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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 14ސެޕްޓެމްބަރު  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

2312/Cv-C/2017

09:30

2270/Cv-C/2017

09:35

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ފައުޒީ މ.އަރީޖް

ޙަސަން އާދަމް މަނިކު ގުލްބަކާގެ  /ތ.ތިމަރަފުށި

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
2

ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި މަދަނީ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ބަދަލު

އަޙުމަދު ބުރުހާން ހެޕީނެސްޓް  /ރ.ރަސްމާދޫ

ޙުސައިން ޙަސަން މީނާޒް  /ށ.މާއުނގޫދޫ

ނަގައިދިނުން
3

4

5

2294/Cv-C/2017

09:45

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

2306/Cv-C/2017

10:00

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1966/Cv-C/2017

10:15

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ބުލްބުލާގެ  /ސ.ހުޅުދޫ
އަޙުމަދު ޙަމްދޫން ،އަބްހަރީގެ  /ސ.ހިތަދޫ
މ.މެރިންވިލާ
އަޙުމަދު ޢަލީ ،ފުނާޑު.ޒިންދާ ،ޏ.ފުވައްމުލައް
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#

6

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1341/Cv-C/2017

10:20

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ

2137/Cv-C/2017

10:30

2343/Cv-C/2017

13:30

2403/Cv-C/2017

13:45

2321/Cv-C/2017

14:00

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ) Bank of

ޢަބްދުﷲ އަލްމާސް ނައިޓްހައުސް ސ .މަރަދޫ

(Maldives plc

ފޭދޫ

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

މުލްޙާ ޢަލީ  ،ގޮފި  /ޏ.ފުވައްމުލައް

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ.

މ.ރިހިވިދުވަރުގެ

ޢަލީ ނަސީމް ގ .ގްރީންޕީކް މއ.ތަނޑިނޫމާގެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
8

ޠަބީޢަތުގެ ދަ ޢުވާ

އޮފީސް )Pension Maldives
 (Administration Officeއެސްޓީއޯ އުމަރު

ސެކިއުރާ ޕވޓ ލިމިޓެޑް މ .ފިނިފަރު

ޝޮޕިންގ އާކޭޑް ބިލްޑިންގ

9

10

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކަށްޓިންގ ކޮމިޝަން
ޠަބީޢަތުގެ ދަ ޢުވާ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

)ދައުލަތް(
މަރިޔަމް ލިއުނާ ޕްލާޒާ ރ .ރަސްގެތީމް މއ.
ބްލާސަމްގެ

އެޓޯލް ވޭވް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
ލެގޫން  /މާލެ

ރަހީމާ އާދަމް މ .މާހިއާ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

1692/Cv-C/2017

10:00

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -1ޢަބްދުﷲ ޝާޒް މާތޮޑާއަވަށް .ގަދަކޯޅިމާގެ /
ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

2362/Cv-C/2017

10:15

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

2404/Cv-C/2017

10:30

2417/Cv-C/2017

11:15

2420/Cv-C/2017

13:15

2185/Cv-C/2017

13:30

1728/Cv-C/2017

13:45

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 -2މުޙައްމަދު ހައިލަމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހ.
މިނިވަންއައްސޭރި  /މާލެ
 -1ފަރީޝާ އިބްރާހީމްގެ ވާރިޘުން

2

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 -2އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު ގ .ސަމަރ
ބްލޯސަމް  /މާލެ

3

4

5

6

7

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދަ ޢުވާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަ ޢުވާ

އެޓޯލް އިންވެސްޓްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

ކޮމިޝަން(

ލިމިޓެޑް

ޤާސިމް ޢަލީ ގ .މެރޫނާގެ  /މާލެ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މުހުތާޒް މުޙްސިން ރަތްމަސްގެ  /ގއ.
ޠަބީޢަތުގެ ދަ ޢުވާ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

މާމެންދޫ

އެމް .އެޗް .އެންޓަރޕްރައިޒެސް ލ.ލ.ސ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދައުލަތް

އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަލީ ޔާފިޢު

ހ .ދިއްލީގެ  /މާލެ
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#

8

9

10

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2429/Cv-C/2017

14:00

2426/Cv-C/2017

14:15

2111/Cv-C/2017

14:30

ބާވަތް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ހިންނަވަރު

 -2ނަޖުލާ މުޙައްމަދު ދިލާސާގެ

 /މ .ކޮޅުފުށި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އާދަމް އިބްރާހީމް

 -1ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަޝާދު ކަރެޝްމާ  /ޅ.

 -1ޙަސަން އިބްރާހީމް ދީދީ ނޮވެލްޓީ  /ގއ.
ދެއްވަދޫ

 -2އިބްރާހީމް ޝަޒްލީލް

ވައިޓްރޯސް  /ގއ .ދެއްވަދޫ

ސަތަހަ  /ރ .އުނގޫފަރު

ޢަލީ ޙަމީދު

ކަނީރުމާގެ  /ރ .އަނގޮޅިތީމް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2

3

2355/Cv-C/2017

10:00

ރަހުނު ނުހިމެނ ލޯނުގެ މައްސަލަ

2358/Cv-C/2017

10:10

ކްރެޑިޓް ކާޑާއިބެހޭ މއްސަލަ

2209/Cv-C/2017

10:20

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
 /މާލެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
 /މާލެ

އަޙްމަދު ލަބީބް ޕޭންޓްލޭންޑް  /ބ .އޭދަފިށި

ފާތިމަތު ޒިލްމާ އަމާޒް  /ތ .ތިމަރަފުށި
އާމިނަތު އާޒިއާ ކަންމަތީގެ  /ނ .ވެލިދޫ

މުޙައްމަދު ނަޡީމް އަލީ މ .އރީޖް  /މާލެ
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#

4

5

6

7

8

9

10

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2089/Cv-C/2017

10:30

2167/Cv-C/2017

10:40

2244/Cv-C/2017

11:00

2180/Cv-C/2017

11:10

2234/Cv-C/2017

11:10

2405/Cv-C/2017

11:20

2183/Cv-C/2017

11:30

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދުމުގެ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ދައުލަތުގެއިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އީއެންއޭ C179:G179ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގ
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ކޯސްޓް ލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް މ .އަނިޔަ  / 02މާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
 /މާލެ
އައިލެންޑް މާރކް ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ފިލާބިލްޑިންގ  02،8ވަނަފަންގިފިލާ /
މާލެ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވ .ހިޖުރަ،ހުޅަނގުބައި /މާލެ

ވީ.އައި.ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .ވައްފަރު
02ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ޖަމްނާ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހުސްނުހީނާގެ  /ގއ.

 /މާލެ

ދިޔަދޫ

ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސް(

ނުއެވޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .މާހުރާ  /މާލެ

އެމް.އެޗް އެންޓަރޕްރައިޒެސް އެލް.އެލް.ސީ މ.

ބީ ރިޒޯޓްސް އިންވެސްޓް މަންޓް ޕވޓ ލޓޑ

ހަސޯވާ ބިލްޑިންގ  / 4މާލެ

ގ .ނީމް  01ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ
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#

11

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2345/Cv-C/2017

11:40

ބާވަތް
އެއްބަސްބުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދުމުގެ
މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ފިޝް ވާރލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ކޭއޭއެސް ޕވޓ ލޓޑ ހ .މަދަރުސާދޮށުގެ /
މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
ޝަރު ލޯންޗް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
1

1140/Cv-C/2017

10:30

1381/Cv-C/2017

11:00

1230/Cv-C/2017

11:30

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

ރެއިސް ކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މއ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

ތަބައްގެ  /މާލެ

ނަޝިދާ ޢަލީ  /މ .ފެހިގެ ،ހުދާ މުޙައްމަދު ،ހ.
ހުދުވެޔޮ  /މާލެ

2

3

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

މުޙައްމަދު އަނީސް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800
 /މާލެ

ޝަރު ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ހ.
އިސާޒް  /މާލެ ،ޢަބްދުﷲ ނަސީރު މުޙައްމަދު
ބޯޅަދަނޑުގެ  /ގދ .ގައްދޫ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

705/Cv-C/2017

11:30

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދި ގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް
ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން

އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

1594/Cv-C/2017

9:00

ޗެކުން ލިބިންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް

ސޮނީ ހާޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނިހާދު މުޙައްމަދު ޢަލީ މއ.ދަނަސް
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#

2

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1892/Cv-C/2017

9:15

2168/Cv-C/2017

9:30

1275/Cv-C/2017

10:15

1666/Cv-C/2017

11:00

1836/Cv-C/2017

14:00

1503/Cv-C/2017

15:00

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސއްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އޮލިވާ ގްރޫޕ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.މާދޫގެ

ކާސްޓަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޑެއިޖް ޕވޓ ލޓޑ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

1ޖަމީލާ މުޙައްމަދު މ .ވިޖަން  /މާލެ 2އާދަމް

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން
ނުވަތަ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ
4

ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ
ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޢަލީ ސިމާކު ޝާހިދު މ .ޗިޅިޔާ  /މާލެ
ހުޅުމާލެ (02-53 -06

5

6

7

ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާ އި މުދާ
ނެރުން

މ.ވިޖަން/މާލެ 4ޢާއިޝަތު ހައިޘާ ޔޫސުފް މ.
ވިޖަން 5ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު މ .ވިޖަން
6އާމިނަތު މުޙައްމަދު މ .ވިޖަން

މައްސަލައަށް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފުއުފެދިގެން

ޝަރީފް މ.ވިޖަން/މާލެ  3މަރްޔަމް ޢާއިދާ

ނަގިލި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ މއ.ކޮކްނެޓްހައުސް

ގޯތިގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާނެރުން އިބްރާހީމް ހަޘީޘް ހ .ކުޑަފަރީގެ  /މާލެ

މިނސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޙަސަން މުޖާހު މއ.ކޮކްނެޓްހައުސް
މއ.ކޫލިންގްވިލާ
ޝާޙް ޢަބއްދުލމުޢީން ސާހީ މަންޒިލް /
ކޮޅުފުށި )ހ.ޖުމެލިސާގެ(

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1

1344/Cv-C/2017

9:00

1125/Cv-C/2017

9:30

2169/Cv-C/2017

10:00

2278/Cv-C/2017

10:30

2673/Cv-C/2016

11:30

1543/Cv-C/2017

14:30

706/Cv-C/2017

20:30

2

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ޙުސައިން ޒިޔާދު މމޚ ދަފްތަރު ) 9606ހ.

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާޟެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ގާޑާނިޔާ  /މާލެ (

ޔުކާރީ ޓަކާ )ޖަޕާން )މއ .ދިއްގާ  /މާލެ(
އުސްމާން ހަފީޘް ،މުޝްތަރީގެ  /ހއ .ދިއްދޫ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ

)ހ .ޕްރިމްސަން

ކޮމްޕެނީ ޕލކ

 -1އާމިނަތު އާޠިފާ ހ .ޕައިތަގަރަސް ،ހ.
3

ހ .ބްރައުންހައުސް އެވެކިޔާ
ގޯތިން ލިބިފައިވާ ބައި އެއްކުރުން.

ބްރައުންހައުސް  /މާލެ -2 ،ޢަބްދުއްޝުކޫރު ހ.
ބްރައުންހައުސް -3 ،މަރްޔަމް އާސިފާ ހ.
ބްރައުންހައުސް  /މާލެ،

4

5

6

7

ވ .ނޫހަނދު ކިޔާ ގޯއްޗާއި ،މ.

މުޙައްމަދު ރިޔާޟް ޢަބޫބަކުރު މ .ބްލޫމޫން،

ބްލޫމޫން ކިޔާ ގޯތި އައްޔަންކުރުން.

މއ .ސީނަރީވިއު  /މާލެ،

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
މ .ރަންދޫވިލާ އެވެކިޔާ ގޯތި
ވިއްކުން.
ވ .ފްލޯޓް އެވެކިޔާ ގޯތި
ބިންއައްޔަންކުރުން

އެމްވީކޭ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

ޖާދުﷲ ނާޡިމް މ .މާކަރީ ،ހ .އޮގަސްޓާ /
މާލެ،

އަނީސާ އިބްރާހީމް މ .ފްލޯޓް ،ވ .ވަފާ  /މާލެ

އީޓީއޭ މެލްކޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޕވޓ ލޓޑ

ޢަލީދީދީ މއ .ރަބީޢުގެ  /މާލެ،

-
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#

8

9

10

11

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2581/Cv-C/2016

21:00

2632/Cv-C/2016

21:30

2635/Cv-C/2016

22:00

1471/Cv-C/2017

22:30

ބާވަތް
މއ .ކާމިނީގެ  /މާލެ ބިން
ޢައްޔަން ކުރުން
އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޙުސައިން މަނިކު މއ .ގޮމަށިގެ  /މާލެ

އައިޓެކް ސޮލިއުޝަންސް ޕވތ ލޓޑ އެވިސީނާ
 /ސ .މީދޫ

އިބްރާހީމް ނަސީމް މ .ގްރީންޕީކް  /މާލެ

އަޙްމަދު ނަޖާޙް ޝަބްނަމީގެ ހުޅުމާލެ ގޯތި

ކްރޮސްޕޯލް ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑމ .ފިލާ

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ނަންބަރ  / G-97-02މާލެ

ބިލްޑިންގ  /މާލެ

މ .ސްކޫނަރ ބިން ޢައްޔަން

ފާތިމަތު ފިރަޝާ މ .ސްކޫނަރ  /މާލެ )ގ.

ކުރުން

-

އެރިއަދޫ(

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

2

3

295/Cv-C/2017

9:45

379/Cv-C/2017

10:00

1260/Cv-C/2017

10:15

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވ .ރީލް މަންޒިލް /

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ގްރައުންޑް ފްލޯރ(

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

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

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗރ(
ޔޮޓް ޓްއަރސް މޯލްޑިވްސް  .ޕވޓ .ލޓޑ

ޙަލީމާ ޒާހިރު މ .ކިރަން  /މާލެ،

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(
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#

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

399/Cv-C/2017

11:15

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

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

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗރ(

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު ހ .ރީނދޫކޮކާ /
މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2

3

4

5

6
7
8

1185/Cv-C/2017

8:45

ސާބިތުދަރަނި

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،އަމާޒް  /އދ.ދަނގެތި

ޢަބްދުލްމަންނާން ،ދިލްބަހާރުގެ  /ތ.ތިމަރަފުށި

2058/Cv-C/2017

9:00

ސާބިތުދަރަނި

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަލީ ވަޙީދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 3627މާލެ

2060/Cv-C/2017

9:30

ސާބިތުދަރަނި

2064/Cv-C/2017

9:45

ސާބިތުދަރަނި

2061/Cv-C/2017

10:00

ސާބިތުދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް
ފާރޫޤް ސަޢީދު  3-189އީސްޓް ސްޓްރީތް
ނަމްބުތާލައި  /އިންޑިއާ

ކޭ.އޭ.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޢާމިރު ،އަތަގަސްދޮށުގެ  /ބ.ތުޅާދޫ

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ،ޕެލަސް /

ޙަސަން ޢަލީ އާލް ޘާނީ ،ގަތަރު

ހއ.ދިއްދޫ

1847/Cv-C/2017

10:15

ސާބިތުދަރަނި

ޢަލީ ޝާޙް ،ބީޗްހައުސް  /ގއ.ވިލިގިނލި

ޙަސަން ޢަލީ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 3033މާލެ

1846/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތުދަރަނި

ޢަލީ ޝާޙް ،ބީޗްހައުސް  /ގއ.ވިލިގިނލި

ޢަބްދުﷲ ހުޝާމް ،މއ.ބުލާޝަމްގެ  /މާލެ

1169/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުﷲ ފާއިޒު ،ދޫރެސް  /ށ.ފީވައް

ޙުސައިން ޝާނީޒް ،ހ.ގެލެކްސިއާ  /މާލެ
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#

9

10

11

12
13
14

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1529/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

2062/Cv-C/2017

11:15

ސާބިތުދަރަނި

1788/Cv-C/2017

12:00

ސާބިތުދަރަނި

ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1947/Cv-C/2017

12:30

ސާބިތުދަރަނި

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ،މ.ޝުރާމަންޒިލް  /މާލެ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު ،މއ.ކޯނަރ  /މާލެ

1060/Cv-C/2017

12:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

މަންގަލިކާ ކަލުއަރައްޗިގެ ،ސްރީލަންކާ

ޓެންޓެން ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

532/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

މުޙައްމަދު ޝިހާބް ،އާސްމާންވިލާ  /ލ.އިސްދޫ

އަހްމަދު ރީޙާން ،ހ.މުއުތާ  /މާލެ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ވަޖީހު ،މއ.ޒޫނާމަންޒިލް  /މާލެ

އިބްރާހީމް ޢާމިރު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 1709
މާލެ

މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ،ޖޭމުގެ  /ށ.މަރޮށި

މުޙައްމަދު ވާފިރު އަޙްމަދު ،ހުދުފިނިފެންމާގެ /
ވ.ފުލިދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1
2
3

589/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

878/Cv-C/2017

9:10

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަލީ އަޙްމަދު ،ބިއްދޮށުގެ  /ފ .ނިލަންދޫ

2144/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު ،މ.ވެލިރާޅުފަށުގެ  /މާލެ

ޝަހުދާ ޝާކިރު ،މިންޓް  /ގދ.ތިނަދޫ

ޢަލީ ނަސީމް ،މ.ގްރީންޕީކް  /މާލެ
ޢަލީ ނަސީމް ،މ.ގްރީންޕީކް  /މާލެ
ޢަބްދުލްހަންނާން އަބޫބަކުރު ،މ.ދިލޭރާމްގެ  /މާލެ
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#

4

5
6

7

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1615/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1183/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ލިލީ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާމިނަތު ސިހާބު ،މުސްތަރީގެ  /ގއ.ވިލިނގިލި

1447/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު އަލްހަމް ،ގ.ގްރީންލޭންޑް  /މާލެ

1114/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

 .1ފާޠިމަތު ޒުބައިދާ ،ހ.ރެހި  /މާލެ

އިސްމާޢީލް ޒުހުރީ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 5157

 .2އާޞިމާ އަޙްމަދު ،މޭވާގެ  /ކ.ހިންމަފުށި

މާލެ

1189/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބިލްޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ،ދަފްތަރު ނަންބަރ
ރސ 8679

ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނ ް
1

32/Cv-C-HD/2017

11:30

148/Cv-C-HD/2017

11:45

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހެ
މައްސަލަ

ޢަބްދުލް މުޖީބު މުޙައްމަދު ޑޭޒީމާގެ ވ.ފުލިދޫ

ޖޯން ޗާރލްސް ސޭފްޓް  104ކެލިފޯނިއާރ
އެމެރިކާ

އިޙުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
2

ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި ،މަދަނީ
މަސައޫލިއްޔާތު ގެ ދަށުން ބަދަލު

ޖޯން ޗާރލްސް ސީފާޓް  /އެމެރިކާ ޕެންސިވޭނިޔާ
ވިލެޖްޕާރކްވޭ  1901އެންސިނިޓަސް

ޢަބްދުލް ޙަސީބް މުޙައްމަދު ވ.ފުލިދޫ /ޑޭޒީމާގެ

ނަގާދިނުން

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

3

4

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

152/Cv-C-HD/2017

12:00

133/Cv-C-HD/2017

12:15

48/Cv-C-HD/2017

12:30

ބާވަތް
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހެ
މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމަރާތް ކުއްޔަށް
ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ މައްސަލައަކަށް
އެއްބަސްވުމާ މެދު ޚިލާފް
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް
ޖޯން ޗާރލްސް ސީފާޓް  /އެމެރިކާ ޕެންސިވޭނިޔާ
ވިލެޖްޕާރކްވޭ  1901އެންސިނިޓަސް
އަޙްމަދު އަދުހަމް ،ވިނަރެސް  /ށ.ކޮމަންޑޫ

ޔަލްމާ ސަޢީދު މ.ސަންޝޭޑް މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢަބްދުލް ޙަސީބް މުޙައްމަދު ވ.ފުލިދޫ /ޑޭޒީމާގެ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ،ހުޅުމާލެ .ފްލެޓް 03.02.12
 /މާލެ

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް ހ.ވީސަންގެ

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

