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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 14އޯގަސްޓް  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

2050/Cv-C/2017

09:45

2053/Cv-C/2017

10:00

2080/Cv-C/2017

10:10

2084/Cv-C/2017

10:15

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ

1966/Cv-C/2017

10:30

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ

2087/Cv-C/2017

13:30

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ ބިޔަލަންކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙުމަދު ދީދީ ،ދުވޭދާރުގެ  /ސ.މީދޫ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
2

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

3

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

4

5
6

ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު މމ .ހާއްސަ
ދަފްތަރު މއ .ވިލްނާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލިއުޝަންސް ޕވޓ
ލޓޑ

އަޙުމަދު ތައުފީޤް ހ.މެންގޯހައުސް

އިބްރާހީމް ޢަލީ މަނިކު މއ.ބްލެކްޕޫލް

އިބްރާހީމް މޫސާ މ .ސީޑް،

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އާފިނިވިލާ  /ހުޅުމާލެ

ސަނީސުއިޓް/ހުޅުމާލެ

މ.މެޑޯޒް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙުމަދު ޢަލީ ،ފުނާޑު.ޒިންދާ ،ޏ.ފުވައްމުލައް

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ ވެސްޓޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޫސާ ނަސީރު މއ.ވެލީ ބީޗް
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2090/Cv-C/2017

13:45

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
7

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ

އެޓޯލް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
1

2013/Cv-C/2017

10:00

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ޗަމްޕާ ބްރަދަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2

3

4

1892/Cv-C/2017

10:00

1505/Cv-C/2017

10:10

2079/Cv-C/2017

10:20

2082/Cv-C/2017

10:30

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
ހަޔަރ ޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ
ހަޔަރ ޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ

އޮލިވާ ގުރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކާސްޓަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ކޮމޯރެޓެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަރްޔަމް ފަޒީނާ ނިޝާން  /ނ .ލަންދޫ،
މުޙައްމަދު ފަޒީނު ނިޝާން  /ނ .ލަންދޫ
މުޙައްމަދު ޝާނީޒް ގ .ޓިބެޓް  /މާލެ ،ސިފްނާ
އަބްދުއްރައްޒާގް އަޙްމަދު މ .ލޮނުމިދިލިގެ  /މާލެ
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#

5

6

7

8

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2049/Cv-C/2017

10:40

2071/Cv-C/2017

11:00

2052/Cv-C/2017

11:10

2021/Cv-C/2017

11:40

1942/Cv-C/2017

11:40

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

ޗެކުންލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

އެއްބަސްވުމާއިމެދު
ޚިލާފުއުފެދުމުގެމައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުމުގެ
މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދުމުގެ
މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ކޮކޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

100ޕަސެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޓްރެޝާ ބިޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް

ޝީލްޑް ބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.މެރިން ވިއު

ލިމިޓެޑް

 / 01މާލެ

ޙުސައިން ލުވޭޒް މއ .ހަލަވެލިގެ  /މާލެ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ހ .ފެއަރލިން  /މާލެ

އިބްރާހީމް ޔޫސުފް މއ .ސައިނާހިޔާ
)ގްރައުންޑް(  /މާލެ

އިސްމާއީލް ރިޒާ ހް މާރަމް  04ވަނަފަންގިފިލާ /
މާލެ

ޠާރިޤް ޢަލީ ލުތުފީ އެވަރގްރީން  /ސ .ހިތަދޫ

އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
އަޙްމަދު ޝިޔާޒު ،މ .ތްރީފްލާވަރ /މާލެ،
1

1723/Cv-C/2017

10:00

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޝެހެނާޒް އަޙްމަދު ރިޟާ ،ހ .ކެލީތިއާ  /މާލެ
)ހ .ސުނާރު(
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#

2

3

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

100/Cv-C/2017

10:30

1230/Cv-C/2017

11:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

1197/Cv-C/2017

11:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

އާފިޔާ ޢަލީ ،ސ .ހުޅުދޫ  /ވާރުގެ )މ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

މިބިނާ(
މުޙައްމަދު އަނީސް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800
 /މާލެ

ޒެޑް އައި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ލިމިޓެޑް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

2

37/Cv-C/2017

10:30

590/Cv-C/2016

11:15

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދި ގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޙައްޤު
ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް ޖަމީލް

ހ .ހުޅުދޫ  /އަބުހަރީގެ

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް

މއ .ޝަބްނަމްވިލާ /

މާލެ

އަޒްނީމް އަޙްމަދު

ގދ .ރަތަފަންދޫ /

ޕެރިސްގެ
މުޙައްމަދު އާމިރު

މއ .ފްރީޕާކް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
1

2077/Cv-C/2017

10:15

ހަޖުރުކުރުން

އަޙްމަދު ވަޙީދު މ .ބިޔުޓީފްލާވަރސް  /މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2713/Cv-C/2016

14:45

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

2

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ރަންކުރި ކޮންސްޓްރަކުޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް )ދިވެހި

ލިމިޓެޑް

ދައުލަތް(

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

1579/Cv-C/2017

9:00

1635/Cv-C/2017

9:30

1178/Cv-C/2017

9:45

1288/Cv-C/2017

10:00

1062/Cv-C/2017

10:15

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ޑރ.އަލަކާ ސިންގ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު މއ.ރާރޮށި

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން
2

ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ

ޝިފާނާ މޫސާ މއ .ވަލުގެ  /މާލެ
ޞަފާ މޫސާމަނިކު މއ .ވަލުގެ  /މާލެ

އަޙުމަދު ޝިފާޒް މއ.ވަލުގެ

ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަ

3

4

5

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާ
ނެރުން

ނިޝީދާ އެކްސްޕޯރޓްސް 928/4

ޑެއިޖް ޕވޓ ލޓޑ

ޙަސަން ހުސްނީ މ.ރަތްލިލީވިލާ

އޯޝަން ހަންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ޗަންޕާ
ސެންޓަރ
މަރކެޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ސިއްކަގެ
 /މާލެ

ޒުލްފާ ޙުސައިން މ.ރަތްލިލީވިލާ
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#

6

7

8

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1264/Cv-C/2017

10:30

1831/Cv-C/2017

10:45

1223/Cv-C/2017

11:00

1128/Cv-C/2017

14:00

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

މަސައްކަތާ މުދަލާ ޚިދުމަތު
އަގުހޯދުން

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ޑެއިޖް ޕވޓ ލޓޑ

ޙަސަން ސަޢީދު ހުޅުމާލެ ފްލެޓް )މއ.އިޒުމިޔާން
 /މާލެ( -2ޢަލީ ޒުބައިރު ގއ .ދެއްވަދޫ /
ޕެރިސްގެ -3އަޙްމަދު ޢަލީ ދަފްތަރު 3497
ޔޫމަން އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އިސްމާޢީލް ރިޒާ )ބޭ ވޮޗް ކެފޭ( ހ .މާރަމް /
މާލެ

ޝަކީބާ އިބްރާހީމް )މއ .ކާޕެންޓަރުގެ  /މާލެ(
-2ޝަމްސިއްޔާ އިބްރާހީމް މއ.ކާޕެންޓަރުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އަގު ހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް

ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ

ސެވަން މީޑިއާ ޕވޓ ލޓޑ )ސަންގު ޓީވީ(

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

2

955/Cv-C/2017

9:00

1353/Cv-C/2017

9:30

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ ގ .ޝަލިޔާމަންޒިލް /

ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙުސައިން ދަފްތަރު ނަންބަރު

މާލެ،

 ،3407ގ .ޝާލިޔާމަންޒިލް

އަޙްމަދު ލަބީބް ބ .އޭދަފުށި ،މ .ހިރިނައިދޫ /

ސަލީމް ޙުސައިން ރ .ކިނޮޅަސް  /ނިޔާމް )ހ.

މާލެ،

ކޮޓަން(
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#

3

4

5

6

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

01/Cv-C/2017

10:00

1465/Cv-C/2017

10:30

585/Cv-C/2017

11:00

1427/Cv-C/2017

11:00

1363/Cv-C/2017

11:30

322/Cv-C/2017

13:30

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބާވަތް

ސްގްފްރީޑް ސެޗިނީ ޓޮރޭޑެ ސަން ކުކާއޯ

މަލްބެވެން ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

ލީސިން މައްސަލަ

 33423ލަނޭރާ ،އަސްޓޫރިއަސް ،ސްޕެއިން

މައިމޭ  /މާލެ،

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް

ޢަލީ މޫސާ ހއ .އިހަވަންދޫ  /ދަނބު ގެ ގ.

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
ގ .މަސްއޮޑިގެ އެވެކިޔާ ގޯތި
ބިންބައިކުރުން

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
7

8

މައްސަލަ

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

ސޭލިއަންޓް

މުޙައްމަދު ނަސީމް މ .މޫންބީމްސް  /މާލެ،

-

ހައިދަރު ޝަ ކީބް ވ .ބޮކްސާ  /މާލެ

 -1ހައިޓެކް އެލްމިނިއަމް ޕވޓ ލޓޑ,

ދަ ވިޒް ކޮމްޕަނީ ޕވޓ ލޓޑ މ.

ޕްރޮމިނެންޓް ރިސޯސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހަވީރީމަންޒިލް  /މާލެ

ހ .ބީޗް ޓަވަރ
މުޖުތަބާ އަޙްމަދު ވަޙީދު މ .ކުރިނބީ ލޮޖް /

އިސްޙާޤް ޞިއްދީޤް ޢަބޫބަކުރު މއ .ކުދިމަގޫގެ /

މާލެ،

މާލެ،

 .1ޑްރީމްސް ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ .2
އިބްރާހީމް ޙުސައިންމމޚ ދަފްތަރު / 3276

ޢާއިޝަތު ސާމިޔާ މއ .ތަށިމުށިގެ  /މާލެ

މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1049/Cv-C/2017

14:00

260/Cv-C/2017

14:30

1293/Cv-C/2017

14:30

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އެމިޓީ އެންޓަރ ޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
9

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި
10

އެއްބަސްވުފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި
އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން.

11

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިޔާލު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

) Amity Enterprises Private

މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ މ .ސީވޯލް މ .ޗަނބޭލީގެ

 ،(Limitedގ .ހުދުކޮކާ  /މާލެ
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ،ޕޯޓްސް ބިލްޑިންގ

ވިއުބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .ވައްފަރު

 /މާލެ،

 01ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ،

ޢަލީ ރަޝީދު ގއ .ވިލިގިނލި / /
ސިލްވަރވިލާ

 -1ތަޢުފީޤް މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު
 -2 ،2832ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ގއ .ވިލިނގިލި /
އާރޯ،

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

1267/Cv-C/2017

9:45

1171/Cv-C/2017

10:00

1685/Cv-C/2017

10:30

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ޔޮޓް ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް

2

3

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

ޙަސަން ޙުސްނީ މ .ރަތްލިލީ  /ކ .މާލެ

ޤާސިމް ޢަލީ ގ .މެރޫނާގެ

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން
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#

4
5

6

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1369/Cv-C/2017

11:00

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

އަދާލަތު ޕާޓީ ފުލިދޫގެ  /މާލެ،

1298/Cv-C/2017

11:00

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

އަދާލަތު ޕާޓީ ފުލިދޫގެ  /މާލެ،

1475/Cv-C/2017

14:15

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ޕޯޓްސްކޮމްޕްލެކްސް  /މާލެ
ދިވެހި ދައުލަތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ގ .ކެނެރީގެ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

 /މާލެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްސް )ދައުލަތް(

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2
3
4
5
6

2007/Cv-C/2017

9:00

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުﷲ މަސްޢޫދު ،ތްރީރޯޒް  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ

އަޙްމަދު ފައުޒީ ،ހިޔާ  /ށ.ފުނަދޫ

1846/Cv-C/2017

9:15

ސާބިތުދަރަނި

ޢަލީ ޝާޙް ،ބީޗްހައުސް  /ގއ.ވިލިގިނލި

ޢަބްދުﷲ ހުޝާމް ،މއ.ބުލާޝަމްގެ  /މާލެ

376/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ،ހ.އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /މާލެ

ޢަލީ މުފީދު ،ހައިސިންތުމާގެ  /ސ.ހިތަދޫ

1571/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުއްޞަލާމް ،ބުރުނީގެ  /ފ.ނިލަންދޫ

1187/Cv-C/2017

10:00

ސާބިތުދަރަނި

ސަފާރިސް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓްރެވަލް ލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

186/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ،ސަންދުރަ  /ޅ.ހިންނަވަރު

އަޙްމަދު ޙަސަން ،މއ.ފިއްލަދޫގެ  /މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1790/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

 -1ކެތްރީން ކްރިސްޓައިން ގްރެންޓާ،
7

ޔޫ.އެސް.އޭ  -2ޖޯން ޗާރލްސް ސީފަރޓް،

ޢަބްދުލް ޙަސީބު މުޙައްމަދު ،ޑޭޒީމާގެ  /ވ.ފުލިދޫ

ޔޫ.އެސް.އޭ
8
9
10

11

12
13
14

15

1153/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ސައިފް އިބްރާހީމް ،މއ.ކޮރެނެޓްޕީކް  /މާލެ

976/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަމްޖަދު ޢަބްދުﷲ ،އަލިވާގެ  /ގއ.ދާންދޫ

2270/Cv-C/2016

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މަޓްސާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1445/Cv-C/2017

11:30

ސާބިތުދަރަނި

ޢަލީ ނަދީމް ،ތިއަރީ  /ޅ.ހިންނަވަރު

1143/Cv-C/2017

12:00

ސާބިތުދަރަނި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ މަސްޢޫދު ،މ.ތުޅާގިރި  /މާލެ

1896/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަލީ ފިރާޤް ،ޗަމަން  /ތ.ހިރިލަންދޫ

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

412/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު މައުސޫމް ،ލިބޯގަސްދޮށުގެ  /ކ.ކާށިދޫ

416/Cv-C/2017

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ،ކިރުދޫނިގެ /
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ،ފަރެސްއަވަށް.އަލްފާ /
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1

1588/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢާއިޝަތު ހަނާ  ،ހ .ރަންކޮކާގެ  /މާލެ

އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1

1480/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

1786/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

އާމިނަތު މަޢީޝާ ،ނިބިލިގާ  /ބ.ފުޅަދޫ

މަރްޔަމް ނާޡިމާ ،ގ.އަންޒާނީގެއާގެ  /މާލެ

 -1ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް ،މ.ދޮންފަނު  /މާލެ،
2

 -2ޢާއިޝަތު ޝާމިލާ ޝަމީމް ،މ.ދޮންފަނު /

ޙަސަން މުޖާޙު ،މއ،ކޮކްނެޓްހައުސް  /މާލެ

މާލެ
3
4
5

6

7
8
9

355/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިމާދު ޔޫސުފް  ،އަންނާރުމާގެ  /ލ.މާމެންދޫ

1189/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބިލްޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

589/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޝަހުދާ ޝާކިރު ،މިންޓް  /ގދ.ތިނަދޫ

ޢަލީ ނަސީމް ،މ.ގްރީންޕީކް  /މާލެ

2259/Cv-C/2016

10:15

ސާބިތު ދަރަނި

ކެއަރ ސޮސައިޓީ

279/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

އާމިނަތު ޙަސަން ،މއ.މެންސަންހައުސް  /މާލެ

އަޙްމަދު ޖިހާދު ޙަސަން ،ނިރޮޅުގެ  /ގދ.ގައްދޫ

2015/Cv-C/2016

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙުސައިން ،މއ.ވިޔަނި  /މާލެ

އަޙްމަދު ވަފާޢު ،މ.ބޮޑުކެކުރިވިލާ  /މާލެ

407/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހީމް ސިރާޖް  ،ރޭއަލިވާގެ  /ސ.ހިތަދޫ

އަޙްމަދު އިލްހާމް ،ރިވިލް  .މިސްކިތްމަގު /
ޏ.ފުވައްމުލައް
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#

10

11

12

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

664/Cv-C/2017

11:15

ސާބިތު ދަރަނި

1110/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

1718/Cv-C/2017

11:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

595/Cv-C/2017

13:00

ސާބިތު ދަރަނި

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

1616/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ

533/Cv-C/2017

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޔުނިވާރސަލް ވެދަރ އެންޑް އޭވިއޭޝަން އިންކް

ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1114/Cv-C/2017

13:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

 .1ފާޠިމަތު ޒުބައިދާ ،ހ.ރެހި  /މާލެ

އިސްމާޢީލް ޒުހުރީ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 5157

 .2އާޞިމާ އަޙްމަދު ،މޭވާގެ  /ކ.ހިންމަފުށި

މާލެ

1109/Cv-C/2017

14:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ނަޝީދާ އިބްރާހީމް ،މއ.ރާރޮހިގެ  /މާލެ

ޖާދުﷲ ސަލީމް ،މ.ވީވަރު  /މާލެ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،ހ .ރެމްސިސް  /މާލެ

އަޙްމަދު ވިޖާން ،ކަދުރުމާގެ  /މާލެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް

 .1މުޙައްމަދު ރަޝީދު ،ރޯލްގެ  /ހއ.ދިއްދޫ

ލިމިޓެޑް

 .2މުޙައްމަދު ނާފިޢު ،ހެޕީހައުސް  /ށ.ފުނަދޫ

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ،ހ.ހުދުފިނިފެންމާގެ
 /މާލެ

އިބްރާހީމް ފައުޒީ ،ވ.މާލޭހިޔާ  /މާލެ

 .1ކިނާނު އިސްމާޢީލް ،ރޯޒްވިލާ  /މާލެ
13

 .2އިބްރާހީމް ހުމާމް ޒާހިރު ،ވިލާ /
ގއ.ކޮލަމާފުށި
 -1އިބްރާހީމް ޙަސަން ،މ.މަޑިތިލަ  /މާލެ

14

 -2އާމިނަތު ބާސިމާ އަޙްމަދުދީދީ ،ގ.ކޫފާ /
މާލެ

15

16

17
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ްދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތ

ްދަޢުވާކުރާފަރާތ

ްބާވަތ

ިގަޑ

ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ

#

ް ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނ
ްހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ
Development Housing)
ީސ.ީޑ.ް އެޗ،(Corporation Limited

ާ ކެލ. ހއ/ ް ރޯސްމީޑ،ުމަރްޔަމް ޢަލީ މަނިކ

ްއެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފ
ްއުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއ

ެ ހުޅުމާލ/  ވަނަ ފްލޯރ03 ބިލްޑިންގ
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