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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 13ފެބުރުވަރީ  2018ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

292/Cv-C/2018

09:15

528/Cv-C/2018

9:20

530/Cv-C/2018

9:30

394/Cv-C/2018

9:35

456/Cv-C/2018

09:40

535/Cv-C/2018

09:45

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އާދަމް ޢަލީ ރިއުސާން ހައުސް

މުހައްމަދު ޝާހިދު ހ .ސައުތުރީފް

އެލް .އެފް ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް

ޢަބްދުﷲ ނަސީރު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ،7275

ލިމިޓެޑް

މަޙްމޫދު ފަރީޝް މއ .މާފޮޅޭގެ

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
2

3

4

5

6

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

އެލަސަންދްރޯ އެރިކޯ މަލަންދްރާ  19ސްކުއަރ
ޑި ޗެމްބޯޑް 95389
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ހަސަން ސަބާހު ޝަހީދާ މަންޒިލް /ރ .އަލިފުށި

ޙަސަން ރަޝީދު ފިނިރޯޅި/ތ .ތިމަރަފުށި

ސިސް އެން ބްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

391/Cv-C/2018

10:00

ކުލީގެ ފައިސާހޯދުން

2729/Cv-C/2017

10:15

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

525/Cv-C/2018

10:30

511/Cv-C/2018

11:00

284/Cv-C/2018

13:30

3094/Cv-C/2017

13:45

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޝޭޑީކެބިން މޫވިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
7

ސާރވިސަސް )މުހައްމަދު ތައުފީޤު( މ.

އަޒްމީލް އަޙުމަދު

ސ .ހިތަދޫގެ/ސ .ހިތަދޫ

ލިސްމާޓާ
8

9

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
)(Investments Private Limited Alia

އަހްމަދު ވަހީދު )ނިޔާވެފައި(

ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް ،ސ .ހިތަދޫ/އަޔާދީގެ 2
އަޙުމަދު ނާފިއު އަޔާދީގެ /ސ .ހިތަދޫ

މ .އެލިއާ ބިލްޑިންގ
10

11

އެއްބަސްވުމާއިޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

އަޙުމަދު ނާޞިރު ގ .ކޮލަމްބިޔާ
އަޙުމަދު ރީހާން ރީހުއްސަބާ/ތ .ކަނޑޫދޫ ގ.

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕވޓ ލޓޑ

ސަލާމަތް  2ހަސަން ރިޔާޟު ރާސްޕަރީގެ/ތ.
ކަނޑޫދޫ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް

12

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ހ .ވެލާނާގެ
MARKETING AND MALDIVES
PUBLICE RELATIONS

މޮންޓެލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ހ .ހަކި

CORPORATION LIMITED
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#

13

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

433/Cv-C/2018

14:00

ބާވަތް
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޔާމީން އަޙްމަދު މ .ފެރިދޫހިޔާ  -2އަޙްމަދު 1-

މ .ފާރޮށިގެ  03ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ

މަނަދޫ .ސިނާން ޝާހީ ނ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
1

548/Cv-C/2018

10:00

ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި ،މަދަނީ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ބަދަލު

ޢަލީދީދީ ސޭބުމާގެ  /ސ .މަރަދޫ

އިބްރާހީމް ދީދީ ސޭބޫމާގެ  /ސ .މަރަދޫ

ނަގައިދިނުން
ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

2

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުމުގެ

473/Cv-C/2018

10:00

477/Cv-C/2018

10:10

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުން

2716/Cv-C/2017

10:15

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

464/Cv-C/2018

10:20

މައްސަލަ

އާސްކް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަފީނާ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޙުސައިން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ނަޝީދާ ޢަބްދުﷲ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

 / 3840މާލެ

 / 8843މާލެ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
3

4

 / 11މާލެ

ޢައިޝަތު ޝަފީނާޒް ނެލިވަރު  /ރ .ކަނދޮޅުދޫ

ޕާރލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ މ .އަލިމަސްވާދީ  /މާލެ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން
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#

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

324/Cv-C/2018

10:30

384/Cv-C/2018

10:40

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

375/Cv-C/2018

10:50

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

372/Cv-C/2018

11:00

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

387/Cv-C/2018

11:10

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ބާވަތް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ޏ .ފުވައްމުލައް /
ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކިބިގަސްދޮށުގެ މުޙައްމަދު ނިޘާމް އިބްރާހީމް ޏ.
ވުވައްމުލައް  /ކޮތަންމާގެ

ޝޭޑީ ކެބިން މޫވިންގ އެންޑް
6

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ކޮންޓްރެކްޓިންގސަރވިސަސް )މުޙައްމަދު
ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާލެ

މުޙައްމަދު މަތީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ތ .ގުރައިދޫ /
ރަބީޢުގެ

ޝޭޑީ ކެބިން މޫވިންގ އެންޑް
7

ކޮންޓްރެކްޓިންގސަރވިސަސް )މުޙައްމަދު

މޫސާ ޝިފާޒު ތ .ވިލުފުށި  /ދޫރެސް

ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާލެ
ޝޭޑީ ކެބިން މޫވިންގ އެންޑް
8

ކޮންޓްރެކްޓިންގސަރވިސަސް )މުޙައްމަދު

ފަރުހާން ޢަބްދުލްލަތީފް ރިޔާޒު  /ބ .ދަރަވަންދޫ

ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާލެ
ޝޭޑީ ކެބިން މޫވިންގ އެންޑް
9

ކޮންޓްރެކްޓިންގސަރވިސަސް )މުޙައްމަދު

ޢަބްދުއްސަލާމް ޒުކާ ރުވާމާގެ  /ޅ .ހިންނަވަރު

ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާލެ
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#

10

11

12

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

78/Cv-C/2018

11:20

319/Cv-C/2018

11:30

93/Cv-C/2018

13:40

153/Cv-C/2018

14:00

467/Cv-C/2018

14:20

282/Cv-C/2018

14:30

ބާވަތް
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ

14

ބްލޫސަފަޔަރ  /މާލެ

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހ.ކޯލްފީލްޑް  03ވަނަފަންގިފިލާ  /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމުގެ

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއުތޮރިޓީ މީރާ

ޝޭޑީ ކެބިން މޫވިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ސަރވިސަސް

ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން
15

ބިންގާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.

ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓް މެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

13

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ
ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މާކެޓީއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ލޮޓަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ގައްލަންދޫ /
މާލެ

ފަރުހާން ޢަބްދުލްލަތީފް ރިޔާޒު  /ބ .ދަރަވަންދޫ

ރަމްޒޭ ސައިލް ޑާރބީ ހެލްތް ސިންދިރިއަން
މަރްޔަމް ޢާތިފާ ގ .ކ ތުލިން  /މާލެ

ބަރްހާދް މ .ހަޒާރުމާގެ  07ވަނަފަންގިފިލާ /
މާލެ
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#

16

17

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

194/Cv-C/2018

14:40

156/Cv-C/2018

15:00

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ކިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން
އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މިޓްސް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމެޓޑް

މުޙައްމަދު ނާޝީދު މ .ޗިޅިޔާޖެހިގެ  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އެޓޮލް ޕެރެޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ.
ޗަމްޕާސްޓާރ  /މާލެ

ޙައްވާ ނާޞިޙާ މ .ޗިޅިޔާ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1

2532/Cv-C/2017

9:45

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް،
މ .ރާވެރިގެ

ހަވާ ވުޑް ވާރކްސް ޕވޓ ލޓޑ
އައި.އައި .ސުޖާޢު އެންޑް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

2

75/Cv-C/2018

10:00

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

2195/Cv-C/2017

10:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ޢަބްދުﷲ މާހިރު ،މ.ވެލާނާވަރު  /މާލެ

2129/Cv-C/2017

11:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ލިމިޓެޑް ،އިސްމާޢީލް ސުޖާއު ،ގ .ޗާންދަނީ
ޕެލަސް

3

4

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް މޫސާ ،މއ.ސިސިލްފަރު /
މާލެ

އުމަރު ޒާހިރު ޢަބުދުއްޞަމަދު  ،މ.މ.ޚާއްސަ

އަޙްމަދު ސާމިދު ،ލައިޓްސިގްނަލް  /ރ.

ދަފްތަރު  / 5378މާލެ )ހ .ފެންވިލާ(

އިނގުރައިދޫ ކ .ތިލަފުށި 04
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#

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

2558/Cv-C/2017

11:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ގ .ރެންޑަވޫޒް  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އިބްމާހީމް ޙުނައިން އަޙްމަދު ،މ .ފާގަތިގެ /
މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

2

3

3235/Cv-C/2017

10:00

2584/Cv-C/2017

10:15

3288/Cv-C/2017

10:30

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

ތްރީކޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޝެހެނާޒް އިސްމާޢީލް މ .ފޮނިހެލެބެލި ގެ  /މާލެ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވ .ފިޔަބަރި  /މާލެ،
ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ މ .ވާދީރޯސް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

2

3004/Cv-C/2017

9:45

3497/Cv-C/2017

10:30

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
އިހްމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުމަށް

ޓެރަފާމާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހޮނާސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެލިންކ އިންޝުއަރެންސް ކޮމެޕްނީ ޕްރައިވެޓް

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް
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#

3

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2961Cv-C/2017

10:45

3546/Cv-C/2017

10:00

3213/Cv-C/2017

14:00

މިލްކްވެރިކަން ބަދަލުކުރުން

3294/Cv-C/2017

14:00

ޗެކުންލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

3293/Cv-C/2017

14:15

ޗެކުންލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

3295/Cv-C/2017

14:30

ޗެކުންލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އެސްޓަރސް
ބިލްޑިންގ  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އޯސަމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން
4

ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ

ހުސައިން ޔާސިރު މ .ޓްރެންކްލިޓީ  /މާލެ

ޙަސަން ސުޖާޢު މ .ޓްރެންކްލި ޓީ  /މާޅެ

ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަ
5

ފާޠިމަތު ޞަފޫރާ މ .ހިތްވަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް ގ.
6

7

8

ވެހި
ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް ގ.
ވެހި
ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް ގ.
ވެހި

މުޙައްމަދު އަޙުމަދުދީދީ މ.ވާދީރޯސް

މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ ،މ .ވާދީރޯސް  /މާލެ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ ،މ .ވާދީރޯސް  /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

Page 9 of 18
www.civilcourt.gov.mv

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1

2841Cv-C/2017

9:00

271/Cv-C/2018

9:15

270/Cv-C/2018

9:15

939/Cv-C/2017

9:30

1830/Cv-C/2017

10:00

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ގ .ޕިންކް  04ވަނަ ފްލޯރ

ޙުސައިން ސޮފްއަތު މ .މަދީހާމަންޒިލް  /މާލެ،

 /މާލެ،
 -1ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ވ .ވަގުތީމަންޒިލް /

ގ .ވަގުތީމަންޒިލް އެވެކިޔާ ގޯތިން
2

 4ބެހެނިވެރިންނަށް ވާބައި
އެއްކުރުން.

މާލެ -2 ،ޒުހައިރާ ޒަކަރިއްޔާ ގ.
ވަގުތީމަންޒިލް  /މާލެ -3 ،މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
އިބްރާހީމް ގ .ވަގުތީމަންޒިލް ހ .މޭރީރޯސް /

-

މާލެ -4 ،އަމީމާ ޢަބްދުﷲ ގ .ވަގުތީމަންޒިލް /
މާލެ،

3

4

5

މއ .ސައިނާހިޔާ ބިން
އައްޔަންކުރުން
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށްއެދި

ނަޖީބާ މޫސާ މއ .ސަލްވީނިއާ  /މާލެ،

ފާޠިމަތު މަހާރަތު އުޘްމާން ހ .ސިރީ

-

ޢާމިރާ އާދަމް )ޕްލޮޓް އިންވެސްޓްމަންޓް(
އަލްފްރެސްކޯކ .ވިލިގިލި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލިއުޝަން ޕވޓ

އެން.ޕީ.އެޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ،

ލޓޑ ،ހ .ހާލްހަލަމާގެ  /މާލެ

ހ .މާދޫގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާ  /މާލެ
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#

6

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2834/Cv-C/2017

10:30

3023/Cv-C/2017

10:30

2749/Cv-C/2017

11:00

3007/Cv-C/2017

13:30

264/Cv-C/2018

14:00

ބާވަތް

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ގ .ރެހެންދި 04-01 ،6
ވިއްކުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް
ކޮންޓްރެކްޓިކްގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ،އެމްޓީސީސީ
ޓަވަރ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އެންރި ޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ،
ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓަރމިނަލް  /މާލެ

މުޙައްމަދު އަންވަރު ސިނަމާގެ 35-03 3

ފާއިޒާ ޢަލީ އަގޮޓީހަދާގެ ސ .ހިތަދޫ ރެހެންދި

ރެހެންދި  / 09 -02-03މާލެ

01 -04 06

 -1ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ގ.ކަޅިހި  /މާލެ-2 ،
ފާޠިމަތު ފާޡިރާ ގ .ނާގާ ،ހ .މީދޫ  /މާލެ،
8

ގ .ގްރޭވިލާ ކިޔާ ގޯތި
އައްޔަންކުރުން.

 -3އާމިނަތު ޝަފީޤާ ގ ،ސިސްރާ  /މާލެ-4 ،

 -1ޝަކީބާ މުޙައްމަދު ގ .ގުރޭވިއު-2 ،

ޢާއިޝަތު ސަމީރާ މުޙައްމަދު ގ .ކަންޒާން،

އިބްރާހީމް ޝަފީ ޤް ގ .ގަޒޭލް ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 1

މއ .ދޫނިހޯލި  -5އަޙްމަދު ޝަފީޤް
ގ.ގްރޭވިލާ ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 3

9

10

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ގ .ފެހިކޮކާ  /މާލެ

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުﷲ ގ .ފިޔާތޮށުގެ  /މާލެ

ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާހަލް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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#

11

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1914/Cv-C/2017

14:30

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަށް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ގްލޯބަލް ސްޓައިލް ރިސޯސަސް ޕްރައިވެޓް

އެސް .އޭ.އެން.އެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް ސިންގަޕޫރު

ލިމިޓެޑް ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު ،11088

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

2

3

4

5

6

3533/Cv-C/2017

09:45

2154/Cv-C/2017

10:00

2685/Cv-C/2017

10:15

3399/Cv-C/2017

10:30

2612/Cv-C/2017

10:45

390/Cv-C/2017

11:15

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ (
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ
އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ގަޒީރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ނާފިޛު ލ .ގަން ތުނޑި ޑޯންހައުސް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

މުހުތާޒު މުޙްސިން ރަތްމަސްގެ  /ގއ .މާމެންދޫ

ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހިދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

އެންޑް ޓްރެޜަރީ(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހިދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ޝާހީ އިލްޔާސް މ .އޮމަދޫ

އެންޑް އިންފްރާސްޗްރަކްޗަރ(

މުޙައްމަދު ނަޘީފް ގ .ގުލްޝަންވިލާ  /މާލެ،

ނާފިއު މޫސާ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ  /ކުރިކީލަގެ
)ހުޅުމާލެ ފްލެޓް (14103
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#

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

812/Cv-C/2017

11:30

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިލްޔާސް ޢަބްދުﷲ މ .އޮމަދޫ  /މާލެ.

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2
3
4
5

6

7
8

361/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

އޮޅުވެލި ލާމު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކޫރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1458/Cv-C/2017

9:30

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުﷲ ޖަލީލް ،ހ.އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /މާ ލެ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،މ.ވެލިދޫގެ  /މާލެ

2112/Cv-C/2017

9:45

ސާބިތުދަރަނި

ސީނު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އައި.އެން.އޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1444/Cv-C/2017

10:00

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުﷲ ޖަލީލް ،ހ.އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /މާ ލެ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،މ.ވެލިދޫގެ  /މާލެ

591/Cv-C/2017

10:15

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުﷲ ޖަލީލް ،ހ.އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /މާ ލެ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،މ.ވެލިދޫގެ  /މާލެ

2062/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތުދަރަނި

އިބްރާހީމް ޢާމިރު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 1709
މާލެ

މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ،ޖޭމުގެ  /ށ.މަރޮށި

2334/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަލީ ސަޢީދު ،ހިތްފަސޭހަމަންޒިލް  /ގއ.މާމެންދޫ

412/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު މައުސޫމް ،ލިބޯގަސްދޮށުގެ  /ކ.ކާށިދޫ
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#

9

10

11

12

13
14

15

16
17

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

2886/Cv-C/2017

11:15

ސާބިތުދަރަނި

2756/Cv-C/2017

11:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

2468/Cv-C/2017

11:45

ސާބިތުދަރަނި

2915/Cv-C/2017

12:00

ސާބިތުދަރަނި

އަޙްމަދު ޢަޠާޢު ،ޞަބާޙީވިލާ  /ސ.ހުޅުދޫ

28/Cv-C/2018

12:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ތަޤިއްޔު ،އަސްރަފީގެ  . /މަޑިފުށި

428/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ޢާރިފް ،ދޫރެސް  /ތ.ގާދިއްފުށި

189/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ކްރިސްޓޮފް ޕީޓަރ ނިކޮލަރ ގްރޯ،
ސްވިޓްޒަލެންޑް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް -02
 / 133-2ހުޅުމާލެ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މޫސާ ،ގ.ފަނަސް  /މާލެ

ވާދީ ޓްރޭޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޖަމީލް ،ގ.ނިއޯން  /މާލެ

މުޙައްމަދު ނިޝާމް އަޙްމަދު ،ފޮނިމާގެ /
ގދ.ތިނަދޫ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،މ.ލޯކުރި  /މާލެ

1819/Cv-C/2017

13:30

ސާބިތުދަރަނި

ޢަބްދުﷲ ނަފީޤް ޕާޝާ ،ގ.ނިލަންދޫ  /މާލެ

އަޙްމަދު ނަޢީމް ،ސަމާފީލްޑް  /ހދ.ހަނިމާދޫ

766/Cv-C/2017

13:45

ސާބިތުދަރަނި

މާދިޙު އިސްމާޢީލް ،މ.ޖަވާހިރުވިލާ  /މާލެ

ޖާވީދު ރަޝީދު ،މ.ޓިޔާޒްޖޯއީ  /މާލެ

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

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1
2

3

4
5
6
7

8

9

3221/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސީންކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

1108/Cv-C/2017

9:20

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސްޕޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބޯލްޑާރސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

3381Cv-C/2017

9:40

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ފޯޗިއުން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް

ޙުސައިން ޙިލްމީ  ،ރަންހަނދުވަރުގެ  /ސ.

ލިމިޓެޑް

ހިތަދޫ

3369/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ނަސީމް އަޙްމަދު  ،ފިނިވާގެ  /ގދ .މަޑަވެލި

1745/Cv-C/2017

10:20

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޢަލީ  ،ގިނިރާހިގެ  /ހއ .އިހަވަންދޫ

3471/Cv-C/2017

10:40

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1814/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އެސްޓްރަބޮން )މ( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޮނާރސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2918/Cv-C/2017

11:20

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އަޙްމަދު ރަޝީދު  ،ހަޖަރު  /ގދ .ތިނަދޫ

40/Cv-C/2018

11:40

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އަޙްމަދު ރަޝީދު  ،ހަޖަރު  /ގދ .ތިނަދޫ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ،ބޮޑުކާށިގެ  /ރ.
އިނގުރައިދޫ
ޙަސަން ޣައްސާން  ،ބްލޫރެސްޓް  /ނ .މިލަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1

326/Cv-C/2018

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

2204/Cv-C/2017

13:20

ޙުކުމްތަންފީޛު

346/Cv-C/2018

13:40

ޙުކުމްތަންފީޛު

1614/Cv-C/2017

14:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

2

3

4

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢަބްދުﷲ މުޢާޛް ޔޫސުފް ،ބ.ދަރަވަންދޫ /
ދޭލިޔާގެ

ޢަލީ އަޙްމަދު ނަޞީރު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

އަޙްމަދު އަސްލަމް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

 / 2040މާލެ

 / 8302މާލެ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،މއ.ހެލެބެލިގަސްދޮށުގެ /
މާލެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ ،ބ.ކެންދޫ  /ގަދަގެ

އާދަމް ޝިފާޢު ،ކުރި  /ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނ ް
1

15/CvC-HD/2018

11:00

14/CvC-HD/2018

11:15

134/Cv-C-HD/2017

11:30

153/Cv-C-HD/2017

11:45

ބިމައި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި
ބެހޭ މައްސަލަ

ޢާއިޝަތު ޙިމްލާ މ .މާކަރީ /މާލެ

ޢާއިޝަތު ޝިޔަމް މޫސާ ދަފްތަރު ނަންބަރު:
1535
ފާޠިމަތު ސުދުނަ މުސްޠަފާ ވަޙީދު ސިލްވާރސީ

2

3

4

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު

އެއްބަސްވުމާ މެދު ޚިލާފް
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް )މޯލްޑިވްސް(

ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަދު ،ގ .ހިޔާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ،މ .ކެރިންލައިޓް އުތުރުބައި
 /މާލެ

 /ހުޅުމާލެ
ޢިނާޔާ ޢަ ލީ ،ދަފްތަރު ރސ  / 8636މާލެ
)ބަދަލްގައި ޝުޢައިބު ޢަލީ ގ .ހިޔާ (

އަޙްމަދު އާދަމް ،ތޯތާގެ  /ޏ .ފުވައްމުލައް
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

170/Cv-C-HD/2017

12:00

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

5

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޝަފީޤު ޢަބްދުﷲ ،ގަސްރު  /ސ .ހުޅުދޫ
)ހުޅުމާލެ .ލޮޓް ނަންބަރު  10090އެއްވަނަ

ޒީމާ ޔަޢުޤޫބް ،ރޯހައުސް ފްލެޓް  / 20ހުޅުމާލެ

ފްލޯރ(

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

ބަޔާން ނެގުމުގެ ދުވަހު ތާވަލު
ރަށްރަށު ކޯޓުތަކާއިބެހޭ ބައި )ދެކުނު ދާއިރާ(
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ޙާޝިރުކުރެވޭ ފަރާތް
ނަން

www.civilcourt.gov.mv

ޙާޟިރު ކުރެވޭ ބޭނުން
އެޑްރެސް

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

އަމުރު ނަންބަރު

ކޯޓު

މެސެޖު ނަންބަރު

ބާވަތް

ގަޑި

ޢަލީ ސަޢީދު

ގއ .މާމެންދޫ  /ހިތްފަސޭހަ މަންޒިލް

ގއ .މާމެންދޫ މ .ކޯޓް

P3C/2017/367

-

9:30

މުޙައްމަދު ފަރީޙް

މ .މަޑުއްވަރީ  /ސްވީޓްޑްރީމް

ގއ .މާމެންދޫ މ .ކޯޓް

P3C/2017/367

-

9:30

IS/2018/285

ޢަބްދުﷲ ޢަޒީޒު މުޙައްމަދު

އެމް.އެން.ޑި.އެފް

ގދ .ތިނަދޫ މ .ކޯޓް

EF-Q10C-B3/2018/135

ތަރިކަ

9:45

IS/2018/286

ޢަބްދުﷲ މުޚުތާރު

ގދ .ތިނަދޫ  /ޗާންދު

ގދ .ތިނަދޫ މ .ކޯޓް

EF-Q10C-B3/2018/135

ތަރިކަ

9:45

IS/2018/287

ޢަބްދުﷲ މުސްތާޤު

ގދ .ތިނަދޫ  /ޗާންދު

ގދ .ތިނަދޫ މ .ކޯޓް

EF-Q10C-B3/2018/135

ތަރިކަ

9:45

IS/2018/288

ޢަބްދުﷲ ރަޝާދު މުޙައްމަދު

ގދ .ތިނަދޫ  /ޗާންދު

ގދ .ތިނަދޫ މ .ކޯޓް

EF-Q10C-B3/2018/135

ތަރިކަ

9:45

IS/2018/289

އިނާސާ ރަޝާދު

ދަފްތަރު .ނަންބަރު  / 9309މާލެ

ގދ .ތިނަދޫ މ .ކޯޓް

EF-Q10C-B3/2018/135

ތަރިކަ

9:45

IS/2018/290

ފާޠިމަތު ރަޝީދާ

ގދ .ތިނަދޫ  /ހިޔާދޭގެ

ގދ .ތިނަދޫ މ .ކޯޓް

EF-Q10C-B3/2018/140

ތަރިކަ

10:15

IS/2018/291

އާމިނަތު ރަޝީދާ

ގދ .ތިނަދޫ  /ހިޔާދޭގެ

ގދ .ތިނަދޫ މ .ކޯޓް

EF-Q10C-B3/2018/140

ތަރިކަ

10:15

IS/2018/292

ޢަބްދުލްއަހަދު ޙުސައިން

ލ .މާމެންދޫ  /ފުނަމާގެ

ލ .މާމެންދޫ މ .ކޯޓް

O10C-B/2018/52

ހިބަ

14:00

IS/2018/293

ޢާއިޝަތު މޫނިޝާ

ލ .މާމެންދޫ  /ފުނަމާގެ

ލ .މާމެންދޫ މ .ކޯޓް

O10C-B/2018/52

ހިބަ

14:00

IS/2018/294

އާމިނަތު ޝިޒުލާ

ލ .މާމެންދޫ  /ސާޔާ

ލ .މާމެންދޫ މ .ކޯޓް

O10C-B/2018/55

ހިބަ

14:15

IS/2018/295

ފާޠިމަތު ސަމާ

ލ .މާމެންދޫ  /ސާޔާ

ލ .މާމެންދޫ މ .ކޯޓް

O10C-B/2018/55

ހިބަ

14:15

IS/2018/296

އިބްރާހީމް ޝިފާން

ލ .މާމެންދޫ  /ސާޔާ

ލ .މާމެންދޫ މ .ކޯޓް

O10C-B/2018/55

ހިބަ

14:15

IS/2018/297

IS/2018/284
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IS/2018/298

14:30

ަހިބ

O10C-B/2018/57

ް ކޯޓ. މާމެންދޫ މ.ލ

ް ރެސްޓްވެލ/ ޫ ތިނަދ.ގދ

ާއާމިނަތު ނަޒީރ

IS/2018/299

14:45

ަތަރިކ

O10C-B/2018/58

ް ކޯޓ. މާމެންދޫ މ.ލ

ެ ހުވަނދުމާގ/ ޫ މާމެންދ.ލ

ުނަސްރީނާ ޢަބްދުއްޞަމަދ

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

