢަރަބި ހިތްވަރު ގަދަ އަންހެނާ ބާސިލާ 60

ޞަފުޙާ 29



އ ޢަރަބި ފެންކޯރު ދެމޭ ތަނަވަސް މައިދާން ބަޠްޙާއު / ބަޠްޙާ 61

އ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ  ބަސާލާ 62

އ ޢަރަބި ބެލުން ބާޞިރާ 63

އ ޢަރަބި ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ދެނަގަތުން / ވިސްނުންތޫނުކަން ބަޞީރާ

64
އ ޢަރަބި ކުޅަދާނަ ބާހިރާ  65

އ ޢަރަބި ވިދާ ބެބުޅުން ބާރިޤާ 66

ފ/އ ޢަރަބި ވިދާބެބުޅުން، ރީތި އަންހެނާ ބާރިޢު 67

އ ޢަރަބި ހުނަރުވެރި ބަރާޢާ 68
އ ޢަރަބި ސަލާމަތްކަންލިބިގެންވުން / ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވުން ބަރާއާ 69
އ ޢަރަބި ކަމަކުން ބަރީއަވުން ބަރީއާ 70
އ ޢަރަބި އިނގިލިތަކުގެ ކުރި ބަނާން 71

އ އުރުދޫ ބުއްދިވެރި ބީނިޝް 72

އ ޢަރަބި އުފާވެރިކަން ބަޝާޝާ 73

އ ޢަރަބި ޢިއްފަތްތެރިކަމާއި އެކު ހުންނަމީހާ ބަތޫލް 74

ފ ޢަރަބި ރީތިކަން ބަހިއްޔު 75

ފ ޢަރަބި ކަމެއްގެ މަތީގައި ދެމިހުރުން ބަރަކް 76

ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ ބާސިލް 77

ފ ފާރިސީ ފުރިހަމަ ބަޝްވީ 78

އ ޢަރަބި މޭމަތި ބަރްކާ 79

ފ ޢަރަބި އިޙްސާންތެރިވެވޮޑިގެންވާ އިލާހުގެ އަޅު(هللاގެ އަޅާ) ބައްރު 80

އ ޢަރަބި ހެޔޮކަންތައް ބައްރާ 81

ޞަފުޙާ 30



  ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

a ib wr wA wm wh ir uf ކަމީލާ 1

f ib wr wA Wv ia wf iv ur of  cS wD ob cS wr wv ކަނީން 2

f ib wr wA cn ur ik en im ކައެލް 3

f ib wr wA uD n ok ކާހިލް 4

f ib wr wA ir et cn un cs iv  / ir ev it wm ކައިސަން 5

އ ހިންދީ ކީކޭ ކިއާ 6

އ ޢަރަބި ރީތި މައުއަޅާގަހެއް، އަންހެނުން ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާމަލެއް ކަމީލިއާ 7

އ ޢަރަބި ލެވެންޑާ މަލަށް ކިޔާނަމެއް ކިޝަތު 8

a ib wr wA ca en ih ik ކައިފް 9

ފ ޢަރަބި ބުއްދިވެރި ކައްޔިސް 10

ފ ޢަރަބި ފާޅުވެއްޖެ ކަޝަފް 11

އ ޢަރަބި ކަމަކުން ދުރުވުން ކައިއާ 12

ފ ޢަރަބި ވަޒަންކުރުން ކާއިލް / ކައިލް 13

ފ ޢަރަބި ގިނަގުނަ / އިތުރު ކިފްލާން 14

އ ޢަރަބި ދުވާއިރު އަހުގެ ނަގޫއުފުލުން ކިއާރާ 15

އ އާޒަރީ ކަންތައްތައް ހޯދާ މީހާ ކައިމީ 16

އ ޢަރަބި ފެންވަރު ނުވަތަ އަގުބެލުން ކައިލީ 17

ފ ޢަރަބި ފުރިހަމަވެގެންވާ ކަޔާން 18

ފ ޢަރަބި ދީލަތިކަން ކަރީމް 19

އ ޢަރަބި މަލެއް ކެމީލިޔާ 20

އ ޢަރަބި ކޯތަފާފަތުގައި މަސްޖަހާފައިވުން، ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް ކުލްޘޫމް 21
އ/ފ ޢަރަބި އީޖާދުކުރުން ކިޔާން 22

އ

ޢރބި / 

ފާރސ

ޖަހަންބޭނުންކުރާ ވައްތަރެއްގެ ދަނޑިކޮޅެއް ކަރީނާ 23
އ ޢަރަބި ވިސްނުންތެރި ކައިސާ 24

އ ޢަރަބި ކިރުން ، މިނުން ، ވަޒަންކުރުން ކައިލް 25

އ ފާރިސީ ޝާހީ ކަޔާނީ 26

c

ނަން ލިސްޓް

k

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޞަފުޙާ 31



އ/ފ ޢަރަބި ބޯވިނަގަނޑު ކައިސޫމް 27

އ ޢަރަބި ދަނގަޑުތެޅުމަށްފަހު ހުންނަ އެންމެ ހިމުން ބައި ކިޔާރާ 28

އ ޢަރަބި ގިނަގިނައިން ހިނިތުންވާ / ދުޅަހެޔޮ ކީޝާ 29

ފ ޢަރަބި ވަޒަންކުރުން ކައިލް 30

ފ ޢަރަބި ފެތުން، ހޭނުން ( މާޙަވްލަކަން ) ކައްޔިފް 31

ފ ޢަރަބި ރައްކާތްތެރި ކަމާއި ހިމާޔަތް ކީތު 32

ފ ޢަރަބި ފިނިން ނިވާވުމަށް ތުރުކުރާ ލިބާސް، ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ކިނާން 33
ފ ޢަރަބި ހީވާގި ހަލުވި، ޢަޒުމް ވަރުގަދަ ކާމިޝް 34
ފ ޢަރަބި ކިހިނެއް ކައިފް 35

ފ ޢަރަބި ބުއްދިވެރި ކައްޔިސް 36

ފ ޢަރަބި އުފެއްދެވިފައިވާ އެތި / ކަން ކާއިން 37

އ ޢަރަބި ދުނިޔާގައި ލެއްވި އެއްޗެއް ކައިނާ 38

ފ ޢަރަބި އަނދުންއަޅާފައިހުންނަމީހާ ކާޙިލް 39

އ ޢަރަބި ރައްކާ ކުރެވިފައިވާ މުދާ ކުނައިޒާ 40

ފ ޢަރަބި ދީލަތި ކަރީމް 41

ފ އުރުދޫ/ފާރިސީ ކާމިޔާބު ކަމްރާން 42
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އ ޢަރަބި ރީތި ނަމޫނާ ކިފާ 49
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އ ޢަރަބި ވިސްނުންތޫނު، އޯގާތެރި، ތަރައްޤީ ކިޔާސާ 52

އ ޢަރަބި ގިނަގުނަ މުދާ ކިންޒާ 53
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ފ މީޒާން ކަޔިލް 89

އ ޢިބްރާނީ ތާޖް ކައިލާ 90
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  ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

ޖިންސް ޢަރަބި މާނަ ނަން #

f ib wr wA il wa eg ur ia އިޝްޢާޢު 1

f ib wr wA cn uv ir et Ih ea ޢައުން 2

އ ib wr wA ދޮންވެފައްކާވުން އަނާ 3

f ib wr wA uD wm އަލިޔާން 4

f ib wr wA cn ur uk cn Wl uA ia އީޒާން 5

f ib wr wA Ir Wd cn Wm eh em  wm wh ir uf އަވްޝަން 6

f ib wr wA Wv ia wf iv er uk ir et Wk ca wr ޢާޞިމް 7

f ib wr wA ir et ct wA Ux uK އިޒްޢާން 8

f ib wr wA um cl iA  , cn ug n ea ޢިރްފާން 9

ޢަލީޘާ 10

f ib wr wA އެންމެ ޒީނަތްތެރި އަޒްޔަން 11

f ib wr wA ir et ct wn Iz އަޒްޔާން 12

f ib wr wA ir et ct wn Iz އިޒްޔާން 13

f ib wr wA ig Wv Ih އަރަން 14

f ib wr wA Wh Im Wr uk ct wr Wy iz  cS wn cn uh Im il wb ޢައްވާދު 15

f ib wr wA Wn Wv uz  ig Wv Ih  / Wn Wv uz  it ev ir އަމްލަދު 16

a ib wr wA cn uv uL Wf ޢަފްޝާ 17

a ib wr wA ްނ ްނ ބި ުހުދ ާސްފ ބި ޢަފްރާ 18

f ib wr wA cn wk uL wg n wr  / cn wk oy eh އިލްޝާމް 19

a ib wr wA cn wx Or އަޟްވާ 20

ފ  ib wr wA cn uh Im އަނާމް 21

a ib wr wA cn wk cs wv wn wt / cn ul Wg n ih  eg uD n wg Er އިސްރާ 22

a ib wr wA ހިނގުން އިސާރާ 23

f ib wr wA Wh Im EL ua ia wg uk ea  / Wy ir ev ib Ol މިތުރު،  އަޚްދާން 24

ފ/އ ib wr wA Wh Im ct Wm ޢިނާން 25

a ib wr wA cn wk il wa އަޒްވާ 26

a ib wr wA ul WX im  wm wh ir uf އަސްވާ 27

     އަރަބި ބަހުގެ ނަމެއް ނޫން

c

ނަން ލިސްޓް

a  G  A

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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f ib wr wA cn ur uk ud wr wK  ev ir et Ih ea އާއިލް 28

a ib wr wA cn uy ik  Wn ws އަޘްނާ 29

a ib wr wA Wh Im wn cn wa  cn eg ia wk wr wb wK ޢަޔާނާ 30

f ib wr wA cn ur uk ur Wz it cn ia އަޝްފާން 31

f ib wr wA wd wg ur Wb / wd wg ur wv ޢަމާސް 32

ފ/އ ib wr wA cn uv ia wg ud Uj uv އާނީ 33

a ib wr wA ca wt ca wt cn wk  Ev er uk ud et id wa  Ef ih ur Wb ut ia އައުމަން 34

f ib wr wA ub ws wH އަރޫމް 35

a ib wr wA މާތް / ޢިއްޒަތްތެރި އަރޫމާ 36

އ ޙިްބޫރ ކީރިތި، މާތް، ވަރުގަދަ އީތަލް 37

a ib wr wA / ޢިއްޒަތްތެރި މާތް އުރޫމާ 38

a ib wr wA it ev ub ol އައިމީ 39

a ib wr wA iD n og  eg un Wf eg cs wr  / cx uur wA ޢިރުޝާ 40

f ib wr wA cn uL ea ur Wb / cn uv ir et Ih ea ޢަވީން 41

f ib wr wA Wh Im Wr uk ud Im ca ua އާމިލް 42

a ib wr wA uD n wg Ol  Wl wb un Um އާއިނާ 43

a ib wr wA ލެނބުން، ފަރާތަކަށް ޖެހުން އަމާލް 44

a ib wr wA cn ur uk ul iB Wh އީނާލް 45

f ib wr wA ik eh  eg  Q އާޔަތުهللا 46

a ib wr wA wd wf Ol ed  / cs Us cH wm  / Id ca Wm އައިނީ 47

f ib wr wA cn wn eg ca el wk Eb Ib WH wB ޢިތްބާން 48

a ib wr wA Wh Im wn cn wa  cn eg ia wk wr wb wK ޢަޔާނާ 49

ފ/އ ib wr wA uD ob cn wk uL Wf ޢަޔާން 50

f ib wr wA Wy ir ev ik eh ޢިޔާން 51

ފ/އ ib wr wA ހުވަފެންތައް އަޙްލާމް 52

ib އ wr wA ފޮނިކަން އިޙްސާސްވުން އަޙްލާ 53

f ib wr wA އެކެއް އަޙަދު 54

f ib wr wA ca wt cn uh wa އިޚްވާން 55

ފ/އ ib wr wA iD n og  eg un Wf eg cs wr  / cx uur wA ޢަރްޝް 56

f ib wr wA wt cn wv it wl Id ޢަބްދުލްބާސިތު 57

ފ/އ ib wr wA ' Ol  '' ޢުޔޫން 58

ފ/އ ib wr wA cn wk cn Wm Ia އީމާން 59

a ib wr wA އަހަރެންގެ އީމާންކަން އީމާނީ 60
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a ib wr wA cn ul ia wL wa  / cn uv ir et Ih ea ޢާނިޔަތު 61
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a ib wr wA ެތިރާޔ ެއހީ އަވްނީ 62

a ib wr wA it ev ub ol  / ur Un eg ul ol ޢައިނީ 63

a ib wr wA އެހީތެރިޔާ ޢައުނީ 64

ފ ހިްބޫރ މާފްކުރާމީހާ އިއަން 65

އ ައއިރިްޝ ދޫނި އައިނީން 66

a ib wr wA ud Im ca ua އާޝާ 67

f ib wr wA wh Es wf  em cn ea އަސްހަލް 68

f ib wr wA cn wk ir et ct wz ca iA ޢިއްޒު 69

a ib wr wA ނިޢުމަތްތައް، މަތިވެރިކަން ޢަލްވީ 70

a ib wr wA ރީތި ލޯ ޢުޔައިނާ 71

a ib wr wA ބާރުވެރި، ޢިއްޒަތްތެރި، ޝަރަފްވެރި ޢިއްޒް 72

f ib wr wA
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ފ ib wr wA ފެހި އަދި ކަޅުކުލަ އަދްހަމް 356

ފ ib wr wA އަސްމާއުލް ހުސްނާއިން ( 50 ވަނަ ނަން ) ޢަބްދުލް ބާއިޘް 357

ފ ib wr wA ނިޢުމަތުގައި ޒުވާން ހޭދަކުރުން ޣައްސާން 358
ޞަފުޙާ 51



ފ ib wr wA ވިސްނައިދިނުން އިލްޙާން 359
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އ ib wr wA ރިވެތި މޫނު އަޖްލާ 360

އ ib wr wA ލޮބުވެތި މީހުން އަޙިއްބާ 361

ފ ib wr wA ގޮތް ދޫކުރުން އަޒީލް 362

އ ib wr wA ދީލަތި، ޝަރަފްވެރި އަޘީލާ 363

ފ ib wr wA ނަސަބު މާތްކަން އަޘީލް 364

އ ib wr wA މޭވާތައް އިޘްމާރު 365

އ ib wr wA މޭވާތައް އަޘްމާރު 366

އ ib wr wA މުދާގިނަވުން އިޘްރާ 367

އ ib wr wA ޢިލްމުގެ ބާކީއޮތްބައި އުޘްރަތު 368

އ ib wr wA މުދާގިނަވުން އަޘްރާ 369

ފ ib wr wA މުހިއްމު، އިސްކަންދެވޭ ރަޙްމަތްތެރިޔާ އަޘީރު 370

އ ib wr wA ޢާއިލާ ޢުޒްމާ 371

އ ib wr wA އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ވަންތަކަން އިޚްވާނާ 372

ފ ib wr wA ޒީނަތްތެރި އަޒުވާން 373

ފ ib wr wA ފުރިހަމަވުން / ފުރިހަމަކުރުން އިތްމާމް 374

އ ib wr wA ޘަނާކިޔުން އިޝާދާ 375

ފ ib wr wA ކިއްލާ / މަނާވެގަތުން އަލާޛު 376

ފ/އ ib wr wA ދިރިއުޅުން ޢައިޝާން 377

އ ib wr wA ރީތި ސިފަ ލިބިގެންވާ އަންހެނާ އަންޔާ 378

ފ/އ ވަގުތެއް، ކަންވާރެއް (ތަކެތި އަޅާ) އާނިޔާ 379

ފ/އ ib wr wA އުއްމީދު އައިމަލް 380

ފ/އ ib wr wA
މާތް / ތަނަވަސް، ބޮޑު ދެލޮލުގެ ވެރިޔާ، ފުރިހަމަކަމާއި 

ރީތިކަން

އަންޖަލް

381
ފ ib wr wA ވަޙީ އިއްވެވިގެންވުން އީޙާއު 382

ފ ib wr wA އެއްޗަކަށް ބޭނުންޖެހުން އައިލާން 383

ފ ib wr wA ޙާޞިލްވުން އަނާލް 384

އ ib wr wA ނިޝާން އިރަމް 385

ފ ib wr wA އޯގާތެރި ޢަޠޫފް 386

ފ ib wr wA ކަޅުނޫކުލައިގެ ލޮލުގެ ވެރިޔާ އަޝްހަލް 387

ފ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ އަލްޔަސް 388

ފ ib wr wA ކެއުމުގެ ބޮޑެތި ޙަފްލާ އީލާމް 389

ފ ib wr wA މަތިވެރި ޢާލް 390

ފ/އ ib wr wA ޢާއިލާ އާލް 391
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ފ ib wr wA ބަރަކާތް / ހުވާ އައިމާން 392
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ފ ib wr wA ޙާޞިލްކުރުން އިދްރާކް 393

ފ ib wr wA މަތި އުލްޔާން 394

އ ib wr wA ބުއްދިވެރިން އަޒްކިޔާ 395

އ ib wr wA އޯގާތެރިކަން ބޮޑުމީހާ އަޙްނާ 396

އ ib wr wA އޯގާތެރިކަން ބޮޑުމީހާ އިޙްނާ 397

ފ ib wr wA هللا މަޢުރިފާކޮށްދަންނަ ޞާޙިބާ އިމާދުލްޢާރިފީން 398

އ ib wr wA ދިފާޢީ އުފެއްދުންތައް އީރަމް 399

ފ ib wr wA ރައްކާތެރިކަން ޢާކިން 400

ފ ib wr wA ދައުރުތައް / ފިކުރުތައް އާރާ  401

ފ ib wr wA ކަމެއްޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ޢުސައިމީން 402

ފ/އ ib wr wA މާތްކޮށްހިތުން އިފްޟާލް 403

ފ ib wr wA ރިޒުޤުހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން އަކްސަމް 404

ފ ib wr wA ލައިން / ސެކުއުރިޓީ / އަމާންކަން އިމަން 405

އ ib wr wA
ކުލަތައް، މާމެލާމެލި، މާމެލާމެލިން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ 

އަންހެނާ

އަލްވީނާ

406
ފ ib wr wA ކުލަތައް، މާމެލާމެލި އަލްވީން 407

އ ib wr wA ކޮބާ، ކޮންތާކު އަޔާނާ 408

އ ib wr wA މާތްމީހާ އާލްސަން 409

އ ib wr wA އުއްމީދުކުރާކަންތައް އުމްނިޔާ 410

ފ ib wr wA ހަރުދަނާ ، ބާރުގަދަ ، ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުންނަ އީތަން 411

އ ib wr wA މުއްސަނދިކަން ޣިނާ 412

ފ ib wr wA މާތް އިމްޖާދު 413

އ ib wr wA އުއްމީދުކުރުން އުމްނިއްޔާ 414

ފ ib wr wA ކަމެއްފޯރުކޮށްދިނުން އަލޫކް 415

ފ ib wr wA ރުހިވޮޑިގަތުން ޢަލާ 416

އ ib wr wA هللا ގެ ހަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން އެދޭމީހާ ޢުޒްވާ 417

ފ ib wr wA ގިނައިން އަޅުކަންކުރާ މީހާ ޢަބްދާން 418

ފ ib wr wA އަސްލު ރަނގަޅު މީހާ އަޘީން 419

ފ ib wr wA ސިކުނޑި ތަނަވަސް / ތަޢުލީމީ އައިދިން 420

ފ ib wr wA ވިސްނުންތޫނުކަން އައިދަން 421

ފ ib wr wA ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭ މީހާ ޢާއިޛް 422

އ ib wr wA ދިގު އުމުރު ޢަމްރާ 423

އ ib wr wA ވަރުގަދަ އަޒީރާ 424
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އ ib wr wA ކަމެއް މުހިއްމު / އޯޑަރ، ރަނިކަމަނާ އަމްރާ  425
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އ ib wr wA އުފާވެރިކަން އަލިއްސާ 426

އ ib wr wA ބައިވަރު ޕްރިންސަސް އުމަރާ 427

ފ ib wr wA ޒުވާންކަން / ޒުވާންއުމުރު ޣައިސާން 428

އ ib wr wA ލޯބި، ކުލުނު އަލައިކާ 429

އ ib wr wA ފާޅުވެގެންވުން ޢަލާނިޔާ 430

ދެ ޢަދުލު، އިންސާފު އަދްލާން 431

ފ ib wr wA އެކުގައި ދިރިއުޅުން ޢިޔާޝް  432

ފ ib wr wA މަތިވެރި ފަރާތް އިލާޝް 433

އ ib wr wA ގިނައިން އުއްމީދުކުރުން އަލްވާ 434

ފ ib wr wA ޢަލީގެފާނުގެ ދަރިފަސް  ޢަލާވީ 435

އ ib wr wA އެހީތެރިވުން އިމްސާ 436

ފ ib wr wA ލޯބި އަލަޤު 437

ފ ib wr wA ކަމަކަށް ބުރަވާގޮތް އަމީލް 438

އ ib wr wA هللا ގެ އަޅު އަންހެންކުއްޖާ އަމަތުއްދައްޔާން 439

ފ ib wr wA ތަނަވަސް / އޯގާވެރި އާޔަން  440

ފ ib wr wA އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އެއްޗެއް ފޮނުވުން އަލިކް 441

އ ib wr wA މާތް هللا ގެ އަޅާ އަމަތުއްރަޙްމާން 442

އ ib wr wA ހަމަޖެހުން ލިބުން، އަރާމްލިބިގަތުން އިރާޙާ 443

އ ib wr wA ކަމަކަށް އެދޭ އެދުން އިރާދާ 444

ފ ib wr wA / ތަނަވަސް ފުޅާ އަރްޙަމް 445

އ ib wr wA މަތިވެރި ޢަލާއިޔާ 446

ފ ޕާރޝިއަން ޤާބިލިއްޔަތުކަން އައިރިކް 447

އ ib wr wA ހުދުކުލައިގެ މީރުވަސްދުވާ އެއްޗެއް އުޝްނާ 448

އ ib wr wA ޝިފާއަށް އެދުން އަޝްފާ 449

ފ ib wr wA ކޮންމެ ހަޑިހުތުރު ޢަމަލަކުން ދުރުވެ ހުންނަމީހާ ޢައްފާނު 450

އ ib wr wA އެހީތެރިވުން އިމްސާއު 451

އ ib wr wA ހަވީރުގެ ހިނގުން އަމްސާ 452

ފ ib wr wA ޤާއިމުވެ ހުރުން ޢަދީން 453

ފ ib wr wA މަތިވެރި ޢުލާ 454

އ ib wr wA ސީރިއަސްވުން އެމާ 455

އ ib wr wA ކަމެއްހިނގުން / ހާދިޘާއެއް ހިނގުން އީޝާ 456

އ ib wr wA އަމާނާތް އިޢާރާ 457

ފ ib wr wA އެންމެ ފަހި އަޚްޟަރު 458
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ފ ib wr wA ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް އުޞައިރިމް 459
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ފ ތުރުކީ ރަންވެހި އޮޒިލް 460

ފ ib wr wA ޢާލަމްތައް އަކްވާން 461

ފ ib wr wA ލޯބިވާ، އޯގާތެރި އަޝީކް 462
އ ib wr wA ދިރިއުޅުމެއް ޢީޝާ 463

ފ ib wr wA ބުއްދިވެރިކަން ބޮޑުމީހާ ޢުޤައިލް 464

އ ib wr wA ހުވަނދު / މީރުވަސްދުވާއ އެއްޗެހި އަޝާނާ 465

ފ ib wr wA ދީލަތި މީހާ ޣައިޘު 466

އ ib wr wA ދެމިހުރުން ޢިލައިކާ 467

ފ ib wr wA ހުދު ދޮން އަބިޔަޟު 468

ފ ސްލޭވިކް ލެޓިން އޯގާތެރިކަން، އިލާހުގެ ދީލަތިކަން އައިވަން 469
އ ib wr wA ލޯބި / އެކުވެރި އިލްފާ 470

ފ ib wr wA ރަޙްމަތެރި އާލިފް 471

އ ib wr wA އޯގާތެރި އަލީފާ 472

އ ib wr wA ބަގީޗާ / ސުވަރުގެ  ޢަދްނާ 473

ފ ib wr wA ކަމެއްގައި ވަރުގަދަ / ހިފެހެއްޓުން ޢައިޟް 474

ފ ib wr wA ބަދަލު / ޕަވަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖް ޢާއިޝް 475

ފ ib wr wA ބަދަލު ޢާއިޟް 476

ފ ib wr wA މަތި / މަތިވެރި ޢާލް 477

ފ ib wr wA ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު އަލްޔަސަޢު 478

ފ ib wr wA ހިނިތުންވާ މީހާ އަބްސަމް 479

ފ ib wr wA ދަރިފަސްކޮޅު  އާލް 480

ފ ib wr wA މަތިވެރިވުން އަޝާލް 481

ފ ib wr wA ނިޢުމަތްތައް އައިދީން 482

އ ib wr wA ވާސިލުވެވޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ އަޤްޞާ 483

ފ/އ ib wr wA ރާގުތައް އަލްޙާން 484

އ ib wr wA ދިރިއުޅުން އައިޝްކާ 485

އ ib wr wA ނިޢުމަތް އަލާ 486

ފ ib wr wA ސިއްރުގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ޢަބްދުލްބާޠިން 487

އ ib wr wA ކޯރު / ވިލާ ޢަޔާމް 488

އ ib wr wA ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް އަސްމާއު 489

އ ib wr wA ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް އާމިނަތު 490
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އ ib wr wA ކީރިތި ރަސޫލާ ގެ ދަރިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅުތައް އުއްމުކުލްޘޫމް
491

ފ ib wr wA އުއްމީދުކުރުން އިޝްތިޔާޤު 492

ފ ib wr wA މޫނު އަލި އަބްހަޖު 493

ފ ib wr wA ޢައްޒަތްތެރި / މަތިވެރި ޢިޒާން 494

ފ ib wr wA އަގުބޮޑު ޖަވާހިރު ޢާޒިން 495

ފ ib wr wA ރުކުންތައް އަރްކާން 496

އ ib wr wA ކައިރިވުން / ގުޅިފައިވުން އިދްނާ 497

ފ ib wr wA އަމާނާތްތެރި / ރައްކާތެރި، އަމާން އަމާން 498

ފ ib wr wA ޙިކުމަތްތެރި / އެންމެ ފުރިހަމަ އަޙްކަމް 499

ފ ib wr wA ވިސްނުންތޫނު، އަޚްލާޤު ރަނގަޅު، ވަރުގަދަ މީހާ އާސިރު 500

ފ ib wr wA ޙިކްމަތް ލިބިގެންވާ މީހާ އިޒްޔަން 501

އ ib wr wA މުނިފޫހި ފިލުވައިދިނުން އުންސް 502

ފ/އ ib wr wA ވަގުތު ޖެހުން އާން 503

ފ ib wr wA މާތް هللا ގެ އަޅާ ޢުބައިދުهللا 504

ފ ib wr wA އޯގާތެރި އާނިސް 505

ފ ib wr wA ތަނަވަސް  ޢަބްދުލްވާސިޢު 506

ފ ib wr wA މުޑުދާރު ކަންތަކުން ދުރުހެލިވެ ހުންނަ މީހާ އަސްބާޠު 507

ފ ib wr wA މަޑުމަޑު ވިދުވަރު އަރުޝަމް 508

އ ib wr wA އޯގާތެރި ނުވަތަ ޝަރަފުވެރިޔާ އައިލިޝް 509

އ ib wr wA ހިނގުން / ހިނގާލަން ދިއުން އަމްޝީ 510

ފ ib wr wA އަޙްދުވާ މީހާ ޢާހިދު 511

ފ ib wr wA ކާމިޔާބީ އަފްލާޙު 512

އ ib wr wA އިރުގެ ދޯދިތައް ދުށުން ޢައިނަޝުޢާ 513

އ ib wr wA ރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ޢާއިޝާ 514

ފ ib wr wA ކަމެއްވުން / ކަމެއް ޙާޞިލްވުން ޢީޝަން 515

ފ ib wr wA ވިސްނުންތެރި، ތޫނުފިލި އަޒްހާން 516

ފ ib wr wA ގޮފި ގިނަ ގަސް އައިކު 517

ފ ib wr wA ވެރިޔާ / ބޮޑު މީހާ ( ބޮސް ) އިމާމް 518

ފ ib wr wA އެހީތެރިޔާ ޢަވްނު 519

އ ib wr wA ތާޔާވެއްޖެ ޢަޒިފަތު 520

އ ib wr wA ހަނދުގެ އަލި / މާތްކަން / އެންޖަލް އައިލިން 521

އ ib wr wA އަމާނަތްތެރިކަން އަމާނަތު 522
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އ ib wr wA ޚަބަރައިގެނަ އަންނަމީހާ، ހާމަކޮށްފެންނަށް ހުރުން ޢަޔާނާ 523
ފ ib wr wA ޝާމް ކަރައިގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ އައްޝާޒަލީ 524

ފ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ އާރަން 525

އ ib wr wA ނިޢުމަތްތައް އާލާއު 526

އ ib wr wA އަވަށްގަނޑު ޢީރާ 527

އ ib wr wA އުފެއްދުން / ތަރުބިއްޔަތު ހޯދުން އިންޝާ 528

ފ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ އަބޫސަލް 529

ފ ib wr wA ޙަވާލުކުރުން އަބްސަލް 530

ފ ib wr wA ރަގަޅު ޚަބަރުދޭމީހާ އަބްޝަރު 531

އ ib wr wA ކުރިމަތި އުމާމާ 532

ފ ib wr wA މާމުއި އަސަލް 533

ފ ib wr wA އުފާވެފައިވާ މީހާ އަސްޢަދު 534

ފ ib wr wA ބާޖަވެރިވުން އިސްޢާދު 535

ފ ib wr wA މީރުވަސް އާސް 536

އ ib wr wA ކުޅަދާނަކަމައި ގަދަފަދަކަން ލިބިގެންވުން އަލްމަކީން 537

އ ib wr wA މާފުކުރުން އަފާ 538

ފ ib wr wA ފަސޭހަކަން ޢާފް 539

ފ ib wr wA މީރު ރަހަ އަލްސަމް 540

އ ib wr wA އޯގާތެރިޔާ ޢުޠައިފާ 541

ފ ib wr wA އަދުލުވެރިކަން ޢަދުލް 542

ފ ib wr wA ޢަދްލިން ޢަދުލީ 543

ފ ib wr wA ރަށްވެހިވެފައިވުން / ވަޒަންވެރިވުން އާހިލް 544

ފ ib wr wA ފެން، އަވާމެންދުރު އަބާބް 545

އ ib wr wA ދެލޯ / ދެ ކޯރު / ފަރުބަދައަކަށްވެސް ކިޔާ ނަމެއް ޢައިނާން 546
އ ib wr wA ގުޅުން، ގާތްކަން، އުފުލިގެންވާ އައިލިއާ 547

އ ib wr wA ވިދާބެބުޅާ / ރީތި ތަކެތި އަލްވިއާ 548

އ ib wr wA އިޝާރާތްކުރުން އީމާ 549

އ ib wr wA ޖަވާހިރު އަލްސާ 550

އ ib wr wA އުޑު / މަތި / މަތިވެރި ޢަލްޔާ 551

ފ ib wr wA ރަސޫލާ ގެނެސްދެއްވި ކަންތައްތަކަށް ކިޔަމަންވުން އިސްލާމް 552

ފ ib wr wA ބަލިން ޝިފާ ލިބުން އިބްލާލް 553

ފ ib wr wA ހިތްހެޔޮކަން / ހިތްހެޔޮ މީހާ އަޝްކާން 554
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ފ ib wr wA ބާރު  / ވަރުގަދަ އައިދު 555

ފ ib wr wA ޝާމްކަރައިގެ އަހުލުވެރިޔާ އުޝާމް 556

އ ib wr wA ފާޅުވުން، ވިނަފެޅުން، ނިރުފާޅުވުން އީޝަމް 557

ފ ib wr wA ނުބައިކަންތަކާ ދުރުވާ މީހާ ޢަޔޫފް 558

އ ib wr wA މާތައް އަޒްހާރު 559

އ ib wr wA އޮމާން އާސާލް 560

ފ ib wr wA ޠަބީޢަތާއި ޚުލްޤު އާސާލް 561

އ ib wr wA ކުރާގަނޑު އަސްބީލާ 562

އ ib wr wA ސިއްރުތައް އަސްރާރު 563

އ ib wr wA އަސީރުކުރާ މީހާ އާސިރާ 564

އ ib wr wA ބެގެޖް / ކުޑަ ކޯރު އަސްރިޔާ 565

އ ib wr wA އެމްބިއުލާންސް އިސްޢާފް 566

އ ib wr wA ނަންތައް އަސްމާ 567

އ ib wr wA ޝަރަފްވެރި / މަތިވެރި އަސްމަހާން 568

އ ib wr wA ވިދުވަރު / ވިދުން އިސްނާއު 569

އ ib wr wA ވިދުވަރު / ވިދުން އިސްނާ 570

އ ib wr wA ވިދުވަރު އަސްނާ 571

އ ib wr wA ތެދު / އެއްގޮތް އަސްވާ 572

އ ib wr wA ރިވެތި މިސާލު އުސްވާ 573

އ ib wr wA ބޭސްފަރުވާދޭ މީހާ އާސިޔާ 574

އ ib wr wA އޮމާން / ފަސޭހަ އަސީލް 575

އ ib wr wA ހިނގުން / ވާގަނޑުހަދާ މީހާ އަސީނާ 576

އ ib wr wA ރިވެތި މިސާލު އުސައިވާ 577

ފ ib wr wA ހިއްވަރުގަދަ އިޤްދާމް 578

އ ib wr wA އުފަވެރި / އުފެއްދުން އާޝާ 579

އ ib wr wA ޘަނާކިޔޭ ފަދަ މީހާ އިޝާދާ 580

އ ib wr wA މީރުވަސްދުވާ ހުވަނދެއް އަޝާނާ 581

އ ib wr wA އުފާވެރި އަޝާ 582

އ ib wr wA އެއްޗެއް ދިނުން / ވިސްނުންތޫނުކަން އަޝްބާ 583

އ ib wr wA އަލަތު ކައިވެނީގެ ޢަރުޝާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ މީހާ އިޝްބީނާ 584

އ ib wr wA ބޮނޑިޔަކަށް ހެދިފައިވާ ގޮފިތައް އަޝްޖާން 585

އ ib wr wA ރީތިކޮށް ލަވަކިޔުން އަޝްދާ 586

އ ib wr wA ވިދާބެބުޅުން / އަލިވުން އިޝްރާޤު 587
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އ ib wr wA ބަލިން ޝިފާ ލިބުން އިޝްފާ 588
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އ ib wr wA ޅެންތައް އަޝްޢާރު 589

އ ib wr wA ސަލާމަތްވުން އިޝްފާއު 590

އ ib wr wA ކަމެއްގެ ވަގުތު ޖެހުން، ބަލިން ޝިފާ ލިބުން އަޝްފާ 591

އ ib wr wA ބޭސްފަރުވާތައް އަޝްފިޔާ 592

އ ib wr wA ބުރުސޫރަ ރީތި އަޝްވާރު 593

އ ib wr wA ވޮށް އިޝްވާ 594

އ ib wr wA ނަމޫނާ ޝަޚްސިއްޔަތެއް އުޝްވާ 595

އ ib wr wA ޝައުޤުވެރިވާ ކަންތައްތައް އަޝްވާޤު 596

އ ib wr wA ވޮށް އިޝްވާ 597

އ ib wr wA އެންމެ ޝައުޤުވެރި އަޝްވަޤު 598

އ ib wr wA އުފާވެރި އަޝާ 599

އ ib wr wA ވަރަށް އަގުހުރި ޢާޞާލް 600

އ ib wr wA ޙަސަބާއި ނަސަބު ރަނގަޅު އާޞާލާ 601

އ ib wr wA އެއްޗެއްގެ އަޞްލު އުޞޫލް 602

އ ib wr wA ހަސަބާއި ނަސަބު މަތިވެރި އަޞީލާ 603

އ ib wr wA ހަސަބާއި ނަސަބުގެ ރަގަޅު އަޞާލާ 604

އ ib wr wA މަލަކަށް ކިޔާ ނަމެއް އަޟާލިޔާ 605

އ ib wr wA އަލިތައް އަޟުވާ 606

އ ib wr wA ފާޅުވެގެންވާ އަޡްހަރު 607

އ ib wr wA ޙިމާޔަތް އިޢްތިޞާމް 608
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އ ib wr wA ބަރީއަވުން، މަޢާފްކޮށްދިނުން އިޢުފާ 613
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އ ib wr wA ނިޝާންތައް އަޢްލާމް 615

އ ib wr wA ހަނދުގެ އަލި  އައިލާ 616

ފ ib wr wA ދަންނަވިހާ ޢާލިމް 617
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ފ ib wr wA ފައިދާ ހުރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުން، ފައިދާކޮށް ދިނުން އާފާދު 627

އ ib wr wA އޮއްސުން / އަވަސްވެ ގަތުން އިފާޟާ 628

އ ib wr wA ހޭވެރިވުން އިފާޤާ 629

އ ib wr wA ރީތިކަން / އިރުގެ އަލި އަފްތާބް 630

އ ib wr wA އުފާތައް އަފްރާޙް 631
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އ ib wr wA ފަންނުތައް، ފަންނުތައް އުފްނޫން 639
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އ ib wr wA އުއްމީދުތައް އަމާނީ 672

އ ib wr wA ކިޔަމަންތެރިކަން އިމްތިޘާލް 673
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އ ib wr wA ހެޔޮކަމާއި ބަރަކާތް އަމަރާތް 678
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އ ib wr wA އުއްމީދުތައް އަމަލް 680

އ ލެޓިން ކާމިޔާބު މީހާ އެމިލީ 681

އ ib wr wA ތިމާގެ އުއްމީދު އަމަލީ 682

އ ib wr wA ފެންގިނަވުން އަމްހާ 683
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އ ib wr wA އަމާންތެރިޔާ އަމީނާ 691

އ ib wr wA ކުޑަހިނދުކޮޅެއް އާން 692
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އ ib wr wA ވަގުތު / އާނާ އާނާއު 696

އ ib wr wA ވަގުތު އާނާ 697

އ ib wr wA ބުރުސޫރަ ރީތިކަން، ރީތިކަން އަނާޤާ 698

އ ib wr wA ދޮންވެފައްކާވުން އަނާ / އަނާތު 699

އ ib wr wA ބަޔާންވެގެންވުން އިނާބާ 700

އ ib wr wA /هللا ގެ އަމާންކަން هللاގެ އަމާނާތް އަންބާއު / އަންބާ 701
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އ ib wr wA ބިމުން އުފުލިފައި ހުންނަ ތަންތަން އަންޖިދާ 703

އ ib wr wA ތަރިތައް އަންޖުމް 704
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އ ib wr wA ވާރޭ / ދީލަތިކަން / ހެޔޮކަން އަންދިޔާ 707

އ ib wr wA މަޑުވައިރޯޅި އަޒާން 708

އ ib wr wA ޒުވާނާ، އެކުވެރިޔާ އާނިސާ 709

އ ib wr wA ބައިވެރިޔާ އެކު ލިބޭ ހިތަހަމަޖެހުން އުންސިއްޔާ 710

އ ib wr wA ތަނެއް ބިނާކުރުން އިންޝާ (އު) 711

އ ib wr wA ލަވަ / ޅެން އުންޝޫދާ  712

އ ib wr wA ރަސޫލާއަށް ނަޞްރުދެއްވި ބޭކަލުން ޢަންޞާރު 713

އ ib wr wA ކަމަކާމެދު ދެކޭ ގޮތްތައް އަންޘާރު 714

އ ib wr wA އަންހެންވަންތަކަން އުނޫޘާ 715

އ ib wr wA ޢިޝާނަމާދުވަގުތު އިޢުޝާ 716

a ib wr wA cn un id ia wg cn wa  / cn ur uk cn Wy wb އައުޝާ 717

ފ ib wr wA މަތިވެރި ޢާލީ 718

ފ ib wr wA ތަނަވަސް  އައިސަރު 719

a ib wr wA ވިސްނުން ތޫނު އަންހެނާ އަލްކާ 720

ފ ފާރިސީ ތޫތު އެއިރަން 721

އ ހިބްރޫ ފޮނި މީރުވަސްދުވާ މޭވާ އަޅާ ގަހެއް އެލީކާ 722
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އ ib wr wA ރިސާލަތު އިއްވާ އީލާކް 725

ފ/އ ib wr wA ކުލަ ބަދަލުވުން  އަލްވިން 726

އ ib wr wA ސުވަރުގޭގެ މަލެއް ޢައިޝާލް 727

އ ib wr wA ޙަޔާތް / އަލިދޭ މީހާ އިވްލީން 728

އ ބޯދާ އައިރިޝް ރީތިކަން އެވްލިން 729

އ ib wr wA އަދާކުރުން އަދާ 730

އ ib wr wA އުމްމަތައް އުމަމް 731
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އ ib wr wA ހޭދަކުރުން އަފްރީން 733

އ ib wr wA ކުޑަ ކަންވާރެއް ޢުއްކާ 734
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އ ib wr wA ޕްރިންސެސް އަލައިނާ 742

އ ib wr wA ނަފްސްގެ ޢިއްޒަތް އިބާ 743

ފ ib wr wA ދީލަތިކަން ، ހެނދުނުގެ ފިންޏާއި ހެނދުނުގެ ސާފުވައި އިޔާސް 744

ފ ib wr wA ދީލަތި، ކަމަކަށް ތައްޔާރުވުން އީހާބް 745

ފ ib wr wA ފުރާ ފުރިހަމަވެފައިވާ، ފައިދާހުރި އައިނަޙް 746

ފ ib wr wA ހުއްދަ ދޭމީހާ އަޒާން 747

އ ib wr wA ސުލްޙަވެރި އަމާން އިމްނާ 748

ފ ib wr wA މިނިވަނާ ޢުތައިޤް 749

އ ib wr wA ކަމެއްސާފުކޮށް ބަޔާން ކުރުން އަބާނާ 750

ފ ib wr wA ކަމެއްސާފުކޮށް ބަޔާން ކުރުން އަބާން 751

ފ/އ ib wr wA ބަރަކާތްތެރި / ކަނާއަތްފަރާތް އައިމަން 752

އ ib wr wA މަތިވެރި ޢަލާ 753

ފ ib wr wA އިލްމުވެރިޔާ ޢަލީމް 754

ފ ib wr wA ޢިލްމުވެރި / ބުއްދިވެރި އަލްމަން 755

އ ib wr wA ތަނަވަސް / އަރާމް އަރްފާ 756
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އ ib wr wA މާތް ކުޑަކުއްޖާ އަލާރާ 757

ފ ib wr wA އެއްޗެއްގެ ހަރުކަށިކަން ނުވަތަ ކުރަކިކަން ނައްތައިލުން އަލާން 758

ފ ib wr wA މަތިވެރި ، ވަރުގަދަ ޢިޒާޒު 759

ފ ib wr wA މާތްކުރުން، މަތިވެރިކުރުން އިޖްލާލް 760

ފ ib wr wA ކަޅުކުލަގަދަކަން އަދްލަމް 761

ފ ib wr wA ކަމެއް ނިމުނުކަން އިޢުލާންކުރުން އިޚްތިތާމް 762

ފ ib wr wA / އޭގެ ވިދުވަރު މައްކާގެ ފަރުބަދައެއް އިލާލް 763

ފ ib wr wA ޚިދުމަތްތެރީން / އަވަށްޓެރީން އަޙުޝާމް 764

އ ib wr wA ޤްރުޢާންގެ ދަލީލް، ޢަލާމާތް،ހެކި، ޢިބްރަތް އާޔާ 765

ފ ib wr wA އެންމެ ލަދުރަކި އަޙްޝަމް 766

ފ ib wr wA ބާރު އައިދު 767

ފ ib wr wA އޮޅަލި ކުލަ އާދަމް 768

ފ ib wr wA ގަޔާވެގެން ކަމެއްގައި ރަގަޅަށް އުޅޭމީހާ އަލީޒާ 769

ފ ib wr wA ގައިގާ ކަޅުތިލަ ހުންނަމީހާ / ރީތި އަޝްޔަމް 770

އ ib wr wA އާދަކާދަ،މަތިވެރި،ހެޔޮކަންތައްގިނަގިނަ އަޢުރާފް 771

ފ ib wr wA ބަންގިގޮވާމީހާ،  އަޛީން 772

ފ ib wr wA ގާތްމީހާ، ރަޙްމަތްތެރިމީހާ އާލިފް 773

އ ib wr wA ކުޑަ ލޯ ޢުޔައިނީ 774

ފ ib wr wA މަޢުސޫމް ޢިޞާމް 775

ފ ib wr wA ރައްކާތެރިކަން ޢަޞޫމް 776

ފ ib wr wA މަތިވެރި، މާތް އިފްޝާމް 777

ފ ib wr wA ރައްކާތެރިކަން ލިބުން، ރައްކާތެރިކަން ޢާޛް 778

ފ ib wr wA ވަރުގަދަ، ބަދަހިކަން އަޙްޒަމް 779

ފ/އ ib wr wA އެންމެ ފުރިހަމަ އަކްމަލް 780

ފ ib wr wA ހެކިވުން، ހެކިވެރިޔާ ޢިޔާން 781

ފ ib wr wA ދިރިއުޅޭމީހާ ޢާއިޝް 782

ފ ib wr wA އަދުލުވެރި ޢަދީލް 783

ފ/އ ib wr wA އެންމެ ދީންވެރި އަދްޔަން 784

ފ ib wr wA އެންމެ ދީންވެރި އަދުޔަން 785

ފ/އ ib wr wA ދީންތައް އަދްޔާން 786

އ ib wr wA އުފާވެރި އަޝާ 787

އ ib wr wA ވިލާ ޢަނާން 788
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އ ib wr wA ރޭގަނޑުގެ ނަމާދު ޢިޝާ 789
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އ ib wr wA هللا ގެ ވަޢުދުފުޅު އެލީޒާ 790

ފ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަމީހާ އަލްޔަސް 791

ފ ib wr wA ހިތްހަމަޖައްސާދޭމީހާ އާނިސް 792

އ ib wr wA ލޯތައް އަޢްޔުން 793

އ ib wr wA ފާޅުކުރުން އަފްޝާ 794

ފ ib wr wA ބާރުވެރި، އެހީ( ދެއަތް) އައިދާން 795

ފ ib wr wA އެންމެ މަތިވެރި އަމްޖަދު 796

އ ib wr wA ރަތްކާތެރި އިޔާދާ 797

ފ ib wr wA
ތާއީދުކުރުން / ރައްކާތެރި، ކިއްލާ، ލަސްކަރުގެ 

ކަނާއަތްފަރާތް

އިޔާދު 798

ފ ib wr wA އިލާހުގެ ބާރު އިޒީކިއަލް 799

އ ib wr wA ސާފު ފުރިހަމަ ، ކަޅިރަވަ ރީތިމީހާ ޢީން 800

ފ ib wr wA ގިނަގިނައިން އަޅުކަން ކުރާމީހާ ޢައްބާދު 801

އ ib wr wA ސްނޯ އެއިރާ 802

ފ ib wr wA ކަމަކަށް މަގުދެއްކުން އިރުޝާދު 803

ފ ib wr wA ތަޞައްރަފް ފުދިގެންވާމީހާ، އިރުޝާދުދީފި އަރުޝަދު 804

އ ib wr wA މުއްސަނދިކަން، ފުދުންތެރިކަން ޢިނާ 805

ފ ib wr wA . ޢިލްމުވެރިޔާ ޢިލްމުގައި ފުންނާބުއުސް ޢައްލާމް 806

ފ/އ ib wr wA އޯގާތެރިވުން އީލާފް 807

ފ ib wr wA ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދައިގެން އުޅޭމީހާ ޢައްޔަލް 808

އ ib wr wA އިޢުލާންކުރުން ޢަލީނާ 809

ފ ib wr wA ރައްކާތެރިކަން  ޢިޔާޛް 810

ފ ib wr wA އޯގާތެރި، މަޑު އިލާން 811

އ ib wr wA މަޑުމޮޅިވުން، އޮމާން އިލާނާ 812

އ ib wr wA އުފާވެރިކަން އަނަޤު 813

ފ ib wr wA ފާޅުވުން، ދޮން، ރީތި އަލަން 814

ފ ib wr wA ޘާބިތު، އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ހަރުލުން އާރިޒް 815

އ ib wr wA ފިނިރޭގަނޑު / ވަރުގަދަ އާރިޒާ 816

ފ ib wr wA ރޭގަނޑު ހިނގުން އާސާދު 817

ފ ib wr wA / އެހެން މީހުން އިސްކުރުން ކައިރިވުން އަޒްލަފް 818

އ ib wr wA ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ތަން ޢުމައިރާ 819

ފ ib wr wA ޞަޙާބީއެއްގެ ބައްޕައަކަށް ކިޔާފައިވާ ނަމެއް ޢުކައިމް 820

ފ ib wr wA ވިސްނުންތެރި، ބުއްދިވެރި އަޛްހާން 821
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ފ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ، ލުއި ޙަރަކާތް އަޒްވާލް 822
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ފ ib wr wA ކާމިޔާބުވުން އަފާޒު 823

ފ ib wr wA މަތި، އުސް، މައުގަނޑު ސުރުޙީ ޢުލްވާން 824

އ ib wr wA މަތި، އުސް ޢުލްވީ 825

ފ ib wr wA ޢަލީގެފާނުދެކެ ލޯބިވާ މީހާ، މަތި، މަތިވެރި ޢަލްވީ 826

ފ ib wr wA ސްޕްރިންކްލް އަފްޝާން 827

ފ ib wr wA ފާޅުކަންބޮޑު، އަލިގަދަކަން، ދޮނަކަންކުޑަމީހާ އަދީމް 828

ފ

ib wr wA
އަޚްލާޤު ރަނގަޅު، އިޙްތިރާމްލިބޭ، ކަންކަންކުރުމުގައި 

ވިސްނާ

އަޝްޔަމް 829

ފ ib wr wA ކުލަތައް އަލްވާން 830

އ ib wr wA ވާފަށްތައް އަރްޝިޔާ 831

އ ib wr wA ބަޔާންކުރުން އިބާނާ 832

އ ib wr wA އިތުބާރުހިފޭމީހާ އަމީލިއާ 833

އ ib wr wA އެންމެ އުފާވެރު، އުފާވެރި މޫނަކާ ކުރިމަތިލާމީހާ އަބްޝާ 834

އ ib wr wA ހިނިތުންވުން އިބްތިސާމާ 835

އ ib wr wA ޖަމާޢަތައް އަބާޝާ 836

އ ib wr wA ތަނެއްގެ އަހުލުވެރިން އަހްލީން 837

ފ ib wr wA ކަމެއް ތަޙައްމަލު ކުރުން އަނީން 838

ފ ib wr wA ފަރުވާ އިސައު 839

ފ ib wr wA މާތް هللا އުފައްދަވާފައިވާ އެކަލާންގެ މަޙްލޫޤް އަސާއެލް 840

ފ ib wr wA ހިނިތުންވުން އިސާކް 841

ފ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ ޢާއިލު 842

ފ ib wr wA ރަސްގެފާނުގެ ތަޚުތު ޢަރޫޝް 843

އ ib wr wA ވެރިކަމުގެ ތަޚުތު ޢަރްޝީ 844

ފ ib wr wA ނަސީބު ޢަވްފް 845

އ ib wr wA ލޮލުގެ ޖަމްޢު ލޯތައް، ކޯރުގެ ޖަމްޢު ކޯރުތައް ޢުޔޫން 846

a ib wr wA cn un id ia wg cn wa  / cn ur uk cn Wy wb އައުޝާ 847

ފ ib wr wA އިއްޒަތްތެރި މަތިވެރި ޢަރީން 848

އ ib wr wA މަތިވެރި ޢަލްޔާ 849

އ ib wr wA ދޮންވެފައްކާވުން އަނާ 850

ފ ib wr wA ޢިއްފަތްތެރިކަން ޢިޞާމް 851

އ ib wr wA މަލަކަށް ކިޔާ ނަމެއް އީޝަލް 852

އ ib wr wA ހޯދުން، ފެނުން، އީޖާދުކުރުން އީޝާލް 853

ފ ib wr wA އެންމެ އަލިކަންގަދަ އަޝްޢަލް 854
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އ ib wr wA އަމާންކަން އަމްނާ 855

ފ ib wr wA އެންމެރީތި އަވްސަމް 856
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އ ib wr wA ޤަވާޢިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން ޢަލައްޔާ 857

ފ ib wr wA ހިތްވަރު އަޒުޙަފް 858

ފ ib wr wA އެހެންމީހުންނަށް ނުކުރެވޭ ކަމެއް ކުރުން އިޢުޖާޒް 859

އ ib wr wA މާތްކަން، ޠާހިރު އަޒްކާ 860

އ ib wr wA ޛިކުރުތައް އަޛްކާރު 861

ފ ib wr wA ތަރައްޤީކޮށްދޭމީހާ އިޝަން 862

އ ib wr wA މަތިވެރި، މާތް، ބޮޑު ޢިޒްމާ 863

ފ ib wr wA ކަލާންގެ ބާރު ދެއްވާނެއެވެ. އިޒިކިޔަލް 864

ފ ib wr wA އިމާންތެރިކަން، ކެތްތެރިކަން ޢައްމާރު 865

ފ ib wr wA ރީތި އައުސަމް 866

ފ ib wr wA އެންމެ މަޑު، ފަސޭހަކަން، ލުއިކަން އަލްޔަން 867

ފ ib wr wA އެންމެރީރި އަވްސަމް 868

ފ ib wr wA ހަދިޔާ، މަދީނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމްވި ޤައުމު އަވްސް 869

ފ ib wr wA މަތިވެރި ޢަލާއު 870

އ ib wr wA ފިކުރުތައް އާރާ  871

އ ib wr wA ސަލާމަތާއި ސުލްޙަވެރިކަން އައިރީން 872

އ ib wr wA ރީތި، ލޫޅާފަތި ޣާދާ 873

ފ ib wr wA ޢިއްޒަތެރި ޢަރީން 874

ފ ޢަރަބި / ޓާރކިޝް މަތިވެރި ޢިޒަތު 875

ފ ib wr wA ޢިއްޒަތް ޢިއްޒަތު 876

ފ ib wr wA ގުގުރީގެ އަޑު އަޒަތް 877

ފ ޢަރަބި  އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަބީ 878

އ ib wr wA އަމާންކަން އަމްނާ 879

އ ib wr wA ވަގުތު އާން 880

ފ ib wr wA ވެރިމީހާ އަޒައިން 881

ފ ib wr wA ދަރުބާރު އީވާން 882

އ ib wr wA ވަހީ ބާއްވާލެއްވުން / އިލްހާމްވުން އައުހާ 883

ފ ib wr wA ގާތް ރަހްމަތްތެރިޔާ އައިހާން  884

ފ ހިންދީ ފުރިހަމަ ހަނދު އިހާން  885

ފ ib wr wA އިލްޔާސްގެ ފާނުގެ ދަރިކޮޅު އިލްޔާސީން 886

އ ib wr wA ކިޔަމަންތެރިކަން އަބްރާރު 887

ފ ib wr wA ޒީނަތްތެރި އިޒްދާން 888
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އ ib wr wA ވަފާތެރިކަން އިފާ 889

ޞަފުޙާ 80



އ ib wr wA ވަޒަންވެރިވުން އީޠާން 890

ފ/އ ib wr wA ދިރުހުރުން، ތަނަކަށް ކިޔާނަމެއް، ރަގަޅު ޙާލަތުގައިހުރުން ޢައިޝާން 891

ފ ib wr wA ނުބައިކަމުގެ އިދިކޮޅު، ހެޔޮކަންތައްތައް އަޚްޔަރު 892

އ ib wr wA ހަރަކާތްތެރި އަރޫން 893

އ ib wr wA އަލިގަދަ އެލައިނާ 894

އ ib wr wA ވަފާތެރިކަން، ވައުދު ފުއްދުން / އަދާކުރުން އީފާ 895

އ ib wr wA ރުއްސެވުން އައިރާ 896

ib wr wA ކެހެރިއާއި ދޫނިފަތްގިނަ ޖަނަވާރު ޢިފާ ( އު ) 897

ib wr wA ޢަރަބިނަމެއްނޫން އަޒުޔަން 898

ib wr wA ހިމާރު، މޮޔަމީހާ ޢަރިން 899

ib wr wA ޢަރަބި ބަހުން މިގޮތަށް ނާދޭ އައިލް 900

ib wr wA ޢަރަބި ބަހުން މިގޮތަށް ނާދޭ ޢައިޒާ 901

ib wr wA ޢަރަބި ބަހުން މިގޮތަށް ނާދޭ އީޒަލް 902

ފ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ އުނަލް 903

ފ ib wr wA هللا ގެ އަހުދު ޢަހުދުهللا 904

ފ ib wr wA މުނާސިބު / ހާސް އަލްފީ 905

ފ ib wr wA އީލް ނުވްތަ ވެން އަރާ ރަށެއް އެލްތަން 906

ފ ib wr wA މީހުން ދިރިއުޅޭތަންތަން ޢުމައިރު 907

ފ ib wr wA ފަތާމީހާ / ފެންމަތީ އޮތުން ޢާއިމް 908

އ ib wr wA އަދަބުވެރި- ހާމަކޮށްފެންނަން ޢަޔާނީ 909

ފ ib wr wA ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުން އިންފާޒް 910

ފ ib wr wA ޢަޒުމްކަނޑައަޅާމީހާ ޢާޒިމް 911

އ ib wr wA ދިރިއުޅުން އިވީ 912

ފ/އ ib wr wA
ޙަރަކާތްތެރިކަން، އަދި މުއުމިނުން ސުވަރުގެ 

ވަންނަހިނދު ވަމުންދާ ހިނިތުންވުން

އަރީން 913

ފ ib wr wA ޞަޙާބީއެއްގެ ނަން / އަހަރު ޢުވައިމް 914

އ ib wr wA ހުވަނދު ޢަމްބްރީ 915

އ ib wr wA هللا އަށްޓަކައި އެއްޗެއް މަންފާކުރުން އީނާ 916

ފ ib wr wA ބަންގި ގޮވާމީހާ ، ޒަޢީމް އަޒީން 917

ފ ib wr wA ބުއްދިވެރި، ( ހިތް ތަނަވަސް ) އަފާމް 918

ފ ib wr wA ހެޔޮކަންގިނަ މީހާ ޢިޔާޟް  919

ފ ib wr wA އަރާގަތުން، ދުވުން، ޞަޙާބީ ބޭކަލެއް ޢަދިއްޔު 920

ފ ib wr wA ފާޅުކުރުން ޢިލަން 921
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ފ ib wr wA ފޮރުވުން އާކިން 922
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އ ib wr wA ފާޅުވުން، ސާފު އިންޖަލާ 923

ފ ib wr wA މާފްކުރާމީހާ އިއަން 924

އ ib wr wA ރީތި ފުރިހަމަ އަބްހާ 925

އ ib wr wA ފިކުރުތައް އަފްކާރު 926

ފ ib wr wA ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު އަލްޔަސަޢު 927

އ ib wr wA ޢަލާމާތް، ހެކިތައް އާޔަތު 928

އ ޢިރާޤް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ރައްކާތެރިވުން އަލައިރާ 929

އ ib wr wA އުފާވެރިކަން ޢަލީޒާ 930

އ ib wr wA އަހުލުވެރިޔާ އާލާ 931

ފ ib wr wA އެއްކައުވަންތަކުރާއަޅާ ޢަބްދުލްއަޙަދު 932

އ ib wr wA ރުހިވޮޑިގެންވުން ޢަލާ 933

އ ib wr wA ލަގަން، ފޯރުކޮށްދިނުން އަލޫކާ 934

ފ ib wr wA ހުދުކުލަ، ދޮންކަން،އަލިކަން އަބްޔަޟް 935

އ ib wr wA އަލި އައިލީ 936

އ ib wr wA ނިޢުމަތް،  ހަދިޔާ އިންޢާމް 937

އ ib wr wA ނިޢުމަތްތައް އަންޢަމް 938

ފ ib wr wA އުފުލުން، ސްޕަވައިޒްކުރުން އަނާފް 939

އ ib wr wA މަތިވެރި، މަތި ޢާލިޔާ 940

އ ib wr wA ހަދިޔާކުރުން އިހްދާ 941

އ ib wr wA ޤުރުއާނުގެ ދަލީލުތައް، ޢަލާމާތް / ޢިބްރަތް އާޔާ 942

ފ ib wr wA މަތި، މަތިވެރި ޢިނާނު 943

އ ib wr wA ހަދިޔާ ޢަތިއްޔާ 944

ފ ib wr wA هللا ގެ އަޅު ޢިބާދުهللا 945

ފ ib wr wA އެންމެހެޔޮ، އެންމެ ރަނގަޅު، އެންމެ މޮޅު، އެންމެ ރީތި އަމްޘަލް 946

ފ ib wr wA ޑިޒައިން، އާރޓް އަޔާއް 947

ފ ib wr wA އިރުގެއަލި އަޔާއު 948

ފ ib wr wA ޢަރަބި ބަހުގެ އަކުރެއް އަލިފް 949

ފ ib wr wA އިޢުތިކާފަށް އިންނަމިހާ ޢާކިފް 950

އ ib wr wA އުސްތަން ޢަލްޔާ (އު ) 951

ފ ib wr wA ނަބިއްޔެއްގެ ނަން / ޖޯދި އާރޮން 952

ފ ib wr wA މަތިވެރިކަން އަންތޮން 953

އ ib wr wA މަތިވެރިކަން ޢުލާ 954

އ ib wr wA ހާމަ، އަދަބުވެރި ޢަޔާނީ 955
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ފ ib wr wA ޔަޤީންވުން އީޤާން 956
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ފ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ އަރްސަލާން 957

އ ib wr wA އުޑުގެމަތި އަމްރީން 958

އ ib wr wA ކަމެއް ( މުހިއްމު ) އޯޑަރު އަމްރާ 959

ފ ib wr wA އަމާންކަން އަމަން 960

އ ib wr wA އަމާނާތްތެރި އަމަނާ 961

ފ ib wr wA ތަޢުރީފް ލިބިގެންވާ، ފާޅުކަންބޮޑު، މަތިވެރި ޢަލްމާން 962

އ ib wr wA މުދާތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅުބައި ޢީމާ 963

ފ/އ ib wr wA
ސުވަރުގޭގެ މޭވާ، ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފު، ކައިވެނިކުރެވޭ 

އަންހެނާގެ ބޮލުގައިވާ ތާޖު

ޢިޝާލް 964

އ ib wr wA ދިރިހުރުން ޢީޝް 965

އ ib wr wA ހިޔާވަހިކަން ހޯދުން އާވާ 966

އ ib wr wA އަލިކަން އައިލީން 967

އ ib wr wA ތަނަކަށް ގަސްދުކުރުން / ކުރިއަރާދިއުން އިވާ 968

އ ib wr wA މަޑު މޮޅު، މަޑުމައިތިރި، ފެހިކަންގަދަ ބޮޑުގަސް އިލާނާ 969

ފ ib wr wA ޢިއުލާންކުރުން / ފާޅުކުރުން ޢާލިން 970

އ ib wr wA މާތް އާރިޔާ 971

އ ib wr wA ލަނޑުދަނޑި މަޤްޞަދު /  ޣާޔާ 972

ފ ib wr wA ދޫފަސޭހަ / ފާޅުކަންބޮޑު އަބްޔަން 973

އ ib wr wA ކަނާތްފަރާތް އައިމަން  974

ފ ib wr wA ހަމަހިމޭންކަން އަޒްކާން 975

އ ib wr wA އަލިގަދަ އެލީނާ 976

އ ib wr wA ކެތްތެރިކަން ޢަޒާ 977

އ ib wr wA މަތި / އުސް ޢަލާޔާ 978

ފ ib wr wA ރިޒްޤުދެއްވާ ފަރާތުގެ އަޅާ ޢަބްދުލްމުޤީތު 979

ފ ib wr wA ލޯތްބާއި ކުލުނާއިއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ލެނބުން އަމްޔަލް 980

ފ ib wr wA ވަގުތު އީޔާން 981

އ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ ޢަޒްމިޔާ 982

ފ ib wr wA ފޫހިފިލުވުން އިނާސް 983

އ ib wr wA އަލިކޮށްދިނުން އިނާރާ 984

އ ib wr wA ޢިބްރަތްތައް އާޔާތު 985

އ ib wr wA ތިމާއަށްދަތިވެފައިވާ ކަންތަކާއިމެދު ސުވާލުކުރުން އިޝްކާ 986

އ ާފިރސީ ތަޖްރިބާ އުރްވީން 987
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ފ ަޢަރބި
މާތްهللا ގެ އިސްމުފުޅެއް، މާތްهللاގެ އަޅާ، 

ނިޔާކަނޑައަޅުއްވާ

ޢަބްދުލްޙަކަމް 988

ފ ib wr wA ހަނގުރާމައިގައި ވަރުގަދަ މިހާ އާރިން 989

ފ ib wr wA ހުއްދަ ދޭމީހާ، ގޮވައިލާމީހާ އާޛިން 990

ފ ib wr wA ކިޔަމަންތެރިކަން، އިޤްރާރުވުން އަޛްޢިން 991

އ ib wr wA އުފާވެރިކަން، ހިތްހަމަޖެހުން އަލައިއާ 992

އ ib wr wA މަތިވެރިކަން އަލާޔާ 993

ފ ib wr wA ކިޔަމަންތެރި އިޛްޢާން 994

ފ ib wr wA ވަކިކުރުން ޢުޒިލް 995

ފ ib wr wA އެހީތެރިކަން އަޥްން 996

ފ ib wr wA ހަމަޖެހުން، ސުލްޙަ އައިލަން 997

އ ib wr wA ޝަރަފާ މަތިވެރިކަން އަޘާލް 998

ފ ib wr wA ވާދީ، ސާފް އެމިކް 999

ފ ib wr wA ސަޙާބީ ބޭކަލެއް ޢުޒައިރު 1000

އ ib wr wA ސީރިއަސްވުން އެމާ 1001

އ ib wr wA ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާއެއް ޢަދަން 1002

ފ ib wr wA އިޚްލާސްތެރިޔާ އަޚްލަޞް 1003

ފ ib wr wA ސީދާވެގެންވާ މަގަށް ބޮޑަށް އަޅުކަންކުރާމީހާ އަޙްނަފް 1004

ފ ib wr wA މަޑުމައިތިރިކަން އަލީން 1005

ފ ib wr wA ބާރުގަދަ، ފިރިހެންވަންތަ އައިތަން 1006

ފ ib wr wA ރީތިކަމުގެ ގަހަނާ އިޒްދިޔާން 1007

އ ib wr wA އުޑު އަމްރީން 1008

އ ib wr wA އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުން އިފްރާ 1009

އ ib wr wA ކިޔަމަންތެރި އަލްޔާނާ 1010

އ ޢިބްރާނީ ވިދާ އަލި އެލީ 1011

ފ ib wr wA ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާއެއް އީޑަން 1012

ފ/އ ib wr wA
ސަހަރާ، ހިލަ، އަވަށެއް، ސުވަރުގެ، އަލިގަދަ، 

ރަށެއްގެނަމެއް

އިރަމް 1013

އ ib wr wA އިޙްތިރާމް ކުރުން / އުފާވެރިކަން ފާޅުކުރުން އަޙްފާ 1014

އ ib wr wA ފަރުވާ އިސާއު 1015

ފ ib wr wA ހިދާޔަތު ލިބިގެންވާ އަލްމަހްދީ 1016

ފ ib wr wA އަތްތައް، ބާރުވެރިކަން އަޔާދު 1017

ފ ib wr wA ފުއްލާ، ކަޅިރަވަ ރީތިވުމުގެ ސިފަ އައިލާން 1018
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ފ ib wr wA ހިތްހަމަޖެހިފައިވުން، ނަމުގެ އަޞްލަކީ އިޞްޙާޤް އިޒަން 1019
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އ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ އައިޝީ 1020

އ ib wr wA ދުޅަހެޔޮކަން ޢިމާޝާ 1021

ފ ib wr wA ޞަޙާބީއެއްގެ ނަންފުޅެއް ޢަމްރު 1022

އ ib wr wA އޮމާން، މަޑުމައިތިރި ޣައިދާ 1023

ib wr wA ލޫޅާފަތި ރީތި ޒުވާން އަންހެނާ ޣަޔްދާ 1024

އ ib wr wA ތެދުވެރި، މާތްهللا ގެ ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ އަލީޝާ 1025

އ ib wr wA ޚިދުމަތްތެރީން  އީމާ 1026

އ ib wr wA މަތިވެރިކަން، ކަލާންގެ އެއީ އިލާހެވެ. އީލިޔާ 1027

އ ib wr wA މާތް، މަތިވެރި ޢިލިއްޔާ 1028

އ ib wr wA މަތިވެރި، ޢިއްޒަތްތެރި އަޢިޒާ 1029

ފ ib wr wA އެންމެފެހި އަޚްޟަރު 1030

އ ib wr wA ސުވަރުގެ، އަލިގަދަ، ރަށެއްގެ ނަން އިރަމް 1031

އ ib wr wA ވައިރޯޅި، ޙޫރަލްޢީނުންގެ ސިފައެއް ޢައިރާޢީން 1032

އ ib wr wA ސުވަރުގޭގެ މަލެއް ޢައިޝާލް 1033

އ ުއުރޫދ ލޯބި، ލަދުރަކި އަޝަލީނާ 1034

އ ib wr wA ޢަލާމާތް، ހެކި، ޢިބްރަތް އާޔާ 1035

ފ ib wr wA އަގުބޮޑު ޖަވާހިރު ޢާޒިން 1036

ފ ib wr wA އަޙްދުވާ މީހާ ޢާހިދު 1037

ފ ib wr wA ހުދު އަބްޔަޟު 1038

ފ ib wr wA ފުހެލުން އުޒީލް 1039

އ ib wr wA އަހުލުވެރިން ޢާއިލަތު 1040

އ ib wr wA އަހުލުވެރިން ޢާއިލާ 1041

އ ib wr wA އޯގާތެރި،މަޑުމާތްތެރި،ހިތްހެޔޮ އެލިޔާނާ 1042

އ ib wr wA ރަތް ފިނިފެންމާ،ރަސްގެފާނުގެ އަންހެންދަރިފުޅު ސޫރީ 1043

އ ib wr wA ފައިސާ ޢުމްލާ 1044

އ ib wr wA މުއްސަނދި ބިމެއް ސިއެނާ 1045

ފ ib wr wA ހިތްވަރުގަދަ އަރްސަލާން 1046

ފ ib wr wA އަބަދުވެސް ވެރިޔާ އެރިކް 1047

ފ ib wr wA އަޞްޙާބު ބޭކަލެއްގެ ނަން ޢުމައިސް 1048

ފ ib wr wA ހަދިޔާ އައުސް 1049

ފ ib wr wA އުފާވެރިކަން އައްސަދު 1050

އ ib wr wA ސްނޯ އެއިރާ 1051

އ ib wr wA ދާޢިމީ އުފާވެރިކަން ޢުޝްތާ 1052
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އ ib wr wA ތަނަވަސް / އަރާމް އަރްފާ 1053
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ފ ib wr wA މަޝްހޫރުކަން އަޝްހަރު 1054

ފ ib wr wA ލޮލުންދެކޭ ހެކި ޢިޔާން 1055

އ ib wr wA މާތް، ވަރުގަދަ، ބާރުގަދަ އިޒީ 1056

ފ ib wr wA ޢަފްވުކުރާ އިލާހުގެ އަޅާ ޢަފުއްވު 1057

ފ ib wr wA ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިފައިވުން، ހިތްހަމަޖެހުން އާމިން 1058

އ ޙިބްރޫ ވަފާތެރި، އިތުބާރުކުރެވޭ، ރިވެތި އެމީލިއާ 1059

އ ޢަރަބި ކަންކަން މަނާކުރާމީހާ އަންހާ 1060

އ ސެލްޓިކް ސެލްޓިކްބަސް އައިރިޝް 1061

އ ޢަރަބި ފެންވަޅު އިވާނާ 1062

އ ފްރާންސް މާތްކަން އަލީނާ  1063

އ އުރުދޫ އުފަލާއި އަރާމު ޢިޝްރަތު 1064

އ އުރުދޫ ޤާބިލުމީހާ އައިރީ 1065

އ އުރުދޫ ޤާބިލު އައިރާ 1066

އ ހިބްރޫ އުއްމީދު އިވްކާ 1067

ޢަރަބި ޢިއްޒަތް، ޤަދަރު، މަތިވެރި، ވަރުގަދަ، ބާރުވެރި، ބާރުގަދަ ޢިއްޒީ 1068

އ / ފާރިސީ ޢަރަބި މާތް އާރިޔާނާ 1069
ފ ފާރިސީ ގަދަފަދަ އާރްޔާން 1070

ފ ޢަރަބި ވަޢުދާއިޙުވާ، ޢަޒުމް އީލާއި 1071

ފ ޢަރަބި މަތިވެރި ވެރިމީހާ ޢާހިލް 1072

ފ ޢަރަބި އޯގާތެރި، ރައްކާތެރި ޢާޒިލް 1073

އ ގެރިހަމުގެ ސާމާނު އަލީސާ 1074

އ ފޯރުކޮށްދެވޭ ބަސް ނުވަތަ މެސެޖް އީލާކް 1075

ފ ގަދަވެގަންނަ މީހާ( އެހެންމީހުންގެ މައްޗަށް ) ޢާރިމް 1076

އ ގްރީކް އުފާވެރި މީހާ އެލީޝާ 1077

ފ ތުރުކީ ވެރިޔާ އިލްޝަން 1078

ފ ޢަރަބި ޢަދުލުވެރި ޢަދުލާން 1079

އ ޢަރަބި ދޫފަސޭހަކަމާއެކު ވާހަކަ ދެއްކުން ޢަޒްވާ 1080

ފ ހިބްރޫ هللا ގެ މަދަދު ވެރިޔާ އަޒިއެލް 1081

ފ ޢަރަބި ފެންގަނޑު ޢައިލަމް 1082

ފ ޢަރަބި ލޮލުން ދުށުން، ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން ޢާޔަން 1083

އ ޢަރަބި މަޙްލޫޤުން އަނާމް 1084

ފ ޢަރަބި ފުދުންތެރިވުން އީޖާޒް 1085
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ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ ހަނގުރާމަވެރިޔާ އުރުދުޣާން 1086

ފ ޢަރަބި ރުކުންތައް އަރްކާން 1087

އ ޢަރަބި އަޅުވެރި އަންހެނާ ޢާބިދާ 1088

ފ ޢަރަބި ވަގުތުވަނުން އާއިން 1089

އ ޢަރަބި ޢިޝާ ވަގުތު އިޢުޝާ 1090

އ ސަންސްކްރިތް މާތް ކަނބަލެއް އާރިއާނާ 1091

ފ އަލިކަން، ދިއްލާފައި ހުރުން އަޝްޢަލް 1092

ފ ޢަރަބި ވަގުތު އާން 1093

ފ ޢަރަބި އެކުގައި ދިރިއުޅުން ޢިޔާޝް 1094

އ ޢަރަބި ދިރިއުޅުމުގެ ފަސޭހަތައް ހޯދުން ޢަޔާޝް 1095

އ ޢަރަބި ދިރިއުޅުމުގެ ފަސޭހަތައް ހޯދުން ޢަޔާޝާ 1096

އ އަޔަލެންޑް އެކެއް އޫނާ 1097

ފ އުރުދޫ މާތް هللا ދެއްވާ ހަދިޔާ އާޔާން 1098

ފ ޢަރަބި ފެށުން، އެއްޗެއްގެ ފެށުން އަޒައިލް 1099

ހުއްދަ ނުކުރާ ނަމެއް އަޘްމަން 1100
އ ފްރާންސް މާތްކަން އަލީނާ  1101
އ ޢަރަބި ހުރިހާގޮތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން އިޢާނާ 1102
ފ ވިސްނުންތެރި އަފްހަމް 1103
އ ޢަރަބި ބިނާކުރާ އަންހެނާ ޢައްމާރާ 1104
ފ ޙީބްރޫ ހިނިތުންވުން އައިޒިކް 1105
ފ ޢަރަބި އަޅުކުއްޖާގެ ބައްޕަ، هللاގެ ކަނޑި އަބޫ ޢުބައިދާ ސައިފުهللا 1106
އ ޢަރަބި އިތާމުތް އިތާ 1107
ފ ޢަރަބި / ފާޅުވުން ބަޔާންވުން އިބިޔާން 1108
އ ޢަރަބި ކުރިއެރުން އަޝާ 1109
ފ ޢަރަބި މުސްލިމުންގެ 3 ވަނަ ޚަލީފާ ޢޮތުމަން 1110
ފ ޢަރަބި މުސްލިމުންގެ 2 ވަނަ ޚަލީފާ އޮމަރު 1111
ފ ޢަރަބި ފުރިހަމަ ފިރިހެނާ އަނޫޝް 1112
ފ އިބްރާނީ ހިނިތުންވުން އައިޒިކް 1113
ފ ޢަރަބި ބުއްދިވެރި،  އަލްމާން 1114

ފ ވިސްނުންތެރި އާރަބު 1115

ފ މާތް هللا ގެ ސިންގާ އަސަދުهللا 1116

އ ޢަރަބި ބައިވެރިޔާ އީނިސް 1117

ފ ޢަރަބި ފުރަތަމަ ( އެއްވަނަ ) އައްވަލް 1118
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އ ޢަރަބި މަރުހަބާ، ލޭފަވެތި އަލްހާ 1119

އ އުރުދޫ ރީތި އަލިޝްބާ 1120

ފ ތުރުކީ ހިތްވަރުގަދަ އިރީލް 1121

ފ ޢަރަބި މަގުދައްކާމީހާ ޢިކާން 1122

ފ ރުކުންތައް އަރްކާން 1123

އ ފާރިސީ މާތް އާރްޔާ 1124

ފ ޢަރަބި ވަކީލު ކުރުން އީކާލް 1125

ފ ޢަރަބި އަޅުކަމުގައި މަސްޣޫލްވުން އިކާލް 1126

އ ޢަރަބި ޙައްޤުކަންބޮޑު، އެންމެ ގާތް އައުލާ 1127

ފ ޢިބްރާނީ އިލާހީ ބާރު އިޒެކިއެލް 1128

ފ ޢަރަބި ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަމެއް، އެހީވުން، ނަޞްރުދިނުން ޢުޒައިރު 1129

ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ އަދި ވަރުގަދަ އަދަވީ 1130

ފ ޢަރަބި ނިޢުމަތްތައް އަލްވު 1131

ފ ޢިބްރާނީ އުފާވެރިކަން އައިޒިކު 1132

ފ މައްޗަށް ދިޔުން، އެހީތެރިކަން ޢައުލް 1133

އ ޢަރަބި ހިތްހެޔޮ، މަޑުމޮޅި އިލްޔާނާ 1134

ފ ޖެމެއިކަން ބުއްދިވެރި އަކިއެލް 1135

ފ ޢަރަބި ހޯދައި ޗެކްކުރުން އަލްތަމިޝް 1136

އ ހިބްރޫ ޙަޔާތް އީވް 1137

ފ ޢަރަބި ސާފު، ރީތި ޢީން 1138

ފ ޢަރަބި ނަޞޭހަތް ދިނުން، ފެންދިނުން އަންޞަޙް 1139

ފ ޢަރަބި ބޮޑެތި މަޖްލިސް އިވާން 1140

ފ ޢަރަބި ރަށްމެހި އޮޒިލް 1141

އ ޢަރަބި ވެރިކަން އިމްރާ 1142

އ ޢަރަބި ޝަރަފުވެރި، އުސް، މަތި ޢަލްޔާނާ 1143

ފ ޢަރަބި ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައިވާ ސަރަޙައްދެއް އާޒަލް 1144

އ ib wr wA އެއްޗެއް ޙާޞިލްވުން އީޝާ 1145
އ ޢަރަބި އަޅާ އަމަތުއްރަޙްމާން 1146
ފ ޢަރަބި ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުން އާޔިން 1147
ފ ހިބްރޫ ހިނިތުންވުން އިޒިކް 1148
ފ ޢަރަބި ސިންގާ އަޚްނަސު 1149
ފ ޢަރަބި ދޫފަސޭހަ ޢަރްބާން 1150
ފ ޢަރަބި ކަމެއްގައި ހުނަރުވެރި ނުވަތަ ފަންނުގެގޮތުން ފުރިހަމަ އިފްތިން 1151
ފ ޢަރަބި ބާރުގަދަ ފިރިހެންވަންތަ އަރިޔަން 1152
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އ ޢަރަބި ހެކިވާ މީހާ ޢިޔާނީ 1153

އ ޢަރަބި ފެންދިނުން އުރުވާ 1154

އ ހިބްރޫ އިބްރާހީމްގެ ފާނުގެ ބިމުން އައިސްފައިވާ މީހާ އިވްރިއާ 1155

ފ ޑެންމާކް އިލާހީ ރައްކައުތެރިކަން އެސްކިލް 1156

ފ ޑެންމާކް ހިތްހަމަޖެހުން އޯލާއު 1157

ފ ޢަރަބި މާވަހަރު ޢަންބަރައިން 1158

ފ ޢަރަބި އީމާންކަމުގައި ޘާބިތު މީހާ ޢުވައިމިރް 1159

ފ ޢަރަބި ފަހުބަސްބުނާ މީހާ އަބްރަމް 1160

އ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ އަކިން 1161

ފ ތުރުކީ ސާފު، އެއްވެސް އެއްޗެއް އެކުވެފައިނުވާ އޮޒިލް 1162

އ ޢަރަބި ހެކި، ނިޝާން އަމާރާ 1163

އ ޢަރަބި އުއްމީދު، އަގުބޮޑު ހިލައެއް އަމާލް 1164

އ ޢަރަބި މަންމައަށް ލޯބިން ގޮވާ ނަން އުމައިމާ 1165

އ ޢަރަބި ތަނަވަސްކަމާއި އިތުރުވުން އިޒްކާ 1166

ފ ޢަރަބި ވިސްނުންތޫނުކަން އަޝްހަމް  1167

އ ޢަރަބި އަލިކަން، ނޫރު އަނާރާ 1168

ފ ޢަރަބި هللاގެ ސިފަފުޅެއް ޢަބްދުލްޢަދުލު 1169

އ ޢަރަބި ހޭދަ ޢަޠިއްޔާ 1170

އ ޢަރަބި އަލާމަތްތައް އާޔާ 1171

އ ޢަރަބި ފެންއާރުތައް، ލޯތައް އަޢުޔުން 1172

އ ޢަރަބި ލޯތައް ޢުޔޫން 1173

ފ ޢަރަބި ޙާލު ޢައުފް 1174

ފ ޢަރަބި ރަސްގެފާނު ޢާހިލް 1175

އ ޢަރަބި ގިނަ ގިނައިން ތައުބާވާމީހާ އައުބީ 1176

ފ ޢަރަބި މުޢުޖިޒާތް، އާދަޔާޚިލާފް އިޢުޖާޒް 1177

އ ފްރެންޗް ބުރަމަސައްކަތް ކުރާމީހާ އެމިލީ 1178

ފ ޢަރަބި ބާރުވެރިކަން، އެހީތެރިކަން އައުދާން  1179

އ ޢަރަބި ދިދަ، ވެރިމީހާ، ކޮމާންޓަރު އަލްވިޔާ 1180

އ ޢަރަބި ( މަޑުމައިތިރި (ހަރުކަށީގެ އިދިކޮޚު އަލީނާ 1181

ފ ޢަރަބި ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު އަލްޔަސައު 1182

އ ޖަރުމަން އޯގާތެރި އައިލިޝް 1183

އ ޢަރަބި މެސެޖް އަލޫކާ 1184

ފ ޢަރަބި ޒީނަތްތެރި އަޒްޔަން 1185

ފ ޢަރަބި މުރުއްވަތު ތެރި އިމްރު 1186

ފ ޢަރަބި ހަމަޖެހޭ، ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމުގައި އުޅޭ މީހާ އާޔިން 1187

ފ ޢަރަބި މަޑުމައިތިރިކަން އަލީން 1188

އ ޢަރަބި އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެހުންނަ އެތި އީކާއު 1189

ފ ޢަރަބި ޞުލްޙަ އަމާންކަން އަމާން 1190

ފ ޢަރަބި ޢަދިލުވެރިކަން ޢަދްލް 1191
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ފ ޢަރަބި ރީތި އައުސަމް 1192

އ ޢަރަބި މަތިވެރި ތަރި އަލެއިނާ 1193

އ ޢަރަބި ރީތި ކަމާއި ޗާލުކަން އަނާޤާ 1194

އ ޢަރަބި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ މީހާ އީނާސް 1195

ފ ޢަރަބި މަތިވެރިކަން ޢިލްޔާނު 1196

ފ ޢަރަބި ބާއްޖަވެރިދިރިއުޅުން އާޔިން 1197

ފ ޢަރަބި ދިގުރުއް ޢައިދާން 1198

ފ ޢަރަބި ޣަނީމާ އަންފާލު 1199

ފ ޢަރަބި ތައުބާވުން އައުބް 1200

އ ޢަރަބި މަޑުމޮޅިކަން އަނާތު 1201
އ އުރުދޫ ރަނގަޅު އެލީނާ 1202

ފ ޢަރަބި ރަސްގެފާނު ޢާހިލް 1203

ފ ޢަރަބި ތައުބާވުން އައުބް 1204

އ  ޢަރަބި މަޑުމޮޅިކަން އަނަތު 1205

ފ ޢަރަބި ނިރުފެޅުން އީޝަމް 1206

ފ ޢަރަބި ބަނިޔާދަންކަން އާނިޤް 1207

ފ ޢަރަބި ސާބިތުވެހުރުން އަޝްހަލް 1208

ފ ޢަރަބި ކަމެއްގެ ކުރީކޮޅު، ކަމެއްގެ ފެށުން އާޞިލް 1209

ފ ޢަރަބި ސާބިތު، މަތިވެރި ނަސަބް އަޞްލާން 1210

އ ޢަރަބި ރީތި އަމައިރާ 1211
ފ އިބްރާނީ އިލާހީ އިޖާބަ އިލިއަން 1212

ފ ޢަރަބި ކަނާއަތްފަރާތް އަޔާމިން 1213

ފ ޢަރަބި މަޑުމައިތިރި، އޯގާތެރި އިލާން 1214

ފ ޢަރަބި ވިސްނުންތޫނު ތޫނުފިލި ޢުޘައިމީން 1215

ފ ޢަރަބި ގިނަހެޔޮކަން، ބަރަކާތް، ގިނަފެން ޢަޔޫޘް 1216

ފ ޢަރަބި ފުންނާބު އުސްޢިލްމުވެރިޔާ ޢައްލާމް 1217
އ ޢަރަބި އަގުހުރި، އަގުބޮޑު ޣާލިޔާ 1218
ފ މޮންގޯލިއަން ބުއްދިވެރި އުހާން 1219
އ ފާރިސީ ބުއްދިވެރި، ތަޖުރިބާ އުރުވީން 1220
އ އިނގިރޭސި މާތް އެކުވެރިޔާ އެލްވީ 1221

ފ ޢަރަބި ފުރިހަމަ އަކްމަލް 1222
ފ ޑަޗް އަހަރެންގެ ވެރިފަރާތް އީލާއި 1223
ފ އިސްލާމިކް ބާރު، ބާރުވެރި އަރްޒެން 1224

އ ޢަރަބި ނަމާދާއި ރޯދަ ގިނަގިނައިން ހިފާ މީހާ ޢައްމާރާ 1225

ފ ޢަރަބި މާތް ދީލަތި އަޖާވިދު 1226

އ ޢަރަބި އިޙްސާންތެރި އަދި ހެޔޮކަމެއްކޮށްދޭ މީހާ އައިދާ 1227

ފ ޢަރަބި ޒީނަތްތެރި އަޒްޔާން 1228

އ ފާރިސީ މާތް މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ އާރިއާނާ 1229

ފ ޢަރަބި ގަހަކަށްކިޔާނަމެއް އަރާކް 1230

ފ ޢަރަބި އިޚްތިރާމް ލިބިގެންވާ އައިރާ 1231
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ފ ފާރިސީ އަހަރެންގެ ވާގިވެރިފަރާތަކީ هللا އުޒިއެލް 1232

ފ ޢަރަބި ހަނދުގެ ވަށައިގެންވާ އަލުކަމުގެ ނޫރު އައިތަން 1233

އ ޢަރަބި ފަތިހުގެ ވައި އައިރާ 1234

އ ޢަރަބި ޢިއްޒަތްތެރި ޢަޒީޒާ 1235

ފ ޢަރަބި އީމާންކަންވަރުގަދަ، ގިނަގިނައިން ނަމާދުކުރާ އަދި ރޯދަ ހިފާމީހާ ޢަމާރު 1236

ފ ޢަރަބި ޙައްޖުމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ހައްޖުވެރިން މަޑުކުރާ ބިން ޢަރަފާތު 1237

އ ޢަރަބި އަލިކަން އިފްޠިން 1238

އ ޢަރަބި ޢިއްޒަތް، މަތިވެރިކަން ޢިއްޒާ 1239

އ ޢަރަބި ދިރިއުޅުން، ފާގަތި ދިރިއުޅުން ޢައިޝް 1240

ފ ޢަރަބި މާތްމީހާ، ޢިއްޒަތްތެރިމީހާ އިވީން 1241

ފ ޢަރަބި ބާރު އައިދީ 1242

އ ފާރިސީ މާވަހަރު، ޖަވާހިރު، އަގުބޮޑު، ގަހަނާ އެމްބަރ ޖުވެލް 1243

އ ޢަރަބި މަޑުމައިތިރި އިލާނާ 1244

އ ޢަރަބި ނިސްބަތްވުން ޢިޒްވާ 1245

ފ ޢަރަބި ބަންގި އަޛާން 1246

އ ޢަރަބި މަތިވެރި ޢާލިޔާ 1247

އ ޢަރަބި ރަނިކަމަނާ އަމީރާ 1248

އ އިނގިރޭސި ތެދުވެރިކަން، ފުރިހަމަގަސް އިވީ 1249

ފ ޢަރަބި ޢާއިލާ، ކަންކަން ރަގަޅަށް ކުރުން އާލް 1250

އ އިނގިރޭސި ހަށިގަނޑުގައިވާ ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެންޒައިމެއް އެޒްރިން 1251

އ ޢަރަބި ތަނަވަސް، ގިނަވުން ޢާއިރާ 1252

އ ކުރުދީ، ފާރިސީ ސާދާ އާވީން 1253

އ ޢަރަބި ދިރުއުޅުން ޢީޝަތު 1254

އ ޢަރަބި ރަނިކަމަނާ އަމްރާއު 1255

ފ ޢަރަބި ދީންވެރި އަދްޔަން 1256

ފ ޢަރަބި ކިޔަމަންތެރި، ކަނުލާއަޑުއަހާ އިޒްޢާން 1257

އ ޢަރަބި ޢިއްފަތްތެރިކަން ޢިއްފާ 1258

ފ ޢަރަބި ރަގަޅަށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރުން އިމްޢާން 1259

އ އިނގިރޭސި މަތިވެރި އަލްވީނާ 1260

ފ ޢަރަބި ޤާރީވެރިއެއް ޢައިޒް 1261

ފ ޢަރަބި ފަސޭހަކަން އަލާން 1262

ފ ޢަރަބި ފާޅުކަން ޢިލާން 1263

އ ޢަރަބި އަމާންކަން އަމްނާ 1264

އ ޢަރަބި ހާމަކަން ބޮޑު ޞަރީޙަ ޢަލާނީ 1265

އ އިގިރޭސި/ޖަރމަން ރީތި އެލާ 1266

އ ޢަރަބި ބަނޑުރަނގަޅުކުރާ ބޭހެއް ގިނަވަގުތު ހިނގުން/ގިނަވުން/ އަމްޝާ 1267

ފ ޢަރަބި ދޫފަސޭހަ އަފްޞަޙު 1268

ފ ޢަރަބި/ހެބްރޫ ހިނިތުންވުން އިޒަކް 1269

އ ޢަރަބި ގުޅިފައިވާ ގޮފިތައް ޢިކްޝާ 1270

އ ޢަރަބި ޖަވާހިރެއް ޢަމްބަލީން 1271
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އ ޢަރަބި ކިޔެވުން އިޤްރާ 1272

އ ޕާރިޝިއަން ރަޙްމަތްތެރިޔާ އެއިލީން 1273

ފ ޢަރަބި މަތިވެރި ޢަލްވީ 1274

ފ ޖަޕާން އިލާހީ ހަދިޔާ އައިޒިން 1275

އ ޢަރަބި އަމާންކަން/އީމާންކަން އިމާން 1276

އ އުރުދޫ މާތްކަން އާއިރާ 1277

އ ޢަރަބި ރޭގަނޑުގެ ދަތުރު އިޒްރާ 1278

އ ޢަރަބި/އިގިރޭސި ވަފާތެރި އައިވީ 1279

އ އިގިރޭސި ކަމަކަށް އެދި އެދި ހުރުން އެވްލީން 1280

ފ ޢަރަބި ނިޢުމަތްތައް/ފާގަތިކަން އަމްނާނު 1281

ފ ޢަރަބި ވިނައަކަށް ކިޔާނަމެއް އަކްޝަން 1282

އ ޢަރަބި މަތިވެރި ޢިއްލިއްޔީން 1283

ފ ޢަރަބި ވަގުތު އިފާން 1284

ފ ޢަރަބި ކާމިޔާބު އިފާޒު 1285

އ ޢަރަބި މީރުވަސްދުވާ ލަކުޑި އިލްޔާ 1286

ފ
ޢަރަބި ކަމަކަށް ޤަސްދުކުރާމީހާ، ފަތަޙަކުރާމީހާ، ކަމަކަށްއެދި ކުރިމަތިލާމީހާ ޣަޒްވާން 1287

ފ ޢަރަބި ފެންދިނުން/ކަރުހިއްކުން ފިލުވައިދިނުން އަޢިލް 1288

އ ޢަރަބި / އުއްމީދު ކޯރެއް އުމްނިއާތީ 1289

ފ ޢަރަބި އެއްޗެއްގިނަވުން، މަތިވެރިވުން އަޒްހިމް 1290

ފ ޢަރަބި މަތިވެރި / އުސް އިންޝާލް 1291

އ

ޢަރަބި 

ސާންސްކްރިތް هللاގެ ނިޢުމަތް / ބަލިކޮށްނުލެވޭ އާނަމް 1292

ފ ޢަރަބި އެކުލެވިގެންވުން، އަންގައިދިނުން އެލީޒް 1293

ފ ޢަރަބި ތިމާގެ ނަފުސުގެ ޤަދަރުކުރާމީހާ އުބައްޔު 1294

ފ ޢަރަބި މަޑުމައިތިރި / ކެތްތެރި / ހިތްވަރުގަދަ ޢައިދިދު 1295
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cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

a ib wr wA cn uh er uk ވިޝާމާ 1

f ib wr wA Wv ia wg uk ea  / cn wk ir ev uk ea ވިދާދު 2

f ib wr wA Wh Im Ed ct wh Es wn ވާއިޠު 3

f ib wr wA cn ut wg ev cs wv wa ވަޒީފު 4

އ ޢަރަބި ދަރިފަސްކޮޅު ވިލްދާ 5

އ ޢަރަބި ވާރޭ ފެންތިކި ވަޝްމާ 6

އ ޢަރަބި ހަލުއިކަން ވަޝީކު 7

އ ޢަރަބި ކަމެއް ކުރާނެގޮތް ބުނެދިނުން ވަޞްފާ 8

އ ޢަރަބި މޫނު ރީތި މީހާ ވަސްމާ 9

އ ޢަރަބި ރީތި އުޖާލާ މޫނު ވަސީމާ 10

އ ޢަރަބި ކަނޑި ވިޝާޙާ 11

ފ ޢަރަބި ޝާޝް ވިޝާޙް 12

އ ޢަރަބި ވަފާތެރި، އިޚްލާސްތެރިކަން ވަފިއްޔާ 13

އ ޢަރަބި މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަން ވަފްރާ 14

ފ ޢަރަބި ތަޢުފީޤު / ކުރިއެރުން ވިފާޤު 15

ފ ޢަރަބި ތައުބާވުން ވާއިލް 16

ފ ޢަރަބި ހެދިފަހުންނަ ފެންގަނޑު ވިޖާދު 17

އ ލެޓިން ޙަކަތައާއި ޖޯޝުން ފުރިގެންވާ ޙަޔާތެއް ލިބިގެންވާ މީހާ ވިވިއަން 18
އ ޢަރަބި އަހުދަން ރައްކާތެރިވާ އަންހެނާ ވަފާ 19

އ ޢަރަބި ފެހި ބަގީޗާ ވަދީފާ 20

އ ޢަރަބި ކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެދޭ އެދުން ވިއާލް 21

ފ ޢަރަބި ވާރޭ ވާކިފް 22

ފ ޢަރަބި ގާތް އެކުވެރިޔާ ވިލާން 23

ފ ޢަރަބި . އެކުވެރިކަން އެއްބައިވަންތަކަން ވިއާމް 24

ފ ޢަރަބި ކުޑަކުދިން (ކުދި ފިރިހެން ކުދިން) ވިލްދާން 25

ނުކިޔޭ ނަމެއް ވިޝާޔާ 26

ފ ޢަރަބި އެއްވަރުވުން ވިޒާން 27

ފ ޢަރަބި އޯގާތެރި ވައިސް 28

ނަން ލިސްޓް

c

v  , V

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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ފ ޢަރަބި ބޮޑަށް ލޯބިވުން ވަދޫދު 29
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  ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

f ib wr wA Wh Im Ed ud Wx ur iA  / Wh Im eEd ct wh Es wn މިރުޝާލް 1

f ib wr wA ތަމްރީނު، ގަދަކަން މިރާސް 2

f ib wr wA wd wg ur wv ct ih މިބްޛަމް 3

f ib wr wA ir et Wk ca wr މަޙްފޫޡް 4

a ib wr wA cn uv cl is Wh މަނާލް 5

f ib wr wA cq Wl cK wa  it ev ir މާޛް 6

a ib wr wA ud Im ca ua މުނާ 7

f ib wr wA ޮދެވ ާސްފުކުރްނ މަލޫފް 8

f ib wr wA wH wd wm މަދީޙް 9

ފ/އ ib wr wA uL ok uL uh މިޝްޢަލް 10

f ib wr wA it ek wt EL ug cn eg cn wr uk il wa މަޝްޢަލް 11

a ib wr wA އަލިވެގެންވާ ދަންމަރު، އަހަރެންގެ އަލިވެގެންވާ ދަންމަރު މިޝްޢާލީ 12

a ުއުރޫދ މާބޮޑިއެއް، ފްލާވަރ ބޮކޭ މީރަމް 13

a ib wr wA ދީލަތިކަން  މިންޢާމް 14

a ib wr wA ރީތި މިޝާ 15

a ަޢަރބި އެންމެފުރިހަމަގޮތުގައި ޙަމްދުޘަނާ ކިޔޭމީހާ މިދްޙާ / މިދްޙަތު 16

f ib wr wA ރީތި، ުފިރަހަމ މަޝާރީ 17

f ib wr wA cn wt Wv cn eg ib il  ct wy Wm ih މަލާޛް 18

f ib wr wA it Ir މުލާޙު 19

f ib wr wA cn ur uk Wn wm  ca wt cn wk މާނިޢު 20

f ib wr wA Wh Im  Wv uA Wf id  cn ul wk ca wr un  Wl ug wd n ua މަޒާޙިމް 21

f ib wr wA ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހާ މާދިން 22

f ib wr wA Wv cn eg ev ir et ct Wk wr wb މުބާރިކް 23

f ib wr wA ބަރަކާތް ލިބިގެންވާ މީހާ މަބްރޫކް 24

f ib wr wA un Wv wl uh wf  Wl cS ok il wb cn un Wv wl uh wf މިޤްދާދު 25

a ib wr wA uL wg n wr  em cn ea  / it Ir މަލާޙާ 26

m

c

ނަން ލިސްޓް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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a ib wr wA cTr Op ws  / Ih ea މަޢޫނާ 27

ފ ޤަދީމީ މިޞްރު މިޞްރުގެ ޤަދީމީ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ނަމެއް މިޒްރަޔިމް 28

f ib wr wA cn uv ia wf iv ur of މަކްތޫމް 29

a ib wr wA wd wg il wa މިޝަލް 30

a ib wr wA ur wn uh މަލްކާ 31

f ib wr wA ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭމީހާ މުޢާޛް 32

f ib wr wA uD ob cn wk ct Wm މިފްޟާލް 33

f ib wr wA ut ug wv  eg ur Iv wh މަސާއީ 34

a ib wr wA އަލިމަސް، ޖަވާހިރު މާސާ 35

f ib wr wA Wh Im Wr uk cm Wh cl ia  cS wk wt ca wt cn wk  uL wg n wr މުލްހިމް 36

f ib wr wA ir et cn wm wy ik މިޛުޢާން 37

a ib wr wA ir wt wd wg il wa މައިސާ 38

f ib wr wA Wy ir ev  eg uq Wl cK wa  it ev ir މާޛު 39

a ib wr wA ޮއާމްނ މަލްދާ 40

a ib wr wA ct Wr wf ir ev  / Wh Im ir ev މާލިކާ 41

f ib wr wA ާލނެގ ުފެޅްއ ުހިރާހ ަބަރާކއި ެވިރަކެމްއ ިލިބެގްނާވ ަރްސަކ هللا އިްސުމ މާލިކް

42
f ib wr wA ir ev ur wn uh މަޚްރާން 43

f ib wr wA Wh Im Wd Oh ir uk  ia wg um wk cn wk މުލްހަމް 44

a ib wr wA ca eC ca ea em cn ok  Eb il Wd ia wf މިއުނާ 45

a ib wr wA it Ir  / il if un Ut މަލީޙާ 46

a ib wr wA Wh Im Wv ir ev ik eh  ca wm wk ud et ca em wk މިޞްދާޤު 47

a ib wr wA cn wt Wg wn cn ef މަންހަލް 48

a ib wr wA ދީލަތިމީހާ މިންހާލް  49

f ib wr wA cn uL ea wD n wk  ut ug wv މައުޢިދު 50

f ibr wwA ct wf ur wK މިޢުރާޖް 51

f ib wr wA ޞާލީޙު މިހާ، ހެޔޮލަފާމީހާ، އިޞްލާޙުކުރާމީހާ މުޞްލިޙު 52

f ib wr wA ދީލަތި މަނާން 53

a ib wr wA ir it ia wm uD wm  / cn Wm oa މަލްޔަނާ 54

ފ/އ ib wr wA ur Ok cn ef މަޢީން 55

އ ib wr wA ެފްނ މާވީ 56

f ib wr wA Wy ir et cn uTca ek eh el eb މާވިން 57

f ib wr A Wh Im Wr uk wH cl uB  ia wg ud em eg cn uh Im މުސްލިމް 58
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f ib wr wA uj Wz im  Wj wm  / ct wA Ib wY މުޝާޝް 59

a ib wr wA il Wr um  / ig Wv Ih މައުރިން 60

އ ib wr wA އިރުފަދައިން ވިދާ ބަބުޅާ މައިރީން 61

f ib wwr A cn ur uk ub Wy im Wk  ca em wk  uk ea Wm wk ir et Wv ur wf މާޢިޒް 62

a ib wr wA ކުޑަރާނީ / ވެރިޔާ މުލައިކާ 63

f ib wr wA ir ev uk cl im  / Wh Im ir ev މާލިކު 64

a ib wr wA cn wk ir et cn Ws ch ia  egQ މިންނަތުهللا 65

a ib wwr A cn wk it Ir  / cn wk cn Wm oa މަލީސާ 66

a ib wr wA ir et cs Wl cH ia މުޚުލިޞާ 67

ފ ib wr wA cn uv ir et Ih ea މުސްޢަފް 68

a ib wr wA cn ur ut ef  / cn uv uL Wf މިޝާޢީލް 69

a ib wr wA ައލަިކްނ މަޝާޢިލް 70

a ib wr wA ުހުޅޮކުޅ، ައލި މިޝްޢާ 71

އ ޢަރަބި އޮމާންކަން / ރީތިކަން މަލީސާ 72

ފ ޢަރަބި ވޮށް މިޝްޢަލް 73

އ ޢަރަބި ބުއްދިވެރި މިކްޔާސް 74

ފ ޢަރަބި ޢަދުލު އިންޞާފަށް ކަންތައްކުރާމީހާ މުޤުސިޠު 75

ފ ޢަރަބި ދިރިއުޅެތަން މަންސިމް 76

އ ޢަރަބި ސުވަރުގެ މިނޫ 77

ފ ޢަރަބި މަސައްކަތަކާ ވަރުބަލިވުމަކާނުލާ ލިބޭ އެއްޗެއް މަން 78

ފ ޢަރަބި އިމްތިހާން ކުރާމީހާ، ޓެސްޓްކުރާމީހާ، އަޖުމަބަލާމީހާ މާން 79

ފ/އ ޢަރަބި ރީތި ކަމުގެ އަސަރު މައިސަމް 80

ފ ޢަރަބި ބުނާއެތި މިކްޔަލް 81

ފ ޢަރަބި ޖިހާދުކުރާ މީހާ މުޖާހިދު 82

ފ ޢަރަބި ރީތިކަން / މާތްކަން މިލާޙު 83

އ ޢަރަބި ފައިސާވެރިވުން މަލާ 84

އ ޢަރަބި މާތް هللا ދެއްވި ހަދިޔާ މަންހާ 85

އ ޢަރަބި ހަދިޔާ މަންޙާ 86

އ ޢަރަބި ފެން މާއު 87

އ ފާރިސީ އިރެއްފަދަ އުޖާލާ ރީތި މާހްރީން 88

ފ ޢަރަބި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ މީހާ މުޢުތަޞިމް 89

އ ޢަރަބި އަލިކަން މިޝޭލް 90

އ އަލިކަން މިޝެލް 91
ޞަފުޙާ 101



ފ ޢަރަބި ފޮތުގެ އަޞްލު ލިޔާ މީހާ މާތިން 92

ފ ޢަރަބި އޯގާތެރިކަމާއެކު ކިރުފެލާ މީހާ / މަޑުމައިތިރި އޯގާތެރިޔާ މިމްޝަލް 93

ފ ޢަރަބި ވަޒަން / ތިލަފަތް މިކްޔާލް 94

އ ޢަރަބި ދަންމަރު މިޝްޢާލް 95

އ ޢަރަބި ދޫފަރިތަ / ހިތްގައިމުވާހަކަތައް މަލްސޫން 96

ފ ޢަރަބި ހަޑި ފިލުވުން މަޒްލާން 97

އ ޢަރަބި އެހީ މާޢިން 98

ފ ޢަރަބި ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިގެންވާމީހާ މުޢާވިޔަތު 99

އ ޢަރަބި ސަތޭކަ މިއާ 100

ފ ޢަރަބި އިތުބާރުކުރެވޭމީހާ މައުމޫން 101

ފ ޢަރަބި ކަމަކަށް ހިތްޖެހިފައިވާ މީހާ މާއިލް 102

އ ޢަރަބި މަޤްޞްދު / ރިވެތި ސިފަތައް މަޢާނީ 103

ފ ޢަރަބި ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ މަފާޒް 104

އ ފާރިސީ ރީތި ހަނދު މެޚްވިޝް 105

ފ ޢަރަބި އަޞްޙާބު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު މިދްލާޒް 106

ފ ޢަރަބި އަޞްޙާބު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު މިދްލަޖް 107

ފ ޢަރަބި ބަސްމަގު ރިވެތި މީހާ މަލާޙު 108

އ ޢަރަބި ބަރާކާތްތެރި މުލްޙާ 109

ފ ޢަރަބި މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވާ މީހާ މިޢުވާން 110

ފ ޢަރަބި އޯގާތެރިމީހާ / އެއްޗެހިބަހާ މީހާ މާސިލް 111

ފ ޢަރަބި އަމުރު ތަންފީޒްކުރާ ފަރާތް މުންފިޒް 112

ފ ޢަރަބި މައްޗަށް އަރާ ސިޑި މިޢްރާޖް 113

ފ ޢަރަބި ބަރަކާތް ލިބިގެން މައިމޫން 114

ފ ޢަރަބި ވެރިކަން / ރަސްކަން މުލްކު 115

އ ޢަރަބި އަލިކަން / ވޮށް މިޝްކާތު 116

ފ ޢަރަބި ހެޔޮކަންތައް މަކާރިމް 117

އ ޢަރަބި ދަންމަރު / ވޮށް މިޝްކާ 118

ފ ޢަރަބި އެންމެން އޭނާ ތެދުވެރިކަން ޤަބޫލް ކުރާ މީހާ މުޞައްދިޤް 119

ފ ޢަރަބި ވާގިދޭމީހާ މަޒްލިން 120

ފ ޢަރަބި ފަތުވާދޭމީހާ މުފްތީ 121

އ ޢަރަބި މުސްލިމް އަންހެނާ، ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް މުސްލިމާ 122

ފ ޢަރަބި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވުން މަޢާޛު 123

އ ޢަރަބި ތަރުބިއްޔަތު ވާތަން މިންޝާ 124
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އ ޢަރަބި މަސްދަރު، އަޞްލު މަންޝާ 125

އ ޢަރަބި މީރުގަދަވަސް މަންޝަމް 126

އ ޢަރަބި މާތްهللا ހިބަކޮށްދެއްވާފައިވާ މަންނާ 127

އ ޢަރަބި ދޮގުހަދާމީހާ މާއިން 128

ފ ޢަރަބި ރީތިމީހާ މާލިޙް 129

އ ޢަރަބި ފެނަށް ނިސްބަތްކޮށް މާއީ 130

އ ޢަރަބި ފައިސާވެރިން މަލާ 131

އ ޢަރަބި މޮޅު އަގުހުރި މިޖުވާދު 132

އ ޢަރަބި ފެންގިނަވުން މައިހާ 133

ފ ޢަރަބި ހުވަފެން މިއާހް 134
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ފ ދުރަށް ފެތުރިފައިވާ މީރުވަސް ފައިޙް 65

ފ އެންމެ ހަލުވިކޮށްދުވާ ޖަނަވާރު ފަހްދު 66

ފ އުފެއްދުންތެރި ފާތިރް 67

އ ފިލިޕީންސް މިނިވަންމީހާ ފްރެންކޯ 68

އ އިނގިރޭސި ޙަޤީޤަތް، އަޞްލު ފެޓްސް 69

ފ ޢަރަބި ކުއްލިޔަކަށް ނޭގިހުއްޓާ ސިއްސައިގެން ދިޔުން ފުޖާއާ 70
ފ ޢަރަބި ކާމިޔާބުލިބިފައިވާ މީހުން ފާއިޒީން 71
ފ ޢަރަބި ކާމިޔާބް ވާމީހާ ފާއިޒް 72

ފ ޢަރަބި ބަޠަލް، އުފެއްދުންތެރި، ބޮޑު ނިޢުމަތް، އިޙްސާންތެރިކަން ފައިޒިން 73
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  ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

f ib wr wA Wy ih ޛިޔާލް 1

f ib wr wA Er Wv ud of wm ih  wn cn oa  ih ev ih ev  ur ia wn ig ދީމާ 2

a ib wr wA uL ob eg Id Od il wa  wn cn uh  cn eg ia wS wv eg ud n wh ދާރާ 3

a ib wr wA il if un Ut ޛިހްނާ 4

ފ/އ ހިބްރޫ ވިސްނުންތޫނު ޛިހާން 5

f ib wr wA ir ev cn Id  / cn ur uk Ud  ca eC ca ea  cS wy cn wr wd ދާން 6

އ ib wr wA ކިަޔަމްނެތިރ ދީނާ  7

f ib wr wA Wh Im En eg n ua  um cl iA ދާރިސް 8

f ib wr wA id ca ub / un Ut cn un cs iv  / wn Wd wL uk ޛިހުން 9

f ib wr wA އައްޑަނަ ހިފައިގެން ހުންނަމީހާ ދާރިޢު 10

a ib wr wA ib Ol ދިނާ 11

f ib wr wA ާވޭރ ދީމް 12

އ ޢަރަބި މޭބިސްކަދުރު ދާލިޔާ 13

އ ޢަރަބި ސިއްރުންބުނާވާހަކަ ދަނީން 14

އ ޢަރަބި ކަމަކަށް ގޮވާލާ އަންހެނާ ދާޢިޔާ 15

އ ޢަރަބި ބޮޑަތި ބިޔަގަސް / ދުނިޔެ ދާހާ 16

އ ޢަރަބި ވިސްނުންތޫނު ޛާކިޔާ 17

އ ޢަރަބި ކައިރި ދާނިޔާ 18

ފ ޢަރަބި އަހުދު ދިމާމް 19

ފ ޢަރަބި ހެޔޮކަންތަކަށް ގޮވާލާ މީހާ ދާޢީ 20

ފ ޢަރަބި ދީން / ނިޢުމަތް ދީން 21

ފ ޢަރަބި އެއްޗެއްގެ ބޭނުން އެނގުން / އެންމެ އަޑި ދަރަކް 22

ފ ޢަރަބި ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތްކުރާ މީހާ ޛާއިދު 23

ފ ޢަރަބި ބޮޑުމަހުގެ ވެރިޔާ ޛުންނޫން 24

ފ ޢަރަބި ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު ދާއޫދު 25

ނަން ލިސްޓް

c

d  , J

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ފ ޢަރަބި ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު ދާވޫދު 26
ފ ޢަރަބި ދީންވެރި /  ސާފު ދައްޔިން 27

އ ޢަރަބި އެކުވުން / ލާމެހުން ދިޔާފު 28

ފ ޢަރަބި ދެ ޤަރުނުގެ އަހުލުވެރިޔާ ޛުލްޤަރްނައިން 29

ފ ޢަރަބި ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު ދާވޫދް 30

ފ /ޢަރަބި ފާރަސީ ލޮބުވެތި، ރަސްދަރިކަލުން ދާވިދު 31

ފ ޢަރަބި ފިނިން ރައްކާތެރިކުރުން ދާއިފް 32

ފ ޢަރަބި ދީންވެރި ދިޔާން 33

އ އައިރިޝް ފަސޭހަ ދިމްނާ 34

ފ ޢަރަބި ޞަޙާބީއެއްގެ ނަން ޛުއްޝިމާލައިން 35

އ ޢަރަބި ހަނދުވަށައިގެންވާ ބުރު ދާރާ 36

އ ib wr wA ޢިއްޒަތްތެރިޔާ ޛީޝާން 37

ފ /ފާރިސީ އުރުދޫ ޢިލްމުވެރި ، ބުއްދިވެރި  ދާނިޝް 38

ފ ޢަރަބި ޒިކްރު ކުރާމީހާ ޛާކިރު 39

ފ ޢަރަބި ޞާލިޙް ތަޤްވާވެރިއެއް ޛުލްކިފްލި 40

ފ ib wr wA ކުޑަޖަވާހިރު ޛައިކް 41

ފ /ފާރިސީ އުރުދޫ ޢިލްމުވެރި ، ބުއްދިވެރި  ދާނިޝް 42

އ ib wr wA ޢިއްޒަތްތެރިޔާ ޛީޝާން 43

ފ އިބުރީ މާތް هللاގެ އިސްމުފުޅުން ޙުކުމްކުރާ މީހާ / ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅެއް ދާނިޔަލް 44
ފ / ހިބްރޫ ޢިބްރާނީ ނަބިއްޔާ ދަނިއަލް އަށް ޢިބްރާނީބަހުން ކިޔާގޮތް ދާނިއަލް 45
ފ ޢަރަބި ތަނބު ދިޢާމް 46

ފ ޢަރަބި ޔޫނުސް އަލައިހިއްސަލާމްގެ ލަޤަބް ޛުއްނޫން 47

ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ  ދައިސް 48

އ ޢަރަބި ތަނެއްގަ ދެމިހުންނަ މީހާ ދުޖާނާ 49

އ ޢަރަބި މިސްރާބް / ރާސްތާ / ދިމާ ދިޝާ 50

ފ ޢަރަބި ދީނަށް ގޮވާލާމީހާ ދާޢިން 51

ފ ޢަރަބި އާހެދުން ދާޝިން 52

އ ޢަރަބި އަލިކަން ޛުކާ 53

ފ / އިބްރާނީ ޢަރަބި . ލޮބުވެތި ފަރުވާދޭމީހާ ދާވީ 54
ފ ޢަރަބި ހެވާނުބައި ހިސާބުކުރާ މީހާ ދައްޔާން 55

ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ މީހާ، އެންމެ ހުނަރުވެރި މީހާ ދައުސް 56

އ ޢަރަބި ހަނދުމަކުރުން ޛިކްރާ 57

ޞަފުޙާ 117



ނުކިޔޭ ނަމެއް މަދުއެއްޗެއް،  ކުޑަފެންފޮދެއް ޛިފާފު 58

ފ ޢަރަބި ކާރި ދާނީ 59

އ ޢަރަބި ޝާމްގެ ރަށެއް، އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިއުން ދީފް

60
އ ޢަރަބި ދެންނެވުން، ގޮވާމީހާ، ދުޢާކުރުން ދުޢާ 61

އ ސާންސްކްރިތް މުއްސަނދި ދާނާ 62

ފ ޢަރަބި މޫޞަލްގެ ރަށެއް، މަޝްހޫރު ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިއެއް ނިސްބަތްވާ ރަށެއް ) ދަޙްލާން 63
ފ ފާރަސީ ފާރިސީ ރަސްކަލެއްގެ ނަން ދާރިޔޫޝް 64

ފ ޢަރަބި ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު ، މަހުގެ ވެރިޔާ ޛުއްނޫން 65

އ ޢިއްޒަތްތެރިޔާ ޛޫޝާން 66

ފ ޢަރަބި އަބަދަށް ، ނިމުމެއްނެތް ދާއިމް 67

ފ ޢަރަބި ރަހަ، ފުރިހަމަކަން ޛައުޤު 68

ފ ޢަރަބި ގަހަކަށްކިޔާ ނަމެއް ދާރިމް 69

ފ ޢަރަބި ނަބީބޭކަލެއް ޛުލްކިފްލު 70

ފ ޢަރަބި ލީޑަރު ދިޔަން 71

ފ ޢަރަބި ހަނދާންކުރާ މީހާ ޛާކިރު 72

އ ޢަރަބި ބޮޑު ދަހާ 73

އ ޢަރަބި ކުރިބޯށި ޛިރްވާ 74

އ ޢަރަބި ދަރަންޏަށް ފައިސާދޭމީހާ، ހޭދަކުރާމީހާ ދާއިނާ 75

އ ޢަރަބި ޔޫސުފްގެފާނު އަނބިކަނބަލުންނަށް ކިޔާ ނަން ޛުލައިޚާ 76

ފ ޢަރަބި ވިސްނުންތޫނު ޛަކްވާން  77
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  ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

f ib wr wA Wy ir ev  eg cn uk wt cs Im ތައުއްމު 1

f ib wr wA cn ur uk  uf Ir uA wt eg un Id  cm Wl cs ia ތަޙްމީދުލްއިސްލާމް 2

a ib wr wA cn uy il  Ed cS ok ct wy ca iB wv  cS wk wm wk ތަޒްކިއާ 3

އ ޢަރަބި އެދޭ ކަމެއް / ބޭނުންވާ ކަމެއް ޠިލްބާ 4

އ ޢަރަބި ފަތިހުގެ އަލިކަން ޠުލްވާ 5

ފ ޢަރަބި އަގުބޮޑު / ތަނަވަސްކަން، މުދާވެރި، އަށްވަނަ ޘަމީން 6

އ ޢަރަބި އަގުބޮޑު ޘަމްނާ 7

އ ޢަރަބި ރީތި ޠަލްޔާ 8

އ ޢަރަބި ފޮނި އުއްމީދު ތައައްނީ 9

ފ ޢަރަބި ވަފާތެރި ޚާދިމް / ރޭގަނޑުގެ ފާރަވެރިޔާ ޠާއިފް 10

ފ ޢަރަބި ޠާޢަތްތެރި މީހާ / ކިޔަމަންތެރި ޠާއިޢް 11

އ ޢަރަބި ކިޔަމަންތެރި ޠާއިޢާ 12

އ ޢަރަބި އުފާވެރި / ހަރަކާތްތެރި ތިމްރާޙަތު 13

ފ ފިންލެންޑް ގަހެއްގެނަން ތިމްޔަމި 14

ފ ފާރިސީ ފުރާ ފުރިހަމަ ތާނިޝް 15

އ ޢަރަބި هللا އަށް ބިރުވެތިވުން ތުޤާ 16

އ ޢަރަބި ތަޤްވާވެރި ތަޤިއްޔާ 17

އ ޢަރަބި ތީންގަސް، ތީން ވައްތީން ތައިނާ 18

އ ޢަރަބި / އަގުހުރި / އަގު މުދާ ޘަމަން 19

ފ ޢަރަބި އަގުބޮޑު ޘަމީނު 20

އ ޢަރަބި އަގުބޮޑު  ޘަމީނާ 21

އ ޢަރަބި ފަރުބަދައިގެ މަގު ޘަނިއްޔާ 22

ފ ޢަރަބި މެހެމާނު ޘަވީ 23

އ ޢަރަބި ޘަވާ ޘަވާ 24

ފ ޢަރަބި ކާމިޔާބު ޡަފަރު 25

އ ޢަރަބި މަޤުޞަދަށް ފުރިހަމައަށް ވާސިލްވުން ޠައިޝާ 26
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  ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

a ib wr wA Wv uk wx ލަޝްކާ 1

ފ/އ ib wr wA ir et Wg Oa  / uD wm ލަޔާން 2

a ib wr wA cn uL ub eb Wd iv ލަމްޢާ 3

f ib wr wA Wy id wh  / ir et cn Ws cH ia ލަޠަފް 4

a ib wr wA uL uf cn wn  eg ca en Ia cl wr Uh  eg Eg ur wv us ލައިބާ 5

a Ud ur ua if cs en eg ލާޔާ 6

a ib wr wA ud wm  / cn wd wb ލަވްޒާ 7

f ib wr wA cn Wx in  / wd id ލިވާ 8

a ib wwr wA ca ur ur ud wk  / ir it ia wm uD wm ލީނާ 9

a ib wr wA uD wm ލީން 10

a ib wr wA cs wm il wa ލުލޫއާ 11

a ib wr wA މަލެއް( ޠާހިރު )  ލިލީ 12

f ib wr wA Wn cn eg IS wk ea ލާއިޤް 13

a ib wr wA އެކަށީގެންވާ އަންހެނާ ލާއިޤާ 14

a ib wr wA cn wk wd wg ur wv ct ih ލަޔާޝާ 15

ފ ޢަރަބި ދޫފަސޭހަ ލަސިން 16

އ ޢިބްރާނީ ޔަޢުޤޫބުގެ ފާނުގެ އަނބިކަނބަލެއްގެ ނަންފުޅު ލީހް 17

ފ ޢަރަބި އަލިކަން ގެނެސްދޭމީހާ ލޫކް 18

ފ ގްރީކް އަލި ލޫކާ 19

އ ޢަރަބި ތޫނުފިލި ލޫސީ 20

ފ ޢަރަބި ވިދާ ބަބުޅާ ލަމްޢާން 21

ފ އުރުދޫ ޤާބިލް ލަޔަކް 22

އ ފައިސާގެ އަގު ލައިރާ 23

އ ޢަރަބި ސީރިޔާގެ ފައިސާ ލީރާ 24

އ އިނގިރޭސި އަލިގަދަ ލާރާ 25
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ފ ޢަރަބި ވިދުވަރު / ފާޅުވުން / ފެނުމުގެ ތޫނުކަން ލައުޙު 29

c

ނަން ލިސްޓް

l

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އ ޢަރަބި އެންމެ އަގުބޮޑު ރަނގަޅު ހަދިޔާ ލުހްޔާ 37

އ ޢަރަބި ކުޑަދޫ ލަހާ 38
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އ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަ ލީސް 41

އ ޢަރަބި ޔަޢުޤޫބް ޢަލައިހިސަލާމްގެ އަނބިކަބަލުން ލިޔާ 42

އ ޢަރަބި ރީތި ލައިބާ 43

ފ ޢަރަބި ވިސްނުންތޫނު މީހާ ލަވީން 44

ފ ސްޕެނިސް ސްޕެއިންގެ ސަރަޙައްދަކަށް ކިޔާނަމެއް ލާވިން 45

އ ޢަރަބި ތާޖުގެ ވެރިޔާ ލިވިއާ 46

ފ ޢަރަބި ޔަޢުޤޫބު އަލައިހި ސަލާމް ގެ ދަރިކަލެއްގެ ނަންފުޅެއް ލީވައި 47
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ފ ޢަރަބި ކާއެއްޗެއް ހެފުން ލައުކް 49
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ފ ޢަރަބި ނޫރު ލުސިއަން 85
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  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

a Ud ur ua WC Ig wb ޤުލިސްތާން 1

ފ ޢަރަބި ޤުރައިޝުންގެ ބޮޑަކަށް ކިޔާނަމެއް ޤުޞައްޔު 2

އ ޢަރަބި އަގު / އަގުވަޒަންކުރުން ޤީމާ 3

ފ ޢަރަބި މިންކުރުން ޤިޔާސް 4

f ib wr wA cn wk ir et Ih ea  / ud wd wm ޤައިތު 5

އ ޢަރަބި ތަނަވަސްކަން ޤިނާ 6

ފ ޢަރަބި ކިޔަމަންތެރި ޤާނިތް 7

އ ޢަރަބި ލަނޑުދަނޑި މަޤްޞަދު / ގާޔާ 8

ފ ޢަރަބި هللا އާއި ކުއްތަންވާ މީހާ ޤަރީބުهللا 9

ފ ޢަރަބި ސާފު ގްރެސުލް 10

އ ޢަރަބި ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް ޤައިލާ 11

ފ ޢަރަބި ގަދަފަދަ ޤައިސް 12

އ ޢަރަބި ރީތި ކިޔެވުން ޤިރައަތު 13

އ ޖަރމަން ދިގު ދަނޑި(ހަތިޔާރެއް) / ލޮންސި ގައެމަން 14

c

ނަން ލިސްޓް

g  , q

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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  ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

f ib wr wA cn uv ik eh ސަމޫޙް 1

a ib wr wA wv wl  it Ir ސަހާނާ 2

f ib wr wA cn ur uk ut ur wx ޝަރަޠު 3

a ib wr wA ct Wm Wl wA ސިމާ 4

a ib wr wA cn wk cs il WK  ia Wm wk uf Ws ޞާފިއާ 5

a ib wr wA cn uL ub eb Wd iv ސާޠިޢާ 6

f ib wr wA Wr uk wd wg ur Wb eg ca eC ca ea  wt wv un  ca em wk ޝައްދާދު 7

f ib wr wA ir wt Wd iv  wn cn wa  uD n wg Er ޟާވީ 8

a ib wr wA ir ev it wm ޝަބާ 9

a ib wr wA ަމްޝަވާރ ޝޫރާ 10

a ib wr wA cn ud eh cn eL ޝާޢިރާ 11

f ib wr wA uL uf cn wn  eg ca el ia eb ub Wh cs wa ޝަރަޙްބީލް 12

a Ud ur ua Wn eh cn wa  ul WC ސުޝްމާ 13

a ib wr wA wy im  eg ID n wk ޝިބާ 14

f ib wr wA ct Wr wf  / cn wk ur ud ޝަޒަން 15

a ib wr wA Wh Im Wv ir et ct wA Wf wx ޝަފާޢާ 16

a ib wr wA ަޝާފަޢްތެތިރ ޝަފްޢާ 17

f ib wr wA Wh Im Wl Wv wl uk ea  ct of ސަނީފް 18

f ib wr wA ct Wk wr wb ސަނީޙް 19

f ib wr wa iL Or ia wv in if  uD wm ސިފާން 20

f ޢަރަބި (ކިޔުން ރަނގަޅު ނަމެއް ނޫން ) މޫނު ހުތުރުވުން ޝާހު 21
f ib wr wA wd wg ur Wb / wd wf wd wg ޝުދައިދު 22

f ib wr wA cn uv ur wt ca wv ca ea ޝަބްހާން 23

a ib wr wA cn ur uk  cS wL wg n wr  ca em wk ޝައިހާ 24

a ib wr wA ub WJ wA ޞާޢިޤާ 25

ފ/އ ib wr wA uq cl uK ޝައިމް 26

c

ނަން ލިސްޓް

s  , B  , x  , F

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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f ib wr wA އުތުރު ފަރާތް ޝައިމަލް 27

އ ib wr wA ރީތި އަންހެނާ ޝިނަޠް 28

f ib wr wA Wh Im EL ua  ia wg ut wm ud iK  eg Wb ua wk ސާދިން 29
f ib wr wA ( cn ir uk eg um us ca oa ur ia  ) ut ug wv eg ur Iv wh   ,cn uh ej UTeT ޝާމް 30
a ib wr wA  cn ub il ca ea Wf ix  cn il wb ޝިފާ 31

a ib wr wA އިޚްތިޔާރު ކުރެވިފައިވާ އެންމެ ރަގަޅު އެތި ޞަފްވަތު 32

a ib wr wA ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އަވަށެއް ސްޓައިން ހިލްބަރ 33

f ib wr wA ފާޅުކަންބޮޑު ސާފް ޝާފް 34

a ib wr wA it ca wb ca ua ޝަމްއާ 35

a ib wr wA wl uk iS um ސުމައިރާ 36

ފ/އ ib wr wA Wh Im Ed ea cS wk wm wk ޝާހީ 37

a ib wr wA uTUb Wv ia wf Wd wh  cn um wh ޞަދުޙާ 38

f ib wr wA Wh Im ur Uh cx wm ޝާހިރު 39

f ib wr wA wd wg ur wv ct ih ޝަޖީޢު 40

f ib wr wA ia wv Eh ej cun ur ut ua ޝަމީލް 41

a ib wr wA wh Es wf ސަޖާހަތު 42

f ib wr wA ަރްއާކެތިރުވްނ ސަޖަޙް 43

f ib wr wA ug id  / cn wk ct Wm ސަނީޢު 44

f ib wr wA uH Wl cs ia  / cn wk wm wh ir uf ޞަލާޙް 45

a ަކެމްއަގއި ަރނަގުޅޮގްތ ޞަލާޙާ 46

a ib wr wA ޞާލިޙް ޞަލްޙާ 47

a ib wr wA cn ib Wv un ia wf en ok  cn ir uk ޝަޔަމް 48

a ib wr wA ca el wm  ur et ca wv  Wm ud n wv uh ޝަދްން 49

a ib wr wA ކަންތައްތައް ބޭނުންތައް  ޝުއޫން 50

އ ޢަރަބި އެއްޗެހި ބަރުކޮށްފައިވާ ނައު ޝާޙިނާ 51

ފ/އ ޢަރަބި ދުރުވިސްނޭ ޝައްޔާން 52

ފ ޢަރަބި އެއްފަދަ، ހަމަހަމަ ސަވާއު 53

ފ ޢަރަބި ޚަލްޤު، ފުރިހަމަ ޝާނިޙް 54

އ ޢަރަބި ލޯބިވުން  ޝަހާ 55

އ ޢަރަބި އަޚްލާޤު އެންމެ ރަނގަޅު މީހާ ޝުމައިލާ 56

އ ޢަރަބި ކަމަކަށް މާތް هللا އިރާދުކުރެއްވުން ޝާއަ 57

ފ ޢަރަބި އެއްބަސްވުން / މަދަދު ދިނުން ޝިޔާޢު 58

ފ ޢަރަބި ސަޖިދަކުރާ މީހާ ސުޖޫދު 59
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cn wn #

ޑައިލާން 1

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 









  ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ

cs cn ij ބަސް wn Wm cn wn #

ފ/އ ޢަރަބި މަތިވެރި ޒީޝާން 1

އ ފާރިސީ ދިރިހުރުން / ޒިންދަގީ ޒައިޝާ 2

ފ ފާރިސީ ދިރިހުރުން  ޒައިޝް 3

އ ފާރިސީ ރީތި އަންހެނާ ޒަލީޚާ 4

އ ޢަރަބި ހިނިތުންވުން ޒެހެކް 5

ފ ޢަރަބި ވިސްނުންތެރި، ހިތްވަރުގަދަ ޒަވުލް 6

ފ ޢިބްރާނީ هللا ހަނދުމަކުރާ އިންސާނާ ޒެކް 7

f ޢަރަބި ur ih Wt uf Ws  / Wh Im cH il WB  / Wh Im Eg n ea ޒަކްނޫން 8

f ޢަރަބި އޯގާތްތެރި ޒާލިފް  9

ފ ޔޫނާން ބާރު، އުޑުގެ ވެރިޔާ ޒުޔޫސް 10

a ޢަރަބި ގޮތާއި މިންގަނޑު ޒާވިޔާ 11

a ޢަރަބި cn wk In x Or  / Wz Wt ޒޯހާ 12

f ޢަރަބި ހިްތަވުރަގަދ ޒައުލް 13

އ އުރުދޫ އަލިކަން ޒައުހާ 14

އ އުރުދޫ ލޯބި ޒޯޔާ 15

f ޢަރަބި Wh Im it Ir ޒަޔާން 16

f ޢަރަބި it Ir ޒަޔަން 17

f ޢަރަބި ct Wg ޒަލޫފް 18

އ އިނގިރޭސި ސަލާމަތްކަން ޒޯލާ 19

a ޢަރަބި ct wwA Wm wj ޒާމާ 20

a ޢަރަބި ur ih Wv wj  wD uk  Wv ia wf Wh wj cs ea  cn eg ia wS wv ޒައިކު 21

f ހިލައެއް ޒުބްރިން 22

f ޢަރަބި ބޮޑު ޖަވާހިރެއް ވަށައިގެން އެމުނިފައިވާ ކުދި ޖަވާހިރުތައް ޒައިކް 23

a ޢަރަބި Wl if Wq ޒަޙްނާ 24

a ޢަރަބި cn wk wd ug ur wv  eg uh wb Wn ub ޒަޢުމާ 25

ފ ޢަރަބި cn wk ir wf ޒާކް 26

a ޢަރަބި cn ef ur Im ޒުލާލް 27

f ޢަރަބި ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބޯލެވޭ ކުޑަފިނިކަމެއް ހުންނަ ފެން ޒަލޫލް 28

c

ނަން ލިސްޓް

z

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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f ޢަރަބި cun uv ir et ct wn Iz  / cn wk it Ir ޒިޔާނު 29

a ޢަރަބި ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާތަކެތި ޒިޔާނާ 30

a ޢަރަބި ca wt cs wg Wv ia wf id eh  Ir ia wk  ca eD eD n wg cn ef ޒާރާ 31

ފ ޢަރަބި ކަން / ކޯނަރ ޒާވީ 32

ފ ޢަރަބި ވިސްނުންތޫނު ޒަކާއު 33

އ ޢަރަބި ޖަމާޢަތު ޒާމާ 34

ފ ޢަރަބި ހުޝިޔާރު / ތޫނުފިލި / މީހުންނާގުޅޭ ޒާރިފް 35

އ ޢަރަބި ރަނގަޅު ނުވަތަ ނުރަނގަޅު ކަމަކާއިމެދު ހީކުރުން ޒަންނަ 36

އ ފާރިސީ ހުދު ޒުއީން 37

އ ޢަރަބި ބެލެހެއްޓުން ޒާރިން 38
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ފ ޢަރަބި ވިސްނުންތޫނު ޒަހީން  40

ފ ސްލޭވިކް އިލާހުގެ ހަދިޔާ ޒޯހާން 41

އ ޢަރަބި ވިސްނުންތެރިޔާ ޒަހީނާ 42

ފ/އ އުރުދޫ ހިޔާގަނޑު ޒިލް 43

އ އުރުދޫ/ފާރިސީ އަރާބާރުގެ ވެރި ޒީޝާ 44

އ ޢަރަބި ވަރުގަދަމީހާ ޒާޝާ 45

އ ޢަރަބި ލޯބިވުން / އެއްކުރުން ޒޫބީ 46
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އ ޢަރަބި އެކުވެގެން ދިއުން ޒައިނަބް 48

ފ ޢަރަބި ރޫޙްލިބިގެންވުން ޒިވިއަން 49

ފ ހިންދީ އަލިކަން ޒާވިއަން 50

އ ޢަރަބި ޤާފިލާ ޒަޙްނަތު 51

ފ ޢަރަބި ރަނގަޅި ހީ ޒުކާން 52

އ ޢަރަބި ހެޔޮލަފާ ޒާކިޔާ 53

އ ޢަރަބި ހެދި ބޮޑުވުން / ވިދާ ބެބުޅުން ޒަހާ 54

އ ޢަރަބި އެންމެ މަތި ޛުރުވަތު / ޛުރުވާ 55

އ ޢަރަބި ހަނދުމަކުރުން ޒިކުރާ 56

ފ/އ ޢަރަބި ޒީނަތްތެރި ޒާން 57

އ ޢަރަބި ޒީނަތްތެރި ޒައިބާ 58

ފ ޢަރަބި އަލިފުބާގެއަކުރެއް ޒާލް 59

ފ ޢަރަބި ހަމަހަމަކަން / ޢަދުލުވެރިކަން ޒިވް 60

އ ޢަރަބި ވަގުތު / ޒަމާން / ލޯބި ޒަމްނާ 61
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cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

a ib wr wA cn wk ir et ct Wk wr wb ޔުމްނު 1

f ib wr wA ca eL uf cn wn  eg ca el wk Eb Ib wn  eg ul IA Wr cs ia  In wb ޔޫޝަޢު 2

އ ib wr wA ކަނާއަތްފަރާތް އިސްކުރާ މީހާ ޔަމާނީ 3

f ib wr wA ކަނާއަތްފަރާތް  ޔަމީނު 4

f ib wr wA wd ca uh ޔާޒަން 5

f ib wr wA Wh Im Wr uk  cf Wv wY ޔަޠޫފް 6

a ib wr wA cn uL ua ir id ޔަޢިޝާ 7

f ib wr wA cn uL ua ir id ޔަޢީޝް 8

a ib wr wA ރޭގަނޑު ހިނގުން ޔަޢުޝާ 9

a ib wr wA ޙަރަކާތް ކުރުން ޔަލްވީ 10

ފ ib wr wA ކުރިއެރުން ޔާލް 11

a ib wr wA cn ur uk  ul Wv wH ca em wk  / cn uv ur Wd Wm cn iz ޔޫލީ 12

a ib wr wA cn un id  Wv ur wf ޔަޝްހީ 13

a ib wr wA cn ur uk ct Wr Wx ia ޔުއުމީ 14

f ib wr wA ީއާމްނުވްނ ޔުއުމިން 15

f ib wr wA ca em wn  Wy ik  cS wk wa Id Wv ޔަޔަން 16

a ib wr wA މީހެއްގެ ހެޔޮކަމުގެ ވާހަކަދައްކައި ތަޢުރީފު ކުރުން ޔަޘްނާ 17

ފ/އ ib wr wA ca er ih Wv wj  uD ob ug wa ޔަޝަމް 18
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އ ޢަރަބި ޖަމަޢަކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން ޔޫޢީ 136

އ އަފްޣާން ޢަދުއްވުންގެ މައްޗަށް ބާރު ލިބިގެންވުން ޔަކްތާ 137

އ މަތިވެރިކަން ޔަޢްލާ 138

އ ޢަރަބި ހިތްފަސޭހަކަން ޔުސޭރާ 139
ފ ޢަރަބި ކަނާތްފަޅި ޔުމަން  140
ފ ޢަރަބި އަލްމަދީނަތުލް މުނައްވާރާއަށް ކުރިންކިޔާ އުޅުނު ނަމެއް ޔަޘްރިބް 141

އ ޢަރަބި ފަސޭހަ، ލުއި ޔޫލީން 142

އ ޢިބްރާނީ އަލިކުރުން، ރޯޝަންކުރުން ޔައިރާ 143

ފ ޢަރަބި ރައްކާތެރިކަން ޔައިލް 144

ފ ކޮރެއާ މުޤައްދަސް، ދުވަސްވީ ޔޫން 145

އ /އުރުދޫ ޢަރަބި ޤަދަރު، މަތިވެރި،  ޔަލާ 146

އ ޢަރަބި
މިއީ އެއްބަހަކުން ގެނެވޭ ދެމާނަ، އަލިކުރުން، އަލިފާން ރޯކުރުން

ޔޫރީ،އީރާ 147

ފ ޢަރަބި މަޢުދަނެއް ޔޫދު 148

ފ ޢަރަބި ޝަފާޢަތްތެރިވުން ޔަޝްފަޢު 149

ފ /އުރުދޫ ހިބްރޫ ހުނަރުވެރި، ހިންގުންތެރި ޔައެލް 150

އ ޢަރަބި ގާތުގައި، މަޑުމައިތިރި، ހިތްތިރި ޔަލީނާ 151

އ ޢަރަބި ވަޔާ އެއްޗެއް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށްގެންދިޔުން ޖޫލަން 152

ފ ޢަރަބި ރީތި، ހެޔޮ ޔަޒްދާން 153

އ ޢަރަބި ހުވަދުމާ ޔާސް 154

އ ޢަރަބި މަޑުމައިތިރި ޔަލީން 155

ފ ޢަރަބި ޤަބޫލްކުރުން، އިތުބާރު ޔާކިން 156

ފ ޢަރަބި މަޝްހޫރުކަން، ތަނަވަސް ޔުޒިން ޞަފުޙާ 157167



ފ ޢަރަބި ލަޝްކަރު ޖުންދު 158

ފ ޢަރަބި އާންގެ ސޫރަތެއްގެ ނަން،ރަސޫލުއްޞައްލަهللا އަށް މުޚާތަބު ކުރެވޭ  ޔާސީން 159

އ ޢަރަބި ދިރުން، ދިރިއުޅުން ޔީވާ 160

ފ ޢަރަބި މިންކުރުން، ވަޒަންކުރުން ޔަޒަން 161

އ ޢަރަބި ސުވަރުގެ ޖަންނަތު 162

ފ ޢަރަބި އެހީތެރިކަން ޔުޢީން 163

އ ޢަރަބި ހެޔޮޢަމަލު ޔަނާ 164

ފ ޢަރަބި ވިސްނުން އެނގުން ޔަޒްކަން 165

ފ ޢަރަބި ރަށަކަށް ކިޔާނަމެއް ޔޫން 166

ފ ޢިބްރީ ރަގަޅު މޭވާ ލިބޭ ޔާނިވް 167

އ ޢަރަބި ކަމަކަށްޤަސްދުކުރުން ޔަޝާ 168

އ ޢަރަބި އިޢުލާންކުރުން ޔުޢުލިން 169

އ ޤަދީމީ ރޯމަން ޒުވާން ޔޫލިއާ 170

އ ޢަރަބި ދެއަތްތެރިޔާ ޔަސްރާ 171

އ/ފ އެންޝަންޓް ގްރީކް އެހީތެރިކަމުގެ އަތް ޔުދްރާ 172
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cs cn ij cs wb wn Wm cn wn #

a ib wr wA ca em wn Wy ik  cS wk wa wd wb ur wf ޖޫދީ 1

a ib wr wA wl uk uL wk  , wl uk ct wr , wl uk ud uh ޖޫން 2

ފ ib wr wA / ޖަމާޢަތެއްގެ ބައެއް / ދައިލަމް ކައިރީގައިވާ ރަށެއް ދެޖީލު ޖައިލާން 3

a ib wr wA ur wk cx wl  eg cn ia wf is ޖައިޝާ 4

f ib wr wA ވަރުގަދަ، ސާފު ފުރިހަމަ ޖާއީޝް 5

f ib wr wA wd wg ur wv cn un Wj ޖިބާލް 6

a ib wr wA ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ޖަޙްވާ 7

a ib wr wA ފައިދާ / ހަދިޔާ ޖަދްވާ 8

a ib wr wA ދޫ ފަސޭހަކަން / ރަނގަޅު ރައުޔު ޛަޛާލާ 9

f ib wr wA cn ur uk ct wk ca ws wm  WL wa wd wg ޖިހާދު 10

a ib wr wA މުއްސަނދި ޖިދާ 11

a ib wr wA ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނާ   ޖާހިދާ 12

a ib wr wA it wl Id ޖައުދާނާ 13

a ib wr wA ޖަވާހިރު ޖަވްހަރާ 14

a ib wr wA ކުޑަ ކުޑަ ޖާރިޔާ ޖުވައިރިޔާ 15

a ib wr wA ރީތިކަން ޖައިދާނާ 16

a ib wr wA ރީތިކަން ޖައިދާ 17

a ib wr wA ބުރުޖެއްގެ ނަން ޖަވްޒާއު / ޖަވްޒާ 18

a ib wr wA it wl Id ޖައުދާ 19

f ib wr wA ck In uy  / cn uv un ca eC ca ea  wd wf ca ea ޖަވްދާނު 20

އ ޢަރަބި ދީލަތި އަންހެނާ ޖަވާދާ 21

ފ ޢަރަބި އަރިކަށި ޖުޝަމް 22

ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަމީހާ ޖަޝަމް 23

އ ޢަރަބި ކުޑަ ބަގީޗާ ޖުނައިނާ 24

އ ޢަރަބި އުސްބިން ޖަހްޒާއު / ޖަހްޒާ 25

އ ޢަރަބި ރަނގަޅު / ހެޔޮލަފާ ޖޫދާ 26

އ ޢަރަބި މުއްސަނދި ޖިދާ 27

j

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަން ލިސްޓް

c
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ފ /ހިންދީ އުރުދޫ ޒުވާނާ / ލޯބި / ޒުވާންކަން ޖަވާން 28

އ /ޗައިނާ އުރުދޫ ޙަޔާތް، ދުޅަހެޔޮކަން ޖިއާން 29

ފ ޢަރަބި ތައްޔާރުކުރާ މީހާ ޖާހިޒު 30

ފ ޢަރަބި ޢިއްޒަތްތެރި، ޝަރަފުވެރި، މަތިވެރި ޖާހް  31

ފ ޢަރަބި ތައްޔާރަށް ޖާހިޒް 32

އ ޢަރަބި ތަނަވަސް މައިދާން ޖިވާއު / ޖިވާ 33

އ ޢަރަބި هللا އީ ހުރިހާ ރިވެތި ސިފަތައްލިބިގެންވާ ރަސްކަލާންގެއެވެ ޖީން 34
އ ޢަރަބި ޤަބީލާއަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ޖުހައިނާ 35

އ ޢަރަބި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޖަހީޒާ 36

އ ޢަރަބި ޝަރަފުވެރި ޖާހަތު 37

އ ޢަރަބި ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ޖިޔާ 38

އ ޢަރަބި / ދަރިފަސްކޮޅު ޖަމާޢަތެއް، ދެޖީލު ޖީލާން 39

a ib wr wA Iz ij ޖިޒްޔާ 40

a ib wr wA ހަނދު ޖަޔްލަމް 41

ފ ޢަރަބި ލަޝްކަރު ޖައިޝް 42

އ ޢަރަބި ރަނގަޅު ކަނަތައްތައް، ވާރޭ ޖަދާ 43

އ އުރުދޫ ދިރުން ޖީނާ 44

އ ޢަރަބި ފެން އޮހޮރިގެން ފެން އެޅޭ ވަޅު ޖިޔާ 45

އ ޢަރަބި ފަށުވި ޖީމް 46

އ ޢަރަބި އައުން ޖިއަން 47

ފ ޢަރަބި ޔަޤީންކަން ޖާޒިމް 48

ފ ޢަރަބި ވަރުގަދަ، ޝަޚުޞިއްޔަތުވަރުގަދަ ޖާސިމް 49

ފ /އަރަބި ޢިބްރާނީ ސަލާމް ލެއްވި ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ނަންފުޅު ޖެކް 50

ފ ޢަރަބި ހިތް / ފުރާނަ ޖަނާން 51

ފ ޢަރަބި ރިހި އެސް ޖުމަން 52

ފ ޢަރަބި ފެންކޯރު / އިނާމު ޖީޒާން 53

ފ ޢަރަބި ފެންވަރު ޖޫދު 54

ފ ޢަރަބި ދީލަތި  ޖޫދް 55

އ ޢަރަބި ފަސޭހަމަގު، ތަނަވަސްމަގު ޖިވާ 56

ފ ކާމިޔާބު ޖާވާ 57

އ ޢަރަބި ޖަމާޢަތް ޖަމާއު 58

އ ޢަރަބި ޖުމާއު، އެއްޗެއްގެ ސިފަ ޖުމާއު 59

ފ ޢަރަބި މާތް هللا ގެ ސިފައިން ޖުންދުهللا 60

އ ޢަރަބި ރަން / މޭވާ ޖަނާ 61

އ ޢަރަބި އެއްޗަކަށް ހުށަހެޅުން ޖަސާރާ 62
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އ ޢަރަބި /ބުއްދިވެރި ސިފަރީތިކަމާއި މާތް އަޚްލާޤް ޖަޒްލާ 63

އ ޢަރަބި ގިނަ / ދޫ ފަސޭހަ ޖަޒީލާ 64

އ ޢަރަބި ސުވަރުގެ ޖަންނަތު 65

އ ޢަރަބި ބަގީޗާ، ސުވަރުގެ ޖުނައިނަތު 66

ފ ޢަރަބި ރައްކާތެރިކަން ޖުނާން  67

ފ ފްރާންސް ބިޔަ / ބޮޑު 68 ޖަޔާން

އ ޢަރަބި ސުވަރުގެ / ބަގީޗާ ޖަންނާ 69

ފ/އ ޢަރަބި . ހިތްވަރުގަދަ ޢަޒުމްވަރުގަދަ ޖޫލް 70

ފ/އ ޢަރަބި ސުވަރުގެތައް ޖިނާން 71

ފ ޢަރަބި ޞަޙާބީއެއްގެ ނަންފުޅު / އިނާމް ޖުޢައިލް 72

އ މާ ( މާމެލާމެލި ) ޖަޒްމީން 73

ފ ޢަރަބި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޞަޙާބީއެއްގެ ނަންފުޅު ޖުޔަލް 74

ފ ޢަރަބި އިތާމުތް / އަލިގަދަ ޖުމާން 75

އ ޢަރަބި ކުދިމުތް  ޖުމްނާ 76

އ ޢަރަބި އިތާމުތް ޖުމާނާ 77

އ ޢަރަބި އިތާމުތް ޖުމާން 78

ފ ޢަރަބި މަތިވެރި ޖަލާލު 79

އ ޢަރަބި މަތިވެރި ، މާތް ޖަލީލާ 80

އ ލެޓިން ޖޫންމަހުގައިވިހާފައި ޖޫނީ 81

އ ޢަރަބި ރަން / މޭވާ ޖަނާ 82

ފ ޢަރަބި ފެހިކުލަކަން ގަދަ ގަސްތައް ޖުވެއިން 83

އ ޢަރަބި ދޫންޏެއް (ބްލޫ ޖޭ ބާޑް) ޖައިލީން 84

ފ ޢަރަބި ދީލަތިކަން ޖުވައިދު 85

ފ ޢަރަބި ފައުޅުވުން ޖައުލް 86

ފ ޢަރަބި އައުން / އެނބުރިއައުން، ހުދުކުލަ ޖައުން 87

އ ޢަރަބި ތަނަވަސް ނިއްކުރި ޖަލްވާ 88

އ ޢަރަބި މަތިވެރި، ދީލަތި، އެނގި ފާޅުވުން ޖަލާ 89

ފ ޢަރަބި ޙަރަކާތްކުރުން ޖުރައިޖް 90

އ ޢަރަބި ބޮޑު / ބިޔަ ޖާސިމާ 91

ފ ޢަރަބި ހިތް، ރައްކާތެރިކަން ޖައުޝަން 92

ފ ޢަރަބި އަގުހުރި ޖައުޝާން  93

އ /އުރުދޫ ޢަރަބި ލޯބި ޖުނީ 94

ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަމީހާ ޖަޝަމް 95

ފ/އ ޢަރަބި ސުވަރުގެތައް / ބަގީޗާތައް ޖިނާން 96

ފ ޢަރަބި އެއްތަންކުރާމީހާ ޖާމިޢު 97

އ ޢަރަބި ޞަހާބިއްޔާއިންގެ ނަންފުޅުތައް، ރީތި ، ނަލަ ޖަމީލާ 98
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އ ޢަރަބި ރީތިކަން / ފަރިކަން ޖަމްލާ 99

އ ޢަރަބި ބުލްބުލް ޖުމްލާނާ 100

އ ޢަރަބި ރީތި  ޖުމައިލާ 101

ފ ކުރުދީ ދިރިއުޅުން ޖިޔާން 102

އ ޢަރަބި ސުވަރުގެ ޖަންނަތު 103

ފ ޢަރަބި ރީތި ޖުމައިލާ 104

އ ޢަރަބި އޯގާތެރި، ދީލަތި ޖޫޑީ 105

ފ ޢަރަބި މަތިވެރި، ބިޔަ، ދީލަތި ޖަޒުލް 106

އ ފާރިސީ ހުވަނދުމާ، ޖެސަމިން 107

އ ޢަރަބި ރީތި އަންހެންކުއްޖާ ޖެމީމާ 108

އ ޢަރަބި މުތް ޖުމައިނާ 109

ފ ޢަރަބި ޤަރުނެއް / ޒަމާނެއް ޖީލް  110

ފ އިނގިރޭސި هللا ގެ އޯގާވަންތަކަން ޖުވާން 111

ފ ޢަރަބި ހިތްވަރުގަދަކަން / ކަމެއްޙާޞިލްކުރުމަށް އެދުން ޖައުސް 112

އ ޢަރަބި އައުން ޖީއާ 113

ފ / މެލޭ ފިލިޕީންސް ވިއްކުން، ސޭލް، ބަދަލުކުރުން، ފޮނުވާލުން، ވިޔަފާރިކުރުން ޖުއަލް 114

އ ޢަރަބި ކިރު އަޅާފައި ހުންނަ ކަންވާރު (ތަށި) ޖަޒްލާ 115

އ އިނގިރޭސި ފުރާނައެއްފަދަ ޖިއާ 116

އ ޢަރަބި ވަޔާ އެއްޗެއް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށްގެންދިޔުން ޖޫލަން 117

ފ ޢަރަބި ލަޝްކަރު ޖުންދު 118

އ ޢަރަބި ސުވަރުގެ ޖަންނަތު 119

އ ޢަރަބި ފެން ޖަމާވާތަން ޖިޔާ 120

ފ ޢަރަބި ކުޑަ ޖަވާހިރު ޖުމައިން 121
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