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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 10ޑިސެމްބ ަރ  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ެ ތާވަލު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
1

2739/Cv-C/2017

10:15

3026/Cv-C/2017

10:30

ތަބީޢީއަތުގެ މައްސަލަ

3081/Cv-C/2017

10:40

ފައިސާހޯދުން

3355/Cv-C/2017

11:00

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

2

އޮފީސް  ،ޗާންދަނީމަގު  / 20156މާލެ
)އެސްޓީއޯ އުމަރު ޝޮޕންގް އާކޭޑް ބިލްޑިންގ

3

4

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

މެރިން ކޮރަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމި ޓެޑް

ޑެސަރޓް އައިލެންޑް ޑްރީމްސް ޕވޓ ލިމިޓެޑް
ގ .ފްލާވަރުގެ

ކެނޮޕަސް މޯލްޑި ވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑް ގ.

އަބްދުﷲ ޞަބާޙު ވައިޖެހޭގެ ސ .ހުޅުދޫ ގ.

މާވެހި

ޕާމްގްރޯ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ،މޯލްޑިވްސް

އަޙުމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހ.ސާމަރާ

ޕޮލިސް ސަރވިސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
އެފެއާރޒް
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#

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

3210/Cv-C/2017

13:45

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޕަނޮރާމާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމީޓެޑް

މުހައްމަދު އަލިމަނިކު މއ .ފުލޮރިފަރު

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

2958/Cv-C/2017

10:00

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ޙައްވާ މަނިކެ މ .ކުރިބީލޮޖް  /މާލެ

ޙަސަން ނާޝިދު މ .މޭގަ  /މާލެ
 -1ފަރީޝާ އިބްރާހީމްގެ ވާރިޘުން

2

2362/Cv-C/2017

10:15

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

3183/Cv-C/2017

10:30

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

3085/Cv-C/2017

10:45

3277/Cv-C/2017

11:00

 -2އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު ގ.
ސަމަރބްލޮސަމް  /މާލެ

3

4

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ޙުސައިން ރަޝީދު ތަރިވިދާގެ  /ފ .ނިލަންދޫ
 -1އިޛްޢާން ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ހ .ހެޕީވިލާ /

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ

 -2އިބްރާހީމް ޝަރީފް މ.

ހުދުކަނީރުގެ  /މާލެ

5

ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާ މުދާ
ނެރުން

އިސްމާޢީލް ޖަލީލް މުޙައްމަދު ހ.

އިބްރާހީމް ނާޠިމް ދަފްތަރު ނަންބަރު / 7615

ފެހިފަށުވިއާގެ  /މާލެ

މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2979/Cv-C/2017

11:15

3197/Cv-C/2017

11:30

3177/Cv-C/2017

13:15

3056/Cv-C/2017

13:30

3266/Cv-C/2017

13:45

3264/Cv-C/2017

14:00

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

 -1ޖަވާޒް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
6

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަހަޅާ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސްޕީޑް ލިންކް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

ލިމިޓެޑް

 -2އިބްރާހީމް ޢަލީ ދަޑިމަގު.

މުބާޙުމަންޒިލް/ޏ .ފުވައްމުލައް  -3މުޙައްމަދު
ސަޢީދު މއ .ގުލާބީގެ  /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
7

8

އަގު ހޯދުމަށް އެދި
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުވެނިއަރ މެރިން ޕްރައި ވެޓް ލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ރިޔާޟް މއ .ގްރީންވިލް  /މާލެ
 -1އާމިނަތު ސޯނިޔާ ހ .ހަންޑްރެޑްފްލާވަރ /

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
9

10

11

ލީސިން މައްސަލަ

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހދ .ނާވައިދޫ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

މާލެ

 -2ޢަރީސް ވަޙީދު

ޖާވާ /

އޮފީސް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ލީސިން މައްސަލަ

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ހ .ވެލާނާގެ  /މާލެ

ބެލް ސެލް )ޢާއިޝަތު ނުޒުހަތު( އަނބުމާގެ /
ސ .ފޭދޫ

ޢަބްދުއްޝުކޫރު އިބްރާހީމް ހ .ލަދުމާގެ  /މާލެ
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#

12

13

14

15

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

3262/Cv-C/2017

14:15

3258/Cv-C/2017

14:30

3254/Cv-C/2017

14:45

3256/Cv-C/2017

15:00

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބާވަތް
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު އޯކިޑްމާގެ  /ބ.

ލީސިން މައްސަލަ

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ހ .ވެލާނާގެ  /މާލެ

އޭދަފުށި

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

ޓ-ބިލްޑިންގ  /މާލެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

ޓ-ބިލްޑިންގ  /މާލެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

ޓ-ބިލްޑިންގ  /މާލެ

މެޑްސްމައިލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މއ .ޝަމްރަތު  /މާލެ
ގެޓް ފެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް މ .ފިނިވާގެ ނަންބަރު  / 2މާލެ
ސަން ޕްރޯ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ .ކަޅުފުރުއްގެ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2980/Cv-C/2017

10:00

2661/Cv-C/2017

10:10

މަސައްކަތާރި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

އައިލެންޑް ސަޕްލައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އަޒިމުތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ޗާންދަނީގެ /

2

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއޮތޯރިޓީ )މީރާ(

މާލެ

ސެކުޝަން
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

B3-CR 3
1

2

3

4

3115/Cv-C/2017

9:00

1121/Cv-C/2017

9:30

1502/Cv-C/2017

10:00

2692/Cv-C/2017

10:30

2748/Cv-C/2017

11:00

3106/Cv-C/2017

11:30

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުސހަޅާ މައްސަލަ
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ

ރެޑްވޭޥް ޕވޓ ލޓޑ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.
ޝީޝާވެހި  /މާލެ،

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

-1އަޙްމަދު ސާބިޤު ،ހިރުނދުމާގެ  /ސ .ފޭދޫ.
 -2އަޙްމަދު ވަޖީޙް ،މ .ހަޒާރުމާގެ  /މާލެ
 -1ޙުސައިން ސާމީ ށ .މިލަންދޫ /
ސުނީތާހައުސް  -2މަޙްމޫދު ރިޔާޟް ދަފްތަރު
ނަންބަރު  ،4549މއ .ނިޝާން  /މާލެ،
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ހ .ރޭލައިޓްވިލާ ،މ.

ޢަލީ ޝިޒްމީ މ .މޭވާގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް ގ .އަލިކުރާގެ  /މާލެ

ފެންގަސްދޮށުގެ  /މާލެ،
މުޙައްމަދު މޫސާ ،ސޯސަންގެ  /ރ .ކަނދޮޅުދޫ
)ގ .އަލިކުރާގެ  /މާލެ(
 -1އަޙްމަދު ހަމްދޫން ހ .މާނިފާގެ -2

5

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ސުހައިލް މއ .ދަތުރުނާގެ  /މާލެ

މަރްޔަމް ޙަނާން ހ .މާނިފާގެ  -3ލަޠީފާ
ޙުސައިން ހ .މާނިފާގެ  -4އިސްމާޢީލް ޙަމްދާން
ހ .މާނިފާގެ  -5އާމިނަތު ޙިސާން ހ .މާނިފާގެ

6

މއ .ހަނދުވަރީގެ ބިން ޢައްޔަން
ކުރުން

ފާޠިމަތު އަޛުރާ ،މއ .ގްރީންވީލް )މއ.
ހަނދުވަރީމަންޒިލް(  /މާލެ
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#

7

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2755/Cv-C/2017

13:30

1468/Cv-C/2017

14:00

ބާވަތް
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު ފައިޒަން މ .ސުތުލިމާގެ  /މާލެ

އާމިނަތު ޝެރީން ހ .އޮލިއެންޑަރ  /މާލެ

ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަލީ މ .އަރީޖް ،މއ.

މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް ށ .ކޮމަންޑޫ  /ރަން ކޮކާގެ،

ފީރޯޒްވާދީ  /މާލެ،

ހ .ފޮއްދޫގެ  /މާލެ،

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1

2

3

694/Cv-C/2017

10:15

381/Cv-C/2017

10:30

2658/Cv-C/2017

11:00

382/Cv-C/2017

11:30

809/Cv-C/2017

11:45

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން
ޢުމްރަނީ މަސައްކަތަށް ބަދަލު
ދިނުން

ފައިސާހޯދުން

ޢުމްރަނީ މަސައްކަތަށް ބަދަލު
4

5

ދިނުން
ޢުމްރަނީ މަސައްކަތަށް ބަދަލު
ދިނުން

ޢާރިފާ އިބްރާހީމް

މޯނިންގވިލާ  /މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ )ދިވެހި ދައުލަތް(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޢަޙްމަދު ޝާބިލް އިލްޔާސް މ.އޮމަދޫ  /މާލެ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް ރ  .ރަސްގެތީމު /

ގްރައުންޑްފްލޯރ ޓީބިލްޑިންގ  /މާލެ

ފީޜޯޒުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ނާޖިޔާ މުޙައްމަދު ޢަލީ ހ .ރެޑްލައިން )ހުޅުމާލެ

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ )ދިވެހި ދައުލަތް(

ފްލެޓް ނަންބަރު 113

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ )ދިވެހި ދައުލަތް(

އަބްދުލްޢަލީ އަލީ

ގ .މެމޮރީވިލާ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1
2
3

އިބްރާހީމް އިޝާން )ޖޮއިސް މާރޓް( ،މ.

2731/Cv-C/2016

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ސަންވިޝަން މަރކެޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

2331/Cv-C/2016

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

އައްޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޓޯލް ޕެރަޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2387/Cv-C/2016

11:00

ސާބިތުދަރަނި

ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޖޭމުގަސްދޮށުގެ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1

2148/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަލީ ޢާރިފް ،ހ.ފިނިފެން  /މާލެ

އަޙްމަދު ފައުޒީ ،ހިޔާ  /ށ.ފުނަދޫ
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