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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 18ޖުލައި  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1
2
3

4

1802/Cv-C/2017

09:45

އެގްރިމެންޓާއި ޚިލާފްވުން

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ(

1806/Cv-C/2017

10:00

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ އަބޫބަކުރު ޙަނީފް މ .ފަންއަރި މއ .ރިންސޯ

ކެޕްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1781/Cv-C/2017

10:30

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙުމަދު މ.އޮކްސިޑެންޓަލްވިލާ

އިބްރާހީމް ނާޡިމް ،ނަޔާ  /ވ.ތިނަދޫ  ،ހ.ރިވޯޑް

1760/Cv-C/2017

10:45

1496/Cv-C/2017

13:30

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
5

ދިވެހި ދައުލަތް )ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި

ރިޒާނާ )ޢަލީ ރިޟާ(

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

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

ޓްރާންސް މޯ ލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ) Trans Maldivian Airways

ލޯމާ މާމިގިލި ރިޒޯޓްސް އެންޑް ސްޕާ ޕވޓ

 (Private Limitedޕީ.އޯ ބޮކްސް / 2023

ލޓޑ މ .ގުލްފާމުގެ

އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
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#

6

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

827/Cv-C/2017

14:15

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް
ތަބީޢަތުގެ ދައުވާ

އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ( ވެލާނާގެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު މ.ދެބަރާޅު  ،މ.މާޑު

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
1

1775/Cv-C/2017

10:00

1779/Cv-C/2017

10:15

1796/Cv-C/2017

10:30

1800/Cv-C/2017

11:00

1803/Cv-C/2017

11:15

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ
2

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޑްރީމްސް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޮފީސް )ދައުލަތް(

މއ.ބައުފަޑީގެ  /މާލެ

މިޓްސް އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް

ކޮމްޕްލީޓް ބިލްޑިންގ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް ގ.ޕްރޮސްޕެކްޓް  /މާލެ

ލިމިޓެޑް ގ.މާޑުމަތީގެ  /މާލެ

އިސްމަޢީލް އަޙްމަދު މަނިކު ގުލްހަޒާރުގެ /

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަން ކަނބުރުގެ /

ރ.އިނގުރައިދޫ

ރ.އިނގުރައިދޫ

ޢަލީ ޞާދިޤް މާކަރީ  /ށ.ފޯކައިދޫ

މުޙައްމަދު ނައުޝާދު އާވެހި  /ހއ.ވަށަފަރު

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
3

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

4

5

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
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#

6

7

8

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

828/Cv-C/2017

11:30

1810/Cv-C/2017

13:15

1769/Cv-C/2017

13:30

1714/Cv-C/2017

13:45

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ(
ސްޕީޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ .ލަ ގްޒަރީހޯމް  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޒުހުދާ ޢަލީ މ .ކެދެރާ  /މާލެ

ޔޫސުފް މާޒިން މ .ލާމިގަސްދޮށުގެ  /މާލެ

އިބްރާހީމް ވަޙީދު ދަފްތަރު 2768

އިމާޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީ.ޖީ.ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

1780/Cv-C/2017

10:00

1647/Cv-C/2017

10:00

1130/Cv-C/2017

10:10

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އޮފީސް

ސެންޓެކްސް ގްރޫޕް ޕވޓ ލިމިޓެޑް ގ.
އުތުރުމާގެ  01ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ރިޟްވާން ޢަބްދުލްކަރީމް ކެލްފޯނިޔާ  /ހއ.
2

3

ރަހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު (C-22/1982

ތަކަންދޫ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A260179:

ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ )ކުރީގެ އެމް.ބީ.ސީ(

ގޯލްގަން ލޭން  /މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހ.

ރޭޑިޔޯ ބިލްޑިންގ )ގްރަންޑް( /މާލެ

ސަކީނާމަންޒި ލް  /މާލެ
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#

4

5

6

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1821/Cv-C/2017

10:20

10:30
1805/Cv-C/2017
10:40
1830/Cv-C/2017

1735/Cv-C/2017

10:50

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު
އުފެދުމުގެ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ހެބިޓެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .މާދޫގެ 05

ޓްރެވެލް ލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވަނަފަންގިފިލާ  /މާ ލެ

މ .ކުރަހާގެ  01ވަނަ ފަންގިފިލާ  /މާލެ

މުޙައްމަދު އަނީސް މ .ސަނީބްރީޒް  9ބީ /

އޭސް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް

އެން.ޕީ.އެޗް އިންވެސްޓް މެންޓް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް ހ .ހާލްހަލަމާ ގެ /މާލެ

ލިމިޓެޑް ހ .މާދޫ  /މާލެ

މަތީނާ ޢަބްދުﷲ ކޮރަލްވިލް CC-I-A

 C77:G77ނާޒިމް މއ .ހިތްތަލަވިލާ
ު
މުޙައްމަދ

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A062665:

 /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1

2

3

949/Cv-C/2017

10:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މޫސާ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 4743

967/Cv-C/2017

11:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

މުޙައްމަދު ސަލީމް ،މ .ޔޯރެންސް  /މާލެ

688/Cv-C/2017

11:30

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

ލިންޑާ ލީ ސިންގަޕޫރ

އިންޓަރ ލޮކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ،ހ.
އެއްގަމުގެ
ހާރޫނު އާދަމް ،ހ .ފަރިހިޔާ ،ފާޠިމަތު އާދަމް
ވައިލެޓްވިލާ  /ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ޢަބްދުއްލަތީފް ޢަލީ ،ދަފްތަރުނަންބަރު / 2081
ހ .ޖަވަފާ  /މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
1

1751/Cv-C/2017

10:15

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

2

3

4

5

1545/Cv-C/2017

9:00

675/Cv-C/2017

9:15

1497/Cv-C/2017

9:30

2553/Cv-C/2016

9:45

1697/Cv-C/2017

10:00

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
ގޯތިގެދޮރުން މިހުންނާއި މުދާ
ނެރުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ހަރީ އެންޑް ކޯ
ހެއިންޒް އެފްރިކާ އެންޑް މިޑިލްއީސްޓް
އެފް.ޒެޑް.އީ
ޕާމްޓްރީ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.
އެންޖެލިކާ/މާލެ

ޤުރައިޝަތު ސާމާ މއ .ނިރޮޅުގެ  /މ .މާލެ

އިލްޔާސް އަލީ )ފިއުލް ލިންކް(
ސ.ހިތަދޫ/ރީލްމަންޒިލް

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ގ .ފެހިކޮކާ
އެޑޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ދޯނިސާރވިސް /ޢަލީ މޫސާ

ނިހާދު މުޙައްމަދު ޢަލީ މއ .ދަނަސް  /މާލެ

އިބްރާހީމް އުމަރު )ވިއްސަ އިންވެސްޓަމްންޓް(
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1095/Cv-C/2017

10:15

1062/Cv-C/2017

10:30

217/Cv-C/2017

10:45

564/Cv-C/2017

11:00

765/Cv-C/2017

13:30

1096/Cv-C/2017

13:45

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން
6

ސްރީމްކޯޓުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ

ޙަސަން ޙަލީމް މއ.ކޮކޯގެ

ޢާއިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒް ހ.ދިލާސާ

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

7

8

ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާ
ނެރުން
އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

ޙަސަން ހުސްނީ މ.ރަތްލިލީވިލާ

ޒުލްފާ ޙުސައިން މ.ރަތްލިލީވިލާ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ފ .ބިލެއްދޫ  /އެވަރ ބްލޫ

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ރ .މާކުރަތު  /އަކްސިއާ

އާޢިޝަތު އަޙްމަދު ޝަކޫރު ހ .ތުވަރު

9

ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާ
ނެރުން

ޢަލީ އާތިފް ހ .ތުވަރު
އައިމިނަތު އަސްރާރް ހ .ތުވަރު
ފާތިމަތު މައިމޫނާ ހ .ތުވަރު

ޝިފާ ޢިބްރާހީމް ޅ .ހިންނަވަރު  /ވެސްޓްހައުސް
ދުލާލް ޙުސައިން  /މ .އުހުދު

ޙައްވާ މުޙައްމަދު ޤާސިމް ހ .ތުވަރު

10

11

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުން

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ދަފްތަރު ނަންބަރު
 / 2874މާލެ
އެން ސީޒް ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް މ .އާދިއްޕަރު  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް މ .ރެވިނަލަ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ނާޒިހު ސ .ހުޅުދޫ  /ފަރިވާގެ
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#

12

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

954/Cv-C/2017

14:00

ބާވަތް
ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާ
ނެރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ޙައްވާ މަނިކެ މ.މިލެޓް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

2

3

4

1465/Cv-C/2017

9:00

1468/Cv-C/2017

9:30

1365,1021/CvC/2017

9:45

1472/Cv-C/2017

10:00

1501/Cv-C/2017

10:30

948/Cv-C/2017

11:00

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މ .ހަނދުވަރީވާދީ އެވެކިޔާ ގޯތިން
ލިބިފައިވާ ބައި އައްޔަންކުރުން.
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް

5

6

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
ހ .ރެދަން އެވެކިޔާ ގޯތި
ބައިކުރުން  /ޢައްޔަންކުރުން

ޢަލީ މޫސާ ހއ .އިހަވަންދޫ  /ދަނބުގެ ގ.
ސޭލިއަންޓް

މުޙައްމަދު ނަސީމް މ .މޫންބީމްސް  /މާލެ،

ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަލީ މ .އަރީޖް ،މއ.

މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް ށ .ކޮމަންޑޫ  /ރަން ކޮކާގެ،

ފީރޯޒްވާދީ  /މާލެ،

ހ .ފޮއްދޫގެ  /މާލެ،

-

ހަސީނާ އިސްމާޢީލް މ .ހައިކަލް  /މާލެ

މުޖުތަބާ އަޙްމަދު ވަޙީދު މ .ކުރިނބީލޮޖް /

އިސްޙާޤް ޞިއްދީޤް ޢަބޫބަކުރު މއ .ކުދިމަގޫގެ /

މާލެ،

މާލެ،

މުޙައްމަދު ރިޟްވާން މއ .ތަބައްގެ  /މާލެ،

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް ހ .ރެދަން

ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްސަމަދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު
) 5378މއ .ތަބައްގެ(  /މާލެ
 -1ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް ހ .ރެދަން -2
ފާޠިމަތު ސާދުނާ ހ .ރެދަން
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#

7

8

9

10

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

956/Cv-C/2017

13:30

1042/Cv-C/2017

14:00

2292/Cv-C/2016

14:30

ބާވަތް
އެއްބަވުމާއިމެދު ޚިލާފް އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުން.
ގ .ސެލިއެންޓް އެވެކިޔާ ގޯތި

930/Cv-C/2017

ބިންއައްޔަންކުރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ވެލާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އުނިޔާ ބިލްޑިންގ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އެސިއަން ޑެވެލޮޕާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާމިނަތު ރިޟާ ހ .އައްޑޫގެ  /މާލެ،

ޢަލީ ޝަހީމް މ .ގްރީންނައިޓް  /މާލެ،

މުޙައްމަދު ޝާހިދު ގ .ޔޫލިއަން  /މާލެ،

ސައިފް އިބްރާހީމް މއ .ކޮރޮނެޓް  /މާލެ،

-

ފާޠިމަތު ސަޖުނާ ގ .ސޭލިއެންޓް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1

2

3

2367Cv-C/2016

10:30

391/Cv-C/2017

11:00

2564/Cv-C/2016

11:30

ފައިސާހޯދުން
ޢުމްރަނީ މަސައްކަތަށް ބަދަލު
ދިނުން
މ .ހަރިޔާނާގެ ގެއަށް ވަނުމަށް
އޮންނަ ގޯޅިގަނޑަކީ އެގޯތީގެ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮ ތޯރިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ )ދިވެހި ދައުލަތް(

ޕްރިވިލެޖް ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނޫމާން ޖައުފަރު ހ .ދަކަދާމާ ހ .އަރުބަ

އަޖުވާދު މުޙައްމަދު ދީދީ މ .ކުޑަނެވިގެ /

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

މާލެ

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި
ދިނުން
ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1
2

1260/Cv-C/2017

9:30

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

1024/Cv-C/2017

9:45

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

1544/Cv-C/2017

10:00

1050/Cv-C/2017

10:15

1193/Cv-C/2017

14:00

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
3

4

5

ޠަބީޢަތުގެ މަ އްސަލަ

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މަ އްސަލަ

ޔޮޓް ޓްއަރސް މޯލްޑިވްސް  .ޕވޓ .ލޓޑ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ޢާފިޔާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ހ .ބެނެޓީ  /މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

)މއ .ދަހަރާގެ  /މާލެ (

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މުޙައްމަދު މުޢާޒު މ .ޝަބީނާ  /މާލެ،

ނޭޝަނަލް ޑްރަޤް އޭޖެންސީ )ދިވެހި ދައުލަތް(

ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

އެގްޒޮޓިކް ފްރޮޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1

2530/Cv-C/2016

9:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ފުޑީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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#

2

3

4

5

6

7

8

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

268/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

1107/Cv-C/2017

9:45

ސާބިތުދަރަނި

1310/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

370/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

1101/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތުދަރަނި

1312/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

189/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

778/Cv-C/2016

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އަޙްމަދު ޝަރީފް ،ވ.ބީޗްވިލާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ،ގ.ނިވްޝާރާޒް  /މާލެ

އިބްރާހީމް ޚަލީލް އަބޫބަކުރު ،ނޫކޮކާގެ /
ހއ.އުލިގަން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް
ޙުސައިން ޝާމް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 6702

ރަސްލާން އަދީލް ޖަލީލް ،ގ.ފަހިވާގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޙައިދަރު ،ބަހާރުގެ  /ހއ.ތުރާކުނު

ޓޭންގީ ގްލޯ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާމިނަތުދީދީ ،މ.އަނބުމާގެ  /މާލެ

މާލެ
މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 1393
މާލެ
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް -02
 / 133-2ހުޅުމާލެ
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ،ހުޅުމާލެ / 10103
ހުޅުމާލެ

އަޙްމަދު ނާފިޢު ،ސްޓެއްލާ  /އދ.އޮމަދޫ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،މ.ލޯކުރި  /މާލެ

އިސްމާޢީލްފުޅު ،ހ.ކަފުރުތޮޅިގެ  /މާލެ
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#

10

11

12
13

14

15
16
17

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

780/Cv-C/2017

11:30

ސާބިތުދަރަނި

1758/Cv-C/2017

11:30

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އަޖާޒް ފިއުލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު ،ގާޑަން  /ސ.ހުޅުދޫ

އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އެޗް.އެމް.ލޫ.ލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

617/Cv-C/2017

11:45

ސާބިތުދަރަނި

އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން ،މ.މުލައްމާގެ  /މާލެ

ޢަލީ ނަޒީ ރު ،ކިނާރާ  /ރ.އަލިފުށި

1569/Cv-C/2017

12:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަފްޞަލް ޙުސައިން ،ހ.ހުދަންބަރުގެ  /މާލެ

1570/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1491/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޝަހީމް ސުލައިމާން ،ޗަބޭލީގެ  /ތ.ގުރައިދޫ

464/Cv-C/2017

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޙަސަން ޢާޠިފް ،މ.ފެހިވިނަ  /މާލެ

ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

958/Cv-C/2017

13:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ،ޝަރުތު  /ބ.ތުޅާދޫ

ޕްރޮޕް ޕްރައި ވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އަޝްވާޤް އިސްމާޢީލް ،މ.ޕެނަމާވިލާ /
މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1

1389/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރޒް ޕްރައިވެޓް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް
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#

2

3

4

5
6
7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1399/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1588/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

2629/Cv-C/2016

10:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އެލް އެންޑް އެސް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

ޢާއިޝަތު ހަނާ  ،ހ .ރަންކޮކާގެ  /މާލެ

އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ރެސިޕްރޮކަލް ޑައިރެކްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1946/Cv-C/2016

11:00

ސާބިތު ދަރަނި

މުޙައްމަދު ޒަކީ ،އަލިވާގެ  /ތ.ތިމަރަފުށި

ޖަވާޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

605/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ލެޝާ ކާގޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަރެއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

312/Cv-C/2017

11:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން
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