Page 1 of 11
www.civilcourt.gov.mv

ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 19ޖޫން  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

2

3

4

1637/Cv-C/2017

10:10

1641/Cv-C/2017

10:15

1645/Cv-C/2017

10:30

1512/Cv-C/2017

12:30

1496/Cv-C/2017

12:45

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ.

އާމިނަތު ޝެރީން ހ.އޮލިއެންޑަރ 7991647

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ އަހުމަދު ލަބީބް ،ޕޭންޓްލޭންޑް ،މ.ހިރިނައިދޫ

މުޙައްމަދު ފައިޒާން މ .ސުތުލިމާގެ
މުޙައްމަދު ނަޡީމް ޢަލީ މ .އަރީޖް މ.
ދަނބުވިލާގެ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ) Bank of
(Maldives plc

މުޙައްމަދު އަޝްހަދު ،ހިތިލާގެ  /ގއ.ކޮލަމާފުށި،
ހ.ޒުއްރާތު

ޙަސަން ނަޢީމް ،ހީރޯ  /އދ.މާމިގިލި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
5

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ލިމިޓެޑް )Maldivian Airways Trans

ލޯމާ މާމިގިލި ރިޒޯޓްސް އެންޑް ސްޕާ ޕވޓ

 (Private Limitedޕީ.އޯ ބޮކްސް / 2023

ލޓޑ މ .ގުލްފާމުގެ

އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
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#

6

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1506/Cv-C/2017

12:50

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ) Bank of

ޝަމްޢޫން ޔޫސުފް ފީރޯޒުގެ ރ .މަޑުއްވަރީ

(Maldives plc

އަމްބަރީ ކ .މާފުށި

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

1550/Cv-C/2017

10:10

1202/Cv-C/2017

10:20

1346/Cv-C/2017

10:30

1693/Cv-C/2017

10:40

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

ވޯޓަރވޭސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

ގުލްހަޒާރުގެ /މާލެ

ހަޒާރުމާގެ  /މާލެ
ކްރިސްޓަލް ލެގޫން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެމް.އެފްބިލްޑިންގ  /މާލެ

2

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް(
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

ހ .ވެލާނާގެ  /މާލެ

ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިގްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހ .ވާލީވިލާ

3

4

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ޕާރލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ މ .އަލިމަސްވާދީ

ހ .ހިރިފުށި  01ގެ  01ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ

)ގްރައުންޑް(  /މާލެ

ބްރާދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު މ .އޮކްސިޑެންޓަލްވިލާ /

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C+08/2000:

މާލެ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A061087 :
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1697/Cv-C/2017

10:50

1696/Cv-C/2017

11:00

1653/Cv-C/2017

11:10

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އަޙްމަދު ވިޝާމް މއ .ދާރީގެ  /މާލެ )އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު(A165434:

5

6

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

އިލްޔާސް ޢަލީ )ފިއުލް ލިންކް( ރީޒްމަންޒިލް /

އަގުހޯދުން

ސ .ހިތަދޫ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A060266:

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

އިބްރާހީމް ޢުމަރު )ވިއްސަ އިންވެސްޓްމަންޓް( ހ.
ކޮކޮނަޓްވިލާ  /މާލެ )އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު(A040940:

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޢަލީ ދަޑިމަގު  /މުބާހުމަންޒިލް  /ޏ.

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-309/2009 :

ފުވައްމުލައް )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A0001850:
މޫސާ ފަހީމް ) ލޯނު ނަގާފަރާތް އަދި ރަހުނު

7

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު (C-22/1982

ބަހައްޓާ ފަރާޓް( މީޒާން ނ .މިލަދޫ

-2

އަޙްމަދު ވިއާމް ) ލޯނު ނަގާފަރާތް( މީޒާން ނ.
މިލަދޫ  -3ޙައްވާ އަޙްމަދު ) ރަހުނު ބަހައްޓާ
ފަރާތް( މީޒާން

ނ .މިލަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1

688/Cv-C/2017

10:30

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

ލިންޑާ ލީ ސިންގަޕޫރ

ޢަބްދުއްލަތީފް ޢަލީ ،ދަފްތަރުނަންބަރު / 2081
ހ .ޖަވަފާ  /މާލެ
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#

2

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

100/Cv-C/2017

11:00

576/Cv-C/2017

11:30

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

އާފިޔާ ޢަލީ ،ސ .ހުޅުދޫ  /ވާރުގެ )މ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

މިބިނާ(

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް

މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް( ޕވޓ
ލޓޑ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

2

3

1566/Cv-C/2016

10:45

746/Cv-C/2017

11:00

654/Cv-C/2017

11:15

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޢަބްދުލްޙަމީދު ސަޢީދު

ޕެރިސް  /ރ.

މަޑުއްވަރީ
މުޙައްމަދު ނަސީމް

ގއ .ވިލިނގިލި  /އަޙްމަދު ޝަފީޤް

ދަންވަރުގެ

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް

ޒިއާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަފްތަރު .ނަންބަރު / 1259

މާލެ

މ .ޝުރާޒާމަންޒިލް  /މާލެ ،ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު

ހ .ކާ މިނީޕޫލް  /މާލެ،

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

1096/Cv-C/2017

10:15

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުން

އެން ސީޒް ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް މ .އާދިއްޕަރު  /މާލެ

މުޙައްމަދު ނާޒިހު ސ .ހުޅުދޫ  /ފަރިވާގެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1095/Cv-C/2017

10:30

1178/Cv-C/2017

10:45

718/Cv-C/2017

10:45

65/Cv-C/2017

11:00

765/Cv-C/2017

13:00

987/Cv-C/2017

13:00

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން
2

ސްރީމްކޯޓުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ

ޙަސަން ޙަލީމް މއ.ކޮކޯގެ

ޢާއިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒް ހ.ދިލާސާ

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

3

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ނިޝީދާ އެކްސްޕޯރޓްސް 928/4

އޯޝަން ހަންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ޗަންޕާ
ސެންޓަރ
ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްވޓ ލޓޑ

4

ފައިސާ ހޯދުން

މުޙައްމަދު އަޠާ ޢަލީ މ .ޔާގޫތުގެ  /މާލެ

ދަ

މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް(ޕވޓ
ލޓޑ

5

6

7

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ،ޙިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ދަފްތަރު ނަންބަރު
 / 2874މާލެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 45ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޝަރީފް މ .ރެވިނަލަ  /މާލެ

މަރްޔަމް ފާއިޒާ ދަފްތަރު 2210

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1

733/Cv-C/2017

10:30

1379/Cv-C/2016

11:00

1800/Cv-C/2016

11:30

566/Cv-C/2017

13:00

1716/Cv-C/2016

13:15

756/Cv-C/2017

13:30

2359/Cv-C/2016

13:30

2

3

4

5

6

7

ބާވަތް
މއ .ހުދުލިލީ ބިން
އައްޔަންކުރުން.
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިންމާއިބެހޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށްއެދި

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް މ .ކޮކްނަޓްވާދީ  04ވަނަ
ފްލޯރ  /މާލެ،
އިމާޖު ޕވޓ ލޓޑ

ޤުރައިޝަތު ޝާމާ މއ .ނިރޮޅުގެ  /މާލެ

މަރްޔަމް ރަޝީދާ ހ .ސީޑަސްޓް  /މާލެ،

މޫސާ ނަޢީމް މ .އިސްޓްކޯނަރ  /މާލެ،

ރިކާރޑޯ ޕެރެއިރާ ޕޯރޗުގަލް ،މ .ސީނިޔާވިލާ
 / 4މާލެ،

އަޙްމަދު ޚާލިދު ސ .ހިތަދޫ  /ސަރާސަރުގެ

އެބީޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސ .އެމްޓީހޯގާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖަޒީރާބިލްޑިންގ
ހިތަދޫ  /ލިލީމަގު ،ހ .ޓްވައިން  /މާލެ،

 06ވަނަ ފްލޯރ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް

 -1ޢަބްދުﷲ އަޙުސަން ހ .ހޯގުޅާމަންޒިލް -2

ލިމިޓެޑް ،ހ .ކޮކަނަޓްވިލާ  /މާލެ )ހ.

ނާޠިފު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ލިލީ ނ .މަނަދޫ ހ.

ކޮކަނަޓްވިލާ  01ވަނަ ފްލޯރ(

އެނބޫދޫގެ

އާރް.ބީ.އާރް.އެމް ޕވޓ ލޓޑ

މަހޮގަނީ ޕވޓ ލޓޑ
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#

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

392/Cv-C/2017

13:45

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

މ .ގޯލްޑަންވެލީ އެވެކިޔާ ގޯތީގެ

އަންވަރު އާދަމް ހައްވާ ނުހާ ފާތިމަތު ނިހާން

ބިމާއި މ .ސީނަރީ އެވެކިޔާ ގޯތި

ޢާއިޝަތު ނާޒްލީން މަރްޔަމް ނިޔާން މ.

އެއްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

-

ގޯލްޑަންވެލީ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
މ .ހަރިޔާނާގެ ގެއަށް ވަނުމަށް
1

2564/Cv-C/2016

10:30

482/Cv-C/2016

10:45

391/Cv-C/2017

11:00

510/Cv-C/2017

11:30

2550Cv-C/2016

11:15

އޮންނަ ގޯޅިގަނޑަކީ އެގޯތީގެ

އަޖުވާދު މުޙައްމަދު ދީދީ މ .ކުޑަނެވިގެ /

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި

މާލެ

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

ދިނުން
2

3

4

5

ބޯހިޔަވަހިކަމުގެ ޙައްޤުހޯދުން

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މ .ކެލްން  /މާލެ

ޢުމްރަނީ މަސައްކަތަށް ބަދަލު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ދިނުން

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ )ދިވެހި ދައުލަތް(

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ޓީޗިން

އާމިނަތު އަޙްމަދު ގދ .ރަތަފަންދޫ /

ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް އެދި
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން

ހުޅނަގުގެ
އަޙްމަދު ނިސްފުﷲ ސަނީބީމް  /ސ.މަރަދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

ނޫމާން ޖައުފަރު ހ .ދަކަދާމާ ހ .އަރުބަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން )ދިވެހި ދައުލަތް(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް )ދިވެހި ދައުލަތް(
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#

6

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

387/Cv-C/2017

11:45

ބާވަތް
ޢުމްރަނީ މަސައްކަތަށް ބަދަލު
ދިނުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

ޙަސަން ޒާހިރު ހ .ރީނދޫކޮކާގެ  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ

1

1193/Cv-C/2017

10:30

2

1024/Cv-C/2017

10:45

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

3

1050/Cv-C/2017

11:00

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

އެގްޒޮޓިކް ފްރޮޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޑް

ޢާފިޔާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ހ .ބެނެޓީ  /މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

)މއ .ދަހަރާގެ  /މާލެ (

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2

3

2528/Cv-C/2016

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އަޙްމަދު އާޞިފް ،ޕެރިސް  /ކ.ހިންމަފުށި

1103/Cv-C/2017

10:15

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް ،ކަރަންކާގެ  /ސ.ހުޅުދޫ

ސްޓަރ ފުޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

908/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު / 4431
މާލެ
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#

4

5

6

7
8
9
10

11

12
13

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

497/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

އެލެކްސީ ޝެރްބަކޯވް ،ޔޫ.އެސް.އެސް.އާރް

464/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޙަސަން ޢާޠިފް ،މ.ފެހިވިނަ  /މާލެ

1918/Cv-C/2016

11:15

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 -1މޯލްޑިވްސް މޭޑްނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -2
އަޙްމަދު ޝަބީން ،ސި ޔާމަންޒިލް  /ކ.ގުޅި
ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -1ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -2މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ،މ.މ.ޚ ދަފްތަރު
 / F8/2003/02މާލެ

311/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

މުޙައްމަދު އަހްމަދުދީދި ،މ.ވަދީރޯސް  /މާލެ

މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

909/Cv-C/2017

11:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ޙަބީބު ،މއ.އާދިއްޕަރު  /މާލެ

2657/Cv-C/2016

12:00

ޙުކުމްތަންފީޛް

އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ،ހ.ތަންބީއާގެ  /މާލެ

އިބްރާހީމް ޒަމީލް ،މއ.ސީނުމާގެ  /މާލެ

2630/Cv-C/2016

12:45

ސާބިތުދަރަނި

ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ސިސްޓަމް

ފެއަރލައިން ޑިޒައިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

777/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1148/Cv-C/2017

13:15

ސާބިތުދަރަނި

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،އަމާޒް  /އދ.ދަނގެތި

ޕޮޕް ޖޯއީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1153/Cv-C/2017

13:30

ސާބިތުދަރަނި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ސައިފް އިބްރާހީމް ،މއ.ކޮރެނެޓްޕީކް  /މާލެ

މެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

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

784/Cv-C/2017

13:45

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތް
ޢަބްދުﷲ ސަވާދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 7469
މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިކުވަދޫ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1
2

3

4

5

6

7

1348/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

މިޔާމީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސައިން އޯ ޕްރޭމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2640/Cv-C/2016

10:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

މޯލްލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2612/Cv-C/2016

10:45

ސާބިތި ދަރަނި

848/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1161/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1389/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1399/Cv-C/2017

11:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސީޕްރިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ރެޕިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޔުނިވާރސަލް ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ޓްރެވަލް ލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން ޝާމިން  ،މ .ކިޝިނެފް  /މާލެ

އެލައިޑް ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރޒް ޕްރައިވެޓް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

އެލް އެންޑް އެސް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

Civil Court, Orchid Magu,Male’, JusticeBuilding 3rd Floor, Tel: 3006 404, Fax: 332 3986, e-mail: info@civilcourt.gov.mv
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9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1442/Cv-C/2017

12:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1450/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތް
ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ލިޔޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ނަޖުމާ  ،އިބްރާހީމް ނާޠިމް

އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

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

