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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 17ޖުލައި  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޝަޚްސިއްޔަތު
1

1679/Cv-C/2017

09:40

1822/Cv-C/2017

10:00

1825/Cv-C/2017

10:15

1539/Cv-C/2017

10:40

1777/Cv-C/2017

10:45

ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ

އޯރކާ ޑައިވް ކްލަބް ) އިންޑިޔާ(

މައްސަލަ
2

3

ދައުލަތު އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

4

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

5

މުޙައްމަދު ހާދީ ،ސަރިންދާގެ/ސ.ހިތަދޫ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓް ރޭޝަން

އޭއޭއޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

އޮފީސް

ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ އާމިނަތު އިބްރާހީމް ފުޅު މ.މާކުންގެ  /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ޕޮސެއިޑޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،

ހަރީ އެންޑް ކޯ )އެ ކްސްޕޯޓާރސް އެންޑް
އިންޕޯޓާރސް(  4/29އީ މަދޫރާއި ބައިޕާސް
ރޯޑް ޓުޓި ކޮރިން 628006

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ގ .ފުންފަޅު ހ.ހުޅުގަލި

އަޙުމަދު ޝާން ،ތުލިސްމޫ ލ.ދަނބިދޫ ،
މ.ސަލްޖަމްގެ

އިބްރާހީމް އަލިމަނިކް )ފުރުޓް ބާސްކެޓް(
މއ.ބްލެކްޕޫލް

ޙަސަން ފަހުދް  ،ލަވްނެސްޓް  /ރ.އަލިފުށި
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1631/Cv-C/2017

10:50

821/Cv-C/2017

13:45

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
6

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ރީފް ސައިޑް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙުމަދު މުފީދު މއ.ހޯމްސްޓަރ

މައްސަލަ

7

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް
ތަބީޢަތުގެ ދައުވާ

އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ( ވެލާނާގެ

އާދަމް އިބްރާހީމް މަނިކު ގ .ސެންޓުގެ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1
2

3

1649/Cv-C/2017

9:45

ރަހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ހާރޫން އަންދާޒު  /ހދ .ކުރިނބި

1738/Cv-C/2017

10:00

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ޕިންކް ރެންޓަލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އިޙުސާން ލަވްނެސްޓް  /ށ .މިލަންދޫ

1721/Cv-C/2017

10:15

ޙައްވާ ޢަފީފާ ނަޝީދީގެ  /ސ .ހިތަދޫ

ޕާރލް ކޮންސްޓަރކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1635/Cv-C/2017

10:30

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙައްޤު
ހޯދުމަށް
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން

4

ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނެވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ

 -1ޝިފާނާ މޫސާ މއ .ވަލުގެ  /މާލެ
 -2ޞަފާ މޫސާމަނިކު މއ .ވަލުގެ  /މާލެ

އަޙްމަދު ޝިފާޒް މއ .ވަލުގެ  /މާލެ

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1761/Cv-C/2017

11:00

1320/Cv-C/2017

11:15

1686/Cv-C/2017

13:15

1655/Cv-C/2017

13:30

1006/Cv-C/2017

13:45

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

5

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

6

7

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ހަރީ އެންޑް ކޯ )އެކްސްޕޯޓާރސް އެންޑް

ރައިހާނާ ޖައުހަރީ )އެކްލެއިމް( މ .އަމާޒް /

އިންޕޯޓާރސް(

މާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޞްޠަފާ ޢަބްދުﷲ ދަފްތަރު .ނަންބަރު 2769
 /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާ ޚިދުމަތުގެ

ގޯލްޑަން އިކްލިޕްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަގުހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ލޯމާ މާމިގިލި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
8

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
9

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރޒް ޕްރައިވެޓް

ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

1297/Cv-C/2017

10:00

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ޔުނައިޓެޑް އޮޓޯ މޯބައިލް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ

އިލްހާދު އިބްރާހީމް ޖޯޖެޓްވިލާ  /ގއ .ދެއްވަދޫ ،

ލިމިޓެޑް މ .އުޝާ  /މާލެ

ޢާއިޝަތު އަންވަރު އޯކިޑްވިލާ  /ގއ .ނިލަންދޫ
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#

2

3

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1808/Cv-C/2017

10:10

1630/Cv-C/2017

10:20

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ މައްސަލަ

1726/Cv-C/2017

10:30

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ

1739/Cv-C/2017

10:40

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

1217/Cv-C/2017

10:50

1719/Cv-C/2017

11:00

ބާވަތް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް ގްރޫޕް

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮމްޕެނީ މ .ފްލޮރިފާ  02ވަނަ ފަންގިފިލާ /
މާލެ

އައިލެންޑް މާރކް ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް

ޢަބްދުﷲ ކާމިލު  /އެޑްވާންސް ލޮޖިސްޓިކް

ލިމިޓެޑް

ނާރެސް  /ނ .ހޮޅުދޫ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ރަޖިސްޓްރީ

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ފެހިވިދުވަރު  /ގދ .ތިނަދޫ

):C-22/1982ނަންބަރު

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A026449:

ޕިންކް ރެންޓަލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
5

 3316258މއ .ޕިންކްޑްރީމް  /މާލެ
)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު (C-028/2015

6

7

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

މުޙައްމަދު ނިމާލް މ .އުޖާލާގެ  /މާލެ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A105407:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެ ޓް ލިމިޓެޑް

އާމިނަތު ޙުސައިން ސެންޓްރާލް  /ސ .ހިތަދޫ

އެޕްކުއޯ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ

)އައިޑީކާޑު ނަން ބަރު(A053533:

ނަންބަރު(C-0331/2014:
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Page 5 of 12
www.civilcourt.gov.mv

#

8

9

10

11

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1550/Cv-C/2017

11:10

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

1762/Cv-C/2017

11:20

814/Cv-C/2017

11:30

1656/Cv-C/2017

11:40

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

ވޯޓަރވޭސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

ގުލްހަޒާރުގެ /މާލެ

ހަޒާރުމާގެ  /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

އެމް އާރ .އެސް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ހަރީ އެންޑް ކޯ
ދިވެހިދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ(

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް

އަގުހޯދުމަށް

ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-150/2013:

ލިމިޓެޑް

މަރްޔަމް އަލީ ދީދީ މއ .ގަޖުރާގެ  /މާލެ

ކްރިސްޓަލް ކްރެސްޓް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1

2

576/Cv-C/2017

10:30

1381/Cv-C/2017

11:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

ރެއިސް ކްރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މއ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

ތަބައްގެ  /މާލެ

މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް( ޕވޓ
ލޓޑ
ޝަރު ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ހ.
އިސާޒް  /މާލެ ،ޢަބްދުﷲ ނަސީރު މުޙައްމަދު
ބޯޅަދަނޑުގެ  /ގދ .ގައްދޫ
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#

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1230/Cv-C/2017

11:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
މުޙައްމަދު އަނީސް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800
 /މާލެ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

2

654/Cv-C/2017

11:00

590/Cv-C/2016

11:15

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޙައްޤު
ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް

މ .ޝުރާޒާމަންޒިލް  /މާލެ ،ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް

މއ .ޝަބްނަމްވިލާ /

މާލެ

މުޙައްމަދު އާމިރު

ހ .ކާމިނީޕޫލް  /މާލެ،
މއ .ފްރީޕާކް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
1

2

1583/Cv-C/2017

10:15

1129/Cv-C/2017

10:30

ކުރަޑިޓްކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް

އަހްމަދު ޝާތިރު ދަފްތަރު ނަންބަރު / 1466

ސީޕްރިއާ ހޮޓެލސް އެންޑް ޓްރެވެލް ޕްރައިވެޓް

މާލެ

ލިމިޓެޑް

ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ  /ރޭޑިޔޯ ބިލްޑިންގ

ގޯލްޑަން ލޭން  /މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހ.
ސަކީނާމަންޒިލް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

1288/Cv-C/2017

9:15

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ޑެއިޖް ޕވޓ ލޓޑ

މަރކެޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ސިއްކަގެ
 /މާލެ
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#

2

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1536/Cv-C/2017

9:45

1537/Cv-C/2017

10:15

548/Cv-C/2017

10:30

987/Cv-C/2017

10:45

765/Cv-C/2017

11:00

517/Cv-C/2017

13:30

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
އިހުމާލު ވެފަ އިވާކަން ސާބިތުކުރުން

5

6

7

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ މ .ވާދީރޯސް  /މާލެ

އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކާޕެންޓްރީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން ރަޝީދު ޗަނބޭލީގެ  /ސ .ފޭދީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

ޔުނިވާސަލް އެންޓަރ ޕްރައިޒަސް ޕވޓ ލޓޑ

އޭރޯ ގްލޯބަލް މޯލްޑިވސްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރަހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މަރްޔަމް ފާއިޒާ ދަފްތަރު 2210

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ދަފްތަރު ނަންބަރު

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
4

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އަގު ހޯދުމަށް

އެދި
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

 / 2874މާލެ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް މ .ރެވިނަލަ  /މާލެ

ފޯޗިއުން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް

ކެނެރީފް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް

ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން ޙިލްމީ ސ.ހިތަދޫ ރަންހަނދުވަރުގެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

756/Cv-C/2017

9:00

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް

 -1ޢަބްދުﷲ އަޙުސަން ހ .ހޯގުޅާމަންޒިލް -2

ލިމިޓެޑް ،ހ .ކޮކަނަޓްވިލާ  /މާލެ )ހ.

ނާޠިފު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ލިލީ ނ .މަނަދޫ ހ.

ކޮކަނަޓްވިލާ  01ވަނަ ފްލޯރ(

އެނބޫދޫގެ
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#

2

3

4

5

6

7

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1278/Cv-C/2017

9:30

ރަހުނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ،

1343/Cv-C/2017

10:00

01/Cv-C/2017

10:30

2549/Cv-C/2016

11:00

566/Cv-C/2017

13:30

1464/Cv-C/2017

14:00

552/Cv-C/2017

14:30

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ސިފަ  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އަޝްރަފް ސަޢީދު މ .ކުރިގަމް  /މާލެ،

ޢަލީ ޝިހާމް ލ .ގަން،ތުނޑި  /ކެއަރީގާރޑެން،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދިރާގު

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މއ .ދިއްގާ

ބިލްޑިންގ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

ސްގްފްރީޑް ސެޗިނީ ޓޮރޭޑެ ސަން ކުކާއޯ

މަލްބެވެން ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

 33423ލަނޭރާ ،އަސްޓޫރި އަސް ،ސްޕެއިން

މައިމޭ  /މާލެ،

ލީސިން މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އިޙްމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން.
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

މައިކްރޯ ބިލްޑަރސް ޕވޓ ލޓޑ

ރިކާރޑޯ ޕެރެއިރާ ޕޯރޗުގަލް ،މ .ސީނިޔާވިލާ
 / 4މާލެ،
މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ މ .ވާދީރޯސް  /މާލެ،

ޢައިޝަތު ޝަރީފް މ .ލިންކް ހަ އުސް  /މާލެ

ހައްވާ ދީދީ މއ .ރަބީއުގެ  /މާލެ ޢަބްދުﷲ
ފާޒިލް މއ .ތަބިއްގެ  /މާލެ

އަޙްމަދު ޚާލިދު ސ .ހިތަދޫ  /ސަރާސަރުގެ

ނިޒާރު އަޙްމަދު ޏ .ފުވައްމުލައް  /ދޫޑިމަގު،
ނިއާ ،މ .ނިއުލައިފް
ޑރ .އަޙްމަދު ޝަރީފް މ .ލިންކް ހަ އުސް /
މާލެ

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

ބާވަތް

1

1298/Cv-C/2017

9:45

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

އަދާލަތު ޕާޓީ ފުލިދޫގެ  /މާލެ،

1367/Cv-C/2017

9:45

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

އަދާލަތު ޕާޓީ ފުލިދޫގެ  /މާލެ،

1434/Cv-C/2017

10:00

1366/Cv-C/2017

10:15

1266/Cv-C/2017

10:30

1267/Cv-C/2017

14:00

2

3

4

5

6

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ދިވެހި ދައުލަތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ޕޯޓްސްކޮމްޕްލެކްސް  /މާލެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ޠަބީޢަތުގެ މަ އްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މަ އްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މަ އްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މަ އްސަލަ

މުޙައްމަދު އާޡިމް ޢަބްދުލްޙާދީ މއ .ކެކުރި /

އެންޑް ޓްރެޜަރީ(

މާލެ

ޢާއިޝަތު ޢަލީ ރަށްފެހިގެ  /ހދ .ކުމުންދޫ

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ތެލުވެލިގާ ރީޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ޔޮޓް ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
 -1އެޗް.ފޯ.އެމް ވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1

1627/Cv-C/2017

9:00

ސާބިތުދަރަނި

ރިލެކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1237/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 -2އަޙްމަދު ޚުޝާމް ،ވިސާންގެ  /ބ.ކަމަދޫ -3
މަރްޔަމް މުޙައްމަދުދީދީ ،ފަރިވާ  /ސ.ހިތަދޫ

2

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ،ވައިލެޓްހައުސް  /ތ.ކިނބިދޫ

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

6

7

8

9

10

11

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1236Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1243/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ،ހަވީރީމަންޒިލް  /ކ.ހުރާ

1241/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙުސައިން ޝިފާޙް ،މުނިޔާގެ  /ލ.އިސްދޫ

237/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1336/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

2301/Cv-C/2016

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

845/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

1559/Cv-C/2017

11:15

ސާބިތުދަރަނި

978/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ފަޠުޙުﷲ ނިޘާމް ،ފެހިއައްސޭރި  /ތ.ވޭމަންޑޫ

ވިޝާޙު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ،ވައިޓްލިލީ /
ގދ.ތިނަދޫ
މަރްޔަމް އިމްތިޔާޒާ ،ދެތަނޑިމާގެ /
ގއ.ވިލިނގިލި
ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އަނީސް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 4800

މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ،މއ.ޖަނބުރޯލްގެ  /މާލެ

މާލެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙަސަން މާހިރު ،ދިނަށަ  /ނ.ލަންދޫ

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

12

13

14
15
16
17

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

849/Cv-C/2017

11:45

ސާބިތުދަރަނި

މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ބުލްބުލާގެ  /ހއ.ކެލާ

2648/Cv-C/2016

11:45

ސާބިތުދަރަނި

ވީ.އޭ.އެމް އެންޑް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

766/Cv-C/2017

12:00

ސާބިތުދަރަނި

މާދިޙު އިސްމާޢީލް ،މ.ޖަވާހިރުވިލާ  /މާލެ

ޖާވީދު ރަޝީދު ،މ.ޓިޔާޒްޖޯއީ  /މާލެ

834/Cv-C/2017

12:00

ސާބިތުދަރަނި

ޙުސައިން ޢަލީ ،ސަމާ  /ނ.މާފަރު

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ،މ.ލަންސިމޫގެއާގެ  /މާލެ

186/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ،ސަންދުރަ  /ޅ.ހިންނަވަރު

އަޙްމަދު ޙަސަން ،މއ.ފިއްލަދޫގެ  /މާލެ

1446/Cv-C/2017

13:15

ސާބިތުދަރަނި

ފާޠިމަތު ފިއުރީން ،މއ.މާފޮޅޭގެ  /މާލެ

ޢަލީ މޫސާ ،ހ.އާޝިޔާނާ  /މާލެ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޖާވީދު ރަޝީދު ،މ.ޓިއާޒްޖޯއީ  /މާލެ
 -1އޯޝަން އެކްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -2ޖާވީދު ރަޝީދު ،މ.ޓިޔާޒްޖޯއީ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1
2
3
4

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ،ދަފްތަރު ނަންބަރ

1615/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1609/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްސަން ޢަބްދުއްސައްތާރު ،ހ.މަލް  /މާލެ

1614/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އާދަމް ޝިފާޢު ،ކުރި  /ހދ.ނޭކުރެންދޫ

1613/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ފުއާދު ޒާހިރު ،މަރިޔަމްމާގެ  /ގއ.ކޮލަމާފުށި

ރސ 8679
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#

5

6

7

8

9
10
11
12

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1611/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1488/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1328/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1306/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

1244/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް ،ދޫޑިގަން .ރޯމާ /ޏ.ފުވައްމުލައް

1575/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހީމް އިޛްހާން ،ގ.ނަޝާތުވިލާ  /މާލެ

1035/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް ،މ.އަރީކާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ދޭލިޔާގެ  /ޅ.ހިންނަވަރު

1747/Cv-C/2017

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަބްދުﷲ ފިޒާއު ،ލަންކާވިލާ  /ހދ.ހަނިމާދޫ

އާދަމް ޢާޤިލް ރަޝީދު ،ގ.ޕިންކު  /މާލެ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢާއިޝަތު ޢަލީ ،ހ.ފެންފިނިގެ  /މާލެ
ޙުސައިން ވަޙީދު އިސްމާޢީލް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު
ރސ  / 1770މާލެ
އަޙްމަދު ވަޙީދު  ،އޭޝިޔާ  /ގދ.ތިނަދޫ
ޙާރިޘް ޢަބްދުﷲ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 1794
މާލެ

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

