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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 11ޖަނަވަރީ  2018ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

3099/Cv-C/2017

09:55

3259/Cv-C/2017

10:00

3263/Cv-C/2017

10:10

2613/Cv-C/2017

10:15

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޢަލީ ނަޖަފް ހދ .ކުޅުދުއްފުށި މ1- .

)(Alia Investments Private Limited

މަލުތެރޭގެ  -2ޙުސައިން ޢަލީ ނަޖަފް ހދ.

މ .އެލިއާ ބިލްޑިންގ

ކުޅުދުއްފުށި

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(
2

3

4

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

) Maldives Inland Revenue
 (Authority) (MIRAޓ-ބިލްޑިންގ  /މާލެ
ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ހ .ވެލާނާގެ

ކޭ.އޭ.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.
މަދަރުސާދޮށުގެ

އާދަމް އަބޫބަ ކުރު ރޯޒަރީ ނ .މިލަދޫ

ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ޢަބްދުލްކަރީމް އިބްރާހީމް ،ސިކޯހައުސް /

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ(

ހއ.ބާރަށް
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#

5

6

7

8

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3215/Cv-C/2017

13:50

ޕާރޗޭސް /ފައިނޭންސް ލީސިންގ

3058/Cv-C/2017

14:00

ފައިސާހޯދުން

2729/Cv-C/2017

14:05

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

2616/Cv-C/2017

14:10

2878/Cv-C/2017

14:15

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ރިޔާޟް ލަކަނޫގެ ޏ1- .
އަޙްމަދު ސަނީހު

-ފުވައްމުލައް ބްލޫސަމް 2

ރުއްކުރި ގއ .ގެމަނަފުށި މއ .ފެއަރީވިލާ

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ

އަޙްމަދު ހުޒާމަތު މޫސާ ބ.ތުޅާދޫ /

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަނޑިރަތްމާގެ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

އަހްމަދު ވަހީދު )ނިޔާވެފައި(

ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރޒް ޕްރައިވެޓް
ޠަބީޢަތުގެ ދަ ޢުވާ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ވަސީމް ،ބާރޑްވިލާ  /ރ.ކަނދޮޅުދޫ

ސިލްވަރ ސަންޝައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

3525/Cv-C/2017

10:00

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް(
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ނާޒިމް މ .އޯކިޑްވިލާ  /މާލެ
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#

2

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

3479/Cv-C/2017

10:15

3480/Cv-C/2017

10:30

3523/Cv-C/2017

10:45

3512/Cv-C/2017

11:15

ބާވަތް

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ.

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދި ގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަށް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 -1ފާޠިމަތު ސަމީރާ މ.މޫސުމްބަހާރު  /މާލެ

މުޙައްމަދު އިނާނު ނޫކޮކާގެ  /ގއ.ގެމަނަފުށި

 -2މުޙައްމަދު ސަމީރު މ.މޫސުމްބަހާރު  /މާލެ
 -3މުޙައްމަދު ނަޡީމު މ.އަރީޖު  /މާލެ

ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހާބަރ އިންޖިނިއަރިން
ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
4

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

މުނައްވަރު ޙާދީ ގ .ޝަބްނަމްލޮޖް  /މާލެ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު މ .ވިރާ  /މާލެ

މައްސަލަ

5

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް(

ޓްރޮޕިކަލް އައިލެންޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

68/Cv-C/2018

10:00

3511/Cv-C/2017

10:00

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑް

އޮންސީސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބެންކް )މޯލްޑީވްސް(
2

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުC-:

އޮންސީސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(0528/2010
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3511/Cv-C/2017

10:00

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

2937Cv-C/2017

10:10

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން

3592/Cv-C/2017

10:20

3586/Cv-C/2017

10:30

2305/Cv-C/2017

10:40

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބެންކް )މޯލްޑީވްސް(

3

4

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
5

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

6

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

7

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ޙަމްދާން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުC-:

 / 6852މާލެ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރުA075154:

(0528/2010

(

އިބްރާހީމް ޝަރީފް މއ .ތިމަރަފުށީގެ  /މާލެ

ސްމާޓް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލި މިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު ދަފްތަރު ނަންބަރު
 / 2917މާލެ

އައިޑީއަލް ބޯޓް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޔޫސުފް މއ .ސައިނާހިޔާ /މާލެ

ދާއޫދު ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 6654މާލެ

)ދރކ ނަނަބްރު (A025249

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A010622:

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރަޖިސްޓްރީ

ޢަބްދުﷲ ނިހާދު ށ .ފޯކައިދޫ  /ހަޒާރުމާގެ 1.

ނަންބަރު

(C-22/1982

)):A092280އައިޑީކާޑު ނަންބަރު
ޙާރިޘަތު ޢަލީދީދީ ގދ .ތިނަދޫ 2. /
):A124346އަމްސާވިލާ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3513/Cv-C/2017

10:50

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

85/Cv-C/2018

11:00

3600/Cv-C/2017

11:10

72/Cv-C/2018

11:20

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢަބްދުނާން ޙަސަން ށ .ފޯކައިދޫ  /ހިޔާވަހި 3.
)):A156836އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބެންކް )މޯލްޑީވްސް(
8

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުC-:
(0528/2010

9

10

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުމުގެ
މައްސަލަ

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުން

ޙުސައިން ނަދީމް ގ .ވެލަހަލާ  /މާލެ )އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު(A037087:

އަރުޝަދު ޚާލިދު އަލޯރާ  /ގދ .ހޯނޑެއްދޫ

މުޙައްމަދު ރީހާން ދޮންވެލި  /ރ .ކަނދޮޅުދޫ

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A298073

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A153683

އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.
މެޖެންޓާ /މާލެ

މުޙައްމަދު ޢަލީ މ .ރިވޮލި  04ވަނަފަންގިފިލާ /
މާލެ

11

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ

ނިޒާރުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފީރޯޒުގެ  /ތ.

ލިމިޓެޑް

ވިލިފުށި

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1

289/Cv-C/2012

10:30

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ގަސްވެލި އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -02
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ސްޓޭޓް ބޭންކްއޮފް އިންޑިޔާ

މުޙައްމަދު މަނިކު  -03މުޙައްމަދު ޔޫސުފް މޫސާ
 -04އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

2770/Cv-C/2017

10:00

3010/Cv-C/2017

10:15

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދި ގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ސަލީމް

މ .ޔޯރެންސް  /މާލެ،

ހާރުނު އާދަމް

ހ .ފަރިހިޔާ  /މާލެ،

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން
2

ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ

އަޙްމަދު ޝިފާޒު

މއ .ވަލުހެ  /މާލެ،

ޝިފާނާ މޫސާ

މއ .ވަލުގެ  /މާލެ

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
1

1868/Cv-C/2017

10:15

ބެލުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވިކަން
ސާބިތުކުރުން

މުޙައްމަދު ވިސާމް ހ .ކޮޓްން  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

2980/Cv-C/2017

9:45

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

އައިލެންޑް ސަޕްލައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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#

2

3

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2818/Cv-C/2017

10:00

2897/Cv-C/2017

10:15

2839/Cv-C/2017

10:30

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ނަލަހިޔާ ޓްރެޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

މ.ފާރޮށިގެ

އުހުދު

އެންޓިފަޔަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލމިޓެޑް

އުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު މމހދ 5378

ލޯމާ މާމިގިލީ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕަރ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ޒައިދު ޙުސައިން ލ.ގަމު،ތުނޑީ/ފެއަރީޕެލެސް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

1115/Cv-C/2017

9:00

1520/Cv-C/2017

9:30

1538/Cv-C/2017

10:00

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

2

އަގު ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

3

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދި ގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް މ .މުލި  /އާހިޔާ )މއ.

އަޒްހާން ފަހުމީ މ .ފިނިވާގެ  02ވަނަ ނަންބަރު

ބުލްބުލްއާގެ(

ބައި  /މާލެ،

ހަރީ އެންޑް ކޯ) ،އެކްސްޕޯޓާރސް އެންޑް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ގދ .ވާދޫ  /ޖޭމްގެ،

އިންޕޯޓަރސް( ރޯޑް ،ޓުޓިކޮރިން ،628006

މ .ޝިރުމީންއާބާދު

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މ.
ފާރޮށިގެ  08ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ

ހެބިޓޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .މާދޫގެ  /މާލެ،
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#

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

852/Cv-C/2017

10:15

1466/Cv-C/2017

10:30

97/Cv-C/2017

10:30

1427/Cv-C/2017

10:45

2074/Cv-C/2017

11:00

1930/Cv-C/2017

11:30

ބާވަތް

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 .1ފާތިމަތު ސައުޝާ ވަސީމް މ ޕެޓީކޯނަރ .2

ޛުލައިޚާ ޙުސައިން މަނިކު މ .ޕެޓީރޯސް  /މާލެ

އާމިނަތު ލިޔުޝާ ގ .އައްސާނާ  .3މުޙައްމަދު
ޝައިހާން ވަސީމް މ .ޕެޓީކޯނާރ
 -1ތައުފީޤް މުޙައްމަދު މމ ދަފްތަރު 2832

5

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

 -1މަރްޔަމް ރަޝީދާ މ.ތްރީބަރޑްސް  /މާލެ

މއ .މަތިދުނި  -2ޢަލީ ރަޝީދު ސިލްވަރުވިލާ
ގއ .ވިލިނގިލި އާރޯ  -3ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ގއ.
ވިލިނގިލި އާރޯ

6

7

8

9

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދި ގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މއ .މިސާގު އެވެކިޔާ ގޯތި
އައްޔަންކުރުން.

މިންނާ އިސްމާޢީލް ގ .ވެލީހޯމް  /މާލެ

 -1ހައިޓެކް އެލްމިނިއަމް ޕވޓ ލޓޑ,
ޕްރޮމިނެންޓް ރިސޯސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ .ބީޗް ޓަވަރ

ރަންކުރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ
ލޓޑ

ދަ ވިޒް ކޮމްޕަނީ ޕވޓ ލޓޑ މ.
ހަވީރީމަންޒިލް  /މާލެ

ސަންޓްރީއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސ .މަރަދޫފޭދޫ

އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ފެންބިލްޑިންގ 07

 /ތްރީރޯސް ،މއ .އާޕިޔާ

ވަނަ ފްލޯރ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ސަރަންފީގެ  /ސ .ހިތަދޫ
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#

10

11

12

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

3104/Cv-C/2017

13:30

2432/Cv-C/2017

13:45

1893/Cv-C/2017

14:00

ބާވަތް
މއ .ފެހިވިނަގެ ބިން ޢައްޔަން
ކުރުން
ހ .މޭދާމައިޒާންދޮށުގެ ބިން
ބައިކުރުން
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއި ބެހޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ ،ވާދީ  /ބ .ކަމަދޫ

-

ޙާއްވާ ޒާހިރާ ،ހ .މޭދާމައިޒާންދޮށުގެ  /މާލެ

-

މޫސާ ޚަލީލް މ .މުލި  /ދިލްބަހާރު ހ.
ހިރިފުށި  05ވަނަ ފްލޯރ

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ހ .ކުންނާރުމާގެ  /މާލެ،

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1

2661/Cv-C/2017

10:30

ފައިސާހޯދުން

2

397/Cv-C/2017

11:30

އުމްރާނީ ބަދަލު ދިނުން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އަޒިމުތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

ޒުބައިދާ އާދަމް މ .މާކަރީ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2

2975/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

2993/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ލަޠީފާ ޢަލީ ޙަސަން ،މ.ކާރނޭޝަންގެ  /މާލެ
އަންޖަލީ މޭރީ ނާޒިއު ،ޑެމެންޓްރީ /
އިންގްލޭންޑް

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް .ހ.ރޯނުގެ  /މާލެ
ސަންލޭންސް ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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#

3

4

5
6
7

8

9
10

11

12

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3113/Cv-C/2017

9:30

ސާބިތުދަރަނި

3203/Cv-C/2017

9:45

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތް
ޢަލީ ޙުސައިން ،ހިތަށްފިނިވާގެ /
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 4742
 /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އަޙްމަދު ފައިޞަލް ،ހ.އެރި  /މާލެ

އަޙްމަދު ސަމީން ،ރޭޝަން  /ސ.މަރަދޫ

361/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

އޮޅުވެލި ލާމު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކޫރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2267/Cv-C/2017

10:15

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ،ދޫރެސް  /ށ.ފީވައް

އާދިލް އިބްރާހީމް ،މަލަމަތީގެ  /ގދ.ފިޔޯރީ

1462/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތުދަރަނި

ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޖުޕިޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

466/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް

2950/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޕީ.އެފް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

3122/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އައްޑޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2336/Cv-C/2017

11:30

ސާބިތުދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

ސުޕަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ލިމިޓެޑް

1787/Cv-C/2017

11:45

ސާބިތުދަރަނި

އާޔަތުﷲ ޙުސައިން ،އަސަރީގެ  /ބ.މާޅޮސް

މުޙައްމަދު ފާތިޙް ،ހ.މާރިކިލް  /މާލެ

ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
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#

13

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

2006/Cv-C/2017

12:00

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ޢަބްދުލް މުޙްސިން ޢަލީ ،މ.އަރީޖް  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢަލީ މުފީދު ޙުސައިން ،ހައިސިންތުމާގެ /
ސ.ހިތަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1
2

3
4

2888/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަބްދުލްހާދީ ޔޫސުފް ،މިލްކީވޭ  /ރ.ކިނޮޅަސް

3305/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

847/Cv-C/2017

11:00

ސާބިތު ދަރަނި

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީ.ޕީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2254/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަމްނޫން މުޙައްމަދު ،އެވަރ ގްރީން  /ބ.ތުޅާދޫ

އަޙްމަދު ނަޢީމް ،ވ.އާސްމާންމަންޒިލް  /މާލެ
 -1އާމިނަތު ރީފާޝާ ،ހ.މިއުރެކްސް  /މާލެ
 -2ރީޙާން ޢަބްދުﷲ ،ޅ.ހިންވަރު  /ދުވާފަރު

ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނ ް
1

2

3

165/Cv-C-HD/2017

13:30

159/Cv-C-HD/2017

13:45

199/Cv-C-HD/2017

14:00

ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު
 10443ވިއްކުން
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު
 10053ވިއްކުން

ކޮންޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ހ .އަޒުމް  /މާލެ

ޢާއިޝަތު އާނިޔާ ،ހ .މެލައިމް  /މާލެ )ގ.
ފިތުރޯނުވިލާ(

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ،ރަތްކެޔޮގެ  /ހއ .ކެލާ

ޢަބްދުއްރަޝީދު ،މއ .ބިންމަތީގެ  /މާލެ

ޙުސައިން ޙިލްމީ ،މއ .ވަހާރި  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޢަޠާ ޢަލީ ،މ .ޔާގޫތުގެ  /މާލެ

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

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

200/Cv-C-HD/2017

14:15

179/Cv-C-HD/2017

14:30

197/Cv-C-HD/2017

14:45

202/Cv-C-HD/2017

15:00

ބާވަތް

ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސް C1-4/2
ފްލެޓް ވިއްކުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް ސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 120 ،މަޖީދީމަގު )މ.

އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ،ސޮޑާގެ  /ރ .ކަނދޮޅުދޫ

ހަޒާރުމާގެ(
ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

5

ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20048
ގޯތި ވިއްކުން

)Development Housing
 ،(Corporation Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ

އަޙްމަދު ކްރިކް ރިޟާ ،މއ .ކުރިކީލަހިޔާ  /މާލެ

ބިލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ  /ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10743
6

)(16ގެ  16-2 -06ފްލެޓް
ވިއްކުން

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

 .1މަރްޔަމް ޙަސަން އާދަމް ،މއ .ލަކްޝަނަ /
މާލެ  .2މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ،މ .ޝޭޑީހޯމް /
މާލެ

ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
7

ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 11018
ވިއްކުން

)Development Housing

ޢަލީ ޝާޠިރު )ޢަލީ މަނިކު( ،ކެރެޓް  /ނ.

 ،(Corporation Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ

ހޮޅުދޫ

ބިލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ  /ހުޅުމާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

195/Cv-C-HD/2017

15:15

187/Cv-C-HD/2017

15:30

183/Cv-C-HD/2017

15:45

ބާވަތް

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 11126
8

)އެމްބަރ ޓެރަސް (1ގެ R-16/06
ރޯހައުސް ވިއްކުން

9

10

ހުޅުމާލެ ނަންބަރު 13 -1-03
ފްލެޓް ވިއްކުން
ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10721
ވިއްކުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
)Development Housing
 ،(Corporation Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ

އާމިނަތު ހާރޫން ،ގުލްތަރްޖަމާގެ  /ނ .ވެލިދޫ

ބިލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ  /ހުޅުމާލެ
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ،ގ .ޗޭނުގެ  /މާލެ

ދިޔާނާ ޢަފީފް ،ކޭވަކުގެ  /ގދ .ތިނަދޫ

ޙުސައިން ޒިޔާތު ،ހ .އާހަމަ  /މާލެ

އަޙްމަދު ކްރިކް ރިޟާ ،މއ .ކުރިކީލަހިޔާ  /މާލެ
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