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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 20ޖޫން  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

1156/Cv-C/2017

10:00

1589/Cv-C/2017

10:15

1362/Cv-C/2017

10:30

1666/Cv-C/2017

10:45

1685/Cv-C/2017

12:30

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
2

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

3

4

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

5

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ ނަގިލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދައުލަތު އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އަޙުމަދު އަޙުސަން ހ.ބޯލްސަމްވިލާ
ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

މައްސަލަ

ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

ޝުކޫރު މުޙައްމަދު ،ދިލްބަހާރުގެ  /ގދ.ފިޔޯރީ،

ޤާސިމް އަލީ  ،ގ.މެރޫނާގެ

ލިމިޓެޑް

އެމްއާރުއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ

ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރ(

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1679/Cv-C/2017

12:45

1682/Cv-C/2017

13:00

1322/Cv-C/2017

13:15

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޝަޚްސިއްޔަތު
6

ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ

އޯރކާ ޑައިވް ކްލަބް )އިންޑިޔާ(

މައްސަލަ

7

8

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ

ރަހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް އާމިރު ދަފްތަރު ނަންބަރު 1709
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޕޮސެއިޑޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
މުޙައްމަދު ހާދީ ،ސަރިންދާގެ/ސ.ހިތަދޫ

މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ،ޖޭމުގެ/ށ.މަރޮށި
މ.ވެސްޓްބީޗްއާގެ
ޢަލީ ނިޝާމް ބިނީމާގެ ނ .ވެލިދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2

3

1684/Cv-C/2017

10:10

1681/Cv-C/2017

10:20

1662/Cv-C/2017

10:30

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

ވަކީލު ޗެމްބާރސް އެލް.އެލް.ޕީ މ .ކޮރަލްވުޑް

އަޙްމަދު ޒަބީން ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 2300މާލެ

 /މާލެ )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(P-0008:

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A01158:

ސަޢީދު މޫސާ ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 3831މާލެ
)އައިޑީކާޑު ނަން ބަރު(A033769:

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

އަމިރަލް ޓުއަރސް އެންޑް ޓްރެވަލް ކޯ ޒަހްރާން

އަގުހޯދުން

ޕްލާޒާ  /ޖޯޑަން )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(3882:

ކަނިފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ރިލެކްސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުC-:
(0240/2011
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#

4

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1669/Cv-C/2017

10:40

1672/Cv-C/2017

10:50

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުން

1650/Cv-C/2017

11:00

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

1647/Cv-C/2017

11:10

ރަހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބާވަތް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މ .އެލިއާ ބިލްޑިންގ )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
(C-270/2001
އިބްރާހީމް ރަޝީދު އައިސްކްރީމްގެ  /ޏ.
ފުވައްމުލައް )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A283119:

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢާއިޝަތު ނަޒުމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް މއ .ހިތްތަލަވިލާ
 /މާލެ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A350261:
އަސްމާ ޚާޠޫން ސިއޮހަރާ  /އުއްތަރުޕްރަދޭޝް
ބިޖްނޯރ  /އިންޑިޔާ )އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު(1/2008/5239:
ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު ކާނޭޝަންމާގެ  /ހއ.

6

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ހޯރަފުށި )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A116066:

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު (C-22/1982

އަޙްމަދު އަސްލަމް ޖައްވުގެ  /ހއ .ހޯރަފުށި
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A262649:

7

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ރިޟްވާން ޢަ ބްދުލްކަރީމް ކެލްފޯނިޔާ  /ހއ.

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު (C-22/1982

ތަކަންދޫ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A260179:

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1

93/Cv-C/2017

10:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ގްރީން ބޮކްސް ޕވޓ ލޓޑ ،ހ .ގަދަމޫ

ސަޕްލައި ސުއިޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

ބިލްޑިންގ

ލިމިޓެޑް
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#

2

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

73/Cv-C/2017

11:00

1059/Cv-C/2017

11:30

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމުގެ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޢަލީ އަބޫބަކުރު ،ދަފްތަރު  ،4001މުޙައްމަދު
ޖަވާދު ،ބ .އޭދަފުށި  /މާބޭރު

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުސްޠަފާ މުޙައްމަދު ،ގދ .ތިނަދޫ  /ދިހަރޭގެ

ޖެނެރަލް އޮވަ ސީސް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ
3

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ޢަލީ މުފީދު ހ .ވައްތީނިގެ،
އަޙްމަދު ޙުސައިން ހ .މިއުރެކްސް ،މުޙައްމަދު
ރަޝީދު މ .ތްރީބާރޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

2

3

1177/Cv-C/2017

10:45

2439/Cv-C/2016

11:00

1136/Cv-C/2016

11:15

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް

އަޙްމަދު ރަޝާދު މ .މާހަރާ  /މާލެ،

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރިޝްވާ އެން ޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ) State
،(Company Limited Electric
ސްޓެލްކޯ ބިލްޑިންގ  /މާލެ

ސީ.އެ ން.ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕވޓ ލޓޑ ހ.
މީރުބަހުރުގެ ފަންގިފިލާ 2
ޔޫސުފް ޢަލީ

ލ .މާމެންދޫ /

ފަތިސްހަނދުވަރުގެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1

518/Cv-C/2017

10:15

މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުން

1044/Cv-C/2017

10:30

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

871/Cv-C/2017

10:45

2578/Cv-C/2016

11:00

2423/Cv-C/2016

13:15

2437/Cv-C/2016

13:30

2

3

4

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

އަޙްމަދު ރަޝާދު ރ .މީދޫ  /އަލްފާ )މއ.މާހަރާ/

ލިމިޓެޑް

މާލެ(

އިބްރާހީމް ޙަސީސް ހ.ކުޑަފަރީގެ

މުޙައްމަދު އިނާން ޙުސައިން މަނިކު

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
މުޙައްމަދު އަޙުމަދުދީދީ މ.ވާދީރޯސް

ލިމިޓެޑް

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

އައިޑިއަލް ބޯޓް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެދި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ޙުސައިން މާހިރު ރާސްތާ ރ .އިންނަމާދޫ

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން
5

ނުވަތަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން މއ.
ކިނބިގަސްދޮށުގެ  /މާލެ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން
6

ނުވަތަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ

އާމިނަތު ނާދިރާ ގ .ޒަމާނީ ގުލްޝަން

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1

993/Cv-C/2017

10:30

2080/Cv-C/2016

10:30

1879/Cv-C/2016

11:00

2635/Cv-C/2016

11:30

2340/Cv-C/2016

11:45

956/Cv-C/2017

13:00

88/Cv-C/2017

13:30

2

3

4

5

6

7

ބާވަތް
އަހުލިއްޔަތު ނުލިބޭ މީހުން ހިމެނޭ
މުދާ ރަހުނުކުރުން
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިންމާއިބެހޭ މައްސަލަ

މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުން.

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ޢަބްދުﷲ ނާޝިޠު މ .ނިޔަދުރު  /މާލެ،
މޫސާ ނަޢީމް މ .އީސްޓްކޯނަރ  /މާލެ،

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސޮނީ

ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް

ބިލްޑިންގ ،ރާއްޖެ ޗެމްބަރސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ދޮރުގެ  /މާލެ،

އަޙްމަދު ނަޖާޙް ޝަބްނަމީގެ ހުޅުމާލެ ގޯތި

ކްރޮސްޕޯލް ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑމ .ފިލާ

ނަންބަރ  / G-97-02މާލެ

ބިލްޑިންގ  /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މާމިގިލި

އެއްބަވުމާއިމެދު ޚިލާފް އުފެދިގެން

ވެލާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ހ .ސީޑަސްޓް  /މާލެ،

ޢަބްދުލްހަންނާން އިބްރާހީމް އިޓަލީ  /އދ.

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ރީތިރަށް ރިސޯޓް ޕވޓ ލޓޑ

އެސިއަން ޑެވެލޮޕާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އުނިޔާ ބިލްޑިންގ
ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ގަދަމޫ

ވިއްސަ އިންވެސްޓްމަންޓް ހ .ކޮކްނަޓްވިލާ /

ބިލްޑިންގ  /މާލެ،

މާލެ،

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1

1298/Cv-C/2017

10:30

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

އަދާލަތު ޕާޓީ ފުލިދޫގެ  /މާލެ،

1367/Cv-C/2017

10:45

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

އަދާލަތު ޕާޓީ ފުލިދޫގެ  /މާލެ،

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ޕޯޓްސްކޮމްޕްލެކްސް  /މާލެ

1260/Cv-C/2017

11:00

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

ޔޮޓް ޓްއަރސް މޯލްޑިވްސް  .ޕވޓ .ލޓޑ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

2
3

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ދިވެހި ދައުލަތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2
3
4
5
6

7

8

1390/Cv-C/2017

10:00

ސާބިތުދަރަނި

ކޯ ލޯޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބުޚާރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1391/Cv-C/2017

10:15

ސާބިތުދަރަނި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ހަމިއްޔާ ޢަލީ ،ޕިންކްރޯސް  /މާލެ

1423/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތުދަރަނި

އެމިސްޑެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގުޑް ޓްރެވަލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1481/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ފާތިޙް އިސްމާޢީލް ،ގ.ދިލްފިޒާގެ  /މާލެ

1482/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ވަޙީދު ،ހ.ސަންނައިޓް  /މާލެ

1483/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ރިޝާން ،ވައިޖެހޭގެ  /ފ.ނިލަންދޫ

1559/Cv-C/2017

13:00

ސާބިތުދަރަނި

1556/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

މުޙައްމަދު އަނީސް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 4800
މާލެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ،މއ.ޖަނބުރޯލްގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ރިޔާޙް ،މިނާ  /ހއ.ހޯރަފުށި
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#

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1555/Cv-C/2017

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އާމިނަތު ޝިފާޒާ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 10400
މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1
2

3

4

5

6

1454/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1476/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1477/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1478/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1479/Cv-C/2017

11:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1526/Cv-C/2017

12:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ހެއިންޒް އެފްރިކާ އެންޑް މިޑްލް އީސްޓް
އެފް.ޒެޑް.އީ

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީޕްރިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ސާޢިދު ޢަލީ  ،ދިލްޚިސީ  /ހއ .ކެލާ
އެޑޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ސިނާން  ،ހަވީރީފިނި  /ރ.
އިންނަމާދޫ

ސްކައި ޓްއަރސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޖަވާޒް ކޮންށްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ނިއު އެލައިޑް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް

އޮސްޓަން އެކްސްޕރެސް ލައިން ޢަބްދުލް މަޖީދު

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަލީ  ،މ .ބިންއުނިމާގެ  /މާލެ
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#
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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1567/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އެކްސްޕާރޓް މޯޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ އަނީސް  ،ދީފުރަމްގެ  /ތ .އޮމަދޫ

ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނ ް
ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
1

90/Cv-C-HD/2016

11:00

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވެގެން
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެއް

މަރިޔަމް ޢަލީ މަނިކު ރޯސްމީޑް/ހއ.ކެލާ

)Development Housing

)ހުޅުމާލެ ލޮޓްނަންބަރު(10129 :

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