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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ
#

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

 13އޯގަސްޓް  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ގަޑި

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

2028/Cv-C/2017

09:30

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙުމަދު ރަޝީދު މ.ރޯޝަނީމަންޒިލް

2

2031/Cv-C/2017

09:45

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ށ
އަޙުމަދު އާސިފް  ،ޕެރިސް  /ކ.ހިންމަފު ި

3

2034/Cv-C/2017

10:00

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ށ
މަސްޢޫދު އިސްމާޢީލް  ،އިރުވައިގެ  /ތ.ވިލުފު ި

4

2037/Cv-C/2017

10:15

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފަރުދީން މުޙައްމަދު ،ރިހިތަޅާގެ  /ތ.ގާދިއްފުށި

5

2040/Cv-C/2017

10:30

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ސަވާދު ހ.ބުރެކިއާގެ  /މާލެ

6

1760/Cv-C/2017

10:45

ލ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަ ަ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

7

1944/Cv-C/2017

14:00

ބަނދި (މުޙައްމަދު ޢާމިރު) ސިނަމާލެ ،)3-11( 2
މުޙައްމަދު ޚާލިދު ގ.އާވެލި

ވތަ ޤަވާޢިދަކުން
ޤާނޫނަކުން ނު ަ
ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ބެލެނެވެރިކަމުގެ
އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ނޓްސް ލިމިޓެޑް
ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމަ ް

ޙުސައިން ޝަރީފް ހ.މިރިހި

މައްސަލަ
ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

1420/Cv-C/2017

10:00

ލ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަ ަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިސްޙާޤު މުޙައްމަދު

ޕޫލްމާގެ  /އދ .ހަންޏާމީދޫ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

2

1769/Cv-C/2017

10:15

3

2035/Cv-C/2017

10:30

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

4

2026/Cv-C/2017

11:00

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

5

1668/Cv-C/2017

11:15

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ހ .ސަންލީޓް  /މާލެ

6

1952/Cv-C/2017

13:15

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ

ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް)

7

1964/Cv-C/2017

13:30

8

2008/Cv-C/2017

13:45

ބާވަތް
ނމާބެހޭ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދި ު
މައްސަލަ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު
ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޙިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިބްރާހީމް ވަޙީދު ދަފްތަރު 2768

އިމާޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މަސީހު ޝާޒް  /ށ .ކޮމަންޑޫ
ޢަލީ ވަޙީދު ދަފްތަރު ނަންބަރ  / 3627މާލެ
 -1މޫސާ ޙާޝިމް މއ .ގަހަނާލޮޖް  /މާލެ
އޝަން  /މާލެ
 -2ޢަބްދުލް ޖަލީލު ވ .ބްލޫ ޯ
ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިންކް ސާރވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޓީއެލްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޔޫސުފް މއ .ސައިނާހިޔާ  /މާލެ

ޙަސަން އާދަމް މ .ޖޫލިއަޓްހައުސް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

1999/Cv-C/2017

10:00

2

1988/Cv-C/2017

10:10

3

1996/Cv-C/2017

10:20

ހަޔަރ ޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ
ހަޔަރ ޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ
ހަޔަރ ޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ

އެލިއާ އިންވެސްޓް މަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެލިއާ އިންވެސްޓް މަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޢަލީ ފުލޫމިޔާ  /ގދ .މަޑަވެލި ،ޒާހިރު ޢަލީ
ފުލޫމިޔާ  /ގދ .މަޑަވެލި
އަޙްމަދު ސާލިމް މާފެހިގެ  /ގއ .މާމެންދޫ ،ރިފާސް
ޙުސައިން ހަވީރީނާޒް  /ގއ .މާމެންދޫ
ޢަބްދުލްޙަމީދު ހައިވަކަރުގެ  /ގއ .ވިލިނގިލި،

އެލިއާ އިންވެސްޓް މަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދގެ /
ޢަބްދުލްޙަމީދު އާއި ،ހަނދުވަރު ޭ
ގއ .ވިލިނގިލި މުޙައްމަދު ފިރުދައުސް
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#

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

4

1849/Cv-C/2017

10:30

5

1981/Cv-C/2017

10:40

6

1808/Cv-C/2017

11:00

7

1965/Cv-C/2017

11:10

8

1912/Cv-C/2017

11:20

9

2036/Cv-C/2017

11:30

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

10

1971/Cv-C/2017

11:40

ލ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަ ަ

11

1908/Cv-C/2017

13:15

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ބާވަތް
ރމުގެ
ގޯތިގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާނެ ު
މައްސަލަ

ކީމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޕޮޕްޖޯއި ޕވޓ މ .ދެކުނުތިލަ 01ވަނަފަންގިފިލާގެ އޭ/1
މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ނޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
ނަލަހިޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެ ް

ކޯދި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .އޭރަލް

ނ
އަގުހޯދު ް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީ  08ވަނަފަންގިފިލާ /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ނ
އަގުހޯދު ް

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަ ަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

އެއްސަބްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުމުގެ

ޢަބްދުﷲ އިރުޝާދު ޕިންކްހައުސް  /ހއ.
ވަށަފަރު

މައްސަލަ

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .މަލާޒް /
މާލެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަރުފާނުމަގު / 11
މާލެ

ހޓެލް ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ މ.
ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮ
ފްލޮރިފާ  02ވަނަ ފަންގިފިލާ  /މާލެ
އަޙްމަދު ނަދީމް ގ .ހަތްތަރި  /މާލެ
މުޙައްމަދު ނާޡިމް މއ .ހިތްތަލަ ވިލާ  /މާލެ
ގ  /ހދ .ނާވައިދޫ
އަލީ ރިޝްވާން އަނބުގަސްދޮށު ެ
އަޙްމަދު ޢާމިރު އަފްޒާ  /ލ .ދަނބިދޫ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު

ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޑް މ.

އޯޝަން ޕަރޗް ޕވޓ ލޓޑ ހ .މެރީރޯޒް 03

ހޯދުމުގެ މައްސަލަ

ފލާ  /މާލެ
އެލިޔާބިލްޑިންގ  05ވަނަފަންގި ި

ފލާ  /މާލެ
ވަނަފަންގނި ި

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1

949/Cv-C/2017

10:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ނންބަރު 4743
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މޫސާ ،ދަފްތަރު ަ

2

927/Cv-C/2017

11:00

ނ
ރަޙްނު ނުހިމެނޭލޯން ހޯދު ް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ނ ޕވޓ ،ހ .އެއްގަމުގެ
އިންޓަރ ލޮކް ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް
ޢަލީ ޙުސައިން ،މއ .ސީނުމާ  /މާލެ ،އަޙްމަދު ޢާމިރު،
މއ .ސީނިމާ  /މާލެ
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ގަޑި

3

1894/Cv-C/2017

11:30

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު ޙާފިޡް ،އަކިރި  /ބ .ދަރަވަންދޫ

ގަލްފް ކްރާފްޓް ސަރވިސް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

1297/Cv-C/2016

10:00

2

907/Cv-C/2017

10:30

3

1119/Cv-C/2017

10:45

4

2067/Cv-C/2016

11:00

5

1877/Cv-C/2016

11:15

6

1348/Cv-C/2016

11:30

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދ
ޢަލީ ޙަސަން ،ހީނާމާގެ  /އދ .މަހިބަ ޫ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން

ޑިމިޓްރީ ފްރީޑްމަން (،)Dmitry Friedman

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ކޮމްސޮމޯލްސްކީ / 76 ،ރަޝިޔާ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން

ފޮމެންޓޯ އެސޯސިއޭޓެޑް ސިންގަޕޯރ ހޯލްޑިންގސް

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އާދަމް ،ދޫރެސް  /އއ .ތޮއްޑޫ (މއ.
މެރިޑިއަން)
 .1ހާތިމް ޙަސަން ،އަލުއިމާގެ  /ސ .ހިތަދޫ  .2ޢަލީ
ރިޒާ ،ހެޕީލޭންޑް  /ށ .މިލަންދޫ (ހ .ސޯސަންފްލާވަރ
 02ވަނަ ފްލޯރ)
އޭ.ޑީ.ކޭ .ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރާގު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯ ު

އަޙްމަދު ޝިފާން

މއ .ރާގުންޑާގެ  /މާލެ،

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

މުޙައްމަދު ޒިހާމް

ހ .ޝާޒް  /މާލެ،

ލިމިޓެޑް

މޫސާ އިބްރާހީމްދީދީ

ދަފްތަރު .ނަންބަރު / 3202

މާލެ،

ބދުﷲ
ޢަބްދުއް ލަތީފް ޢަ ް

ހ .އަލިނަރުހިޔާ  /މާލެ،
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން

އާރް.ބީ.އާރް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( RBRM Pvt

މަހޮގަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( Mahogany Pvt

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 ،)Ltdހ .އޯކިޑްމާގެ  02ވަނަ ފަންގިފިލާ  /މާލެ

ފންގިފިލާ  /މާލެ
 ،)Ltdހ .މާދޫގެ  01ވަނަ ަ

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ގްލޯބަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް (Male' Water and Sewerage

ލިމިޓެޑް (Development Global Projects

ބލްޑިންގ  5ވަނަ
 )Company Limitedފެން ި

ލބަލް ޕްލާޒާ
 ،)Company Private Limitedގް ޯ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
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21/Cv-C/2017

11:45

ބާވަތް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ފަންގިފިލ

 01ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ
ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ،ވާދީ

ޑ
ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެ ް

ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އާއި ،މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ މ .ވާދީރޯސް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

1661/Cv-C/2017

9:00

މަސައްކަތާ މުދަލާ ޚިދުމަތު އަގުހޯދުން

މޫސާ ޙުސައިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ކުންޑުމަތީގެ

2

1503/Cv-C/2017

9:15

ރން
ގޯތިގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާނެ ު

އިބްރާހީމް ހަޘީޘް ހ .ކުޑަފަރީގެ  /މާލެ

3

871/Cv-C/2017

9:30

4

1163/Cv-C/2017

9:45

5

1775/Cv-C/2017

10:00

6

1497/Cv-C/2017

10:30

7

1589/Cv-C/2017

10:45

8

525/Cv-C/2017

11:00

އޭ.އޭ.އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ
ޝާޙް ޢަބއްދުލމުޢީން ސާހީ މަންޒިލް  /ކޮޅުފުށި
(ހ.ޖުމެލިސާގެ)

މށް
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދު ަ
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު އަޙުމަދުދީދީ މ.ވާދީރޯސް

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު

މަޙުމޫދު އިބްރާހީމް އއ.ދަނގެތި /ރަންކޮކާ

މޫސާ ދީދީ ސ.ފޭދޫ  /ކޯމަސް (ޅ.އޫކޮޅު ފިނޮޅު /

ހޯދުމަށް

ފލާވަރ/މާލެ)
(ހ.ޓްވިން ް

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް)

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ށ
އަގުހޯދުމަ ް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ށ
އަގުހޯދުމަ ް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ށ
އަގުހޯދުމަ ް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު
ހޯދުން

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޕާމްޓްރީ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .އެންޖެލިކާ/މާލެ
ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޙަސަން މޫސާ ދަފްތަރު ނަންބަރު 3404

ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕވޓ ލޓޑ /
މ .ދޮރުގެ  /މާލެ
މޯލްޑިވްސް ދޯނިސާރވިސް /ޢަލީ މޫސާ
ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
މުޙިއްދީން އަޙްމަދު ހދ .ނައިވާދޫ ރޯޒީ
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1812/Cv-C/2017

14:00

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ބާވަތް
ށ
ޗެކުން ލިބންޖެހޭ ފައިސާހޯދުމަ ް

ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން ނީލޯފަރުގެ  /ކ .ގުރައިދޫ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
1އިބްރާހީމް ރިޔާޒް 2ޙުސައިން ޢަލީ މ.ވިޖަން/މާލެ 3
ޙުސައިން ސިނާދު ވަޙީދު ސަނާ/ސ.ހިތަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

1051/Cv-C/2017

9:00

2

1721/Cv-C/2017

9:30

3

1797/Cv-C/2017

10:00

4

1805/Cv-C/2017

10:30

5

1900/Cv-C/2017

10:45

6

88/Cv-C/2017

11:00

7

1766/Cv-C/2017

11:30

މއި
ބިމާއިޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނު ަ

އަޙްމަދު ޙުސައިން ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،3840ހ.

ނބަރު  ،8843މ.
ނ ް
ނަޝީދާ ޢަބްދުﷲ ދަފްތަރު ަ

ބެހޭ މައްސަލަ

ނަލަމަސްވިލާ  /މާލެ،

ލަވްނެސްޓް  /މާލެ،

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙައްޤު
ނ
ހޯދު ް

ޙައްވާ ޢަފީފާ ސ .ހިތަދޫ  /ނަޝީދީގެ ހުޅުމާލެ-04 ،
ގ  01ވަނަ ފްލޯރ /
 4 ،118-1ވަނަ އެޕާޓްމަންޓު ެ
މާލެ،

ޕާރލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.
ނަސީމުއްސަބާ  /މާލެ،

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު

ގޯލްޑް ލިނިކް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އެލް.އެލް.ސީ،

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕވޓ ލޓޑ ،މ.

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އޮފީސް ނަންބަރު  ،303ކާޒިމް ބިލްޑިންގ

އުނިޔާބިލިޑިންގ  1ވަނަ ފްލޯރ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފް އުފެދިގެން

މުޙައްމަދު އަނީސް ދަފްތަރު ނަންބަރު ( ،)4800މ.

އޭސް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ސަނީބްރީޒް /މާލެ،

ލިމިޓެޑް ،ހ .ތުނިޔަ  /މާލެ،

މ .އުދުހޭވިލާ އެވެކިޔާ ގޯތި
އައްޔަންކުރުން.

އަޙްމަދުމަނިކު މ .އުދުހޭވިލާ  /މާލެ،

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން

ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ގަދަމޫ

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ބިލްޑިންގ  /މާލެ،

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދްމަތުގެ އަގު

އިސްމާޢީލް ވަޙީދު (އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ވޯރކްޝޮޕް)

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ނިއޕްލޮޓް 7

ވިއްސަ އިންވެސްޓްމަންޓް ހ .ކޮކްނަޓްވިލާ  /މާލެ،
 -1އަޙްމަދު ފަރިޙީން މ .މޫރިތިގެ  /މާލެ-2 ،
މުޙައްމަދު ފަޒްލީން މ .މޫރިތިގެ  /މާލެ -3 ،ފަޒްނާ
ޝާކިރު ހ .ޒޫރިގެ  /މާލެ -4 ،އާމިނަތު ފަރީނާ މ.
މޫރިތިގެ  -5މަރްޔަމް ފަލާޙާ މ .މޫރިތިގެ  /މާލެ-6 ،
ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް މ .މޫރިތިގެ  /މާލެ،
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#

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު -316

8

1903/Cv-C/2017

13:00

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

9

1705/Cv-C/2017

13:15

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

މުޙައްމަދު މަޒީދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 471މާލެ

10

1703/Cv-C/2017

13:30

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

ނބަރު  / 107މާލެ
ޙަފްސާ ޙުސައިން ،ދަފްތަރު ނަ ް

11

1736/Cv-C/2017

13:30

މއި
ބިމާއިޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނު ަ
ބެހޭ މައްސަލަ

މަރްޔަމް ރަޝީދާ ވ .ފެންތޯލް ،އައިވަރީހައުސް

 / 94މާލެ

ސިނާޔާ އަޙްމަދުދީދީ މއ .ރަބީޢުގެ ،ވ .ފެންތޯލް /
މާލެ،

12

1707/Cv-C/2017

13:45

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

ޢާއިޝަތު ޙަލީމް ،މ.ރަނިކަ  /މާލެ

13

1905/Cv-C/2017

14:00

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

އަޙްމަދު ހައިޝަމް ،މއ.ރަންކޮކާގެ  /މާލެ

14

1464/Cv-C/2017

14:00

އިޙްމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން.

މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ މ .ވާދީރޯސް  /މާލެ،

ނިޒާރު އަޙްމަދު ޏ .ފުވައްމުލައް  /ދޫޑިމަގު ،ނިއާ ،މ.
ފ
ނިއުލައި ް

15

1904/Cv-C/2017

14:15

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

އަޙްމަދު ޒަނީން އާދަމް ،ގ.މާލެހިޔާ  / 01-14 2މާލެ

16

1706/Cv-C/2017

14:30

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

ޙުސައިން ސަޢީދު ،މއ.އަންނާރުގެ  /މާލެ

17

1848/Cv-C/2017

14:45

ވ .އަސްމަސް ގޯޅިމަގަށްވާގޮތަށް އޮތް
 500 700އަކަފޫޓުގެ ބިން
އައްޔަންކުރުން.

މުޙައްމަދުމަނިކު ވ .އަސްމަސް ،މ .ސަލްޖަމްގެ / 01
މާލެ،

18

1710/Cv-C/2017

14:45

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

އަޙްމަދު އާސިމް ،ހ.މަލާގާ  /މާލެ

19

1704/Cv-C/2017

15:00

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

އަޙްމަދު ފިރާޤް ޙުސައިން ،ހ.ރޭޑިއަންޓް  /މާލެ

20

1711/Cv-C/2017

15:15

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

ޙުސައިން ނިޔާޒީ ،ގ.އައިފަ  /މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

21

1764/Cv-C/2017

15:30

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

22

1708/Cv-C/2017

15:45

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

23

1709/Cv-C/2017

16:00

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޑ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

ޢަބްދުﷲ ނިޘާމް ،ހ.ލައިޓްރޯސް  /މާލެ
ގސްދޮށުގެ  /މާލެ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް ،މއ.ދަނބު ަ
މަރްޔަމް ޖީޒާ ،ގ.ރަތްނިރު  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1

1127/Cv-C/2017

10:45

ފައިސާހޯދުން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

2

1194/Cv-C/2017

10:45

ފައިސާހޯދުން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

3

2032Cv-C/2016

11:00

ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނނާއި
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤަ ޫ
ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ

ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޙަސަން ދ ކުޑަހުވަދޫ  /ބޮޑުގެ

ޓ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި ީ

އަލުން އިޔާދަކޮށް ދިނުން
ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

1659/Cv-C/2017

10:00

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

2

812/Cv-C/2017

10:15

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

3

1780/Cv-C/2017

10:30

4

1822/Cv-C/2017

10:45

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ލ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަ ަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ލ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަ ަ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލްޔާސް ޢަބްދުﷲ މ .އޮމަދޫ  /މާލެ.
ސެންޓެކްސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އޭ .އޭ .އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

5

1367/Cv-C/2017

11:00

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

6

1368/Cv-C/2017

11:00

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

7

1266/Cv-C/2017

14:15

ބާވަތް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ލ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަ ަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އަދާލަތު ޕާޓީ ފުލިދޫގެ  /މާލެ،

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ޕޯޓްސްކޮމްޕްލެކްސް  /މާލެ

އަދާލަތު ޕާޓީ ފުލިދޫގެ  /މާލެ،

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ޕޯޓްސްކޮމްޕްލެކްސް  /މާލެ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)

ތެލުވެލިގާ ރީޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1

1038/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މުޙައްމަދު އިފްތިޚާރް ،ގ.ހާފްސީ  / 20105މާލެ

2

268/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

އަޙްމަދު ޝަރީފް ،ވ.ބީޗްވިލާ  /މާލެ

ރޒް  /މާލެ
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ،ގ.ނިވްޝާ ާ

3

471/Cv-C/2017

9:45

ނ
ސާބިތުދަރަ ި

4

278/Cv-C/2017

10:00

ނ
ސާބިތުދަރަ ި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރ ނަންބަރު / 2874
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ،ދަފްތަ ު
މާލެ

މާސް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އަޝްރަފް މުޙައްމަދު ،ހ.ޒިތާ  /މާލެ

5

1238/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު އާޞިފް ،މުރިނގު  .މުކުރިމަގު  /ލ.ގަން

6

978/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙަސަން މާހިރު ،ދިނަށަ  /ނ.ލަންދޫ

7

1039/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިލާން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

8

1233/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙައްވާ މިންޙަތު ،ގ.ރޯޝަންހާރު  /މާލެ

9

1331/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ޝަރީފް ،ކީމިޔާގެ  /ސ.މަރަދޫ

10

1332/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މގެ  /ކ.ކާށިދޫ
އިބްރާހީމް ނަޞީރު ،ރަތްދަނޑި ާ

Civil Court, Orchid Magu,Male’, JusticeBuilding 3rd Floor, Tel: 3006 404, Fax: 332 3986, e-mail: info@civilcourt.gov.mv
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

11

1325/Cv-C/2017

11:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

12

1829/Cv-C/2017

12:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

13

334/Cv-C/2017

13:00

ނ
ސާބިތުދަރަ ި

ނ
އިދުރީސް ޢަލީ ،މާފޮޅޭއާގެ  /ތުނޑި.ލ.ގަ ް

ޙުސައިން ރަފީޢު ،ހ.ހުޝަން  /މާލެ

14

2275/Cv-C/2016

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދ
ޖަޢުފަރު ރަޝީދު ،ބުލޫކިޔާގެ  /ނ.މިލަން ޫ

15

2537/Cv-C/2016

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ސީޕިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

16

2006/Cv-C/2017

13:45

ނ
ސާބިތުދަރަ ި

ޢަބްދުލް މުޙްސިން ޢަލީ ،މ.އަރީޖް  /މާލެ

ޢަލީ މުފީދު ޙުސައިން ،ހައިސިންތުމާގެ  /ސ.ހިތަދޫ

17

1191/Cv-C/2017

14:00

ނ
ސާބިތުދަރަ ި

އޯގަނިކް ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

މގެ  /މާލެ
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ ،މ.ބިންއުނި ާ

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ޙަސަން ،ބިރިޔާނުގެ  /ރ.މީދޫ
އިސްމާޢީލް ފަޒުނީން ،ވ.އާސްމާންމަންޒިލް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1

1454/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ސާޢިދު ޢަލީ  ،ދިލްޚިސީ  /ހއ .ކެލާ

2

1070/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އަރބަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލޯމާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

3

833/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ޢަބްދުއްސަލާމް ،ބުރުނީގެ  /ފ .ނިލަންދޫ

4

1392/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޙުސައިން ލުޠުފީ  ،ފަޅޯމާގެ  /ސ .ފޭދޫ

ފައިވް ޕީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

5

1350/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އެބްސޮލޫޓް ހައިޑްއަވެއިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 100ޕަރސެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

6

1349/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

މޫސާ މުޙައްމަދު ،ރީދޫމާގެ  /ހއ .ދިއްދޫ

7

1476/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ހެއިންޒް އެފްރިކާ އެންޑް މިޑްލް އީސްޓް އެފް.ޒެޑް.އީ

އެޑޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

8

1333/Cv-C/2016

11:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

9

191/Cv-C/2017

11:45

ނ
ސާބިތުދަރަ ި

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10

194/Cv-C/2017

13:15

ނ
ސާބިތުދަރަ ި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

11

1674/Cv-C/2017

13:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

12

1348/Cv-C/2017

14:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ވިމް ކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕާފޯމެންސް ބިލްޑާރސް ޑިވޮލޮޕާސް ކޯޕަރޭޝަން
ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢާއިޝަތު ޝިޔުރިން މއ .ދަޑިކޮށީއިރުމަތީގެ  /މާލެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ކޮމްޕެނީ ޕލކ
މިޔާމީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙަދީޖާ ޝާހީން ،ފިޔަނޫމާގެ  /ސ.ފޭދޫ
ސައިން އޯ ޕްރޭމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1

2633/Cv-C/2016

11:30

އާމިނަތު ވަޙީދާ  ،މއ.ފައްޔޫމް  /މާލެ

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަލީ އަމްޖަދު  ،ގ.އީކްއޭޓަރ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
CVC-HD
1

140/Cv-C-HD/2017

11:30

2

90/Cv-C-HD/2016

12:00

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފް އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް

އަޙްމަދު އަބްދުލްހަކީމް ޅ.ކުރެންދޫ ދޭލިޔާގެ

ޢަލީ ނާޒީރު ރ.އަލިފުށި ކިނާރާ
ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފް އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް

މަރްޔަމް ޢަލީ މަނިކު ،ރޯސްމީޑް  /ހއ .ކެލާ

( Housing Development Corporation
 ،)Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ /
ހުޅުމާލެ

Civil Court, Orchid Magu,Male’, JusticeBuilding 3rd Floor, Tel: 3006 404, Fax: 332 3986, e-mail: info@civilcourt.gov.mv

