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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 14ޖަނަވަރީ  2018ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

3196/Cv-C/2017

10:20

3285/Cv-C/2017

10:25

3070/Cv-C/2017

10:30

3035/Cv-C/2017

10:45

3346/Cv-C/2017

10:50

3150/Cv-C/2017

13:30

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ) Asters

މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ

ސ( ް ،ޓ ަ ރސ ް ބިލްޑިންގ02 ،
 Ltdއ ެPvt

މައްސަލަ ބަލާ ޑިވިޜަން
2

3

4

5

6

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
ބިމާއި އިމާރާތް ކުށްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުން
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ވަނަ ފަންގިފިލާ  /މާލެ

ކޫލް އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ލެމަންޓްރީ
ހ .ފޯރސީސަން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

އަޙުމަދު ފަޔާޒް މ.ފޯރމޫންސް

އާމިނަތު މުޙައްމަދު މޫސާ މއ.ޗަމްޕާސްޓަރ

ހައިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ގްރީން

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ

ފްރެޝް ފްރޮމް ދަ ސީ )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް

އިބްރާހީމް މަންޞޫރު ،ވައިޖެހޭގެ  /ބ.ތުޅާދޫ

ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ފައުޒީ މ .އަރީޖް

މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ގ .ސައުތުބްރީޒް

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

Page 2 of 13
www.civilcourt.gov.mv

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

3431/Cv-C/2017

10:00

3475/Cv-C/2017

10:15

3292/Cv-C/2017

10:30

2930/Cv-C/2017

10:30

3015/Cv-C/2017

10:45

3294/Cv-C/2017

11:00

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮ ތޯރިޓީ )މީރާ(

ކްރިސްޓަލް ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
2

ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި މަދަނީ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ބަދަލު

އޯޝަން ހާވެސްޓް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އާދަމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހ .ކުރެދިމާގެ  /މާލެ

ނަގައިދިނުން

3

4

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

5

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަހަޅާ
މައްސަލަ

6

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ހ .އޯލްވޭސްހެޕީހައުސް  /މާލެ

މޫސާ ރަމީޒު ހ .ފަހާގެ  /މާލެ

އަޙްމަދު ލަބީބް ޕޭންޓްލޭންޑް  /ބ .އޭދަފުށި

ސަލީމް ޙުސައިން ނިޔާމް  /ރ .ކިނޮޅަސް

ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރޒް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ހ .އޯލްވޭސްހެޕީހައުސް  /މާލެ

މެގަ ފުޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ މ .ވާދީރޯސް  /މާލެ
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#

7

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

3482/Cv-C/2017

11:15

3438/Cv-C/2017

11:30

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން

ސަރވިސް(
އާރ.ޑީ ޓޫނާ ކޭނާސް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އެލައިޑް ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެސް.އެން.އާރ .ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2

3

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް

3498/Cv-C/2017

10:00

55/Cv-C/2018

10:10

ރަހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

61/Cv-C/2018

10:20

ރަހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

3545/Cv-C/2017

10:30

އެދި

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން ދަފްތަރު ނަންބަރު
ރސ  / 10118މާލެ )ދރކ ނަންބަރު
(A102569
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
 / 11މާލެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
 / 11މާލެ

ޙަސަން ޤާސިމް ނީލޯފަރުގެ  /ރ .އިނގުރައިދޫ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A066405:
ޒަމީހު އިބްރާހީމް މާވިނަ  /މ .މުލައް

އަފްޟަލް އަޙްމަދު ސައިމާ  /މ .މުލި

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި ،މަދަނީ
4

މަސްއޫލިއްތަގެ ދަށުން ބަދަލު

ޢަލީ ޝިހާމް ހ .ބަލްގިޝް  /މާލެ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނަގައިދިނުން
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#

5

6

7

8

9

10

11

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

69/Cv-C/2018

10:40

70/Cv-C/2018

10:50

71/Cv-C/2018

11:00

78/Cv-C/2018

11:30

3581/Cv-C/2017

11:10

2478/Cv-C/2017

11:20

66/Cv-C/2018

13:40

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުން

މޯލްޑިވްސް އިންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސްކިޕްޖެކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ފަރިދު އުތުރުގެ  /ގއ .ކޮ ލަމާފުށި

ކިއުބެކްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ޢަދީލް
ޖަލީލް ގ .ފަހިވާގެ  / 03މާލެ
ބިންގާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.
ބްލޫސަފަޔަރ  /މާ ލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

އިބްރާހީމް ވަޙީދު ދޯޅަބުމާގެ  /ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ނަސީމާ މުޙައްމަދު ހ .ފެހިފަށުވިގެ  /މާލެ

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާރޝަލް ބެންކް )މޯލްޑިވްސް(
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގްލޯބަލް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.
ކާނޭޝަންގެ /މާލެ ،ހޯދީ ޕްރައިވެޓް ލިމެޓޑް ހ.
މާއިރާ  /މާލެ
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#

12

13

14

15

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

67/Cv-C/2018

14:00

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯން

34/Cv-C/2018

14:20

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯން

36/Cv-C/2018

14:30

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯން

35/Cv-C/2018

14:40

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯން

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާރޝަލް ބެންކް )މޯލްޑިވްސް(
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގްލޯބަލް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު
ޖުނައިދް ކެނެރީވިލާ  /ސ.ހިތަދޫ .ޙަސން ދީދީ
ބްލޫވިލާ  /ސ .ހިތަދޫ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް(

ކަސާ ބަރާބަރު )މުޙައްމަދު ނާޒިމް( ނަޔާ ވ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތިނަދޫ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް(
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ މުއާން މ .ބަގީޗާގެ  /މާލެ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް(

އިލިވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކީސްފިލާ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

2

3073/Cv-C/2017

10:00

1912/Cv-C/2017

10:15

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް ނަސީމް

ފ .ނިލަންދޫ /

ފިނިފެންމާގެ
ޢަބްދުﷲ އިރުޝާދު
ވަށަފަރު

ޕިންކްހައުސް  /ހއ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މުޙައްމަދު ނާޡިމް

މއ .ހިތްތަލަވިލާ  /މާލެ
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#

3

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1807/Cv-C/2017

10:30

590/Cv-C/2016

10:45

ބާވަތް

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޙިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޙައްޤު
ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

 -1އިބްރާހީމް އައްފާން މ.މަރުދާނާގެ  /މާލެ
އެސްކޮން ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -2މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މ.މަރުދާނާގެ  /މާލެ
 -3އަޙްމަދު ފައިރޫޒް މ.މަރުދާނާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް

މއ .ޝަބްނަމްވިލާ /

މާލެ

މުޙައްމަދު އާމިރު

މއ .ފްރީޕާކް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
1

3140/Cv-C/2017

10:15

ކުރެޑިޓް ކާޑާއިބެހޭ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙަސަން ޝިޔާމް އެވަރލައިޓް  /ގދ.ތިނަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

2

3

3154/Cv-C/2017

9:00

2712/Cv-C/2017

9:15

2503/Cv-C/2017

9:30

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

އެންޓްރެކް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢަބްދުލްމުޖީބު މުޙައްމަދު ޑޭޒީމާގެ  /ވ.ފުލިދޫ

ކެންޒާ މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް )އީ ޕީ ޒެޑް(
އެލްޓީޑީ.ޕަރޓް އޮފް ކޮމާކޯ ގްރޫޕް
އައިޑިއަލް ބޯޓް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ.ކަނބުރުވިލާ  /މާލެ
ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލި މިޓެޑް،

ސްޓްޓޭ ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ސަމީރު އަޙުމަދު ،މަރިޔަމް މަދީހާ،މުޙައްމަދު
އަޙުމަދު
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#

4

5

6

7

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2619/Cv-C/2017

9:45

1808/Cv-C/2017

10:00

2709/Cv-C/2017

10:15

2140/Cv-C/2017

10:30

2570/Cv-C/2017

11:00

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް އެދި

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑް،ބްލޮކް ނަންބަރު 389
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޢުމަރު ހ.ކޮކޮނަޓްވިލާ  /މާލެ

ބުލޫމޫން ލައިޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރިޝްވާ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އަލްފާ  /ރ .މީދޫ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޓޫނާ ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް ގްރޫފް
ކޮމްޕެނީ
އިބްތިޝާމް ޙަސަން  /މަލްޓި އޮންލައިން
ތ.ވަންދޫ  /އޯކިޑްމާގެ
ސީޒަން ޓްރޭޑް/އަހުމަދު ސާބިޤް
ހިރުދުމާގެ/ސ.ފޭދޫ

ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ބ.ދަރަވަންދޫ  /އަކިރި

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

2

2767/Cv-C/2017

9:00

2746/Cv-C/2017

9:30

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ޙުސައިން ފައުޒީ ،ހިއްވަރުގެ  /ލ .އިސްދޫ

ޤާސިމް ރަފީޢު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު )މ.

)ޕޮލިސް ގަރާޖް  /މާލެ(

ނިބިލިގާ(  /މާލެ

މުޙައްމަދު މަނިކު ،ގ .ލިޓޯނިޔާ  /މާލެ

ޝާއިރާ ސަލީމް ހ .ލަކީކޯނަރ  /މާލެ
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Page 8 of 13
www.civilcourt.gov.mv

#

3

4

5

6

7

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

3011/Cv-C/2017

10:00

2907/Cv-C/2017

10:30

2261/Cv-C/2017

11:00

2541/Cv-C/2017

13:30

1365,1021/CvC/2017

14:00

1269/Cv-C/2017

14:30

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މ .ހަނދާނުގެ ބިން ޢައްޔަން
ކުރުން
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އާމިނަތު ޙުސައިން ،އަޅިވިލާގެ  /މ .ދިއްގަރު

އަޙްމަދު ޒާހިރު ،ލަންސިމޫގެ  /ލ .ގަން )މއ.

)މއ .ޕެޝަންފުރުޓުގެ  /މާލެ(

މަލާޒް  /މާލެ(

އިބްރާހީމް ޝަރީފް މ .ހަނދާނުގެ

މުޙައްމަދު ޒަކީ ތ.މަޑިފުށި  /އަލިވާގެ )މއ.

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ވާދޫގެ  01ވަނަ ފްލޯރ(

މެގެންޓާ  02ވަނަ ފްލޯރ

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް

މުޙައްމަދު ޒާހިރު މއ .އާޕިއާ  06ވަނަ ފްލޯރ

އަޙްމަދު ސަޢީދު މުޙައްމަދު ގދ .ވާދޫ /

 /މާލެ،

މައިފޫނާ ،މ .ލޮނަ ދޫހިޔާ 4ބީ

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
މ .ހަނދުވަރީވާދީ އެވެކިޔާ ގޯތި ން
ލިބިފައިވާ ބައި އައްޔަންކުރުން.
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

ހަސީނާ އިސްމާޢީލް މ .ހައިކަލް  /މާލެ

އާމިނަތު ސަމީހާ ގ .ފްލާވަރގެ

-

ސަމީރު އަޙްމަދު އިރުމަތީއާގެ ގއ .ވިލިގިނލި
ގ .ފްލާވަރުގެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1

844/Cv-C/2017

8:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޙުސައިން ރިޔާޟް ،ސަމީނާމަންޒިލް /
ހއ.އިހަވަންދޫ

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ،އުރަހަ  /ށ.ކޮމަންޑޫ
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#

2

3
4
5

6

7

8

9

10

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3114/Cv-C/2017

8:45

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޙުސައިން ރިޔާޟް ،ސަމީނާމަންޒިލް /
ހއ.އިހަވަންދޫ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު އަފްތާބް ،ގ.ފަމާސްވިލާ  /މާލެ

1607/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިސްމާޢީލް ޝާ ކިރު ،ކޮޓިގެ  /ގދ.ގަ އްދޫ

1254/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙުސައިން ނާފިޘު ،ފަނަސް  /ރ.މީދޫ

979/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހީމް ރަމްޒީ ،ދޫރެސް  /ތ.އޮމަދޫ

783/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމްތަންފީޛް

ޢަލީ ޒާހިރު ،ރޯޒަރީ  /ގދ.ތިނަދޫ

2919/Cv-C/2017

10:00

ސާބިތުދަރަނި

1034/Cv-C/2017

10:15

ސާބިތުދަރަނި

1947/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތުދަރަނި

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ،މ.ޝުރާމަންޒިލް  /މާލެ

497/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

އެލެކްސީ ޝެރްބަކޯވް ،ޔޫ.އެސް.އެސް.އާރް

އަޙްމަދު ޞަފްވަތު ،ފަރެސްއަވަށް.ޑެލައިޓް /
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
އަމީނު މުޙައްމަދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 889
މާލެ

ޓްރައިނަސް ސީ.އޭ.އީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ޔުނައިޓެޑް ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޞާލިޙް ،މ.މަސްތިލަ  /މާލެ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު ،މއ.ކޯނަރ  /މާލެ
 -1މޯލްޑިވްސް މޭޑްނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -2
އަޙްމަދު ޝަބީން ،ސިޔާމަންޒިލް  /ކ.ގުޅި
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#

11

12
13
14
15
16
17

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1101/Cv-C/2017

11:00

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޙުސައިން ޝާމް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 6702
މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އާމިނަތުދީދީ ،މ.އަނބުމާގެ  /މާލެ

1393/Cv-C/2017

11:15

ސާބިތުދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ބޯލްޑާސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2675/Cv-C/2017

11:30

ސާބިތުދަރަނި

މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ،ގ.ކޮއްކިރި  /މާލެ

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

2521/Cv-C/2017

11:45

ސާބިތުދަރަނި

އިބްރާހީމް މަނިކު ،މއ.ކްލޯވަރ  /މާލެ

މާޖިދު މުޙައްމަދު ލުޠުފީ ،ގ.ސޯސަނީގެ  /މާލެ

2333/Cv-C/2017

12:00

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުﷲ ވާޙިދު ،ދިއްދޫގެ  /ހއ.ކެލާ

މުޙައްމަދު ފާރިޝް ،ގ.ގޮޅާގެ  /މާލެ

2387/Cv-C/2017

12:15

ސާބިތުދަރަނި

އިންޓުއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މެލްބީވެން ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

3301/Cv-C/2017

12:30

ސާބިތުދަރަނި

ނަސީމް ފައުޒީ ،ވެލީގެ  /ގދ.ރަތަފަންދޫ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ،އެޅެހެށިބޭރުގެ  /ސ.ހުޅުދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1

2745/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

3462/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑް

ނާބޮލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 1ފާޠިމަތު ވަޙީދާ  ،މ .އަސަރީގެ  /މާލެ

2

އޭބީސީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 - 2އިބްރާހީމް ފާއިޒް  ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު
 / 5523މާލެ
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#

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3470/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާނު އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1
2

3120/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

1845/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

3166/Cv-C/2017

13:05

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

2010/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ،މ.ނަލަހިޔާގެ  /މާލެ

އަޙްމަދު ޒަޢީމް ،ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /މާލެ
ޔުނައިޓެޑް އޮޓޯމޯބައިލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އާމިނަތު ދީދީ ،މ.އަނބުމާގެ  /މާލެ
އަޙްމަދު އަމްޒޫން ،ކެލާގެ  /ޏ.ފުވައްމުލައް

 -1ވީއޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -2މެދުފުށި
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

-3

ޝަމްސުލް މުނާ ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ
 -4މުޙައްމަދު ލަޠީފް ،އަލަނާސިގެ /
3

ސ.މަރަދޫފޭދޫ

 -5ޢަލީ ޝިޔާމް ،އަލަނާސިގެ

 /ސ.މަރަދޫފޭދޫ -6އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ،އަލަނާސިގެ
 /ސ.މަރަދޫފޭދޫ  -7އިބްރާހީމް ޖިހާދު،
މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ  -8ޝަމްޢޫނާ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ،މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ
4

އިމްތިޔާޒް އިބްރާހީމް ،ދޫރެސް  /ތ.ވިލުފުށި
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3165/Cv-C/2017

13:20

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1035/Cv-C/2017

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް ،މ.އަރީކާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ދޭލިޔާގެ  /ޅ.ހިންނަވަރު

1609/Cv-C/2017

13:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްސަން ޢަބްދުއްސައްތާރު ،ހ.މަލް  /މާލެ

3120/Cv-C/2017

14:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

އަޙްމަދު ޒަޢީމް ،ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /މާލެ

3271/Cv-C/2017

14:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

3383/Cv-C/2017

14:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 -1މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -2ވީއޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -3މުޙައްމަދު
ލަޠީފް ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ -4
ޝަމްސުލް މުނާ ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ

5

 -5ޢަލީ ޝިޔާމް ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ
-6އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ
 -7އިބްރާހީމް ޖިހާދު ،މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ -8
ޝަމްޢޫނާ ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ،މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ
 -9ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ،މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ

6
7
8

9

10

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް
ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ޢަލީ ޒާހިރު ،ހއ.ކެލާ  /ނިއުލައިފް

އާމިނަތު ދީދީ ،މ.އަނބުމާގެ  /މާލެ

ސަޢީދު އަނީސް ،މ.މ .ޚާއްސަ ދަފްތަރު  /މާލެ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ،މ.ލަންސިމޫގެއާގެ  /މާލެ
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ްދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތ
/ 2894 ު ދަފްތަރު ނަންބަރ،ްއިބްރާހީމް ތައުފީޤ
ެމާލ

ް ދަޢުވާކުރާފަރާތ

ޫތިނަދ. ގދ/ ް ލަވްނެސްޓ،ްޢަބްދުﷲ ލަޠީފ

ްބާވަތ

ިގަޑ

ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ

ުޙުކުމްތަންފީޛ

14:45

2434/Cv-C/2017
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