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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

 21މާރިޗު  2017ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ގަޑި

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

2

3

4

5

906/Cv-C/2017

9:45

714/Cv-C/2017

10:00

866/Cv-C/2017

10:30

545/Cv-C/2017

14:00

827/Cv-C/2017

14:15

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ޙަލީމް މއ.ވައިޓްލިލީ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު

ޓީ .އޭ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިން ޕްރައިވެޓް

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ލިމިޓެޑް

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު

ޔުނިވާރސަލް ޓްރަވަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ލިމިޓެޑް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ

ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް

ތަބީޢަތުގެ ދައުވާ

އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ( ވެލާނާގެ

ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް މއ.ފެލިސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން ،ބޮޑުކާށިގެ  /ރ .އިނގުރައިދޫ
އިސްމާޢީލް ޙަސަން މަނިކު  ،އުއްމީދު  /ތ .ތިމަރަފުށި
ނިޒާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު މ.ދެބަރާޅު  ،މ.މާޑު

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

918/Cv-C/2017

9:45

ރަ ހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މަރްޔަމް ސަޙްނާ

ނޫރާނީ ވިލާ  /ތ .ތިމަރަފުށި

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

4

5

6

1

2

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

904/Cv-C/2017

10:00

929/Cv-C/2017

10:15

911/Cv-C/2017

10:30

923/Cv-C/2017

11:15

831/Cv-C/2017

13:15

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
88/Cv-C/2017

10:00

78/Cv-C/2017

10:15

934/Cv-C/2017

10:20

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ރަ ހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢަބްދުﷲ މަސްޢޫދު ތްރީރޯޒް  /ސ .މަރަދޫފޭދޫ

އަޙްމަދު ފައުޒީ

ޙުސައިން ރިޔާޟް ސަމީނާމަންޒިލް  /ހއ .އިހަވަންދޫ

މުޙައްމަދު އަފްތާބް ގ .ފަމާސްވިލާ  /މާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ނާޒިލު ޢަފީފް ހެވަންލީހެވަން  /ގދ .ފިޔޯރި

އިބްރާހީމް ޚަލީލް އަބޫބަކުރު ނޫކޮކާގެ  /ހއ .އުލިގަމު

ރަސްލާން އަދީލް ޖަލީލް ގ .ފަހިވާގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ގ .ރެންޑަވޫޒް  /މާލެ

މުޙައްމަދު ހުސާމް ހ .ފޮއްގަސްގެ  /މާލެ

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުމުގެ

ގްރީން ބޮކްސް ޕވޓ ލޓޑ ހ .ގަދަމޫބިލްޑިންގ 01

މައްސަލަ

ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ

ހަޔަރ ޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

ހިޔާ  /ށ .ފުނަދޫ

ވިއްސަ އިންވެސްޓްމަންޓް ހ .ކޮކޮނަޓްވިލާ  /މާލެ
ރާމިޒް ޢަބްދުﷲ ރެޑްފިޝް  /ގދ.ތިނަދޫ  ،ޚާލިޞް

ލީސިންގ މައްސަލަ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް ލީސިން

ބްރާދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް އަދުންގެ  /ގދ .ވާދޫ
އިބްރާހީމް ނާޞިރު ހުވަނދުމާގެ  /ތ .ވިލުފުށި
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A000984:
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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

927/Cv-C/2017

10:30

ރަ ހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

924/Cv-C/2017

10:40

ރަ ހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

919/Cv-C/2017

11:00

ރަ ހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

916/Cv-C/2017

11:20

ރަ ހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބާވަތް
މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C+08/2000:

މުޙައްމަދު ނަޞީރު ފިނިފެންމާގެ  /ގދ .ވާދޫ )ހ.
ހިންހުރާ  /މާލެ ( )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A055089:
ޢަލީ ޙުސައިން މއ .ސީނުމާ  /މާލެ )އައިޑީކާޑު

4

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރަޖިސްޓްރީ

ނަންބަރު(A061434:

ނަންބަރު(C22/1982:

އަޙްމަދު ޢާމިރު މއ .ސީނުމާ  /މާލެ )އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު(A028190 :
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙުސައިން ސައިމާގެ  /ހދ .ނެއްލައިދޫ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A024927:

5

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރަޖިސްޓްރީ

ސަމިއްޔާ އަޙްމަދު ވިންޑްމާގެ  /ހދ .ނެއްލައިދޫ

ނަންބަރު(C22/1982:

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A094333:
ޢަލީ ޙުސައިން ދިލާސާގެ  /ހދ .ނެއްލައިދޫ )އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު(A120354:

6

7

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރަޖިސްޓްރީ

އިބްރާހީމް ނާޡިމް ބްލާޝަމް  /ރ .މާކުރަތު )އައިޑީކާޑު

ނަންބަރު(C22/1982:

ނަންބަރު(A148459:

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރަޖިސްޓްރީ

މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ ހަވާނާ  /ސ .މީދޫ )އައިޑީކާޑު

ނަންބަރު(C22/1982:

ނަންބަރު(A161544:

Civil Court, Orchid Magu,Male’, JusticeBuilding 3rd Floor, Tel: 3006 404, Fax: 332 3986, e-mail: info@civilcourt.gov.mv
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8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

913/Cv-C/2017

11:40

905/Cv-C/2017

11:50

742/Cv-C/2017

13:15

ބާވަތް

ރަ ހުނު ނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ
ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން ނުވަތަ

9

10

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރަޖިސްޓްރީ

މުޙައްމަދު ރިފްޢާން ހ .ފެހިފަށުވިގެ  /މާލެ )އައިޑީކާޑު

ނަންބަރު(C22/1982:

ނަންބަރު(A069925:

ޝިފާނާ މޫސާ މއ .ވަލުގެ  /މާލެ )އައިޑީކާޑު

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ބެހެނިވެރިކަމުގެ

ނަންބަރު(A064577:

އިޙްތިސާސްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޞަފާ މޫސާ މއ .ވަލުގެ  /މާލެ )މ .ބީޗްސްލޯޕް /

މައްސަލަ

މާލެ( )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A064579:
ޙަސަން ޒަރީރު

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުން

މަންޒަރުގެ  /އއ .ހިމަންދޫ

އަޙްމަދު ޝިފާޒު މއ .ވަލުގެ  /މާލެ

ޢަބްދުﷲ ހުޝާމް މއ .ބުލާޝަމްގެ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1
2

90/Cv-C/2017

10:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ގްރީން ބޮކްސް ޕވޓ ލޓޑ)ހ .ގަމަދޫ ބިލްޑިންގ(

ގްރީން ފިއުލް ޕވޓ ލޓޑ ،ހ .އެއްގަމުގެއާގެ

87/Cv-C/2017

11:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ގްރީން ބޮކްސް ޕވޓ ލޓޑ)ހ .ގަމަދޫ ބިލްޑިންގ(

ތްރީ އެރޯ ފާރޓްނަރސް ) ބ .ކަމަދޫ  /ޝަންޝައިން(

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
ނިޒާރްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ޙަސަން ނިޒާރު ތ.
1

511/Cv-C/2017

10:45

ރަ ހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

ވިލުފުށި  /ފީރޯޒުގެ ،ލުވައިސް ޙަސަން މއ.
އޯސިސްވިލާ  /މާލެ ،މުޙައްމަދު ޔާސިރު ހ.
މިނީގާރޑެން  /މާލެ،
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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2714/Cv-C/2016

11:00

701/Cv-C/2016

11:15

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
2

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މާލޭ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް MALE HAIGH

ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި މަދަނީ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ބަދަލު
ނަގައިދިނުން

 PRIVATE LIMITEDމަންދުކޮލެޖް ގ.

ދައުލަތް ) މިނިސްޓްރީ އެޑިއުކޭޝަން( ވެލާނާ ބިލްޑިންގ

ޕެންތަންގްރީން

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
3

ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި ،މަދަނީ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ބަދަލު

ޙުސައިން ރަޝީދު

ގ .މަހުމާގެ  /މާލެ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ނަގައިދިނުން
ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
1

608/Cv-C/2017

10:00

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް

މުޙައްމަދު ރިޔާޟް މއ .ނިއު ޔޯކް ހައުސް

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ޢަބްދުﷲ ޝަމީލް ބަށިމާގެ ސ .ހިތަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1
2

2191/Cv-C/2016

11:00

388/Cv-C/2017

14:00

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފުއުފެދިގެން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ސަލީމާ ޢަލީ ހ .އިސްއެރި  /މާލެ

ޢަބްދުއްނާޞިރު އިސްމާޢީލް ހނދުވަރުދޭގެ  /ބާރަށް

އުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު މމހދ 5378

ޢަލީ މުޙައްމަދު މ .ފުރެންޒީ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
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

167/Cv-C/2017

10:00

ރަ ހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

2201/Cv-C/2016

10:30

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ މައްސަލަ

2358/Cv-C/2016

11:00

2

3

ބާވަތް

ގ .މާޖެހިއާގެ ގޯތީގެ  01އިމާރާތް
ވިއްކުން.

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިސްމާޢީލް މާހިރު ،ވިންޑްސްކްރީން /ސ.ފޭދޫ

ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝެނިކް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

އެޓޯލްހައިޑްއަވޭ ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

ޑރ .ފާތިމަތު މުޙައްމަދުދީދީ ގ .މާޖެހިއާގެ  /މާލެ،

މާޖެހިއާގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގ .މާޖެހިއާގެ  /މާލެ،

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

2

1841/Cv-C/2016

9:45

679/Cv-C/2017

10:00

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ލޮޓަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .އެވަރގްލޯރީ

ފާޠިމަތު ސުއުދާ ހ .ފިނިފެން  06ވަނަ ފަންގިފިލާ

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2

3

4

1662/Cv-C/2016

9:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުﷲ ރިފްޢަތު ،މެޑޯޒް  /ގދ.ހޯޑެއްދޫ

236/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ،ވަޒަން  /ބ.އޭދަފުށި

901/Cv-C/2017

10:15

ސާބިތުދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

 -1އިބްރާހީމް އާސިމް ،ސާމު  /ހދ.ނޭކުރެންދޫ -2

ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް އަރީފް ،އިއާޒް  /ހދ.ނޭކުރެންދޫ

1759/Cv-C/2016

11:00

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުލް މުޢީދު ޢަބްދުﷲ ،ޔޫމެޓްވިލާ  /ގދ.ތިނަދޫ

މުޙައްމަދު ރިޔާޟް ،މ.ފައިވްރޯސް  /މާލެ
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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

348/Cv-C/2017

11:00

ސާބިތުދަރަނި

841/Cv-C/2017

11:15

ސާބިތުދަރަނި

ބެސްޓް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

843/Cv-C/2017

11:30

ސާބިތުދަރަނި

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

847/Cv-C/2017

11:45

ސާބިތުދަރަނި

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީ.ޕީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

832/Cv-C/2017

12:00

ސާބިތުދަރަނި

ސިލޭހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙަސަން ޝަބީން ،މ.ފްލައިޓްވިއު  /މާލެ

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢާއިޝަތު ޒުނައިރާ ،މ.ހަފުސްވިލާ  /މާލެ

ޝަހީމް އަޙްމަދު ،އޮނުފީނިގެ  /ކ.ދިއްފުށި
ރިޝްވާ އެންޓަރޕްރައި ސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -1އަޙްމަދު ވިސާމް ،ޒަމާން  /ދ.ހުޅުދެލި -2

7

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤް ނަސީމް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 2060
 /މާލެ

8
9

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1
2
3
4
5

474/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް  ،ތުނޑި  ،މާފަތް  /ލ.ގަން

2629/Cv-C/2016

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރެސިޕްރޮކަލް ޑަ އިރެކްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

467/Cv-C/2017

10:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އެމެޓީ އެންޓަރ ޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން ޝާހިދު  ،ހ.އަލިނަރުމާގެ  /މާލެ

425/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަލީ ޢީސާ  ،މޯނިންގވިލާ  ،ރ.ކަނދޮޅުދޫ

305/Cv-C/2017

10:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ކޭ.ޕީ.އެސް އެކްސްޕްރެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

196/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

198/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ނަސްރުﷲ ޖަމީލް  ،ނަލަމަލަ  /ލ.މާވަށް

ޢަލީ ޙަމީދު  ،ކަނީރު މާގެ  /ރ.އަނގޮޅިތީމު

ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު ޝަކޫރު ،ހ .ތުވަރު

ތުޙްފާ ފަތުހުﷲ ،ތުނޑީގެއާގެ  /ތ .ތިމަރަފުށި

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1
2
3
4
5

6

7
8
9

197/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޫސާ މުޙައްމަދު ،މ.އަލިވެލި  /މާލެ

ފްރީސިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

342/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޔޫރޯޑައިވާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްކޭވޯލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2268/Cv-C/2016

10:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ބްރޯސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

200/Cv-C/2017

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

މުޙައްމަދު ރާޝިދު ،އާބިން  /ޅ.ނައިފަރު

އާމިނަތު އިބްރާހީމްފުޅު ،މ.މާކުންގެ  /މާލެ

2688/Cv-C/2016

10:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ނަބީލާ ޝިޔާމް ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް -01ޖީ  / 03-ހުޅުމާލެ

554/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

އޭސް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ނިޒާރްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

265/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ،ޖަވާހިރުވާދީ  /ބ.ކެންދޫ

ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު ،ގާރޑަން  /ސ.ހުޅުދޫ

908/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުﷲ ޢާދިލް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 4431މާލެ

2241/Cv-C/2016

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޕިލި ޖުއިސެއްޕޭ )(PILLI GIUSEPPE

އޯޝަން އެޑްވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ްދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތ

ް ދަޢުވާކުރާފަރާތ

ްސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ

ްޔުނިވާރސަލް ވެދަރ އެންޑް އޭވިއޭޝަން އިންކ

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

ްބާވަތ
ުޙުކުމްތަންފީޛ

ިގަޑ

ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ

13:45

533/Cv-C/2017

#

10

#

