
ފާސްކުރިތާރީޚްނަމުގެ މާނަދިވެހިންޢަރަބިން#

04/01/13އަލިކަންޒީޝާزِيَشا1

َرة2 04/01/13ވެރިމީހާއަމީރާَأِمي ْ

07/01/13ކަރުހިއްކުންފިލުވުން(އު)ރިވާِرَواى3

07/01/13ކަރުހިއްކުންފިލުވުން(އު)ރަވާَرَواى4

07/01/13ހިތްހަމަޖެހިގެންވުންއަމާނާَأَمانَة5

07/01/13ކަރުހިއްކުން ފިލުވުންރިވާِرَواء6

27/01/13މަތިވެރިނައުފާنَ ْوَفة7

27/01/13ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަންޝައުރާَشْورَة8

29/01/13ސާފު ހުދު ފުއްލާރީމްرِْيم9

29/01/13ގަހަނާޙިލްޔާِحْلَية10

29/01/13ވަރުގަދަ/ ހެޔޮ ރައުޔުޖަޒްލާَجْزلَة11

29/01/13(ތަނެއްގެ)އަސަރު /ވަށައިގެންވާތަންދިމްނާِدْمَنة12

30/01/13(އަންހެން )ޒީނަތްތެރި މީހާ ޒައިނާزَيْ َنة13

30/01/13ފިކުރުތައް/ ދައުރުތައްއާރާآرَاء14

31/01/13އޯގާތެރިޔާޝަފްޤާَشْفَقة15

04/02/13އަންހެނާ(ރީތި)ނޭފަތްކުޑަޛަލްފާَذْلَفاء16

04/02/13އިތާމުތް ލުއުލުއުلُُؤُلُؤ17

04/02/13ރަނިކަމަނާމަލިކާَمِلَكة18

05/02/13މަތިވެރި/ އުސްޢާލިޔާَعالَِية19

َنة20 06/02/13އެއްޗެއްގެ އެންމެފުރިހަމަ ބައިޢީނާِعي ْ

06/02/13ސާފު ، އުޖާލާއަޒްހާَأْزَها21

07/02/13(ވިސްނުންތޫނު)ތޫނުފިލި ހިތްސާފު މީހާ ޝަހާމާَشَهاَمة22

(އަންހެން)ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް 
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07/02/13ޤާބިލް/ އެކަށީގެންވުންޝާޔާންَشايَان23

07/02/13މަތިވެރިޢުލްޔާُعْلَياء24

07/02/13(ޢަލާމާތްތައް)ޤުރްއާނުގެ ދަލީލުތައް އާޔާآيَة25

07/02/13ފުލެކްސިބަލް/ މަޑުމައިތިރިލުޔޫންلُيُ ْون26

07/02/13އާދަ/ ސީރަތުނުޒްމާُنْظَمة27

10/02/13މަތިވެރިޢަލާَعََلء28

10/02/13ބޯކޮށްވެހޭ ފެންރިވާِرَوى29

17/02/13ޚާލިޞް ފަށުވި/ ޚާލިޞް ރަންސިޔަރާِسيَ َراء30

17/02/13ލޮބުވެތި/ ލޮލުގެ ނޫރުޢައިނީَعْيِنى31

17/02/13މަތިވެރިޝާމިޚާَشاِمَخة32

18/02/13މީރުވަސް ނިކްހާِنْك َهة33

19/02/13ޝަރަފުވެރި/ މަތިވެރިޢުލްވާُعْلَوي34

19/02/13ޢިއްފަތްތެރިކަމާއެކު ހުންނަ މީހާބަތޫލްبَ تُ ْول35

21/02/13ދިރިއުޅުންޢީޝާِعْيَشة36

21/02/13ޢިލްމުވެރި އަންހެނާޢާލިމަތުَعاِلَمة37

21/02/13ޢިލްމުވެރި އަންހެނާ/ މަޑުމައިތިރި ސަޖުވާَسْجَواء38

24/02/13ރީތިދެލޯ/ ރީތި އެއްޗެއްރާނިޔާرَانَِية39

24/02/13ޚަޒާނާރިކްޒާرِْكَزة40

25/02/13އަޅާލުން/ އޯގާތެރިޝަފަޤުَشَفق41

25/02/13މަޑު/ މަޑުމައިތިރިލުޔޫނާلُيُ ْونَة42

26/02/13ނަފުސުގެ ޢިއްޒަތްއިބާِإبَى43

03/03/13ދަންމަރު/ ވޮށްމިޝްކާِمْشَكاة44

03/03/13ދުއްވުން/ ހަދިޔާ މިންޙާِمْنَحة45

07/03/13ދިރިހުރުންޢީޝްِع يْ ش46

َفاء47 09/03/13ވަރަށް ވަފާތެރިމީފާއުِمي ْ
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11/03/13ޒީނަތްތެރި ، ވިދާބެބުޅުންޒުހާزَُهاء48

14/03/13މަތިވެރިމަޢާލްَمَعال49

14/03/13ޙާޞިލުވުން/ އެހީތެރިވުން / ހަދިޔާ އީނާލްإيْ نَال50

14/03/13ޙާޞިލުވުން/ އެހީތެރިވުން ޔަނާލްيَ َنال51

17/03/13ބުއްދި/އެއްޗެއްގެ އަސްލު/ޚާލިޞްކުރެވޭ ކޮންމެއެއްޗެއް ލުބާބާلُبَابَة52

18/03/13ދީލަތިކަންސަޚާَسَخا53

18/03/13ކެތްތެރި/ ޙިލްމުވެރި އަނާތުَأنَاة54

19/03/13ވިސްނުންޛުކާذَُكا55

19/03/13ވިސްނުންތޫނު / ފަރުވާތެރިވެ ހުންނަމީހާނަބާހާنَ َباَهة56

25/03/13ފެނަށް ނިސްބަތްވުންމާހީَماِهى57

25/03/13އެކުވެރިވުންއީލާފްإْيََلف58

25/03/13އަވަށްޓެރިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހާ/ އިސްކޮށް ހުންނަމީހާ ރާއިދާرَائِدة59

26/03/13ހޭލުންތެރި/ ބުއްދިވެރި ރުޝްދާُرْشَدة60

26/03/13ރޭގަނޑުގައި ހިނގުންއިސްރާِإْسَراء61

27/03/13ލަދުވެތިކަންޙިޝްމާِحْشَمة62

28/03/13އޮހިގެންދާ ފެން/ތަނަވަސްއަންޖަލްَأْنَجل63

28/03/13ޙަމްދު ޘަނާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކިޔުންމިދްޙާِمْدَحة64

28/03/13ދިރިއުޅޭތަންމައުވާَمْأَوى65

02/04/13ރަނގަޅުމުދާޢީމާِعْيَمة66

04/04/13ތަޤުވާވެރިތުޤާت َُقي67

06/04/13އެކުވެރިކަން/ އެއްގާނިކަން/އެއްބައިވަންތަކަންވިއާމްِوئَام68

07/04/13ހުވަފެންރުއުޔާُرْؤيَة69

08/04/13ރަނގަޅު/ ހިތްހަމަޖެހޭޠޫބާطُ ْوَبى70

09/04/13ރީތި/ އިރުގެ އަލި އަޔާَأياَة71

09/04/13ރީތި/ އިރުގެ އަލި އިޔާِإيَاة72
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09/04/13ރީތި/ އިރުގެ އަލި އަޔާَأيَاء73

09/04/13ރީތި/ އިރުގެ އަލި އިޔާإياء74

10/04/13(އަޔަޑިން)މަޢްދަނެއް ޔޫދުيُ ْود75

10/04/13ޖަވާހިރެއްދާނާَدانَه76

11/04/13އޮމާންމަލްސާَمْلَساء77

11/04/13ޙިކުމަތްތެރިޙިކްމާِحْكَمة78

11/04/13ދިރިއުޅުންމަޢީޝާَمِعْيَشة79

14/04/13(ރަށަކަށްކިޔާނަމެއް)ހެޔޮ،ރަނގަޅު ޠައިބާطَْيَبة80

14/04/13ހައިބަތުބޮޑުވެގެންވުން/ ސާބިތުވެގެންވުންރަކީންرَِكْين81

14/04/13އިތުރުވުން/ ހެދިބޮޑުވުން ޒަކާزََكا82

َلى83 14/04/13(އަނދިރިކަންގަދަ )ރޭގަނޑު ލައިލާلَي ْ

14/04/13އުސްޢުލްވީُعْلِوي84

15/04/13ކަމެއްތަކުރާރު ކުރުން/ އިޙްތިރާމްކުރުންއަޙްފާَأْحَفى85

15/04/13ހިނިތުންވުންމުސްކާންُمْسَكان86

15/04/13ފޮރުވިރައްކާކުރެވިފައިވާ(އު)ރަމްސާرَْمَساء87

15/04/13(ދޫނިފިޔަ)/ އަގުބޮޑު މުދާ  ރީޝްرِْيُش88

21/04/13ސުވަރުގެއިން ބާވައިލެއްވުނު ފޮނިކެއުމެއްސަލްވާَسْلَوى89

22/04/13ލިބޭ ޚިދުމަތްދާނިޔާَدانية90

23/04/13ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަހައްޓައިގެންނުންނަ މީހާޢުރުވާُعْرَوة91

24/04/13ނުވަތަ ފާހަގައެއްވާ މީހާ/ ކަޅުތިލަޝައިމާَشْيَمة92

28/04/13(ދެނޫރު)ދެއަލިކަން ނޫރާންنُ ْورَان93

29/04/13މީރުވަސް ދުވާގަހެއްޝައިޙާَشْيَحة94

30/04/13ވިސްނުންތެރިޔާޙިލްމާِحْلَمة95

03/05/13ހިންގުވުންއަމްޝާَأْمَشى96

03/05/13މަޢާފުކުރުންޢަފާَعَف ا97
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08/05/13މަތިވެރި/ އުސް ޝުރްފާُشْرف َة98

08/05/13ބުއްދިވެރި ނުހާنُ َه ى99

09/05/13.ޘަނާ ދެންނެވުން/ މަތިވެރިޔަޘްނާيَث  َْناء100

13/05/13ކާމިޔާބުލިބިގެންވާ މީހާމަފާޒާَمَفازَة101

14/05/13ރަނގަޅު ނަމޫނާއުސްވާُأْسَوة102

15/05/13ވިލާޢަނާންَعَنان103

16/05/13އުސް/ މަތިރެވިޢަލްޔާَعْلَياء104

َراء105 16/05/13(ހުދުސާފު،ރަތް)ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ނަންފުޅެއް ޙުމައިރާُحَمي ْ

َرة106 26/05/13ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާތަންޢުމައިރާُعَمي ْ

26/05/13ބޮކަރު/ މީރުވަސްދުވާގަހެއްރަންދާرَْنَدا/ رَْنَدة 107

28/05/13ތަފާތުކުލަތައް/ ޢަލާމާތްޝިޔާِشَية108

30/05/13ރީތި(އު)ރައިޝާرَْيَشاء109

ނޑު(އު)ލަމްޔާَلْميَاء110 30/05/13ތުނި އޮމާން ހަށިގަ

02/06/13އުޖާލާ/ ސާފު އަޒުހާَأْزَهى111

02/06/13އޮމާންމަލްދާَمْل َداء112

02/06/13ރަން/ މޭވާޖަނާَجَنى113

03/06/13އަލިކަންޒީޝާންزِْيَشان114

َية115 05/06/13ބިނާ/ބިނާކުރެވިފައިވާގޮތް/އަޞްލު/ ފިޠުރަތުބިންޔާبِن ْ

06/06/13ޘަނާ ކިއުން/ މަދަހަ ޘަނާث َنَا116

َزة117 09/06/13ތަފާތު ބަޔާން ކުރުން/އެއްޗެއްވަކިކުރަން އެނގުންމީޒާِمي ْ

11/06/13އެދޭގޮތްމަޝީއާَمِشْيَئة118

11/06/13ތަނަވަސް/ ރީތިސަޙްނާއުَسْحَناء119

11/06/13މީރުވަސްރައްޔާرَيِّا120

11/06/13ފޮޅިފައި ހުންނަ މާދިފްލާِدف ْل َى121

12/06/13އަވަސް/ ސަލާމްތަކުރާނަޖްވާންَنْجَوان122
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12/06/13އިތާމުތް ޖުމާންُجَمان123

13/06/13ދޮންވެ ފައްކާވުން(ތު)އަނާ/އަނާأن َاة124

ނޑި/ ބޭނުންތައްލުބާނާلُب َانَة125 ނޑުދަ 24/06/13ލަ

26/06/13ކަނާތްފަރާތް/ ކަނާތް ފަރާތް އިސްކުރާމީހާ ޔަމާނީَيَماِنْى126

27/06/13މަޑުމައިތިރި އަންހެނާހޫނާُهْونَة127

27/06/13މުހިއްމުކަން/ ޖަމާޢަތެއް / ދޫންޏެއްގެނަންހާންމަތުَهامَّة128

27/06/13ޅަނދޮޅުނާޝިއާنَاِشئ َة129

30/06/13އިންސާފު/ ޢަދުލުވެރިޢަދުލާَعْدلَة130

ޒީކްزِْيك131
ބޮޑުޖަވާހިރެއްގެ ވަށައިގެން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ޖަހާ 

ކުދިޖަވާހިރު
02/07/13

08/07/13މަޢާފުކުރުންސަމްޙާَسْمَحة132

10/07/13މަޑުބިން            (އު)ދަމްޘާَدْمثَاء133

14/07/13ރިހިލުޖައިންُلَج ْين134

21/07/13ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުންޠާޢަތުطَاَعُة135

21/07/13(ދެޖިންސަށް ކިޔޭނެ )ކަޅިރަވަރީތި މީހާ ޢީންِعي ْن136

21/07/13ޢިލްމުވެރިކަންލިބިފައިވާމީހާ/ހިއްވަރުގަދަކަން/މާތްކަންމަޒާޔާَمَزايَا137

22/07/13ރީތި / ހަނދު މެހެރީންمهرين138

24/07/13ސާފުހުދު ފުއްލާރީމާرِيْ َمة139

24/07/13އުފާވެރިފަރުޙާفَ ْرَحة140

24/07/13ހެދިހުރި ޠަބީޢަތްސަޖާޔާَسَجايَا141

25/07/13ދެއަލިކަން ނޫރައިންنُ ْورَْين142

28/07/13އަވަސްޒަފާزَفَا143

28/07/13ބައިބަޔަށް/ ޖމާޢަތްޒުމްރާزُْمَرة144

28/07/13ކަމެއްގެ ފެށުން / (އު)އިންޝާއިންޝާއުِإْنَشاء145

ޙުމައިދާُحَمي َْدة146
 (އެމީހެއްގެރީތި އަޚްލާޤާ އުޅުމަށްޓަކައި)ޝަރަފުވެރިޔާ 

މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޝަރަފުލިބިގެންވާ މީހާ
30/07/13
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30/07/13ހަދިޔާމަލީޚާَمِل ْيَخة147

30/07/13ޞަދަޤާތް/ ހަދިޔާ ޢަޠިއްޔާَع ِطيَّ ة148

31/07/13ރައްކާތެރިކަންނަޖާތުَنَجاة149

07/08/13މަސްދަރު/ އެއްޗެއް އުފެދިގެން އަންނަތަންމަންޝާَمْن َشأ150

13/08/13ޢަޖައިބުވެގެން ބެލުން/ ލޮލުގެ ހަނިއަރިން ބެލުންޝަފޫންَشف ُْون151

14/08/13ކަނާތްފަރާތް/ ބަރަކާތްޔަމްނަތުي َْمَنة152

20/08/13މަޑުމައިތިރިލަޔާންلَيَان153

20/08/13މަޑުމައިތިރިލިޔާންلِيَان154

20/08/13މަޑުމައިތިރިލީންلِْين155

َنة156 20/08/13މަޑުމައިތިރިލީނާلِي ْ

25/08/13އިތުރުވުން/ މާތް އަޒްކާَأزَْكى157

َرى158 26/08/13ފަސޭހަޔުސައިރާُيَسي ْ

27/08/13ހާމަކޮށްފެންނަ/ ޢަދަބުވެރިޢަޔާނީَعَياِني159

28/08/13ޢަޖައިބުވެ ބެލުންރަނާرَناَ 160

01/09/13ރަތްކުލަޙަމްރާَحْمرَاء161

05/09/13ކުރިއަރައި ދިއަމީހާސާލިފާَساِلَفة162

17/09/13ބިރުވެތިހައިބާه َي ْب َة163

17/09/13ވިދުންލަމްޢާَلْمَعة164

22/09/13އިތުބާރު/ ރައްކާތެރިޢުހުދާُعْهَدة165

22/09/13ހަދިޔާޢާއިދާَعائَِدة166
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