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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 23އެޕްރީލު  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
1

959/Cv-C/2017

9:45

830/Cv-C/2017

10:00

1140/Cv-C/2017

10:10

1087/Cv-C/2017

10:15

1118/Cv-C/2017

10:30

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ޢަލީމަނިކުފާނު ރިވަރުގެ ސ .ހިތަދޫ

ނަވާޒް މުޙައްމަދު މއ .އަމީނީވިލާ

މައްސަލަ
2

3

4

5

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ތަބީޢަތުގެ ދައުވާ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ސަރވިސް(

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އުސޭދު ހަނީފު ،އަނބުގަސްދޮށުގެ  /ސ.ފޭދޫ
މ.ދިލާސާވިލާ
ޝަރު ލޯންޗް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
ނަޝިދާ ޢަލީ ،މ.ފެހިގެ ،ހުދާ މުޙައްމަދު،
ހ.ހުދުވެޔޮ
ރިމްޒާދު ސިދުޤީ މއ.ދިލްމާ ،ފާޠިމަތު ފަޒްނާ
ޢަފީފް  ،މާޖެހިގެ/ޅ.ކުރެންދޫ

ޙުސައިން ސިރާޖް ،ހިޔަލީބާޢު  /ހއ.

އަޙުމަދު ޒުހައިރު ،ކޮރަލް ވިލް ،C2-3C

އިހަވަންދޫ

ނޫވިލް/ކ.މާފުށި
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1100/Cv-C/2017

10:45

1080/Cv-C/2017

13:30

1026/Cv-C/2017

13:45

1125/Cv-C/2017

14:00

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
6

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

އައިލެންޑްމާރކް ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ،މ.ގުލްފާމްގެ  /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
7

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

އޮސްމޯސިސް އޭޝިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާޔާފުށި ރިސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

8

9

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އުސްމާން ހަފީޒް ،މުޝްތަރީގެ  /ހއ.ދިއްދޫ

އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ،06-2-69
އިބްރާހީމް އަކްބަރު ލައިނޫފަރުގެ  /ސ.މަރަދޫ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕަބް ލިކް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

2

997/Cv-C/2017

9:15

933/Cv-C/2017

9:30

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

 -1ޚޫރުޝީދު ތަޢުފީޤް ދަފްތަރު ނަންބަރ
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 / 6895މާލެ

 -2އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހ.

ފެވަރިޓް ވިލާ  /މާލެ
ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 .1ޝާފިއު ރަޝީދު އާހިޔާ  /ލ .މާބައިދޫ
 .2ޙާރިޘް ރަޝީދު އާހިޔާ  /ލ .މާބައިދޫ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
10:20

1
939/Cv-C/2017
1009/Cv-C/2017

10:40

2

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުމުގެ
މައްސަލަ

އާމިރާ އާދަމް )ޕްލޮޓް އިންވެސްޓްމަންޓް(
ފާޠިމަތު މަހާރަތު އުޘްމާން ހ .ސިރީ  /މާލެ

އަލްފެސްކޯ  /ކ .ވިލިނނގިލި

އަޙްމަދު އަސްލަމް ސ .ހުޅުދޫ /

މަރްޔަމް ރަޝީދާ ދަފްތަރު ނަންބަރު / 3187

ހުދުފިނިފެންމާގެ

މާލެ

މަރްޔަމް ޝަފީޤާ އެދުރުގެ  /ގދ .ނިލަންދޫ
3

4

1094/Cv-C/2017

11:00

1063/Cv-C/2017

11:20

924/Cv-C/2017

11:30

ބިމާއި ޢިމާރާތްކުއްޔަށްދިނުން

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

)):A102049އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

ޢުޥްމާން އާދަމް މ .ޖަވާހިރުގެ  /މާލެ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A039288:

ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް( ހ .ވެލާނާގެ 06
ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ

މެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-526/2011:
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙުސައިން ސައިމާގެ  /ހދ.

5

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރަޖިސްޓްރީ
ނަންބަރު(C22/1982:

ނެއްލައިދޫ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A024927:
ސަމިއްޔާ އަޙްމަދު ވިންޑްމާގެ  /ހދ .ނެއްލައިދޫ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A094333:
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1051/Cv-C/2017

11:40

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢަލީ ޙުސައިން ދިލާސާގެ  /ހދ .ނެއްލައިދޫ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A120354:

6

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މއްސަލަ

އަހްމަދު ޙުސައިން ދަފްތަރު  / 3840މާލެ

ނަޝީދާ ޢަބްދުﷲ ދަފްތަރު ރސ  / 8843މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1
2

3

95/Cv-C/2017

10:30

73/Cv-C/2017

11:00

486/Cv-C/2017

11:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ނުއުމާން ޖައުފަރު ،ހ .ދަނކަދާމާ  /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ

ޢަލީ އަބޫބަކުރު ،ދަފްތަރު  ،4001މުޙައްމަދު

އަގު ހޯދުމުގެ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު

ޖަވާދު ،ބ .އޭދަފުށި  /މާބޭރު
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ރޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެންސަފަޔާ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޕޓލޑ
މުސްޠަފާ މުޙައްމަދު ،ގދ .ތިނަދޫ  /ދިހަރޭގެ

ސަޢީދު ޢަބްދުﷲ .ދެރަހަ  /މީދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
ނިޒާރްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ޙަސަން ނިޒާރު
1

511/Cv-C/2017

10:45

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

ތ .ވިލުފުށި  /ފީރޯޒުގެ ،ލުވައިސް ޙަސަން މއ.
އޯސިސްވިލާ  /މާލެ ،މުޙައްމަދު ޔާސިރު

ހ.

މިނީގާރޑެން  /މާލެ،
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#

2

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1566/Cv-C/2016

11:00

1348/Cv-C/2016

11:15

2393/Cv-C/2016

11:30

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޢަބްދުލްޙަމީދު ސަޢީދު

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޕެރިސް  /ރ.

މަޑުއްވަރީ

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ
3

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ) Male' Water and
(Company Limited Sewerage
ފެންބިލްޑިންގ  5ވަނަ ފަންގިފިލ

4

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ޒިއާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގްލޯބަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )Global Projects
Development Company Private
 ،(Limitedގްލޯބަލް ޕްލާޒާ  01ވަނަ ފްލޯރ /
މާލެ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް

ޙަސަން ޝަރީފް ސޯސަންގެ ލ .މާބައި ދޫ ގ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ސިފަ

އައިމާ ބިލްޑިންގ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
1

563/Cv-C/2017

10:30

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ޕިންކް ރެންޓަލްސް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ކެރަމާގެ /
ރ.ކަނދޮޅުދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

564/Cv-C/2017

9:00

ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާ
ނެރުން

އާޢިޝަތު އަޙްމަދު ޝަކޫރު ހ .ތުވަރު
ޢަލީ އާތިފް ހ .ތުވަރު

ޝިފާ ޢިބްރާހީމް ޅ .ހިންނަވަރު  /ވެސްޓްހައުސް

އައިމިނަތު އަސްރާރް ހ .ތުވަރު

ދުލާލް ޙުސައިން  /މ .އުހުދު
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

325/Cv-C/2017

9:30

434/Cv-C/2017

9:45

651/Cv-C/2017

10:00

2578/Cv-C/2016

10:15

218/Cv-C/2017

10:30

546/Cv-C/2017

10:45

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ފާތިމަތު މައިމޫނާ ހ .ތުވަރު
ޙައްވާ މުޙައްމަދު ޤާސިމް ހ .ތުވަރު
2

3

4

5

6

7

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ،ޙިދުމަތުގެ

ލޯލައިން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ.

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް  /މޯލްޑިވްސް

އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ބްލޫފްލާވަރ

އިންފްލައިޓް ކޭޓްރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުން

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ،ޙިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ފިނޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ތުނިޔަ ބިލްޑިންގ
 /މާލެ

އޭބީސީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނިހާދު މުޙައްމަދު މއ .ދަނަސް  /މާލެ

އަޙްމަދު ސަޢީދު ހޯދަޑު ،ދިރޭލާ ލުގެ  /ޏ.
ފުވައްމުލައް

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

އައިޑިއަލް ބޯ ޓް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެދި

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ޙުސައިން މާހިރު ރާސްތާ ރ .އިންނަމާދޫ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުން

ޑެއިޖް ޕވޓ ލޓޑ

މާކެޓީއާރސް ޕވޓ ލޓޑ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުން

ޔުނިވާސަލް އެންޓަރ ޕްރައިޒަސް ޕވޓ ލޓޑ

އޮއޭސިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
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#

8

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2519/Cv-C/2016

11:00

2383/Cv-C/2016

14:00

ބާވަތް
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފް އުފެދިގެން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
އަހުމަދު ޢަބްދުﷲ ގ.ވަރަޕެލަސް ،ޒުލްފާ އާދަމް
ގ.ވަރަޕެލަސް
އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ
)ހ.ތުނިޔަ/މާލެ(

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ރޯޒީބޭންކް/ނ.ހޮޅުދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ހ.ވެލާނާބިލްޑިންގ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

645/Cv-C/2017

9:00

873/Cv-C/2017

9:30

835/Cv-C/2016

10:00

1800/Cv-C/2016

10:30

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

2

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

3

4

ފައިސާ ހޯދުން

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިންމާއިބެހޭ މައްސަލަ

އާމިރު ޙަސަން މއ .ނައިޓްވިލާ  /މާލެ
މަލްޓި ގްލޯބަލް އޭވިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ .ރަންގޯނބިލި

ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މއ .މެރީވެދަރ  /މާލެ،

މަރްޔަމް ރަޝީދާ ހ .ސީޑަސްޓް  /މާލެ،

ސާރިމާ ވާފިރު މުރިނގު  /ރ .ރަސްމާދޫ

އެލައިޑް ސީފުޑް ޕވޓ ލޓޑ ހ .ފެންމުލި

ސެކުއަރބޭގް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޫސާ ނަޢީމް މ .އިސްޓްކޯނަރ  /މާލެ،
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#

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2517/Cv-C/2016

11:00

102/Cv-C/2017

13:30

1042/Cv-C/2017

14:00

437/Cv-C/2017

14:30

ބާވަތް
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޙުސައިން ޞަބާޙް ގ .ޕާކަރުހައުސް  /މާލެ

އަޙްމަދު ނިސްރީން ކަންމަތީގެ ބ .ގޮއިދޫ  /މާލެ

 .1ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ
 .2ގްލޯރިއަސް ޓްރޭޑިންގ އެންޑް
ޝިޕިންގކޮމްޕަނީ ޕވޓ ލޓޑ  .3ޢަބްދުﷲ
6

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

އަޙްމަދު މަނިކު މއ .ޕެއާރސް  /މާލެ

އާރިފް މއ .އެވަރގްލޯރީ  /މާލެ  .4އަލީފާ
އަޙްމަދު މ .ހަވީރީނާޒް  /މާލެ  .5މުޙައްމަދު
ފަރުހާދު ހ .ނާގޫރުގެ  /މާލެ  .6އާމިނަތު
ފިއުނާ ހ .ނާގޫރުގެ  /މާލެ

7

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އާމިނަތު ރިޟާ ހ .އައްޑޫގެ  /މާލެ،

ޢަލީ ޝަހީމް މ .ގްރީންނައިޓް  /މާލެ،

 -1އާދަމް އިމްޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޑާފްސްޓޯރް -2 ،އާދަމް އަބޫބަކުރު ތ .ތިރަރަފުށި
8

ރަހުނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ،

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ހ .އާގެ،

 /ޝާކް -3 ،ޝާއިރާ ޢަލީ ދަފްތަރު ނަންބަރު

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު  /މާލެ،

އާރް.އެސް -4 ،8969ފާޠިމަރު ފާތިނާ ހ.
ހޮޅުކޮށީއާގެ  /މާލެ -5 ،މަލިކު އާދަމް ތ.
ތިރަފުށި  /ޝާކް
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1

210/Cv-C/2017

10:30

1312/Cv-C/2016

11:00

482/Cv-C/2016

11:45

ވަޒީފާ ޢިޔާދަކުރުމަށް
މުދާ ގެންގުޅުމާއި މުޢަމަލާތް

2

ކުުރމުގެ ޙައްޤު އަދި ހިޔާވަހިކަމުގެ
ހައްޤު ހޯދުމަށް އެދި

3

ބޯހިޔަވަހިކަމުގެ ޙައްޤުހޯދުން

ޢަބްދުއްރަޢޫފް ޔޫސުފް

ދިލްބަހާރުގެ  /ލ.

ގަން
ޢާރިފާ އިބްރާހީމް މޯނިންގވިލާ  /ދ.
ކުޑަހުވަދޫ

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މ .ކެލްން  /މާލެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

723/Cv-C/2017

9:45

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

އިބްރާހީމް ޙަމީދު ހ .ޓިވެގާލައިޓް  /މާލެ

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2

901/Cv-C/2017

9:45

ސާބިތުދަރަނި

602/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ

 -1އިބްރާހީމް އާސިމް ،ސާމު  /ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -2އިބްރާހީމް އަރީފް ،އިއާޒް  /ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ސެކުއަރ ރެޕް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޒަޢީމް ،ނަސީމީވިލާ  /ގއ.ދާންދޫ

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

3

4

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

603/Cv-C/2017

10:00

ސާބިތުދަރަނި

499/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތުދަރަނި

2637/Cv-C/2016

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ސެކުއަރ ރެޕް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 -1މުޙައްމަދު ޒަޢީމް ،ނަސީމީވިލާ  /ގއ.ދާންދޫ
 -2ޢަލީ ޝާހީން ،މ.ގްރީންލައިޓް  /މާލެ

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ،ބޮޑުކާށިގެ /

ލިމިޓެޑް

ރ.އިނގުރައިދޫ

ޢަބްދުﷲ ޚުޝާމް ޢަލީ މ .ކަފިޔާވިލު  /މާލެ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހ .ޝޭޑީވިލާ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1
2

3

4
5

6

1041/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތިލަޕިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1020/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

އަޙްމަދު ފަތުޙީ  ،ސިލްވަރ  /ގދ .ތިނަދޫ

683/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

1692/Cv-C/2016

11:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ

ފުނައްޑޫ ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

527/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ވެލް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1245/Cv-C/2016

11:30

ސާބިތު ދަރަނި

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -1އިބްރާހީމްދީދީ ،ކަނޑުއޮޅި  /ސ.ހިތަދޫ
 -2ޢަލިދީދީ ،ސަންޝައިން  /ސ.ހިތަދޫ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ،ބޮޑުކާށިގެ  /ރ.
އިނގުރައިދޫ

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 ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1

2

3

4

5

6

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް

885/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

420/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

886/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ވައިޓް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

533/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޔުނިވާރސަލް ވެދަރ އެންޑް އޭވިއޭޝަން އިންކް

190/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ކެއަރ ސޮސައިޓީ

1075/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ލިމިޓެޑް

ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙީމް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 6735
 /މާލެ

 -1މުޙައްމަދު ނާޝިދު ،ސަބުދެލިމާގެ /
ތ.ވިލުފުށި

 -2އިބްރާހީމް ޢަފީފް،

ގުލްބަކާގެ  /ގދ.ހޯޑެއްދޫ
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ،ގ.ފްލާވަރ ސްވީޓް  /މާލެ
ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު ޝިހާމް )ފުލީ އިކުއިޕްޑް މޯލްޑިވްސް
އިންވެސްޓްމަންޓް(

ޖައުފަރު ރަޝީދު ،ގ.ލެމިނަ  /މާލެ

ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނ ް
1

90/Cv-C-HD/2016

11:00

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވެގެން
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެއް

މަރިޔަމް ޢަލީ މަނިކު ރޯސްމީޑް/ހއ.ކެލާ

ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

)ހުޅުމާލެ ލޮޓްނަންބަރު(10129 :

)Development Housing
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ްދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތ

ް ދަޢުވާކުރާފަރާތ

ްބާވަތ

ިގަޑ

ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ

ާއިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢްވ

11:30

34/Cv-C-HD/2017

#

ީސ.ީޑ.ް އެޗ،(Corporation Limited
ެ ހުޅުމާލ/  ވަނަ ފްލޯރ03 ބިލްޑިންގ
ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ

C-6-4C ްމުޙައްމަދު ރަޝާދު ހުޅުމާލެ ފްލެޓ
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2

