ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ،
ދިވެހިރާ އްޖެ.

އިސް ބަ ސް
ދިވެހިބަ ސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭ ނުންކުރުމަކީ އަޅުގަނ ޑުމެން ކޮންމެ މީހެއް ގެ މައްޗަ ށް ވެސް
ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ .އެހެނީ އެ އީ އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ ރަމްޒެވެ.
އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ ފަޚުރެވެ .ދުނި ޔެ ބަ ވަނަވަމުން މިދާ ދިޔުމާ އެކު ދުނިޔޭ ގެ ކުދި ބަ ސް ބަހަށް
އެންމެ ބޮޑަށް ނުފޫޒުފޯރުވަނީ ބޮޑެތި ބަ ސް ބަހުންނެވެ .ދިވެހިބަހަށް ވެސް މި ނޭދެވޭ އަސަ ރު
ކުރަމުން ދާތާ އެތައް ޒަމާނެ އް ވެއްޖެއެވެ .ޚާއްޞަ ކޮށް އިނ ގިރޭސި ބަހުގެ އެތައް ލަފުޒެއް
ދިވެހިބަހުގެ ތެރެ އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެބަ ވަދެއެވެ .މި ފަދަ ކޮންމެ ލަފުޒަކަށް އަ އު ލަފުޒެއް
ކަނ ޑައެޅުމަކީ އަޅުގަނ ޑުމެން ގެ ބަ ސް ކަހަލަ ކުދި ބަ ސް ބަހަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެ އް
ގޮންޖެހުމެވެ.
ކަން މިހެން ހުރުމާ އެކު ވެސް ކުރީ ގެ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ދުވަސް ވަރުން ފެށި ގެން ވެސް
ބޭރު ބަ ސް ބަހުގެ ވަރަށް ގިނަ ލަފުޒުތަކަށް ވަނީ ދިވެހި ބަހުން ބޭ ނުންކުރާނޭ އަ އު ލަފުޒު
ކަނ ޑައަޅައިފައެވެ .ގިނަ ލަފުޒުތައް ހަދައިފައި ވަނީ ސަ ރުކާރު ގެ އެކި އެކި މުވައްސަ ސާ ތަކު ގެ
ޚާއްޞަ ބޭ ނުންތަކަށެވެ .އަނެ އް ބަ އި ލަފުޒު ހަދައިފައި ވަނީ އިނ ގިރޭސި ލަފުޒެއް އާންމުވުމުގެ
ކުރިން އެ ލަފުޒުގެ ބަ ދަލުގައި ބޭ ނުންކުރާނޭ ދިވެހި ލަފުޒު ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ .ދިވެހި
ބަހުގެ އެކެޑަމީ ވުޖޫދުވުމާއެކު ވެސް އަޅުގަނ ޑުމެން ބެ ލީ މި އުޞޫ ލުގެ މަތީން އަ އު ލަފުޒު
އުފައް ދަމުން ކަނ ޑައަޅައި އާންމުކުރަމުން ދިޔުމެވެ.
“އަ އު ލަފުޒު ފޮތް  ”1ގެ ނަމުގައި މި ނެރެނީ މި ދެންނެވި ގޮތްގޮތުން އެކި ދުވަސް ވަރު
ޤައުމީ މަރުކަޒުން ހަދައިފައިވާ ލަފުޒުލަފުޒާއި މި އެކެޑަމީން ހަދައިފައިވާ ލަފުޒުލަފުޒެވެ.
މި ފަދަ ލަފުޒު ފޮތެއް މި ނެރުނީ ޚާއްޞަ ކޮށް ދިވެހި ދަރިވަރުންނާ އި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް
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ޓަކަ އެވެ .އާންމުކޮށް އެންމެހައި ދިވެހި ލޮބު ވެތި އަޚުންނާ އި އުޚުތުންނަށް ޓަކަ އެވެ .އަޅުގަނ ޑު
އުންމީދުކުރަނީ އަޅުގަނ ޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ދިވެހިބަހުން ވާހަކާ އިރު ދިވެހިލަފުޒުތައް
ބޭ ނުންކޮށް ގެން ދިވެހިބަހުން ސާފުކޮށް ވާހަކަދައްކާ މީހެއް ކަމުގައި ވުމެވެ .އަޅުގަނ ޑުގެ
ދުޢާ އަކީ ދިވެހިބަހަށް އަ ދަށް ވުރެ އަ ދި މާ އުޖާލާ ދުވަސް ތައް މާތް ﷲ މިންވަރުކުރެ އްވުމެވެ.
ދިވެހިބަ ސް ކުރި އެރުވުމަށް އަޅުގަނ ޑުމެން މިކުރާ މަސަ އްކަތުގައި އެ ކަލާނ ގެ ބަރަކާތްލެއްވުމެވެ.
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އަޝް ރަފް ޢަލީ
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރަ އީސް

2

ހ
ހޭ ޒް

ބަ ނަފިނި

ހަ އުސް ހޯލް ޑް

ގޭބި ސީ

ހެ ޒަރ ޑް

އަރަ އްކާ

ހަ އި ޑްރޯމީޓި އޮރޮލޮޖިކަލް ހެ ޒަރ ޑް

ފެންސު މީ އަރަ އްކާ

ހޯލް  /ލައުން ޖް

މާލަން

ނ
ނެޓްވާރކް

ވިޔު ގަ

ނެޝަ ނަލް ޑިޕްލޯމާ

ޤައުމީ ޑިޕުލޮމާ

ނޮން ފްލޭމަބަ ލް (ކޮ މްޕްރެސްޑް ގޭސް)

ހުޅުނުހިފާ ގޭސް

ނަރވަސް ސި ސް ޓަމް

ނާރުތަކާ ބެހޭ ނިޒާމު

ނެޝަ ނަލް ޕްލެ ޓްފޯމް ފޮރ ޑިޒާސް ޓަރ ރިސް ކް ރި ޑަކްޝަ ން
ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ޤައުމީ މަންސަ  /ކާރިސީ ރިސްކު ކުޑަކުރުމުގެ ޤައުމީ މަންސަ
ނެޗުރަލް ހެ ޒަރ ޑް

ޤުދުރަތީ އަރަ އްކާ  /ޠަބީ ޢި އަރަ އްކާ

ރ
ރިފްލެކް ސޯ ލޮޖީ

ވިންދުފަރުވާ

ރެކްޓަރ

ރެކުޓަރު

ރެސް ޕިރޭޓަރީ ސި ސް ޓަމް

ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމު

ރޫރަލް

ރަށްފުށު

ރިފްލެކްޝަ ން

ރަ އް ދުހިޔަނި

ރެ އިން ޝަ ވަރ

ކެރި

ރިލޭ ޓިވް ހި އުމިޑިޓީ

ވައި ގެ ތެތްކަމުގެ ނިސް ބަ ތް
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ރެ އިން ގޭޖް

ވާރޭ މިނި

ރިސީ ވް ޑް

ލިބި އްޖެ

ރިކަވަރީ

އިޔާދަ

ރެސިޑުއަލް ރިސް ކް

ބާކީ ހިރާސް  /ބާކީ ރިސް ކު

ރެސި ލިއެންސް

ވިލުން

ރެސް ޕޮންސް

އިޖާބަ

ރެޓްރޯފިޓިންގ

ވަރު ގަދަކުރުން

ރިސް ކް

ހިރާސް  /ރިސް ކު

ރިސް ކް އެސެ ސް މަންޓް

ހިރާސް ވަޒަންކުރުން  /ރިސް ކު ވަޒަންކުރުން

ރިސް ކް މެނޭ ޖްމަންޓް

ހިރާސް ބެ ލެހެއްޓުން  /ރިސް ކު ބެ ލެހެއްޓުން

ރިސް ކް ޓްރާންސްފަރ

ހިރާސް ނަ ގުލުކުރުން  /ރިސް ކު ނަ ގުލުކުރުން

ބ
ބަ އޯ ޑޭޓާ

ވަނަވަރު

ބިޑް

ބީ ލަން

ބި ޒްނަސް

ވުނަދާނަ

ބޯޑް ގޭމްސް

ބޯޑު ކުޅިވަރު

ބާރތް ކޮންޓްރޯލް

ވިހެއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

ބީ .އޭ

ބީ .އޭ ފާސް

ބީ .އެސް ސީ

ބީ .އެސް .ސީ ފާސް

ބެ ޓްރީ ޑައުން

ބެ ޓެރީ ބާރުދެރަވުން

ބްރޯ ޑްކާ ސް ޓް

އަޑުފެތުރުން

ބެރޯމީޓަރ

ވައިތަރާދު

ބެކް ގްރަ އުން ޑް

ފަސް މަންޒަރު

ބްރެސް ޓް

ތިނަ
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ބްލަ ޑް ފޯމިންގ އެން ޑް ލިމްފެޓިކް ސި ސް ޓަމްސް
ބަ އޮލޮޖިކަލް ހެ ޒަރ ޑް

ލޭ އުފައްދާ ނިޒާމާއި ލިންފާބެހޭ ނިޒާމު
ހަޔަވީ އަރަ އްކާ

ބި ލް ޑިންގ ކޯޑް

ބި ނާކޯޑު

ބީ ޓްރޫޓް

ރަން ގުމޫ

ކ
ކޯރސް

ކޯ ސް

ކެން ޑިޑޭޓް

ކުރިމަތިލާ މީހާ

ކަ ބަޑް

ކަފޭރާ

ކޮންޓްރެކްޓް

އެ އްބަ ސް ވުން

ކަ އުންޓަރ

ކޮށި ގަނ ޑު

ކްލާސް

ކުލާސް  /ކިލާސް

ކޮ މްޕްލެކް ސް

އެކުވެނި

ކޯޑިނޭޓަރ

ވިލަރެސް ކުރާމީހާ  /ވިލަރެސް ވެރިޔާ

ކޯޑިނޭޓްކުރުން

ވިލަރެސް ކުރުން

ކޯޑިނޭޝަ ން

ވިލަރެސް

ކޮންވެއަރ

ދުވާމަގު

ކޮންޓްރަސެ ޕްޝަ ން

ދަރިމައި ވިޔަނުދޭ (ފަރުވާ)  /ދަރިމައިވިޔަ ނުދިނުން

ކޮލެޖް

ކޮލެޖު

ކޯ ސް

ކޯ ސް

ކޯ ސް ކޯޑިނޭޓަރ

ކޯހުގެ ވިލަރެސް ވެރިޔާ

ކްރެ ޑިޓް ޕޮއިންޓް

އަރަނި ޕޮއިންޓު

ކްރެ ޑިޓް ޓަ އިމް ލިމިޓް

އަރަނި ގުނޭ މުއް ދަތު

ކޯރިކު އިސަ ޓް

އެކުވި މާއް ދާ

ކަ އުންސި ލިންގ އެން ޑް ގައި ޑެންސް

މަޝް ވަރާޔާ އެކު ލަފާދީގެން މަގުދެއްކުން
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ކެޕޭސި ޓީ
ކެޕޭސި ޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޤާބި ލުކަން  /އެކަށޭނަކަން
ޤާބި ލުކަން އިތުރުކުރުން  /އެކަށޭނަކަން އިތުރުކުރުން

ކްލައިމެޓް ޗޭ ން ޖް

މޫސު މީ ބަ ދަލު

ކޮންޓިން ޖެންސީ ޕްލޭނިންގ

ބަ ދީލީ ރޭވުން

ކޯޕިންގ ކެޕޭސި ޓީ

ބަރުދާސް ތީ ޤާބި ލުކަން

ކަރެކްޓިވް ޑިޒާސް ޓަރ ރިސް ކް މެނޭ ޖްމަންޓް
ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ހަރަކާތް ބެ ލެހެއްޓުން /
ކާރިސީ ރިސް ކު ކުޑަކުރުމުގެ ހަރަކާތް ބެ ލެހެއްޓުން
ކްރިޓިކަލް ފެސި ލި ޓީ ސް

ލާޒިމު ވަސީ ލަތްތައް

އ
އެޕްލިކޭޝަ ން ފޯރމް

އެ ދޭފޯމު

އެ ޑްމިޝަ ން ޓެ ސް ޓް

ވަނުމަށްދޭ އިމްތި ޙާނު

އެކޮ މަޑޭޝަ ން ބް ލޮކެ އް

މީހުން ދިރި އުޅޭ ބަ އެ އް

އެސް ޓިމޭޓް

އަންދާސީ ހިސާ ބު

އަ އި ޑެންޓިޓީ ކާޑު

ކާކުކަން އަން ގައި ދޭ ކާޑު

އޮޕަރޭޓްކުރާ

ހިން ގާ /ދުއްވާ

އެ ޑިޔުކޭޝަ ން އެން ޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮ ޖެކްޓް
މީހުންބި ނާކުރުމާއި ،ތަ ޢުލީމު ކުރި އެރުވުމާ ބެހޭ މަޝް ރޫ ޢު
އަޕްގްރޭ ޑް ކުރުން

ފެންވަރު މަތިކުރުން

އަލްކޮހޯލް

ބަނ ގުއާވި

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭ ޖެންސީ

ވަޒީފާ އޭޖެންސީ

އެސް ކަލޭ ޓަރ

ކަރަންޓު ސިޑި

އިންފްލޭޝަ ން

ލާދަ

އެލޯން ގްސަ އި ޑް ބާރތް

މަގަތުފާލަން
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އެރަ އިވަލް ޓަރމިނަލް

އަރާ ގިމަތަ

އޯ ގަނަ އި ޒޭޝަ ން ސް ޓްރަކް ޗަރ

އި ދާރީ އޮނި ގަނ ޑު

އެރޯމާތެރަޕީ

ހުވަނދުފަރުވާ

އެކި އުޕަންކް ޗަރ

ކަށީފަރުވާ

އެބޯޝަ ން

ހައްޔަރުން ނެ އްޓުވުން

އެކެޑެމިކް އެ ޑްވައި ޒަރ

ދިރާސީ މުޝީ ރު

އެކެޑެމިކް އި ޔަރ

ދިރާސީ އަހަރު

އެސެ ސް މެންޓް

ވަޒަންކުރުން /ދަސް ވަރުބެ ލުން

އެވޯރ ޑް

ސަ ނަދު /އިނާމު

އެކް ސް ޓަރނަލް ސް ޓޫޑެންޓް

ދުރުން އުނ ގެނޭ ދަރިވަރު

އިންޓަރނަލް ސް ޓޫޑެންޓް

ޙާޒިރީ ދަރިވަރު

އެ ޑްވާންސްޑް ސް ޓޭން ޑިންގ

މަތީ ފުރުޞަ ތު

އިލެކްޓިވް

ޚިޔާރީ މާއް ދާ

އިންސް ޓްރަކްޓަރ

މުރުޝި ދު

އެ ގްޒެމްޝަ ން ()exemption

އިސް ތިސް ނާކުރުން

އެމް .އޭ.

އެމް .އޭ ފާސް

އެމް .އެސް .ސީ.

އެމް .އެސް .ސީ ފާސް

އަން ޑަރ ގްރެޖުއޭޓް

ދަސް ނިންމާ ދަރިވަރު  /ދަސް ވަނަ ދަރިވަރު

އެން ޑޯކްރަ އިން ގްލޭން ޑްސް

ހޯމޯން އުފައް ދާގޮށްތައް

އިންފްލޭމަބަ ލް ލިކު އި ޑް

ހުޅުހިފާ ދިޔާތަކެތި

އިންފްލޭމަބަ ލް ގޭސް

ހުޅުހިފާ ގޭސް

އިންފްލޭމަބަ ލް ސޮ ލި ޑް

ހުޅުހިފާ ހަރުތަކެތި

އެ ޑިޓް

ރާވައި ތައްޔާރުކުރުން

އިން މައި ގްރެންޓް ސް

ބީރަށްވެހިން

އިން ޑިއަން އޯޝަ ން ވޭލް ސެ ންކް ޗު އަރީ

ބޮޑުމަހަށް ރަ އްކާތެރި އިން ޑިޔާ ކަނ ޑު

އޭ ޖްގްރޫޕް

އުމުރު ފުރާ
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އެޕެން ޑިކް ސް (ފޮތު ގެ)

އިތުރުބަ އި

އެލަވެންސް

އެހީ

އެޕްރިޝި އޭޓް

އަ ގުވަޒަންކުރުން

އިވެޕަރޭޝަ ން

އާވިވުން

އިމިގްރެންޓް ސް

އާރަށްވެހިން

އަ އިލެން ޑް އެޓޯލް

އަތޮޅުރަށް

އެނީމޯމީޓަރ

ވައިވަރު

އެ އަރމެއިލް

ވައި ގެޕޯސް ޓް

އަރބަ ން އޭރި އާ

މަދަނީ ސަ ރަ ޙައް ދު

އޮބް ސް ކި އުރިޓީ

ފެންނަންނެތް

އެނަލިސި ސް

ތަ ޙުލީލު

އެކް ސް ޕްލޯސި ވް
އެކް ސެ ޕްޓެ ބަ ލް ރިސް ކް

ގޮވާ ތަކެތި
ތަ ޙައްމަލު ކުރެވިދާނެ ހިރާސް  /ތަ ޙައްމަލު ކުރެވިދާނެ ރިސް ކު

އެ ޑެޕްޓޭޝަ ން

ހޭނުން

އަރލީ ވޯނިންގ ސި ސް ޓަމް

ދުރާލައި އިންޒާރުދޭ ނިޒާމު

އިކޯ ސި ސް ޓަމް ސަރވިސަ ސް

މާހައުލީ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތްތައް

އިކޯ ސި ސް ޓަމް

މާހައުލީ ނިޒާމު

އެލްނީނޯ

އެލްނީޏޯ

އިމަޖެންސީ މެނޭ ޖްމަންޓް

ކު އްލި ހާލަތު ބެ ލެހެއްޓުން

އިމަޖެންސީ ސަރވިސަ ސް

ކު އްލި ހާލަތުގެ ޚިދުމަތްތައް

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޑިގްރެ ޑޭޝަ ން

ތިމާވެށީ ގެ ލަފަސަ

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެ ސް މެންޓް
އެކް ސް ޕޯޝަރ
އެކް ސް ޓެންސި ވް ރިސް ކް

ތިމާވެށީ ގެ އަސަ ރުތައް ވަޒަންކުރުން
ހާސާ

ފެތުރެނިވި ހިރާސް  /ފުޅާ ހިރާސް  /ދަގަތަ ހިރާސް /
ފެތުރެނިވި ރިސް ކު  /ފުޅާ ރިސް ކު  /ދަގަތަ ރިސް ކު

އިންޓެންސި ވް ރިސް ކް

ދިމޮޅު ހިރާސް  /ދިމޮޅު ރިސް ކު
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ވ
ވޭން ގެ ބޮޑީ

ވޭނު ގެ މައި ގަނ ޑު

ވޯކްޕާރމިޓް

މަސަ އްކަތު ހުއް ދަ

ވީ .އަ އި.ޕީ .ލައުން ޖް

ހިރިޔާމާލަން

ވެއިޓިންގރޫމް

އިންތިޒާރީކޮޓަރި

ވައިސް ރެކްޓަރ

ރެކުޓަރު ގެ ނަ އިބު

ވި ޑޯޑް

ހުވަފަތްވެފައި

ވޭޕަރ

އާވި

ވެންޓިލޭޝަ ން

ވައިހިނ ގުން

ވި ޒިބި ލި ޓީ

ފެނުން ،ފެންނަފަށް

ވެޖިޓޭޝަ ން

ގަސް ގަހާގެހި

ވަލްނަރަބި ލި ޓީ

ނާޒުކުރަން

މ
މެތަމެޓިކަލް އިންސް ޓްރޫމެންޓް ބޮކް ސް

ފަރު ގާލުފޮށި

މެމްބަރޝި ޕް

މެންބަރުކަން

މިސް ކެރެޖް

ބަ އި ގެންދިއުން

މެރިޓަލް ސް ޓޭޓަ ސް

ކަ އިވެނީ ގެ ރޮނ ގު

މީޓި އޮރޮލޮޖީ

މޫސު މާ ބެހޭ ޢިލްމު

މަސް ކި އުލަރ ސް ކެލެ ޓަލް ސި ސް ޓަމް

މަހާއި ކަށީ ގެ ނިޒާމް

މޭލް ޖެނިޓަލް އޯ ގަންސް

ފިރިހެން ޖިންސީ ގުނަވަންތައް

މިސް ޓް

ދުންފިނި

މިޓި ގޭޝަ ން

ގެއްލުން ކުޑަކުރުން
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ފ
ފްރެންޗް ބަ ސް

ފަރަންސޭ ސި ބަ ސް

ފަން ޑްކުރަނީ

ޚަރަދުކުރަނީ

ފަރނިޗަރ

ފަރުނީޗަރު

ފޭންލައިޓް

ފެންލައިޓު

ފެރީ ޓަރމިނަލް

ފެރީ ގިމަތަ

ފްލޯ ޓް

ފުޅަނދު

ފެމެލީ ޕްލޭނިންގ

ޢާ އިލާ ރޭވުން

ފްލެކް ސި ބަ ލް ޑިލިވަރީ

ލުއިމަގުންދޭ ތަ ޢުލީމު

ފެކަލް ޓީ

ފެކަލްޓީ

ފުލް ޓަ އިމް ސް ޓޫޑެންޓް

ނިޒާމީ ދަރިވަރު

ފުޓް ނޯޓް

ހަވާސާ ނޯޓު

ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް އެވޯރ ޑް

ހަށިހެއުކަމުގެ އިނާމު

ފޮގް

ބޯ ދުންފިނި

ފޯކާ ސް ޓް

ކުރި އަށްލަފާކުރުން

ފަންކްޝަ ނަލް ކެޓަ ގަރީސް

ޢަމަލީގިންތި

ފީމެއިލް ޖެނިޓަލް އޯ ގަންސް

އަންހެން ޖިންސީ ގުނަވަންތައް

ފަޔަރ އެސް ޓިން ގުއިޝަރ

އަލިފާންނިވި

ފްރީ ޒިންގ

ފެން ގަނ ޑުވުން

ފަރޓިލި ޓީ

ދިރުވުމުގެ ބާރު

ފްރޮސް ޓް

ގަނ ޑުފިނި

ފޯކާ ސް ޓް

ނިމުތު  /ނީމުތު

ތ
ތަރމޯމީޓަރ

ފިނިހޫނު ބެ ލި
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ލ
ލޭބަ ލް

ލޭބަ ލު

ލެކް ޗަރ

ތަގުރީރު

ލޭން ޑް ޔޫސް ޕްލޭނިންގ

ބި ނާވެށި ރޭވުން

ލޭ ޑީބާރ ޑް

ނަލަމަޑި

ލައުން ޖް  /ހޯލް

މާލަން

ގ
ގޭޓް

ދޮރޯށި

ގްރޭ ޑް

ގުރޭ ޑު

ގްރެޖުއޭޓް

ދަސް ވެނި

ގްރޭ ޑް ޕޮއިންޓް އެވަރެޖް

އެވުރޭޖު ދަރަޖަ

ގްރެޖުއޭޝަ ން

ދަސް ވެނިވުން

ގްލޮސަ ރީ

ބަ ސް ބަހުގެ ބަ ޔާން

ގައިނޮކޮލޮޖިކަލް އޮޕަރޭޝަ ންސް

އަންހެނުން ގެ ޚާއްޞަ ބަ ލިތަކާ ބެހޭ ފެޅުންތައް

ގްރޭޓް ގްރޭން ޑް ޗި ލް ޑްރަން

މުނިދަރިން

ގްރީންހަ އުސް ގޭސް

ގްރީންހައުސް ގޭސް ތައް

ސ
ސް ޓްރީމް

ގޮފި  /ރޮނ ގު (ސް ކޫލްތަކު ގެ މާއް ދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން)

ސެ ންޓަރ

މަރުކަޒު

ސެ ކަން ޑްރީ ފެންވަރު ގައި

ސާ ނަވީ ފެންވަރު ގައި

ސް ކިލް ޑް ވާރކާރ ޒް

ހުނަރުވެރި މަސަ އްކަތްތެރިން

ސީ ލިންގ

ފަން ގިފިލާ
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ސަ އިޓް އޮފީސް

ދަރުނު އޮފީސް  /ބި ންމަތީގެ

ސި ޓިންގރޫމް

ބޮޑުކޮޓަރި

ސް ޕީޑް ބްރޭކަރ

ދުވެލިމަތަ

ސް ކްރީންބޯޑް

އިސް ކްރީންބޯޑް

ސެ ޓްފިކެޓް

ސެ ޓުފިކެޓު

ސެ މިސް ޓަރ

ސެ މިސް ޓަރު  /ދިރާސީ ފިޔަވަހި  /ބަ އިހަރު

ސަ ބް ޖެކްޓް

މާއް ދާ

ސަ ބް ޖެކްޓް ކޯޑް

މާއް ދާގެ ރަމްޒު

ސަ ބް ޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ

މާއް ދާގެ ވިލަރެސް ވެރިޔާ

ސު ވެނި އަރ
ސްކިން އެން ޑް ސަ ބްކިއުޓޭނި އަސް ޓިޝޫ

ހަނދާނީ ހަދިޔާ
ހަމާއި އަދި ހަމުގެ ދަށުގައިވާ ސަރުބީގެ ދުލިފަށް

ސެ ންސަ ސް

ބޯހިމެނުން

ސް ވެލް (ކަނ ޑުގެ)

ބާ ނި

ސް ޕޮންޓޭނި އަސް ލީ ކޮ މްބަ ސް ޓި ބަ ލް

އަމިއްލައަށް ހުޅުހިފާ

ސި ނޮޕްޓިކް

މަލަމަތި

ސް ޕީޑް

ދުވެލި ،އަވަސް ކަން ،ހަލުވިކަން

ސް ޓެޓި ސް ޓިކް ސް

ތަފާސް ހިސާ ބު

ސް ކްރިޕްޓް

ލިޔުން

ސޯޝި އޯ ނެޗުރަލް ހެ ޒަރ ޑް

އިޖުތިމާޢީ ޤުދުރަތީ އަރަ އްކާ

ސް ޓަކްޗަރަލް އެން ޑް ނޮން ސް ޓަކް ޗަރަލް މެޜަރ ޒް
ސަ ސް ޓެ އިނަބަ ލް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް

ބި ނާ އީ އަދި ލާބި ނާ އީ ވަސީ ލަތްތައް
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރަ އް ޤީ

ޑ
ޑޯރސް ޓޮޕަރ

ދޮރުމަތަ

ޑެޑްލައިން

ސު ން ގަޑި
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ޑިފްލޭޝަ ން

ލާމަ

ޑިޕާޗަރ ޓާމިނަލް

ފުރާ ގިމަތަ

ޑިޒައިން

ފަރުމާ

ޑިޒައިނަރުން

ފަރުމާވެރިން  /ފަރުމާކުރާމީހާ

ޑިޒައިންކުރުން

ފަރުމާކުރުން

ޑީން

އަމީދު

ޑިގްރީ

ޑިގުރީ

ޑިޕްލޮމާ

ޑިޕުލޮމާ

ޑިސް ޓެންސް އެ ޑިޔުކޭޝަ ން

ދުރުންދޭ ތަ ޢުލީމު

ޑިސި ޕްލިން

ތަ ޢުލީމީ ރޮނ ގު

ޑައި ޖެސް ޓިވް ސި ސް ޓަމް

ހަޖަމުކުރުމާ ބެހޭ ނިޒާމު

ޑިއު

ޝަ ބު ނަމް

ޑިޒާސް ޓަރ

ކާރިސާ

ޑިޒާސް ޓަރ ރިސް ކް

ކާރިސީ ހިރާސް  /ކާރިސީ ރިސް ކު

ޑިޒާސް ޓަރ ރިސް ކް މެނޭ ޖްމަންޓް

ކާރިސީ ހިރާސް ބެ ލެހެއްޓުން /
ކާރިސީ ރިސް ކު ބެ ލެހެއްޓުން

ޑިޒާސް ޓަރ ރިސް ކް ރި ޑަކްޝަ ން

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން /
ކާރިސީ ރިސް ކު ކުޑަކުރުން

ޑިޒާސް ޓަރ ރިސް ކް ރި ޑަކްޝަ ން ޕްލޭން

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ރޭވުން /
ކާރިސީ ރިސް ކު ކުޑަކުރުމުގެ ރޭވުން

ޒ
ޒިބްރާ

ކަފިހިއަސް

ޒިބްރާކްރޮސް

ކަފިހިހުރަސް
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ޓ
ޓަޔަރ

ބޭރުރަބަރު

ޓެލެފޯން

ޓެލެފޯނު  /ތެލިފޯނު

ޓެކްނީޝަ ނުން

ފަންނީ މީހުން

ޓްރެ އިނީ ޒް

ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހުން

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކަ ށް

ފަންނީ ދާއިރާތައް

ޓަވަރ

ޓަވަރު

ޓެޓްރަޕޮޑް

ގެރި ގާ

ޓަރމިނަލް

ގިމަތަ

ޓުވަރ

ފަތުރު

ޓު އަރިސް ޓުން

ފަތުރުވެރިން

ޓޫރި ޒަމް

ފަތުރުވެރިކަން

ޓްރާންސް ކްރިޕްޓް

ނަތީޖާ ޗިޓު

ޓްރާންސްފަރ

ބަ ދަލުކުރުން

ޓްރާންސްފަރ ކްރެ ޑިޓް

އަރަނި އެ އްވަރުކުރުމަށް ބެ ލުން

ޓި އުޓޯރި އަލް

ފިލާވަޅު މަޝް ވަރާ

ޓި އުޓަރ

ފިލާވަޅު މުޝީ ރު

ޓެކްނިކަލް ވޯކަރސް

ހުނަރުވެރިން

ޓެރެސް

ހާމަފެން ޑާ

ޓެކް ސް ޓް
ޓެލެކާ ސް ޓް

ޢިބާރާތް
އެނަ އުންސަ ރު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރު ދެއްކުން /
އެނޫން ތަންތާނ ގައި ދުރަށް ދެއްކުން

ޓޯނޭ ޑޯ

ވައިނަ ގޫ

ޓެކްނޮލިޖިކަލް ހެ ޒަރ ޑް

ފަންނީ އަރަ އްކާ
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ޔ
ޔުނިވަރސި ޓީ

ޔުނިވަރުސި ޓީ

ޔޫރިނަރީ ސި ސް ޓަމް

ކުޑަކަމުދިޔުމާ ބެހޭ ނިޒާމު

ޕ
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީސް

މަޝް ރޫ ޢާ ބެހޭ އި ދާރާ

ޕްރިންޓިންގ

ޗާޕުކުރުން

ޕާރޓިޝަ ން

ބި ތްގަނ ޑު

ޕްރޮޖެކްޓް

މަޝް ރޫ ޢު

ޕޯރޓިކޯ

ނިވަތް  /ޕޯޓިކޯ

ޕާޓް ޓަ އިމް ސް ޓޫޑެންޓް

ލުއިނިޒާމީ ދަރިވަރު

ޕްރޮބޭޝަ ން

އަޖުމަ ފުރުޞަ ތު

ޕްރޮ ގްރާމް އޮފް ސް ޓަޑީ

ދިރާސީ ޕްރޮ ގްރާމް

ޕްރީރިކު އި ޒިޓް

ޝަ ރުތު

ޕްރަ އަރ ލަރނިންގ އެސެ ސް މެންޓް

އެނ ގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުން

ޕޯސް ޓް ގްރެޖުއޭޓް ކޯ ސް

ދަސް ނިންމުމަށްފަހުގެ ކޯ ސް

ޕްރެ ޒެންޓް

ހުށަހެޅުން

ޕޮޕިއުލޭޝަ ން ޑެންސި ޓީ

އާބާ ދީގެ ބަ އިބޯ މިން

ޕެލްވިސް

ކަށިވަތް

ޕްރޮސް ޓިޓި އުޓް

ކަ ސް ބީ އަންހެނުން

ޕަސެ ންޓް

އިންސަ އްތަ

ޕްރޮ ޑިއުސް

އުފެއް ދުން

ޕްރަ އޮރިޓީ

އިސް ކަން

ޕެއި ޑް

އަ ދާކުރި /އަ ދާވެއްޖެ

ޕްރިސި ޕިޓޭޝަ ން

ވެހުން
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ޕޮއި ޒަން

ވިހަ

ޕޮއި ޒަން ގޭސް

ވިހަގޭސް

ޕޭވްމަންޓް

ދުވާރު

ޕްރޮފެޝަ ނަލް ވަރކަރސް

ތަޖްރިބާ ވެރި މަސަ އްކަތްތެރިން

ޕްރިޕެއަރ ޑްނެސް

ތައްޔާރުކަން

ޕްރިވެންޝަ ން
ޕްރޮސް ޕެކްޓިވް ޑިޒާސް ޓަރ ރިސް ކް

ވާކީ
ދިމާވެދާނެ ކާރިސާ އެ އް ގެ ހިރާސް ބެ ލެހެއްޓުން /
ދިމާވެދާނެ ކާރިސާ އެ އް ގެ ރިސް ކު ބެ ލެހެއްޓުން

ޕަބް ލިކް އެވެއަރނަސް

އާންމު ހޭލުންތެރިކަން

ޕެން ގުއިން

ފީނާދޫނި

ޖ
ޖެޓީ

ފާލަން

ޖިއޮލޮޖިކަލް ހެ ޒަރ ޑް

ދަރުނީ އަރަ އްކާ

ޗ
ޗަ އިލް ޑް ސް ޕޭސި ންގ

ދޭތެރެދުރުކުރުން
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