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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 07ޑިސެމްބ ަރ  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ެ ތާވަލު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

3133/Cv-C/2017

10:30

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ވަދީފު ޙަސަން ސަޢީދު ނިވްރޯޒް  /ގދ.
މަޑަވެލި

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2082/Cv-C/2017

10:00

2527/Cv-C/2017

10:10

2973/Cv-C/2017

10:30

ހަޔަރ ޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޝާނީޒް ގ .ޓިބެޓް  /މާލެ ،ސިފްނާ
އަބްދުއްރައްޒާގް އަޙްމަދު މ .ލޮނުމިދިލިގެ  /މާލެ

މައިކަލް ޑާމޮޓް ޕެޓްރިކް މެކްގީވާ ،ހަޑެފް އެންޑް
2

3

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް

ޕާޓްނާސް ،އެމާރް ސްކްއަރ ،ބިލްޑިންގ ،3

ކާސްޓްވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލެވަލް  ،5ޑައުންޓައުން  /ޑުބާއި

ޙުސައިން ހިލްމީ މއ .ވަހާރި  /މާލެ

މޯލްޑިވްސް ޝިޕްޔާރޑް އެންޑް ޖެނެރަލް
އިންޖިނިއަރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން
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#

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2977/Cv-C/2017

10:40

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އަޙްމަދު ރަޝީދު ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ

ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް

 / 1458މާލެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1

3356/Cv-C/2017

9:00

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

ފްލައިންގ ފްލީޓް ޝިޕިންގ އެންޑް

ސަންވިނަރ މެރިން ލިމިޓެޑް ކޯޕަރޭޝަން

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނު

ލޮޖިސްޓިކްސް ޕވޓ ލޓޑ )ސިންގަޕޯރ(

)ޓައިވާން(

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

590/Cv-C/2016

10:00

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޙައްޤު
ހޯދުމަށް ހުށަ ހަޅާ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް

މއ .ޝަބްނަމްވިލާ /

މާލެ

މުޙައްމަދު އާމިރު

މއ .ފްރީޕާކް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1
2

3

2722/Cv-C/2017

10:30

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން

1200/Cv-C/2017

10:45

ފައިސާހޯދުން

1063/Cv-C/2017

11:00

ފައިސާހޯދުން

އެޑްވާންސް ޓްރެވެލް މޯލްޑިވްސް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް )ދިވެހި ދައުލަތް(
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އައިޕީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޑަކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޮފީސް )ދިވެހި ދައުލަތް(
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#

4

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1113/Cv-C/2017

11:15

ބަދަލު ދިނުން

700/Cv-C/2017

11:30

ފައިސާހޯދުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަޗަރ(
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޔޫސުފް ޙަލީމް ހ .ޒަމާނީގެ  /މާލެ

ފޯރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

2609/Cv-C/2016

14:15

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ރ .ރަނދޮޅުދޫ /
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

ކޮތަރިވިލާ )ސަންރައިޒްގެ  /މާލެ(

ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ (

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1

2520/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އޯރކާ ޑައިވް ކްލަބް )އިންޑިއާ(

ޢަލީ ޝުވާއު  ،ހީނާގަސްދޮށުގެ  /އދ .މަހިބަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
 .1މުޙައްމަދު ޙަމްދާން ،ގއ.ކޮނޑޭ /
1

2203/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

2314/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތު ދަރަނި

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކެޔޮގަސްދޮށުގެ

 .2ޢަލީ ޔޫސުފް،

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  / 10082މާލެ
2

ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ،ދުންތަރި /
ކ.ހުރާ

އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ،މއ.ސައުތުލޫމްގެ  /މާލެ
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