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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 16އެޕްރީލު  2018ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
1

1502/Cv-C/2018

09:30

773/Cv-C/2018

09:35

1173/Cv-C/2018

09:45

632/Cv-C/2018

10:00

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

2

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ލޯން ސްޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ގަހި މ.

އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކް ޕްރައިވެޓް

ލޫބިޔާ

ލިމިޓެޑް ހ .ގަދަމޫ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ހ .އާ ގެ 01ވަނަ

މުޙައްމަދު މޫސާ ފުނާޑު ފުނަމޫ ހ .ސްނޫޕީ 1-

ފަންގިފިލާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް ނަސީމް މއ .ސިންދިތާ 2-

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
3

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ގުލްރަ އުނާގެ ރ .އަލިފުށި

މައްސަލަ

ސުކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .ޑިއުބެރީ
 4ހ .އާގަދަގެ
ސްޓެޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ1- .
ހުރާ ) އޯވަރ ޑްރާފްޓް .އާޝިޔާމަންޒިލް މ

4

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ފަރާތް(  -2ސްޓެޓިކް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް
ރަހުނު ބަހައްޓާ ފަރާތް އަދ ( ލިމިޓެޑް
( ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތް(  -3މޫސާ ނަސީމް
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

ބާވަތް

1272/Cv-C/2018

10:05

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1150/Cv-C/2018

10:10

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1148/Cv-C/2018

10:15

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޔަޤީންކަންދެފަރާތް( މ .އަހިގަސްދޮށުގެ -4
މ) .އަޙްމަދު ޙަމީދު )ޔަޤީންކަންދޭފަރާތް
ޖޭމުހިޔާ  -5އަޙްމަދު ރަމީޒް މ .ޝަފާ )
ޔަޤީންކަން ދޭފަރާތް(  -6އިބްރާހީމް ރިޒާ )
ޔަޤީންކަންދޭފަރާތް( މ .ޒިޔާރަތްފުށި ( -7
ޔަޤީންކްން ދެފަރާތް( މ.

( އިސްމާޢިޅް ޝަފީޢު

ސަމިޓް  -8އަޙްމަދު ޙަލީމްގެ ވާރިޘުން
)ޔަޤީންކަން ދެފަރާތް( މ .މުލައްމާގެ -9
މުޙައްމަދު އަބްރާރު އަޙްމަދު ) އަޙްމަދު ޙަލީމްގެ
ދަރިފުޅު( ހ .ޅައިމަގު ގ .ފަރުކަން

5

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ގްރީން ލީފް ގއ .ދާންދު
7934701
ޢަބްދުﷲ ސައީދު ބީޗްވިލާ .ސ ފޭދޫ 2

6

ޙުސައިން މުހައްމަދު ގެ ވާރިސުން  3ޙަޝްމާ
ސަޢީދު މާޖެހިގެ/ސ .ހުޅުދޫ

7

ފަހުމިއްޔާ މުހައްމަދު ދިވަރު/ކ .ކާށިދޫ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

1093/Cv-C/2018

10:30

1190/Cv-C/2018

13:40

727/Cv-C/2018

13:45

1006/Cv-C/2018

13:55

1263/Cv-C/2018

14:00

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
8

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ރެޑް އެލް އެލް ޕީ ހ .މުސްކާން

މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
9

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން
10

ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ހ .ވެލާނާގެ 06

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިބްރާހީމް އަލީ މުބާހްމަންޒިލް ދަނޑިމަގު ޏ.
ފުވައްމުލައް

އޭ.އޭ.އޭ ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގ.
ނީމް

އެއިރޯ ގްލޯބަލް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލިމިޓެޑް މއ.
އޮޑެއްސާ

ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ

11

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޝަމްޢޫން އަޙުމަދު އަކިރި/ގދ .ތިނަދޫ 2
މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އަކިރި /ގދ .ތިނަދޫ
އަޙްމަދު ޢަޤީލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބެންހާގެ 1-

12

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމ.

ޢަބްދުﷲ ޙަބީބް  2-ޅ .ހިންނަވަރު

ފާރޮށިގެ  03ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ

ދިއްދޫ ހ. .ޖަންބުގަސްދޮށުގެއާގެ ހއ
ފިނިވައިރޯޅި
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

1266/Cv-C/2018

14:10

1447/Cv-C/2018

14:15

ބާވަތް
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

13

ލީސިން މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

14

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

މޫސާ އާދަމް ދަފްތަރު ނަންބަރު  6091މ1- .

ފާރޮށިގެ  03ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޢަލީ ގ .ޖޫތިގެ -ދެކުނުއާގެ 2

ލޯންސްޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ގަހި މ.
ލޫބިޔާ PRIVATE LONESTAR

ޙަސަން ޝަފްރާޒް މ .ތަރާނާގެ

LIMITED
ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

1415/Cv-C/2018

8:15

1512/Cv-C/2018

8:30

1567/Cv-C/2018

8:45

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

2

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަހަޅާ

 -1މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ކުރި  /ހދ .ނޭކުރެންދޫ
ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -2އިބްރާހީމް ޞަލާޙް ރެސްޓްވިލާ  /ހދ.
ނޭކުރެންދޫ

ހެވީ ޑޮކްޔާޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ބޮޑުކާށިގެ  /ރ.

މ .އަޖަމީޕޫލްގެ  /މާލެ

އިނގުރައިދޫ

މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
3

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

ބްލޫލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް ގ .ފަނަސް  /މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

1571/Cv-C/2018

9:00

1425/Cv-C/2018

9:15

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

4

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

5

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ރޮޔަލް ސަޕްލައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ.

ބްރީމޭން އިންޖިނިއަރިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

އަނާރުކަލީ  /މާލެ

ލިމިޓެޑް މއ .ބްލޫގްރާސް  /މާލެ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ހައިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޗަމްޕާ
ބިލްޑިންގ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2

3

4

1172/Cv-C/2018

10:00

597/Cv-C/2018

10:00

1092/Cv-C/2018

10:00

1514/Cv-C/2018

10:10

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމައިބެހޭ މައްސަލަ

ސްކޫބާ ސްޕާ  2ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ.
މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ގުލްރައުނާގެ  /ރ .އަލިފުށި

ޑިއުބެރީ  4ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ ހ .އާގަދަގެ
 / 03މާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ޙައްމާދު ސަލީމް ޕޫލްވާދީ  /ގއ .ކޮލަމާފުށި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ލޓޑ ހ.

ޢަބްދުﷲ ތަލްފާހް ގަސްކަރަ  /މ .ކޮޅުފުށި،

ކޮކަނަޓްވިލާ  /މާލެ

މަސްތަކާގެ  /ގއ .ދާންދޫ ،ސިލްމާ ޢަލީ

މުޙައްމަދު ޒާހިރު މއ .އާޕިއާ /މާލެ

މުޙައްމަދު ޢައްބާސް މ .ޖޭޑް  /މާލެ
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Page 6 of 22
www.civilcourt.gov.mv

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

ބާވަތް

1546/Cv-C/2018

10:20

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

1549/Cv-C/2018

10:30

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

1546/Cv-C/2018

10:40

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

1537/Cv-C/2018

10:50

1533/Cv-C/2018

11:00

1322/Cv-C/2018

11:10

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރ ޝަލް ބޭންކް

5

)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ސިފަ
ބިލްޑިންގ  /މާލެ
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރ ޝަލް ބޭންކް

6

)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ސިފަ
ބިލްޑިންގ  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު ޝަހީމް ގ .ޖިންޖަރވިލާ  /މާލެ )ހ.
ފިނިފެން  02ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ(

އަޙްމަދު މައުރޫފް މ .ނަލަރީތިގެ  /މާލެ،
މުސްތަފާ އާދަމް ގ .ލައިޓިންވިލާ  /މާލެ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރ ޝަލް ބޭންކް
7

)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ސިފަ

އަޙްމަދު މައުރޫފް މ .ނަލަރިތިގެ  /މާލެ

ބިލްޑިންގ  /މާލެ

8

9

10

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ޠަބީޢަތުގެ ދަ އުވާ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ސަރވިސް(

ނެވި މެރިން  /މެރިން ކޮންސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު ސަރާހު އަތަމާއާގެ  /ތ .ތިމަރަފުށި،

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޝަރާހު ހުޅުމާލެ ފްލެޓް - 01ޖީ/ 63-
ހުޅުމާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ޢަލީ ނަޝީދު އާއި ޝަހީދާ އިބްރާހީމް ވ.

 / 11މާލެ

ޝަހީދާ މަންޒިލް  /ވިލިނިގިލި،
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#

11

12

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

1106/Cv-C/2018

11:20

774/Cv-C/2018

11:30

1038/Cv-C/2018

13:40

605/Cv-C/2018

13:50

1100/Cv-C/2018

14:00

95/Cv-C/2018

14:15

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޖުތަބާ އަޙްމަދު ޙަމީދު މ .ކުރިނބީލޮޖް /މާލެ

އަހްމަދު ފިރާޤް މީނާޒް  /ބ.މާޅޮސް

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު މިލާޙް މިލާން  /ގއ .ވިލިނިގިލި
މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ މިލާން  /ގއ .ވިލިނިގިލި
ފަންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި

13

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް

މަހްމޫދު އާދަމް ފިހިވިނަ  /ކ .ހުރާ އާއި،
އަޙްމަދު ފިރުޝާން ފެހިވިނަ  /ކ .ހުރާ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
14

15

16

ލީސިން މައްސަލަ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ހ.އާގެ  01ވަފަންގިފިލާ /
މާލެ

އިސްމާޢީލް ޖުމަން ޖަލީލް ގ .ސުނީތާ  /މާލެ
އަޝްފާޤް ވަލީދު ގުލްޝަން  /ގއ .ކޮލަމާފުށި
ފިނޮޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި
އާދަމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ،އުޝާ އާދަމް އަކުއާ ސަން
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޠަބީޢަތުގެ ދަ ޢުވާ

އޮފީސް

މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލިމިޓެޑް
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#

17

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

1253/Cv-C/2018

14:30

1416/Cv-C/2018

14:30

1409/Cv-C/2018

14:20

144//Cv-C/2018

14:25

1189/Cv-C/2018

14:40

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

18

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ގްރީން ޕާރތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިޔާބިލްޑިންގ

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

 07ވަނަފަންގިފިލާ /މާލެ

ލިމިޓެޑް

ފީނޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ
ނަންބަރު(C-0289/2012:

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުC-:
(0443/2011
-1އަޙްމަދު ރާފިޢު ރަތްވިލާގެ  /ގއ .ކޮލަމާފުށި
)އައިޑީކާޑު ނަން ބަރު) (A301179:ހ .ހިއަރި

19

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް

 02ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ(

ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-255/2010

 -2އަޙްމަދު ސަމޫޙް އިރާނުގެ  /ސ .ފޭދޫ
)އައިޑީކާޑު ނަން ބަރު) (A275957:މ .ބަގީޗާގެ
 /މާލެ(

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް
20

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ހ .މިއަލަނި 04
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

21

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ

ފަޔާޒް ވަޙީދު ފިދާ ،ޏ.ފުވައްލުމައް  ،މުޙައްމަދު
ޢަލީދީދީ ހިރިމާގެ  /ޏ.ފުވައްމުލައް

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ސަރވިސަސް ޕވޓ

މޫސާ ސައްފާން ހ .އަކާސިއާ  /މާލެ ،އަޙްމަދު

ލޓޑ

ރަފީޤު މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ6954
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1
2

3

813/Cv-C/2018

10:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ނިޒާރު އަޙްމަދު ،ޏ .ފުވައްމުލަކް  /ނިޔާ

476/Cv-C/2018

10:30

ރަހުނު ހިމޭނަ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

512/Cv-C/2018

11:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް-1 ،
ޙުސައިން ޙިލްމީ ،މއ .ވަހާރަ  /މާލެ

އެޓޯލް ޕެރަޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
މޫސާ ޟަމީރު

މ .ތިލިއައްސޭރި  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޙަނީފް ވ .ރުއްފީނި  /މާލެ
އަސްފާއު ޙަސަން މ .ތިލައައްސޭރި  /މާލެ،
އާމިނަތު ތެރީޝާ ޙަސަން މ .ތިލިއައްސޭރި /
1

2002/Cv-C/2017

10:00

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

މާލެ،
އެސްޓޭޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢާއިޝަތު ރައުފިއްޔާ ޙަސަން
ފަޠުޙިއްޔާ

މ .ތިލިއައްސޭރި  /މާލެ،

ޙަސަން މ .ތިލިއައްސޭރި  01ވަނަ ފަންގިފިލާ
 /މާލެ،

މަރްޔަމް ފެޒްލީން

ތިލައައްސޭރި  /މާލެ،

މަރްޔަމް ފެޒްލީން

މ .ތިލައައްސޭރި  /މާލެ،
ޢީސާ

މ.
ސަންފާ

މ .ތިލައައްސޭރި  /މާލެ،
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#

2

3

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

2584/Cv-C/2017

10:15

2527/Cv-C/2017

10:30

3069/Cv-C/2017

10:45

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މައިކަލް ޑާމޮޓް ޕެޓްރިކް މެކްގީވާ

ފޮމެންޓޯ އެސޯސިއޭޓެޑް ސިންގަޕޯރ
ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޝެހެނާޒް އިސްމާޢީލް މ .ފޮނިހެލެބެލިގެ  /މާލެ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވ .ފިޔަބަރި  /މާލެ،
ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
ހުށައިން ޙިލްމީ މއ .ވަހާރި  /މާލެ،
އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އަޙްމަދު
ނާޝިދް ހ .ރަންރިނބުދޫ  /މާލެ ،އޭ.ޑީ.ކޭ
ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
1

472/Cv-C/2018

10:15

ކުއްޔަށްގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

466/Cv-C/2018

14:00

ކުއްޔަށްގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާލެ
ޝޭޑީކެބިން މޫވިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ

2

ސަރވިސަސް ) މުޙައްމަދު ތައުފީޤު( މ.
ލިސްމާޓާ

ޢާއިޝަތު ފަރިޔާޒު މާޖެހިގެ  /ހއ .ތަކަންދޫ
ޢަލީ ޝިޔާޒު ދިއްކަރި ،މާދަނޑު  /ޏ.
ފުވައްމުލައް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

194Cv-C/2018

9:15

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

މިޓްސް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޮޓޮލް ޕެރަޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމެޓޑް

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

Page 11 of 22
www.civilcourt.gov.mv

#

2

3

4

5

6

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

768/Cv-C/2018

9:30

837/Cv-C/2018

10:00

552/Cv-C/2018

10:15

3004/Cv-C/2017

11:00

2140/Cv-C/2017

14:00

3575/Cv-C/2017

14:30

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އެރައިސިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ރިޟްވާން ޝަރީފް )ހައި ވިރަން ސަޕްލައިސް(

ޢަބްދުލްމުޙްސިން ހ.ހިތްފަސޭހަ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

އެމް.ޖީ.އެޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޓެރަފާމާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހޮނާސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބުލޫމޫން ލައިޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަގުހޯދުމަށް
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ސީޒަން ޓްރޭޑް/އަހުމަދު ސާބިޤް
ހިރުދުމާގެ/ސ.ފޭދޫ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އަފްސަޙް ޢަބްދުﷲ މ .މިފަޅު  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

761/Cv-C/2018

9:00

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް ލީސި ންގ
މައްސަލަ

އެކްސްޕާރޓް މޯޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.
މެޖެންޓާ  /މާލެ

 -1އާދަމް ނަސީރު އއ .ރަސްދޫ  /ކޯލް  -2ޢަބްދުﷲ
ޝިޔާން ސ .މަރަދޫފޭދޫ  /ދޮންދުނބުރުގެ ހ.
ދަކަނާމާގެ  /މާލެ،
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#

2

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

3105/Cv-C/2017

9:15

801/Cv-C/2018

9:30

1061/Cv-C/2017

9:45

1247/Cv-C/2018

10:00

3056/Cv-C/2017

10:15

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

އަޙްމަދު ޙަސަން ،ބޮކަރުމާގެ  /ރ .އަލިފުށި

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މ.
ހުދުއަސުރުމާގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ލަޔާން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ.

އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ ހ .ދޫހިމެރިގެ ،ހ.

 ،1356ގ .ސުލްތާނާ  /މާލެ،

ފޮށްގަސްގެ  /މާލެ،
 -1އާދަމް ޢީސާ މ .ގުލްކޯޒްގެ ،ވ .ފަސްކަނި

4

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު މ .ނާގޯށި  /މާލެ،

 /މާލެ -2 ،ލަޠީފާ ޢީސާ މއ .ވިލާޒާހައުސް /
މާލެ -3 ،އަޙްމަދު ސުހައިލު މ .ގުލްކޯޒްގެ /
މާލެ،

5

ގ .ނިއުލައިޓް އެވެކިޔާ ގޯތި
އައްޔަންކުރުން.

ޒަރީނާ ޢަބްދުﷲ މއ .ކަނޑުބަލާގެ  /މާލެ،

-

 -1އާމިނަތު ސޯނިޔާ ހ .ހަންޑްރެޑްފްލާވަރ،
6

ހަޔަރޕާރޗޭސް އެންޑް ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އެސްޓަރސް

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 101ޖީ  ،1ހުޅުމާލެ -2 ،ޢަރީސް

ބިލްޑިންގ

ވަޙީދު ހދ .ނާވައިދޫ  /ޖާވާ ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް
11ޖީ ،8ހުޅުމާލެ،
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#

7

8

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

1427/Cv-C/2017

10:30

1300/Cv-C/2017

11:00

3088,270/Cv-C/2017

11:30

3440/Cv-C/2017

13:30

3346/Cv-C/2017

14:00

1125/Cv-C/2017

14:30

ބާވަތް

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުން.

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
 -1ހައިޓެކް އެލްމިނިއަމް ޕވޓ ލޓޑ,
ޕްރޮމިނެންޓް ރިސޯސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ .ބީޗް ޓަވަރ
އައިކެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .އުސާ /

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަ ވިޒް ކޮމްޕަނީ ޕވޓ ލޓޑ މ.
ހަވީރީމަންޒިލް  /މާލެ

މޫސާ މުޙައްމަދު މ .އަލިވެލި  /މާލެ،

މާލެ،
މއ .ސައިނާހިޔާ އެވެކިޔާ ގޯތީގެ

އިބްރާހީމް ޔޫސުފް މއ .ސައިނާހިޔާ  /މާލެ

-

ބިން ޢައްޔަންކުރުން
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

10

11

12

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމާޟެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

ޙުސެއިން ރާތިޢު ވާފިރު ،މ .މަނަދޫ  /މާލެ

ފްރެޝް ފްރޮމް ދަ ސީ ) މޯލްޑިވްސް(
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .މާބްލް މ .ބަގީޗާވިލާ /

އިބްރާހީމް މަންޞޫރު ވައިޖެހޭގެ  /ބ .ތުޅާދޫ

މާލެ
އުސްމާން ހަފީޘް ،މުޝްތަރީގެ  /ހއ .ދިއްދޫ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ

)ހ .ޕްރިމްސަން

ކޮމްޕެނީ ޕލކ
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#

13

14

15

16

17

18

19

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

117/Cv-C/2018

15:00

196/Cv-C/2018

20:00

1060/Cv-C/2018

20:15

2930/Cv-C/2017

20:30

3425/Cv-C/2017

20:45

3503/Cv-C/2017

21:00

2751/Cv-C/2017

21:15

ބާވަތް
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށު
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
މ .ޝުއައިބުއާބާދު އެވެކިޔާ ގޯތި
އައްޔަންކުރުން.
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދި ގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދި ގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ވަލީދު ޚާލިދު ،މ .ހެޕީލަ ކް  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތ .ދިޔަމިގިލި  /ރަންކޮކާގެ،
މ .ހެޕީލަކް  /މާލެ،

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މ .ނިގާޓާ މ .ސޯސަންމާގެ

ޙަސަންމަނިކު މ .އެލްސިއޯން  08ވަނަ ފްލޯރ /

 06ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ،

މާލެ،

ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ އިބްރާހީމް މ .ޝުއައިބުއާބާދު
 /މާލެ،
އަޙްމަދު ލަބީބް ބ .އޭދަފުށި/ޕޭންޓްލޭންޑް މ.

ސަލީމް ޙުސައިން ރ .ކިނޮޅަސް  /ނިޔާމް )ހ.

ހިރިނައިދޫ  /މާލެ،

ކޮޓަން(

މުޖުޠަބާ އަޙްމަދު ޙަމީދު މ .ކުނރިބީލޮޖް

ވީ.އައި.ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވެސްޓޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ލަވްސައިޑް،

މޫސާ ނަސީރު މއ .ވެލީބީޗް  /މާލެ،

މ .އިހަލަ  /މާލެ،

ޢިނާޔާ މއ .ގުލްޒާރުގެ ،މ .ކައުނު  /މާލެ،

މަރްޔަމް ޝަރީފް މ .ވައްކަރު  /މާލެ،
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#

20

21

22

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

656/Cv-C/2018

21:30

663/Cv-C/2018

21:45

2191/Cv-C/2017

22:00

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދި ގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
އައިލެންޑްމާރކް ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފިލާ ބިލްޑިންޑ 2
އެކްސްޕޯރޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް C-
 ،011/2014މެޖެންޓާ  /މާލެ،

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މޫސާ ޙަލީމް މއ .އެމްޓޭޝަންގެ  /މާލެ،

 -1ޢަބްދުލްޙަންނާނު ޢަބްދުއްޝުކޫރު ރ.
އުނގޫފާރު  /ހާރޓް ،މ .ހިގާރު  /މާލެ-2 ،
މުޙައްމަދު ޖާވިދު މއ .މޯނިންގވިއު

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން މ.މ.ޚ ދަފްތަރު

އިބްރާހީމް ޝަކުއަތު ބ .ކަމަދޫ  /ގުލްއަލާމަގެ

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 ،2874މއ .ފަހިވިލާ  04ވަނަ ފްލޯރ

)ހ .ޝީނުވިލާ(

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމް އޮފީސް )މިނިސްޓްރީ
1

38/Cv-C/2017

10:30

510/Cv-C/2017

11:00

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤުހޯދުން

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހ .ވިނޯ ލިއާ  /މާލެ

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ(
ދިވެހި ދައުލަތް

2

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ޓީޗިން
ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް އެދި

އާމިނަތު އަޙްމަދު ގދ .ރަތަފަންދޫ /
ހުޅނަގުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން )ދިވެހި ދައުލަތް(

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

1401/Cv-C/2018

09:45

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

ރެޖީނާ  /މާލެ )ހ .ހިތިފަތް /މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މ.
ބިއްލޫރިޖެހިގެ  /މާލެ،
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#

2

3

4

5

6

7

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

ބާވަތް

88/Cv-C/2018

10:00

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

3458/Cv-C/2017

10:30

812/Cv-C/2017

11:00

3402/Cv-C/2017

11:15

390/Cv-C/2017

14:15

401/Cv-C/2017

14:30

399/Cv-C/2017

14:45

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

އަޙްމަދު ޙަސަން އަލިތަރި  /ށ .ފުނަދޫ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ޢަބްދުލްކަރީމް ޒަކަރިއްޔާ ކަރަންކާއާގެ  /ހއ.
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

ބާރަށް )ގ .ނޭވީބްލޫ  /މާލެ(،

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހިދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

އެންޑް އިންފްރާސްޗްރަކްޗަރ(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗރ(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗރ(

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް )ދިވެހި
ދައުލަތް(

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ މއ .ވާދީރޯސް  /މާލެ

އިލްޔާސް ޢަބްދުﷲ މ .އޮމަދޫ  /މާލެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ނާފިއު މޫސާ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ  /ކުރިކީލަގެ
)ހުޅުމާލެ ފްލެޓް (14103
އަޙްމަދު މަނިކު މ .މާކަރީ  /މާލެ )ރިޔާލް /
މާލެ( ،
ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު ހ .ރީނދޫކޮކާ /
މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
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 ނަންބަރު

ގަޑި

ބާވަތް

1

2061/Cv-C/2017

8:45

ސާބިތުދަރަނި

1573/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

3358/Cv-C/2017

9:15

ސާބިތުދަރަނި

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ،މ.ކަނަމަދުގެ  /މާލެ

2945/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

3203/Cv-C/2017

9:45

ސާބިތުދަރަނި

313/Cv-C/2018

10:00

ސާބިތުދަރަނި

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޤާސިމް ،މ .ސީޑް  /މާލެ

410/Cv-C/2018

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޓޫ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

2919/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

308/Cv-C/2018

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

2
3

4

5

6

7

8

9

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ،ޕެލަސް /

ޙަސަން ޢަލީ އާލް ޘާނީ ،ގަތަރު

ހއ.ދިއްދޫ
ޢާދިލް އަޙްމަދު ،މަންދުއެދުރުގެ  /ރ.ކަނދޮޅުދޫ
އަޙްމަދު ނާޝިދު ،ހ.ކަޑޫމާގެއާގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 4742
 /މާލެ

އަޙްމަދު ޞަފްވަތު ،ފަރެސްއަވަށް.ޑެލައިޓް /
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޖެނެރަލް އޯވަރސީސް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ސަމީން ،ރޭޝަން  /ސ.މަރަދޫ

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ،ހުޅުމާލެ .އާފިނިވިލާ /
މާލެ
ޙަސަން ވަޙީދު ،މ .ހިރިނައިދޫ  /މާލެ

ޔުނައިޓެޑް ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީޕިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު
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#

10

11
12
13
14
15
16
17

18

19

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

ބާވަތް

2765/Cv-C/2017

11:15

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބްލޫމެޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

885/Cv-C/2018

11:30

ސާބިތުދަރަނި

އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕވޓ ލޓޑ

މަޙްމޫދު ޝަހީމް ،ގ.ޕޫލްކިނާރާ  /މާލެ

738/Cv-C/2018

11:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙަސަން ޢާޠީފް ،އަރާމުގެ  /ރ .ރަސްގެތީމު

898/Cv-C/2018

12:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ،މ.އަސަރީފެހި  /މާލެ

2952/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޑީ.އެމް.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

849/Cv-C/2018

13:15

ސާބިތުދަރަނި

މަތީނާ އަބްދުﷲ ،ބުލާސަމްގެ  /ށ.ކޮމަންޑޫ

މުޙައްމަދު ނާޘިމް ،މއ.ހިއްތަލަވިލާ  /މާލެ

493/Cv-C/2018

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު އަފްތާބު ،ވ .ދަންމާނު  /މާލެ

689/Cv-C/2018

13:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދޮންތުއްތު ،ގިއުޅިލާށިގެ  /ސ .ފޭދޫ

744/Cv-C/2018

14:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

349/Cv-C/2018

14:15

ސާބިތުދަރަނި

ވެސްޓޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

މިއުސަމް ޢައްބާސް ،ބަހާރީވިލާ  /ގދ.
ރަތަފަންދޫ
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ،މ .ހިކިކަށިމާގެ  /މާލެ
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#

20

21

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

ބާވަތް

1946/Cv-C/2017

14:30

ސާބިތުދަރަނި

އަޙްމަދު ރިޔާޟް ،އިރުޒުވާގެ  /ސ.ހުޅުދޫ

3121/Cv-C/2017

14:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް ،ތުނޑި.ލެގޫނާ /
ލ.ގަން
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ،ބިންމާގެ  /ދ.ކުޑަހުވަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
ސަދަރން އެފްރިކަން ފުރުޓް އެކްސްޕޯޓާރސް

1

202/Cv-C/2018

9:20

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

2

278/Cv-C/2018

9:40

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ،ނ.ޅޮހި

1190/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

2467/Cv-C/2017

10:20

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް  ،ގ .ރެންޑަވޫޒް  /މާލެ

2392/Cv-C/2017

10:40

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1205/Cv-C/2018

11:20

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

3

4

5

6

ލިމިޓެޑް

ޔުނިވަރސަލް ޓްރެވަލް ސަރވިސްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން ޝިފާޢު  ،މއ .ހަނީސަކުލް  /މާލެ
ޞަބާޙް އަޙްމަދު  ،ކަންމަތީގެ  /ބ.ތުޅާދޫ
 .1ނިޡާމް ވަޙީދު ،ހަސްތީގެ  /ސ .ހިތަދޫ
 .2ޝާ ހިދު އިބްރާހީމް ،ޖަމްނާ  /ސ .ހުޅުދޫ
މުޙައްމަދު ޙުޝާމް  ،ގ .މާލެހިޔާ / 19-04 1
މާލެ
އަޙްމަދު ނަސީމް  ،ހީނާގަސްދޮށުގެ  /އދ.
މަހިބަދޫ

މިފްރާދު މުޙައްމަދު ،މ.ހާފުސްވިލާ
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#

7

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

ބާވަތް

1434/Cv-C/2018

13:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1241/Cv-C/2018

13:20

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ކެމަރޮން )ރ .ކަނދޮޅުދޫ  /ކެމަރާގެ ،މުޙައްމަދު ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު(
ޔުނިވަރސަލް ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

ވިއު ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
 -1ޢަބްދުލްޙަމީދު އިބްރާހީމް އއ.
ތޮއްޑޫ/ފައްސިޔަ -2ޝަހީމާ ހަސަން އއ .ތޮއްޑޫ
 /އަބަދަށްހިޔާ  -3ފާއިޒާ ޙަސަން އއ.
1

3446/Cv-C/2017

9:40

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

770/Cv-C/2018

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ސަޢީދު ޢަބްދުޢްރަޙްމާން ،ބ.ހިތާދޫ  /ދުނި

1718/Cv-C/2017

10:20

ޙުކުމްތަންފީޛު

280/Cv-C/2018

10:40

ޙުކުމްތަންފީޛު

ތޮއްޑޫ/އުދަރެސް  -4ޝިރުމީނާ ޙަސަން އއ.
ތޮއްޑޫ/އަބަދަށްހިޔާ  -5ޢަލީ ފަޔާޟް ،އއ.
ތޮއްޑޫ/އަބަދަށްހިޔާ  -6މޫސާ ޙަސަން،
އއ.ތޮއްޑޫ/އަބަދަށްހިޔާ

2

ޢަލީ ނަސީމް ،މ.ގްރީންޕީކް  /މާލެ

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ،ހ.ހުދުފިނިފެންމާގެ
3

4

 /މާލެ

އިބްރާހީމް ފައުޒީ ،ވ.މާލޭހިޔާ  /މާލެ

މުޖްތަބާ އަޙްމަދު ޙަމީދު ،މ.ކުރިނބީލޮޖް  /މާލެ މުޙައްމަދު ލަޠީފް ،ރީލްމަންޒިލް  /ސ.ހިތަދޫ
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#

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

ބާވަތް

908/Cv-C/2018

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ،އަލަމާގެ  /ގދ.ހޯނޑެއްދޫ

ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނ ް
1

2

3

35/Cv-C-HD/2018

11:00

141/Cv-C-HD/2017

11:15

41/Cv-C-HD/2018

11:30

24/Cv-C-HD/2018

11:45

21/Cv-C-HD/2018

12:00

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބޭހޭ
މައްސަލައެއް
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހެ

އާސިމް ތަޢުފީޤު ހ.ހާޖަރާގެ  /މާލެ

ކޮމޯޑޯން ކުއިޒު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޔޫސުފް މުޙައްމަދު އދ.ފެންފުށި ބޮކަރުމާގެ

އިސްމާޢީލް ޝަ ކީލް ދަފްތަރު ނަންބަރު 3653

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހ .ޕޮއިންޓްވިލާ

އަޙުމަދު ޝުޖާޢު ގޮންގަލި  /ގދ .ދެއްވަދޫ

އެލަވިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރެހެންދި ސްކޫލް )ދިވެހިދަޢުލަތް(

މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބޭހޭ
މައްސަލައެއް
އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފްއުފެދިގެން

4

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
5

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފްއުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ވިލާޝިޕންގް އެންޑް ޓެރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ

)Development Housing

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ،(Corporation Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ
ބިލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ  /ހުޅުމާލެ
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6

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ގަޑި

203/Cv-C-HD/2017

12:15

208/CvC-HD/2017

12:30

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރަތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޔަލްމާ ސަޢީދު .ދަފްތަރު .ނަންބަރު ރސ
 / 9782މާލެ
މޫސާ ރަޝީދު ގދ.ފިޔޯރީ  /ރޯޒްމީޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ،ހ .ވީނަސްވިލާ  /މާލެ

ޖިޒްމީނާ ޢަލީ ހުޅުމާލެ ލޮޓްނަންބަރު 10559
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