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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 20އެޕްރީލު  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
1

675/Cv-C/2017

10:00

724/Cv-C/2017

09:45

743/Cv-C/2017

10:10

758/Cv-C/2017

10:15

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ހެއިންޒް އެފްރިކާ އެންޑް މިޑްލް އީސްޓް
އެފް.ޒެޑް.އީ

އެޑޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލި މިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
2

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

އެސްޕެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާރިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

3

4

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ.
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ސަލްނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޙަލީމް ގ .ހިލްމަން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް

އިބްރާހީމް ނިޔާޒު ހ.ޝާޒް  ،މުޙައްމަދު ނިހާން

ލިމިޓެޑް

ބީޗްހައުސް  /ގދ.ވާދޫ
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#

5

6

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1045/Cv-C/2017

10:30

1093/Cv-C/2017

10:45

1010/Cv-C/2017

13:30

1131/Cv-C/2017

13:45

1134/Cv-C/2017

14:00

1128/Cv-C/2017

14:10

ބާވަތް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މަޢުރޫފް މުޙައްމަދު ދީދީ ،ދަފްތަރު ، 301
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކުދިލުނބޯގެ/ގދ.ގައްދޫ  ،ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ،
ކުދިލުނބޯގެ/ގދ.ގައްދޫ

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

މުޙައްމަދު ޝާޙް ޙަ ސަން ،ޅަރީތިގެ  /ސ.ހިތަދޫ

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ.

ހ.ސައިމާގެ

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢަބްދުއްޝަކޫރު އަޙުމަދު ގ .އާސާނި

ހަވްލަތު ޔޫސުފް ،ފަސްމުރަވި  /ކ.ތުލުސްދޫ

އައި.ކިއު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

8

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

އިލާން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
9

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލި އުޝަންސް ޕވޓ
ލޓޑ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
10

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ

ބްލޫ ޗިޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެވެން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ސަންގު
ޓީވީ(
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1
2

987/Cv-C/2017

9:45

1011/Cv-C/2017

10:00

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
މާރިއާ ގެބް ކުޕެންސްކާ ކާގެލް  ،ޖާރމަނީ

މަރްޔަމް ފާއިޒާ ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 2210މާލެ
މުޙައްމަދު ޢާރިފް ޢަލީ މ .ފޮނިހެލެބެލިގެ /
މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2

3

4

48/Cv-C/2017

10:00

384/Cv-C/2017

10:15

402/Cv-C/2017

10:30

390/Cv-C/2017

10:40

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް
ކޯޕަރޭޝަން

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ތަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ(

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ތަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ(

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ތަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ(

މުޙައްމަދު ސަޢީދު ދަފްތަރު ނަންބަރު ، 4267
އިބްރާހީމް ޒޔާން ދޫޑިގަން،ނިވްސަން ،އާމިނަތު
ޒައިނާ ދޫޑިގަން ،ނިވްސަން
ޚަދީޖާ މޫސާ މ .މާޅެންދޫ  /ފޭރުގަސްދޮށުގެ
)ނ .މަނަދޫ  /ރަންފަރު(
ޙަސަންއިމްދާދް ޢަބްދުﷲ ޅ .ނައިފަރު /
ސިމެންތިގެ
ނާފިއު މޫސާ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ  /ކުރިކީލަގެ
)ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  / 14103މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

826/Cv-C/2017
10:40

5
823/Cv-C/2017

11:00

6

7

387/Cv-C/2017

11:15

801/Cv-C/2017
11:30

8
811/Cv-C/2017

11:40

9
814/Cv-C/2017

13:15

10

11

381/Cv-C/2017

13:30

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް(

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ތަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

ޢާއިޝަތު އިނާޔާ ހ .ދެކަނބާ  /ކ .މާލެ

ސުރައްޔާ އާދަމް މ .އަލިމަސްގެ  /މާލެ

ޙަސަން ޒާހިރު ހ .ރީނދޫކޮކާ  /މާލެ )ދރކ
ނަންބަރު (A034733
ފާޠިމަތު ފަރީޝާ ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 065މާލެ
ޢަބްދުލްރަޙީމް ޙުސައިން ފުޅު މއ .ފަރަންސާގެ /
މާލެ

މަރްޔަމް ޢަލީ ދީދީ މއ .ގަޖުރާގެ  /މާލެ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް(

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ތަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ(

އަޙްމަދު ޝާބިލް އިލްޔާސް މ .އޮމަދޫ ފަންނު /
މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

808/Cv-C/2017
13:40

12
820/Cv-C/2017

14:30

13
995/Cv-C/2017

14:00

14

15

433/Cv-C/2017

14:15

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ ދައުވާ
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )ދައުލަތް(

މުޙައްމަދު ޚަލީލު މއ .ޒެޕްލިން  /މާލެ

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު މާއޮޅު  /ޅ .ނައިފަރު

އިންޓުއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައި ވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.

މެލްބީވެން ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

ފސްމީރު ބިލްޑިންގ  07ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ

އެއިމޭ  / 01މާލެ

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ތަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ(

އާމިނަތު މޫސާ ދީދީ މ .މާކނޑު  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
ފާޠިމަތު ޝަވީދު،ހ .ވާލީވިލާ  /މުޙައްމަދު
ޝަވީދު ،ހ .ވާލީވިލާ  /ހައުލަތު ފަހީމް ،ފަހާގެ
1

2510/Cv-C/2016

10:00

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

މުޙައްމަދު އަނީސް ،ދަފްތަރު  / 4800މ.

 /ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،އަޙްމަދު ޝިޔާމް ،ހ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

ސަނީބުރީޒް

ވާލިވީލާ ،އާމިނަތު އަޝްފާ ،ހ .ވާލީވިލާ،
މަރްޔަމް ޝިފާ ،ހ .ވާލީވިލާ ،ޢަލީ ޝިޔާމް ،ހ.
ވާލީވިލާ ،ޙަސަން ޝިޔާމް ،ހ .ވާލީވިލާ

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

2491/Cv-C/2016

10:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

100/Cv-C/2017

10:30

100/Cv-C/2017

11:00

2450/Cv-C/2016

11:30

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ފާޠިމަތު ޝަވީދު،ހ .ވާލީވިލާ  /މުޙައްމަދު
ޝަވީދު ،ހ .ވާލީވިލާ  /ހައުލަތު ފަހީމް ،ފަހާގެ

2

މުޙައްމަދު އަނީސް ،ދަފްތަރު  / 4800މ.

 /ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،އަޙްމަދު ޝިޔާމް ،ހ.

ސަނީބުރީޒް

ވާލިވީލާ ،އާމިނަތު އަޝްފާ ،ހ .ވާލީވިލާ،
މަރްޔަމް ޝިފާ ،ހ .ވާލީވިލާ ،ޢަލީ ޝިޔާމް ،ހ.
ވާލީވިލާ ،ޙަސަން ޝިޔާމް ،ހ .ވާލީވިލާ

3

4

5

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

އާފިޔާ ޢަލީ ،ސ .ހުޅުދޫ  /ވާރުގެ )މ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

މިބިނާ(

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

އާފިޔާ ޢަލީ ،ސ .ހުޅުދޫ  /ވާރުގެ )މ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

މިބިނާ(

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ،މ .ވާދީރޯސް

މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް

ނިޒާރު އަޙްމަދު ،ޏ .ފުވައްމުލައް  /ނިއާ )މ.
ނިއުލައިފް(

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
 -1ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1

2580/Cv-C/2016

10:45

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ) Bank of

މއ .ވަހާރި  -2ޙުސައިން ޙިލްމީ )ޔަޤީންކަންދޭ

(Maldives plc

ފަރާތް ( މއ .ވަހާރި  -3މުއުމިނާ މުޙައްމަދު
)ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތް ( މއ .ވަހާރި  -4ނަބީލާ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

590/Cv-C/2016

11:00

2229/Cv-C/2016

11:15

2520/Cv-C/2016

11:30

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ޙިލްމީ )ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތް ( މއ .ވަހާރި -5
ސާރާ ޙިލްމީ )ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތް ( މއ.
ވަހާރި  -6މަލާކާ ޙިލްމީ )ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތް (
މއ .ވަހާރި
2

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޙައްޤު
ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް

މއ .ޝަބްނަމްވިލާ /

މާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ) Bank of
3

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

 (Maldives plcސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ 07
ވަނަ ފަންގިފިލާ

4

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު އާމިރު

މއ .ފްރީޕާކް  /މާލެ

އަޙްމަދު ޝިޔާޒް )ލޯނު ނެގިފަރާތްތަކުން( 1-
2ގްރާސްމީޑް ގދ .ތިނަދޫ މ .ތްރީފްލާވަރޝެހެނާޒް އަޙްމަދު ރިޟާ )ރަހުނުގެ ފަރާތް( ހ.
ކެލީތިއާ ހ .ސުނާރު  01ވަނަ ފަންގިފިލާ

 -1އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ގ .ވަރަޕެލަސް -2

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްލަޠީފް،އާފިނިވިލާ /ހުޅުމާލެ މ.

ޒުލްފާ އާދަމް ގ .ވަރަޕެލަސް

މެޑޯޒް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން
ނުވަތަ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ
1

761/Cv-C/2017

9:30

ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ

އައްޑޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

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

2

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

94/Cv-C/2017

9:45

މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން

2554/Cv-C/2016

10:15

2423/Cv-C/2016

10:30

518/Cv-C/2017

10:45

މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުން

572/Cv-C/2017

10:50

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

765/Cv-C/2017

11:00

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ދަފްތަރު ނަންބަރު

913/Cv-C/2017

13:30

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު ރަމީޒް މއ.ނިރޮޅުގެ

މާލެ ސިޓީކައުންސިލް

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން މޯލްޑިވްސް
ޕވޓ ލޓޑ

މާކެޓީއާރސް ޕވޓ ލޓޑ

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން
4

ނުވަތަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ

އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން މއ.
ކިނބިގަސްދޮށުގެ  /މާލެ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

5

6

7

8

އެދި
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

އަޙްމަދު ރަޝާދު ރ .މީދޫ  /އަލްފާ )މއ.މާހަރާ/

ލިމިޓެޑް

މާލެ(

 / 2874މާލެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް ދަފްތަރު ނަން ބަރު100
އިބްރާހީމް ޙުސައިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 3276
މުޙައްމަދު ޝަރީފް މ .ރެވިނަލަ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ރިފްޢާން
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#

9

10

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2518/Cv-C/2016

14:00

264/Cv-C/2017

15:00

ބާވަތް
ޗެކުން ލިބެނެޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުލަތަށް ބިން ދޫކޮށްލުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ،ޒުލްފާ އާދަމް ގ.
ވަރަޕެލަސް  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ރޯޒީބެންކް  /ނ .ހޮޅުދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
މުޙައްމަދު ޝަމީމް މ.ހީރޯ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

2

3

608/Cv-C/2017

9:00

903/Cv-C/2017

9:30

677/Cv-C/2017

10:00

1646/Cv-C/2016

10:30

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

މުޙައްމަދު ރިޔާޟް މއ .ނިއުޔޯކްހައުސް  /މާލެ
ޙަސަން މުފީދު އުދަރެސް ރަސްމާދޫ މ.
ސާދީވިލާ

ޢަބްދުﷲ ޝަމީލް ބަށިމާގެ  /ސ .ހިތަދޫ
މުޙައްމަދު ސާމް ކ .ތުލުސްދޫ ގުލްޒާރުގެ

އެޕެކްސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ މ.

މިޔަރު ޑައިވާރސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ކ.

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އޯޝަންވިއު

ދިއްފުށި މިއަރު ޑައިވާސް

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް

ޝާހިދު ރަޝީދު ސ .ހިތަދޫ  /އަރާއިރު )ހ.

މާލެ -2 ،އާމިނަތު ޝަތުނާ މ .ނާޒް ،މ.

ނަޔާބަހާރު(

ފުޅަފި  /މާލެ -3 ،މަރްޔަމް ޒާހިރާ މ .ނާޒް،

 -1އަޙްމަދު ޞަފްވާން މ .ނާޒް ،މ .ފުޅަފި /
4

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

މ .ފުޅަފި  /މާލެ،
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#

5

6

7

8

9

10

11

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1053/Cv-C/2017

10:30

948/Cv-C/2017

10:30

1052/Cv-C/2017

10:30

1021/Cv-C/2017

10:30

1124/Cv-C/2017

10:30

2715/Cv-C/2016

11:00

182/Cv-C/2017

13:30

ބާވަތް
ގ .ދިލްފިޒާގެ އެވެކިޔާ ގޯތި
ބައިކުރުން
ހ .ރެދަން އެވެ ކިޔާ ގޯތި
ބައިކުރުން  /ޢައްޔަންކުރުން
މ .ހެޕީޑޯން އެވެކިޔާ ގޯތި
ބައިކުރުން
މ .ހަނދުވަރީވާދީ އެވެކިޔާ ގޯތި
ބައިކުރުން
މ .ވައްކަރު އެވެކިޔާ ގޯތީގެ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޙުސައިން ރަޝީދު ގ .ދިލްފިޒާގެ  /މާލެ.

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް ހ .ރެދަން

-

 -1ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް ހ .ރެދަން -2
ފާޠިމަތު ސާދުނާ ހ .ރެދަން

-

ލީނާ ސަޢީދު މ .ހެޕީޑޯން  /މާލެ،

ފައުޒިއްޔާ ޢަލީ ހދ .މަކުނުދޫ  /ކުރި ،މއ.

-

މަޖުރާ 01

-

ޢިނާޔާ މ .ގުލްޒާރު ،މ .ވައްކަރު  /މާލެ،

ބިންއައްޔަންކުރުން.
ޢަލީ ޝަމީމް ވައިލެޓްގެ  /ދ.

އިމާޖު ޕވޓ ލޓޑ

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

ކުޑަހުވަދޫ

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ،މ.އެލިޔާ ބިލްޑިންގް ،މާލެ

 .1އިސްމާޢީލް ޝިފާން ،މ.އަޖަމީޕޫލްގެ /ކ.މާލެ
 .2އިބްރާހީމް އުޝާމް ،ހޯދަޑު  ،ގްރީޓް/
ޏ.ފުވައްމުލައް
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#

12

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

904/Cv-C/2017

14:30

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޢަބްދުﷲ މަސްޢޫދު ތްރީރޯޒް ސ .މަރަދޫ ފޭދޫ
މ .ފެހިވިލުއާގެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އަޙްމަދު ފައުޒީ ށ .ފުނަދޫ ހިޔާ މ .ސުތުލިގެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1

2

3

މާލޭ ހައި ޕްރައިވެ ޓް ލިމިޓެޑް މއ.ބޯގަންވިލާ /

1959Cv-C/2016

10:30

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން

2351Cv-C/2016

11:00

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން

ފާރިޝް ނިޒާމް ޕެރަމާ  /ގދ.ހޯޑެއްދޫ

2682/Cv-C/2016

11:30

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން

މުޙައްމަދު ފައްވާޒް އާސްތާނާ  /ސ .ފޭދޫ

މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން )ދިވެހި ދައުލަތް(
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިއުރިޓީ )ދައުލަތް(
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް )ދިވެހި ދައުލަތް(

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

2

3

1554/Cv-C/2016

9:30

2366/Cv-C/2016

9:45

1841/Cv-C/2016

11:00

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ

މުޙައްމަދު މުޢާޒު މ .ޝަބީނާ  /މާލެ،
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ނޭޝަނަލް ޑްރަޤް އޭޖެންސީ )ދިވެހި ދައުލަތް(
ޖުނިޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރ ނަންބަރު C-
(0122/2012
ލޮޓަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .އެވަރގްލޯރީ

ޠަބީޢަތުގެ 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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#

4

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

948/Cv-C/2016

14:15

އިދާރީ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޙުސައިން ޝަފީޢު އަމާޒު  /ކ .ތުލުސްދޫ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2

3

789/Cv-C/2017

9:30

ސާބިތުދަރަނި

ޚުވައިލަތު ޙަސަން ،ތިނަދޫގެ  /ބ.ދަރަވަންދޫ

ޢަލީ ނަސީމް ،މ.ގްރީންޕީކް  /މާލެ

859/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު އަޝްރަފް ،ހިރުދުމާގެ  /ދ .މީދޫ

1820/Cv-C/2016

12:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަލީ ރަޝީދު ،މ .ގޯބިލިމާގެ  /މާލެ 1- -2
ޙަސަން ޝަރީފް ،ސޯސަންގެ  /ލ .މާބައިދޫ

އިބްރާހީމް ޙަސަން ،ލިލީވިލާ  /އދ .ދަނގެތި

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1

ޔުނިވާރސަލް ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް

787/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

349/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

589/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޝަހުދާ ޝާކިރު ،މިންޓް  /ގދ.ތިނަދޫ

ޢަލީ ނަސީމް ،މ.ގްރީންޕީކް  /މާލެ

530/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްކައެވޮލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

ރާގު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -1ޚަލްފާން ފަތުޙުﷲ  ،ތުޑީގޭއާގެ /

2

ތ.ތިމަރަފުށި  -2މުޙައްމަދު އައްފާން
،ތުޑީގޭއާގެ  /ތ.ތިމަރަފުށި

3
4
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

680/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

790/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

874/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

884/Cv-C/2017

11:15

ސާބިތު ދަރަނި

1756/Cv-C/2016

11:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

1138/Cv-C/2016

11:45

ސާބިތު ދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 -1ޓޫވޭ އެކްސްޕްރެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

5

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

 -2މުޙައްމަދު ޙުސައިން ،ބޮޑުކާށިގެ /
ރ.އިނގުރައިދޫ

-3އަޙްމަދު ޝާކިރު،

ފިނިވާދީ  /ރ.އިނގުރައިދޫ

6

7
8
9
10

މިސްރާބު ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ފޮޓޯ ހޮޓް މޯލްޑިވްސް )މުޙައްމަދު ޝިވާޒް(

ސޮނީ ހާޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ރާގު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ

ވަން އެންޑް ހާފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބީ.އެމް.ސީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1
2
3

1689/Cv-C/2016

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

589/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

279/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ،މ.ބިގްފިޝް  /މާލެ

ޝަހުދާ ޝާކިރު ،މިންޓް  /ގދ.ތިނަދޫ

ޢަލީ ނަސީމް ،މ.ގްރީންޕީކް  /މާލެ

އާމިނަތު ޙަސަން ،މއ.މެންސަންހައުސް  /މާލެ

އަޙްމަދު ޖިހާދު ޙަސަން ،ނިރޮޅުގެ  /ގދ.ގައްދޫ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން

1

2

)(438/HMC/2015
15/Cv-C-HD/2016

13:30

47/Cv-C-HD/2017

14:00

07/Cv-C-HD/2017

14:30

10/Cv-C-HD/2017

15:00

23/Cv-C-HD/2017

15:30

28/Cv-C-HD/2017

16:00

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10591
ވިއްކުން
ނަންބަރު/2014 :އެޗްއެމސީ489 /

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ،ހ .ސަލްސަބީލުގެ  /މާލެ
ޙުސައިން ޝަކީބް ،ހުޅުމަލޭ ،ދޮޅަސް /މާލެ

ޤަޒިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުރުން

މުޙައްމަދު ޒާހިދު ،ކޮޑަގެ  /ސ.ފޭދޫ
ނަލަބީޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
ވ.ރިމައިންޑްވިލާ/މާލެ

ހުޅުމާލެ އެޕާރޓްމަންޓް
3

ރެއިންފޮރެސްޓް ރެސިޑެންސް A3
ވިއްކުން
ހުޅުމާލެ އެޕާރޓްމަންޓް

4

ރެއިންފޮރެސްޓް ރެސިޑެންސް B-4
ވިއްކުން

5

6

ހުޅުމާލެ އައިލްސް ރެސިޑެންސް 1
ގެ ފުލެޓް ޖީ-އޭ ވިއްކުން
ހުޅުމާލެ އައިލްސް ރެސިޑެންސް 1
ގެ ފުލެޓް އޭ 02-ވިއްކުން

ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ޏ.ފުވައްމުލަކު

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޗަން ލިމިޓެޑް

/އީސްޓްލައިޓް

/އެޗްޑީސި ބިލްޑިން

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޗަން ލިމިޓެޑް
/އެޗްޑީސި ބިލްޑިން

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޗަން ލިމިޓެޑް
/އެޗްޑީސި ބިލްޑިން

ޑރ.ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް ވ.އަކީލާ /މާލެ

ފާތިމަތު ޙަލީމް މ.ހުޅުވެހި މާލެ

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޗަން ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދުސަޢީދު

/އެޗްޑީސި ބިލްޑިން

ދަފްތަރުނަންބަރު:ރސ)2422ހ.ފިލިމާގެ(
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

04/Cv-C-HD/2017

16:30

30/Cv-C-HD/2017

17:00

29/Cv-C-HD/2017

17:30

ބާވަތް
ހުޅުމާލެ އެޕާރޓްމަންޓް

7

ރެއިން ފޮރެސްޓް ރެސިޑެންސް B1
ވިއްކުން

8

9

ހުޅުމާލެ އައިލްސް ރެސިޑެންސް 1
ގެ އޭ 04 -ވިއްކުން
ހުޅުމާލެ އައި ލްސް ރެސިޑެންސް
އޭ 01-ވިއްކުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޗަން ލިމިޓެޑް
/އެޗްޑީސި ބިލްޑިން

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢާއިޝަތު ޝުވޭކަރު ،ހ.އަތިރވެލި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޗަން ލިމިޓެޑް

އަޘީމާ ޒާހިރު ޗާންދަލނީގެ ށމ.މިލަންދޫ

/އެޗްޑީސި ބިލްޑިން

މއ.ދޫރެސް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޗަން ލިމިޓެޑް
/އެޗްޑީސި ބިލްޑިން

އިބްރާޙިމް ޢަލީ މުރިނގު ހދ.ހަނިމާދޫ
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