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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 13ސެޕްޓެމްބަރު  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1
2

3

4

5

2104/Cv-C/2017

09:30

2271/Cv-C/2017

09:45

2223/Cv-C/2017

10:00

2226/Cv-C/2017

10:15

2003/Cv-C/2017

10:30

2151/Cv-C/2017

10:45

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މޫސާ ޢަބްދުﷲ ކުރަހާގެ  /ތ.ކިނ ބިދޫ

ލިންކް ސާރވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ބުރުނީގެ
ދެކުނުގެ LINK SERVE PVT LTD

ހަމްދޫނު މުޙައްމަދު ދީދީ ޗަރުކޭސީ  /ސ.ހިތަދޫ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް ލިމިޓެޑް

މަރިޔަމް ސުހާ ޢަބްދުއްލަޠީފް މއ.ރަންވިލު

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް ލިމިޓެޑް

ޢަލީ ރަޝްވާން  ،ގ.މަސްދޮށި

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ ލޯލައިން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނާޝިދު ރަފީޢު މ .ބިގްފިޝް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
6

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ރާރާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އައި.އޯ އެފް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

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

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

2101/Cv-C/2017

14:00

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަލީ ޝިމާޒް މ.މައިސަންސް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1
2

3

4

1932/Cv-C/2017

10:00

2035/Cv-C/2017

10:15

2091/Cv-C/2017

10:30

2246/Cv-C/2017

11:15

1926/Cv-C/2017

13:15

2236/Cv-C/2017

13:30

2341/Cv-C/2017

13:45

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ކޮމިޝަން(
ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު މަސީހު ޝާޒް  /ށ .ކޮމަންޑޫ
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ށ .ފީވަށް  /ދޫރެސް

އިބްރާހީމް ޚަލީލް މއ .ޔެލޯލައިޓް  /މާލެ

ތަކުލަފަތިގެ  /ގއ.

ދާންދޫ

ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
5

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ޢަބްދުއްރާޙްމާން ޔޫސުފް ރީފް  /ރ .އަލިފުށި

ޢާއިޝަތު ނާއިމާ ގ .ނިލަ  /މާލެ

މައްސަލަ
6

7

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އޮފީސް )ދައުލަތް(

އިބްރާހީމް ނަޝީދު މ .އިރުވައިގެ  /މާލެ
ޕްލެޓީނިއަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
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#

8

9

10

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2344/Cv-C/2017

14:00

2347/Cv-C/2017

14:15

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލި އުޝަން ޕްރައިވެޓް

 -1ބްލޫޗިޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

 -2ކާސްޓަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިސްމާޢީލް ވާފިރު ގ .ރަންގިރީގެ  /މާލެ

2351/Cv-C/2017

14:30

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

2357/Cv-C/2017

14:45

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޙަސަން ޙުސައިން ނަންރީތިގެ  /ތ .ބުރުނި
 -1ޙައްވާ ޝާކިރާ

11

މާލެ

ހ .ޓްވައިލައިޓްރެވަރީ /

 -2އާމިނަތު އިސްމާޢީލް

މ.

ޗެލޮޓް  /މާލެ
ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2039/Cv-C/2017

10:00

814/Cv-C/2017
10:10

2

3

2082/Cv-C/2017

10:20

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ.

އަޙްމަދު ސިނާނު ހުޅުމާލެ ނަންބަރު G-06-46

މަލާޒް  /މާލެ

 /ފުލެޓް

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ތަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް(

ހަޔަރ ޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ

މަރްޔަމް ޢަލީ ދީދީ މއ .ގަޖުރާގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޝާނީޒް ގ .ޓިބެޓް  /މާލެ ،ސިފްނާ
ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަބްދުއްރައްޒާގް އަޙްމަދު މ .ލޮނުމިދިލިގެ  /މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1984Cv-C/2017

10:30

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އިބްރާހީމް ޙަސަން ،ފުނާޑު.އެކުމީ /

4

ހަޔަރ ޕާރޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޏ.ފުވައްމުލައް ،ޢަލީ ޙަސަން ފުނާޑު.ނައިލް /
ޏ.ފުވައްމުލައް ،ޢަލީ ޝާން އަޅިވިލާ  /ކ.
ގުރައިދޫ،މުޙައްމަދު މޫސާ ފުނާޑު.ފުނަމޫ
/ޏ.ފުވައްމުލައް

5

6

7

8

9

1993/Cv-C/2017

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުން

ޙަސަން އިބްރާހީމް އުޑުވިލާ  /ރް ކަނދޮޅުދޫ

10:40
1981/Cv-C/2017

11:00

2320/Cv-C/2017

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ނަލަހިޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް

އަގުހޯދުން

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޭރަލް ސީ  08ވަނަފަންގިފިލާ /މާލެ

11:10

ތަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

11:20

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުން

2027/Cv-C/2017

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ
11:30

މާލެ
ކޯދި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ.

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

2342/Cv-C/2017

މޫސާ ޝައްފާން ޢަލީ ޔޫސުފް ހ .ވާލީ ވިލާ /

ފީނިކްސް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެސޯޓްސް ޕވޓ

އޮފީސް )ދައުލަތް(

ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުލްވާޙިދު މއ .ފީރުމުރަނގަގެ  /މާލެ

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް ފިނިފެންގެ  /ތ .ތިމަރަފުށި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ.
މަލާޒް  /މާލެ

މިރުޝާމް ޝަފީޤު ހް ރުމޭނިޔާ  /މާލެ
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#

10

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2141/Cv-C/2017

11:40

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުމުގެ
މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ލޯލައިން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ.
ބަލޫފްލާވަރ  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޑޭވިޑް ފްރޭސިސް ކީޑީ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1

2

3

927/Cv-C/2017

10:30

ރަޙްނު ނު ހިމެނޭލޯން ހޯދުން

2129/Cv-C/2017

11:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

1894/Cv-C/2017

11:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަލީ ޙުސައިން ،މއ .ސީނުމާ  /މާލެ ،އަޙްމަދު
ޢާމިރު ،މއ .ސީނިމާ  /މާލެ

އުމަރު ޒާހިރު ޢަބުދުއްޞަމަދު  ،މ.މ.ޚާއްސަ

އަޙްމަދު ސާމިދު ،ލައިޓްސިގްނަލް  /ރ.

ދަފްތަރު  / 5378މާލެ )ހ .ފެންވިލާ(

އިނގުރައިދޫ ކ .ތިލަފުށި 04

މުޙައްމަދު ޙާފިޡް ،އަކިރި  /ބ .ދަރަވަންދޫ

ގަލްފް ކްރާފްޓް ސަރވިސް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

2

1211/Cv-C/2017

10:30

1522/Cv-C/2017

11:00

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން

ޒެޑް އައި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

2053/Cv-C/2017

9:00

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

އުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު މއ.ވިލްނާ

އޙުމަދު ތަވްފީޤް ހ.މެންގޯހައުސް
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#

2

3

4

5

6

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2013/Cv-C/2017

9:15

1535/Cv-C/2017

9:30

1680/Cv-C/2017

9:45

621/Cv-C/2017

10:00

1741/Cv-C/2017

10:30

651/Cv-C/2017

11:00

1600/Cv-C/2017

14:00

331/Cv-C/2017

14:00

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާ
ނެރުން

ޗެކުން ލިބިންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ،ޙިދުމަތުގެ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޗަމްޕާ ބްރަދާރސް މޯލްޑިވސް ޕްރައިވެޓް

ލޯމާ މާމިގިލީ ރިޒޯޓް އެންޑް ސް ޕާ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑ

ހަރީ އެންޑް ކޯ

ޒައިތޫން މާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރަންކުރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އިސްމާޢީލް ފުޅު ވ .ސަލީމާވިލާ  /މާލެ

ޑރ.މުމްތާޒް ޢަބްދުލްޙ،މީދު މއ.ބޮޑުދަހަރާގެ

ދިޔާނާ ޢަބްދުލވައްޙާބް މއ.އުތުރުވެހި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

އައިޑިއަލް ބޯޓް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ޙުސައިން މާހިރު ރ.އިންނަމާދޫ/ރާސްތާ

އޭބީސީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އަޙްމަދު ސަޢީދު ހޯދަޑު ،ދިރޭލާލުގެ  /ޏ.
ފުވައްމުލައް

ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާ
8

9

ނެރުން
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

އަލީ ނާޒް ހ.ހަނދުވަރުދޭގެ

އިބްރާހީމް ރަސީދު ހ.ދޫހިމެރިގެ

އަޙްމަދު ޒައީން ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ  /ވިލެޖް

އާމިނަތުދީދީ މ .އަނބުމާގެ  /މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

2

3

2149/Cv-C/2017

9:30

ގ .ނިއުލައިޓް އެވެކިޔާ ގޯތި
އައްޔަންކުރުން.
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ

939/Cv-C/2017
10:00

1498/Cv-C/2017

11:30

903/Cv-C/2017

14:00

1045/Cv-C/2017

14:30

728/Cv-C/2017

20:30

މައްސަލަ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

އާމިނަތު ނާޝިދާ ގ .ނިއުލައިޓް  /މާލެ،

ފާޠިމަތު މަހާރަތު އުޘްމާން ހ .ސިރީ

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.
ފާރޮށިގެ  /މާލެ،

ޢާމިރާ އާދަމް )ޕްލޮޓް އިންވެސްޓްމަންޓް(
އަލްފްރެސްކޯކ .ވިލިގިލި
 -1ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ހ .ވައްޓަރު ހުޅުމާލެ -33
 -2 02-06ޙަސަން އަރުޝަދު ނަސީމީގެ ސ.
މަރަދޫ ފެދޫ

4

5

6

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ހަޔަރ ޕަޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ

މ .ސައިނާހިޔާ އަވެކިޔާ ގޯތި
އައްޔަންކުރުން.

ޙަސަން މުފީދު އުދަރެސް ރަސްމާދޫ މ.
ސާދީވިލާ

މުޙައްމަދު ސާމް ކ .ތުލުސްދޫ ގުލްޒާރުގެ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -1މަޢުރޫފް މުޙައްމަދުދީދީ ކުދިލުބޯގެ ގދ.

)(Alia Investments Private Limited

ދައްދޫ  -2ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ކުދިލުބޯމާގެ ގދ.

މ .އެލިއާ ބިލްޑިންގ

ގައްދޫ

އިބްރާހީމް ޔޫސުފް މއ .ސައިނާހިޔާ  /މާލެ،
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#

7

8

9

10

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2156/Cv-C/2017

21:00

1408/Cv-C/2017

21:30

937/Cv-C/2017

22:00

971/Cv-C/2017

22:30

ބާވަތް
ހުޅުމާލެ ލޮޓް 20054އާއި މ.
ގްރީންޕީކް ލާޖެއްސުން
ހ .މެމޮތީ އެވެކިޔާ ގޯތީގެ ބިން
ބައިކުރުނއ

ގ .ފުށިފަރު ބިން ޢައްޔަންކުރުން

ހ .ދާޔާގެ ގޯތި ބައިކުރުން /
ޢައްޔަންކުރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު ޢުމަރުމަނިކު މ .ރުއްކަރަ  /މާ ލެ

ޢައިޝަތު ރާބިއާ ،ހ .މެމޮރީ  /މާލެ

މުޝްތަރީ ޙަސަން ،ގ .ފުށިފަރު ) /ހ.
ފިލްމީސައިޓް(  /މާލެ
އިބްރާހީމް މަނިކު ހ .ދާޔާގެ ހުޅުމާލެ
G02/34

-

-

-

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1

397/Cv-C/2017

10:30

215/Cv-C/2017

11:00

އުމްރާނީ ބަދަލު ދިނުން
ޙުކުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން

2

ތަޙްޤީޤު މުއްދަތާއި އުނިކުރަންޖެހޭ
ދުވަސްތައް އުނިކުރުން

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
މުނާޒް ޞާދިޤު ހެލެނގެލި  /މ .ރަތްމަންދޫ
)ކ .މާފުސީޖަލު(

ޒުބައިދާ އާދަމް މ .މާކަރީ  /މާލެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންލް ސަރވިސް

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2

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 ނަންބަރ ު

ގަޑި

1

390/Cv-C/2017

9:45

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހިދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

އެންޑް އިންފްރާސްޗްރަކްޗަރ(

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ނާފިއު މޫސާ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ  /ކުރިކީލަގެ
)ހުޅުމާލެ ފްލެޓް (14103

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2
3
4

5

6
7
8

9

މުޙައްމަދު ވާފިރު އަޙްމަދު ،ހުދުފިނިފެންމާގެ /

1788/Cv-C/2017

9:00

ސާބިތުދަރަނި

ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމި ޓެޑް

1393/Cv-C/2017

9:30

ސާބިތުދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ބޯލްޑާސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

199/Cv-C/2017

10:15

ސާބިތުދަރަނި

މުޙައްމަދު ރާޝިދު ،އާބިން  /ޅ.ނައިފަރު

މުޞްތަފާ އާދަމް ،ގ.ލައިޓްނިންގވިލާ  /މާލެ

1073/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

ފަޠުޙީ އަޙްމަދު ،ކީރަންމާގެ  /ދ.މާއެނބޫދޫ

ޠާހާ ނަޝީދު ،ބަގީޗާގެ  /ފ.ބިލެއްދޫ

1184/Cv-C/2017

11:00

ސާބިތުދަރަނި

ހަޒްރަތު ރަޝީދު ޙުސައިން ،ހުޅުމާލެ 10095

ޢަލީ މުފީދު ޙުސައިން ،ހައިސިންތުމާގެ /

 /މާލެ

ސ.ހިތަދޫ

1585/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުﷲ ޝަބީން ،ނޫރުވާދީ  /ކ.ތުލުސްދޫ

1247/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ޢަލީ ،އޭޝިޔާ  /ގދ.ނަޑެއްލާ

1948/Cv-C/2017

11:45

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުލްވާޙިދު ތަޢުފީޤު ،މ.އަރީކާ  /މާލެ

ޢަބްދުލްޙަމީދު ސަޢީދު ،ޕެރިސް  /ރ.މަޑުއްވަރީ

1817/Cv-C/2017

13:00

ސާބިތުދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް

ވ.ފުލިދޫ

ސްކެއިވޯލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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#

10
11

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

2275/Cv-C/2016

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

2628/Cv-C/2016

13:30

ސާބިތުދަރަނި

ޕީޓަރ ޖެނެކް ،ޖަރުމަންވިލާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޖަޢުފަރު ރަޝީދު ،ބުލޫކިޔާގެ  /ނ.މިލަންދޫ
އަޙްމަދު ފިރާޤް ،މީނާޒް  /ބ.މާޅޮސް

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

 .2ޢަލީ ޔޫސުފް،

2203/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2143/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

އަޙްމަދު ނިޒާރު ،ގ.މާލެހިޔާ  / 13-04 2މާލެ ގުޑްސް އެންޑް ފުޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2204/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ކެޔޮގަސްދޮށުގެ

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  / 10082މާލެ
2

3

4
5
6
7

ޢަލީ އަޙްމަދު ނަޞީރު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

އަޙްމަދު އަސްލަމް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

 / 2040މާލެ

 / 8302މާލެ

2148/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަލީ ޢާރިފް ،ހ.ފިނިފެން  /މާލެ

އަޙްމަދު ފައުޒީ ،ހިޔާ  /ށ.ފުނަދޫ

2206/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ހަވްލަތު ޔޫސުފް ،ފަސްމުރަވި  /ކ.ތުލުސްދޫ

މުޙައްމަދު ޝާޙް ޙަސަން ،ޅ.ރީތިގެ  /ސ.ހިތަދޫ

1109/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ނަޝީދާ އިބްރާހީމް ،މއ.ރާރޮހިގެ  /މާލެ

ޖާދުﷲ ސަލީމް ،މ.ވީވަރު  /މާލެ

1613/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ފުއާދު ޒާހިރު ،މަރިޔަމްމާގެ  /ގއ.ކޮލަމާފުށި
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1746/Cv-C/2017

11:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 .1ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .2ޙުސައިން ޙިލްމީ ،މއ.ވަހާރި  /މާލެ

8

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 .3މުއުމިނާ މުޙައްމަދު ،މއ.ވަހާރި  /މާލެ
 .4ނަބީލް ޙިލްމީ ،މއ.ވަހާރި  /މާލެ
 .5ސާރާ ޙިލްމީ ،މއ.ވަހާރި  /މާލެ
 .6މަލަކާ ޙިލްމީ ،މއ.ވަހާރި  /މާލެ

ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން
ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

1

79/Cv-C-HD/2017

13:45

2

78/Cv-C-HD/2017

14:00

24/Cv-C-HD/2017

14:15

ހު ޅުމާލެ ނަންބަރު  20041ގޯތި
ވިއްކުން

)Development Corporation Housing
 ،(Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ ބި ލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ

އަޙްމަދު ޙަނީފް ގ.ޕާލްވިލާ

 /ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ހުޅު މާލެ ނަންބަރު  20045ގޯތި
ވިއްކުން

)Development Corporation Housing
 ،(Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ ބި ލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ

އަހްމަދު އަލާއު ޢަލީ މ.ޔާގޫތުގެ

 /ހުޅުމާލެ

3

ހުޅުމާލެ އައިލްސް ރެސިޑެންސް ގެ
ބީ 03-ފްލެޓް ވިއްކުން

ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
)Development Corporation Housing

ލުޤުމާނު އިސްމާޢީލް ބ.އޭދަފޫށި  /ސްވީޓްފްލާވަރ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

39/Cv-C-HD/2016

14:30

ބި މާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

81/Cv-C-HD/2017

14:45

95/Cv-C-HD/2017

15:00

41/Cv-C-HD/2017

15:15

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

 ،(Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ ބި ލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ
 /ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

4

)Development Corporation Housing
 ،(Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ ބި ލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ

މުޙައްމަދު އަދަމް ޅ.ހިންނަވަރު ސަ މަންދަރުގެ

 /ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

5

ހުޅު މާލެ ނަންބަރު 20027 :ގޯތި
ވިއްކުން

)Development Corporation Housing
 ،(Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ ބި ލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ

އަޙްމަދު ސަލީމް ހ.ގަދަމޫ

 /ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

6

ހު ޅުމާލެ ނަންބަރު 20032:ގޯތި
ވިއްކުން

)Development Corporation Housing
 ،(Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ ބި ލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ

މަރިޔަމް މަނިކެ ހ .މަކައިރާ

 /ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގ ޑިޕެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

7

ހުޅު މާލެ ނަންބަރު  11041ގޯތި
ވިއްކުން

)Development Corporation Housing
 ،(Limitedއެޗް.ޑީ.ސީ ބި ލްޑިންގ  03ވަނަ ފްލޯރ

ޡުހޫރު އަޙް މަދު މ.އުޖާލާގެ

 /ހުޅުމާލެ
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 ނަންބަރ ު

ގަޑި

92/Cv-C-HD/2017

15:45

144/Cv-C-HD/2017

15:30

10

111/Cv-C-HD/2017

16:00

11

149/Cv-C-HD/2017

16:15

138/Cv-C-HD/2017

16:30

13

150/Cv-C-HD/2017

16:45

14

20/Cv-C-HD/2017

17:00

15

21/Cv-C-HD/2017

17:15

#

8

9

12

ބާވަތް
ޕްލެޓިނަމް ރސިޑެންސް C1-5/3
ފްލެޓް ވިއްކުން
ޕްލެޓިނަމް ރސިޑެންސް C2-4/1
ފްލެޓް ވިއްކުން
ޕްލެޓިނަމް ރސިޑެންސް C2-6/2
ފްލެޓް ވިއްކުން
ޕްލެޓިނަމް ރސިޑެންސް C1-P/1
ފްލެޓް ވިއްކުން
ޕްލެޓިނަމް ރސިޑެންސް C1-1/3
ފްލެޓް ވިއްކުން
ޕްލެޓިނަމް ރސިޑެންސް C2-G/2
ފްލެޓް ވިއްކުން
ހު ޅުމާލެ ނަންބަރު  10652ގައިވާ
ފްލެޓް  F3-Cވިއްކުން
ހު ޅުމާލެ ނަންބަރު  10652ގައިވާ
ފްލެޓް  F3-Dވިއްކުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕވޓ
ލމޑ
ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕވޓ
ލމޑ
ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕވޓ
ލމޑ
ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕވޓ
ލމޑ
ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕވޓ
ލމޑ
ޕްލެޓިނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕވޓ
ލމޑ
މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ ހ.މެލަން

މުޙައްމަދު ސިރާޖް ނ.ހޮ ޅުދޫ ޖޭމުގެ

އާސިމާ ޔޫސުފް ބ.އޭދަފުށި ދިގަލި

ޑރ.އިބްރާޙހީމް ޢުމަރު މަނިކު މ.ސައްކެޔޮގަސްދޮށުގެ

ހައްވާ އަޙް މަދު ޅ.ހިންނަވަރު ކަނޑުވައި

އާއިޝަތު ނަހުލާ މއ.ސުއްކަތުރާގެ

ޔާސިން ރަފީޢު ބ.އޭދަފުށީ ވިލާ

އަހްމަދު ސަލާމް ކ.ކާށިދޫ ކައުޡަރު
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ްދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތ

ް ދަޢުވާކުރާފަރާތ

ްބޯލްޑަރސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ

ްއޮނިކްސ.ޙުސައިން ޚާލިދު މއ

ްބާވަތ

ިގަޑ

ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ

#

ްޙުކު މް ތަންފީޛް ކުރުނ

17:30

74/Cv-C-HD/2017

16
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