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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 14ފެބުރުވަރީ  2018ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

367/Cv-C/2018

09:30

528/Cv-C/2018

9:20

550/Cv-C/2018

09:45

3348/Cv-C/2017

10:00

ކުލީގެ ފައިސާހޯދުން

މުހައްމަދު ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ

އަޙުމަދު އިރުޝާދު ގެލްކްސީ /ދ .ބަނޑިދޫ

މުހައްމަދު ޝާހިދު ހ .ސައުތުރީފް

އެލް .އެފް ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
2

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

3

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ޕްރޯޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

4

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ސުރޭޝް ލަކްމަލް ވިޖެރަތްނާ ،މއ.ރޯސްބާން

ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އެސް އާނަންދު ގ،ބްލޫލެގޫން

ޝޭޑީކެބިން މޫވިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
5

370/Cv-C/2018

10:10

ކުލީގެ ފައިސާހޯދުން

ސާރވިސަސް )މުހައްމަދު ތައުފީޤު( މ.

މުހައްމަދު ޝާކިރު ނަސްރު/ހދ .ހަނިމާދޫ

ލިސްމާޓާ
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#

6

7

8

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

547/Cv-C/2018

10:20

443/Cv-C/2018

11:15

540/Cv-C/2018

13:30

518/Cv-C/2018

13:40

468/Cv-C/2018

13:45

397/Cv-C/2018

14:00

ބާވަތް
އިންޝުއަރެންސާބެހޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސީމާސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސޮލަރެލް އިން ޝުއަރެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (

ލީސިން މައްސަލަ

މ .ފާރޮށިގެ  03ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

އަޙްޝަން ޙުސައިން އަބްހަރީގެ އއ1- .
ރަސްދޫ  -2އަޙްމަދު ފައިސަލް ލައިނޫފަރުމާގެ
އއ .ރަސްދޫ
ލިންޓެލް އިންވެސްޓްމެންޓސް މެނޭޖް މަންޓް

ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އަޙުމަދު ރާޒީ މއ .ވެލިގެ

ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑް މިނިސްޓްރޭޝަން

ޢަބްދުﷲ އިސްމާޢީލް )އަރޯރާ( މ .މުލީގެ

ޝޭޑީކެބިން މޫވިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
10

ކުލީގެ ފައިސާހޯދުން

ސާރވިސަސް )މުހައްމަދު ތައުފީޤު( މ.

މުހައްމަދު ޝަހުދު ރާމިޒު ހ .ހޮޅުދޫގެ

ލިސްމާޓާ

11

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ކޯރިސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައި ވެޓް ލިމިޓެޑް

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

މ .ވެސްޓް ޝޮޕް ނަންބަރ 48

ލަވްލީގާޑްން

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1

531/Cv-C/2018

10:00

536/Cv-C/2018

10:15

541/Cv-C/2018

10:30

545/Cv-C/2018

10:45

551/Cv-C/2018

11:15

321/Cv-C/2018

13:15

2

3

4

5

6

ބާވަތް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭން ކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 -1އަޙްމަދު ފާއިޒް ދަފްތަރު ނަންބަރު / 3699
މާލެ  -2ޢާއިޝަތު އީމާ ހ .ދޮންއަންނާރުގެ /
މާލެ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

ޢަބްދުﷲ މީލާން ޒާހިރު

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

މަރަދޫ

އަޙްމަދު ވަޙީދު މ .ހައިޑްޕާކް  /މާލެ

ޙުސައިން ނަޞީރު ހ .އަކާސިޔާ  /މާލެ

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައި ލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

 -1ޢަލީ ޝާހިދު ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 53މާލެ

ލީސިން މައްސަލަ

ފާރޮށިގެ  03ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ

 -2އަޙްމަދު ރީޙާން ހާރޓް  /ރ .އުނގޫފާރު

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

 -1އާރް .ޑަބްލިޔު ޕވޓ ލޓޑ ހ .ނޫމުރަކަ /

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

މާލެ  -2ޢާއިޝަތު ނަދާ ގ .ނޫމަރާ  /މާލެ

ބިމާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

ބިމާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ

ޓިއަން ޔޭ

ބެއިޖިން  /ޗައިނާ

ރޯޝަން  /ސ.

ޢާޠިފާ އިބްރާހީމް މަނިކު ހ .ފޭދޫ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
1

297/Cv-C/2018

10:00

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މަޢުޞޫމް އަބޫބަކުރު ލ .ހިތަދޫ  /ޖީޒާ

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

Page 4 of 17
www.civilcourt.gov.mv

#

2

3

4

5

6

7

8

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

327/Cv-C/2018

10:10

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

332/Cv-C/2018

10:20

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

299/Cv-C/2018

10:30

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

301/Cv-C/2018

10:40

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

366/Cv-C/2018

10:50

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

293/Cv-C/2018

11:00

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

337/Cv-C/2018

11:10

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

467/Cv-C/2018

11:20

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ރ .އަނގޮޅިތީމު  /ނަސީމީވިލާ

މޫސާ ރަޝީދު ތ .ދިޔަމިގިލި  /ހީނާމާގެ

ޢަބްދުއްޞަމަދު މޫސާ ހއ .އިހަވަންދޫ  /ފެހިވިލު

ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޞާލިޙް ރ .އަލިފުށި  /ފެހިވިލާ

މުޙައްމަދު ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާ ލެ

މުޙައްމަދު ޢަޝީރު ގދ .ގައްދޫ  /ފަޒާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11

ޢަލީ ނަޞީރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޅ .ހިންނަވަރު /

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ކޮތަރިވިލާގެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ޝޭޑީ ކެބިން މޫވިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ސަރވިސަސް

އަޙްމަދު ޢަލީ ގދ .މަޑަވެލި  /ފުލޫމިޔާ

އަޒްލީމް އަޙްމަދު ސ .ހިތަދޫ  /ހިތަދޫގެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

2631/Cv-C/2017

11:30

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޞައުދުﷲ ލަޠީފް ކ .ގުރައިދޫ  /ގުލްފާމުގެ 1.
މުއާޒު 2.

)) A145931ދރކ ނަންބަރު

ރަތްބަގީޗާގެ  /މުޙައްމަދު ޅ .ހިންނަވަރު
ޙަލީމާ ) A223780) 3.ދރކ ނަންބަރު
މުޙައްމަދު ކ .ގުރައިދޫ  /ގުލްފާމުގެ )ދރކ
މުޙައްމަދު ލަޠީފް 4.

)A145917ނަންބަރު

ގުރައިދޫ  /ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު .ކ
)A048528

ފަތުޙުﷲ ލަޠީފް ކ5. .

ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު  /ގުރައިދޫ
10

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ނަޞްރުﷲ ލަޠީފް ކ6. .

)A047623

ގުރައިދޫ  /ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު
.ޝަކީބާ ލަޠީފް ކ 7.

)A070018

ގުރައިދޫ  /ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު
ޝަޒުމީނާ ލަޠީފް ކ8. .

)A146130

ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު  /ގުރައިދޫ
ޝުއިޒާ ލަޠީފް ކ9. .

)A145930

ގުރައިދޫ  /ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު
އާމިނަތު ސާލިމާ 10.

)A145932

ގުރައިދޫ  /ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު .ކ
މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ ކA294698) 11. .
ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު  /ގުރައިދޫ
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

11

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢާއިޝަތު ޝަހުޒާ ކ12. .

)A294700

ގުރައިދޫ  /ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު
ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ ކA294703) 13. .
ގުރައިދޫ  /ގުލްފާމުގެ )ދރކ ނަންބަރު
)A294693

12
13

14

15
16

340/Cv-C/2018

13:30

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

ފަރުހާދު މުޙައްމަދު ލ .މާވަށް  /ކެތި

390/Cv-C/2018

13:40

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާލެ

އަޙްމަދު މުޞްލިޙް ނ .ހޮޅަދޫ  /ރޯޒީބޭންކް

381/Cv-C/2018

14:00

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޝަޤީފު ތ .ކިނބިދޫ  /ހުސްނޫގެ

470/Cv-C/2018

14:20

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

ޝޭޑީ ކެބިން މޫވިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ

އަޙްމަދު ސިނާދު މުޙައްމަދު ވ .ރެޑިއަމްވޭވްސް /

ސަރވިސަސް

މާލެ

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާލެ

އަޙްމަދު މުޝްތާގު ރ .މާކުރަތު  /މެލީލާ

369/Cv-C/2018

14:40

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ތައުފީޤު މ .ލިސްމާޓާ  /މާލެ

ޢަލީ ފާއިޒް ށ .ކޮމަންޑޫ  /ސްޓާރީ

188/Cv-C/2018

14:45

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

378/Cv-C/2018

14:30

އަޒްހީލް އަޙްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

17

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

/7545މާލެ،

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ހ .މިއަލަނި 04

ޢާއިޝަތު ދިފްލީނާ ހއ.ހޯރަފުށި/ގްރީންވޯލްޑް

ވަނަފަންގިފިލާ  /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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#

18

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

455/Cv-C/2018

14:45

ކްރެޑިޓް ކާޑާއިބެހޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11

ޢަޒްހީލް އަޙްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7545

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

 /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1

2

3

4

3198/Cv-C/2017

10:00

3475/Cv-C/2017

10:30

3317/Cv-C/2017

11:00

3340/Cv-C/2017

11:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން
އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނު

އިންޝުއަރެންސްއާއި ބެހޭ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ،މއ .ބިންމާވިލާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް ރާއީ ރަޝީދު ،ހ .ލައިޓްސްޓަރ /
މާލެ

އޯޝަން ހާވެސްޓް ) މޯލްޑިވްސް(ޕވޓ ލޓޑ

އާދަމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ،ހ .ކުރެދިމާގެ  /މާލެ

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް ،ރީފް  /ރ .އަލިފުށި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ

ގ .ސައިމާގެ

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބީޗް މެރައިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޝާކިރު ،މއ .ޝާކީޝާކް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

3073/Cv-C/2017

10:00

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް ނަސީމް
ފިނިފެންމާގެ

ފ .ނިލަންދޫ /

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

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

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2721/Cv-C/2017

10:15

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިންޓަރލޮކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް

ލިމިޓެޑް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
1

260/Cv-C/2018

10:15

ބެލުންޝަރުތު ފުރިހަމަވިކަން
ސާބިތުކުރުން

މޫސާ މަނިކު ހ .މިނީރޯޒް  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1

2

3

4

3076/Cv-C/2017

9:45

436/Cv-C/2018

10:00

3035/Cv-C/2017

10:00

3194/Cv-C/2017

10:15

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

އިލްޔާސް އަލީ )ފިއުލް ލިންކް(
ސ.ހިތަދޫ/ރީލްމަންޒިލް
އަރައިސިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް އުމަރު )ވިއްސަ އިންވެސްޓަމްންޓް(
ވޯކާރސް ސަންސް އެންޑް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިތެޑް

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ

ބެސްޓް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތްރީ އެރޯ ޕަރޓްނާރސް

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

2346/Cv-C/2017

10:30

3354/Cv-C/2017

10:45

2986/Cv-C/2017

11:00

2503/Cv-C/2017

14:00

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ހެޖް ބޮންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް

5

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް އެދި

މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު މ.ވެލިގާ

ލިމިޓެޑް ،ޢަލީ ޝުވާއު
އދ.މަހިބަދޫ/ހީނާގަސްދޮށު ގެ،އަޙްސަން ޝަހީމް
ހީނާގަސްދޮށުގެ/އދ.މަހިބަދޫ

6

7

8

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ނިޝީދާ އެކްސްޕޯރޓްސް ހ .އާ ގަދަގެ  /މާލެ

ޕިންކް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޯޝަން ހަންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ޗަންޕާ
ސެންޓަރ

އިބްރާހީމް ޝާހިދު ބ.އޭދަފުށީ/ބޮކަރުމާގެ

ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
ސްޓްޓޭ ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ސަމީރު އަޙުމަދު ،މަރިޔަމް މަދީހާ،މުޙައްމަދު
އަޙުމަދު

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
 -1ޢާއިޝަތު ޝަކީލާ މއ .މެޑަލިންވިލާ -2
މއ .މެޑަލިން އެވެކިޔާ ގޯތިން
1

429/Cv-C/2018

9:15

އެންމެ ފުލަށް އޮތް ދެބައި ގައިވާ
ގޯޅި މަގު އެއްކުރުން.

 -1އާމިނަތު ނިޢުމާ މއ .އޮނުމާ  -2މއ.
އެންޒޯތާ މައުސޫމާ  /މާލެ،

ފާޠިމަތު ޝަކީލާ މއ .ފަސްތަރި ،މއ.
ފަސްއެރި  -3އުންމު ސަލްމާ މއ .މެޑަލިން -4
އަޙްމަދު ޝިޔާމް މއ .މެޑަލިން -5 ،އަރީޝާ
މުޙައްމަދު މއ .މެޑަލިންވިލާ  /މާލެ،
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

430/Cv-C/2018

9:15

2962/Cv-C/2017

10:30

1849/Cv-C/2017

11:00

2072/Cv-C/2017

13:30

1720/Cv-C/2017

14:00

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ހ .މާކަރީހައުސް އެވެކިޔާ ގޯތިން
އެހެން ބެހެނިވެރިއަކު ސަރުކާރަށް
2

ދޫކޮށްފައިވާ  288އަކަފޫޓުން
ނާޒްނީނާ ޢަފީފް ގަނެފައިވާބައި ހ.

ނާޒް ޢަފީފް ހ .މާކަރީހައުސް ،ހ.
ނާޒްނީންހިޔާ  /މާލެ،

ނާޒްނީންހިޔާ ބަޔާއި އެއްކުރުން.
މއ .ބޮޑުގަލުމާފަތް އެވެކިޔާ
ގޯތިން ގަނެފައިވާބައި މއ.
3

މާންދޫގެ އެވެކިޔާ ގޯއްޗަށް

-

އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން މއ .މާންދޫގެ  /މާލެ،

އެއްކޮށްދިނުމަށްއެދި

4

5

6

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއި ބެހޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަށް
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޙައްޤު
ހޯދުން

ކީމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕޮޕްޖޯއި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ދެކުނުތިލަ 01

މ .ދެކުނުތިލަ  /މާލެ،

ވަނަ ފްލޯރ  /މާލެ،

އާގައިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .ގުމްރީގެ،

އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ފެންބިލްޑިންގ 07

މއ .އާޕިޔާ  /މާލެ،

ވަނަ ފްލޯރ

ހައްވާ ހަނީފާ ނަޝީދީގެ  /ސ .ހިތަދޫ

ފިމްޑީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ ،މއ.

)ހުޅުމާލެ ފްލެޓް (118-1 -04

ވާގަރު  /މާލެ
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#

7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1761/Cv-C/2017

14:30

ބާވަތް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށްއެދި

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ހަރީ އެންޑް ކޯ) ،އެކްސްޕޯޓާރސް އެންޑް

ރައިހާނާ ޖައުހަރީ )އެކްލެއިމް( މ .އަމާޒް /

އިންޕޯޓަރސް( ރޯޑް ،ޓުޓިކޮރިން ،628006

މާލެ،

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1

2

2152/Cv-C/2017

10:00

ފައިސާހޯދުން

2153/Cv-C/2017

10:15

ފައިސާހޯދުން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(
ގްރައުންޑްފްލޯރ ޓީބިލްޑިންގ  /މާލެ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(
ގްރައުންޑްފްލޯރ ޓީބިލްޑިންގ  /މާލެ

މާނެންފުށި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1
2
3

4

2752/Cv-C/2017

09:30

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

190/Cv-C/2018

09:45

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

3117/Cv-C/2017

10:00

2343/Cv-C/2017

10:15

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ

އިބްރާހީމް ޞަބާޙް ކަރަންކާގެ  /ހއ .މޮޅަދޫ )މ.
ނިއުލައިފް(
ޠާއިފް ސަޢީދު ކޯނަރ  /ސ .މަރަދޫފޭދޫ
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ނޫބަހާރުގެ  /ގއ .ދާންދޫ )ގ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ޤާޟީ ބިލްޑިންގ
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން )ދިވެހި ދައުލަތް(

ދައުލަތް ) މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ ވިސް(

ނައިޓްސްޓަރ(

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ސެކިއުރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ
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#

5

6
7

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

3402/Cv-C/2017

10:30

195/Cv-C/2018

10:45

2620/Cv-C/2017

11:15

ބާވަތް
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ
އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޢަބްދުލްކަރީމް ޒަކަރިއްޔާ ކަރަންކާއާގެ  /ހއ .ބާރަށް
)ގ .ނޭވީބްލޫ  /މާލެ(،

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން

މުޙައްމަދު އިމާދު ދޭލިޔާގެ  /ހއ .ހޯރަފުށި )ގ.

ދިވެހި ދައުލަތް ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ދޮންގުރި(

އިންފްރާސްޓްރަކްޗރ(

ޤާސިމް އިބްރާހީމް މ .މާފަންނުވިލާ  /މާލެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ޤާޟީ ބިލްޑިންގ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2
3
4
5

6

7

979/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހީމް ރަމްޒީ ،ދޫރެސް  /ތ.އޮމަދޫ

2954/Cv-C/2017

9:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އާރޗް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2387/Cv-C/2017

9:30

ސާބިތުދަރަނި

އިންޓުއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައި ވެޓް ލިމިޓެޑް

މެލްބީވެން ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2947/Cv-C/2017

9:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ލަކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

976/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަމްޖަދު ޢަބްދުﷲ ،އަލިވާގެ  /ގއ.ދާންދޫ

2057/Cv-C/2017

10:15

ސާބިތުދަރަނި

2268/Cv-C/2017

10:30

ސާބިތުދަރަނި

ޢަލީ އިބްރާހީމް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 6623
މާލެ
ޕިންކް ރެންޓަލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ވާފިރު .ޖޭމުގަސްދޮށުގެ  /މ.މުލި

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ،ގ.އަޒާރޯ  /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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#

8
9
10

11

12

13

14

15
16

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3299/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

އަޙްމަދު އިޝާން ،ގ.ސެންޓު ގެ  /މާލެ

3358/Cv-C/2017

11:00

ސާބިތުދަރަނި

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ،މ.ކަނަމަދުގެ  /މާލެ

އަޙްމަދު ނާޝިދު ،ހ.ކަޑޫމާގެއާގެ  /މާލެ

2956/Cv-C/2017

11:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2336/Cv-C/2017

11:30

ސާބިތުދަރަނި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

ސުޕަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

ލިމިޓެޑް

2197/Cv-C/2017

11:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

310/Cv-C/2018

12:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

3388/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ހުސްނުހީނާގެ  /ގއ.ދެއްވަދޫ

މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޙަސަން ،ދަފްތަރު ނަންބަރު
 / 4849މާލެ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް

ފާޠިމަތު ސަޢީދު ،ގ.ރަވި  /މާލެ

އެސް.އާރް.އެކްސް .އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑު

ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1573/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢާދިލް އަޙްމަދު ،މަންދުއެދުރުގެ  /ރ.ކަނދޮޅުދޫ

2975/Cv-C/2017

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ލަޠީފާ ޢަލީ ޙަސަން ،މ.ކާރނޭޝަންގެ  /މާލެ

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް .ހ.ރޯނުގެ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1

259/Cv-C/2018

13:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

2
3

4

5

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަޙްމަދު ،ރަބާތު  /ހޯދަޑު.
ޏ.ފުވައްމުލައް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އޭބޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2340/Cv-C/2017

13:20

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނަޖާހް އާރޓްޕެލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2435/Cv-C/2017

13:40

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޓްރެންކުއިލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2437/Cv-C/2017

14:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

884/Cv-C/2017

14:10

ސާބިތު ދަރަނި

ޖޯން ކީލްސް މޯލްޑިވިއަން ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރާގު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 3
1
2

ޔުނައިޓެޑް އޮޓޯމޯބައިލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

2128/Cv-C/2017

10:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

2365/Cv-C/2017

10:20

ޙުކުމްތަންފީޛު

މުޙައްމަދު ރާޝިދު ،އާބިން  /ޅ.ނައިފަރު

2920/Cv-C/2017

10:40

ޙުކުމްތަންފީޛު

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޝާނީޒް ،ނަސީމީގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ
އާމިނަތު އިބްރާހީމްފުޅު ،މ.މާކުންގެ  /މާލެ
 .1ޙާމިދު ޙަސަން ،ކޮމްރެޑްވިލާ  /ނ.މިލަދޫ

3

 .2މުޙައްމަދު ބައްސާމް ،ފިޔާތޮށިގެ /
ޅ.ނައިފަރު
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3165/Cv-C/2017

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

3166/Cv-C/2017

11:20

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
 -1މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -2ވީއޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -3މުޙައްމަދު
ލަޠީފް ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ -4
ޝަމްސުލް މުނާ ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ

4

 -5ޢަލީ ޝިޔާމް ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ
-6އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ
 -7އިބްރާހީމް ޖިހާދު ،މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ -8
ޝަމްޢޫނާ ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ،މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ
 -9ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ،މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ
 -1ވީއޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -2މެދުފުށި
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

-3

ޝަމްސުލް މުނާ ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ
 -4މުޙައްމަދު ލަޠީފް ،އަލަނާސިގެ /
5

ސ.މަރަދޫފޭދޫ

 -5ޢަލީ ޝިޔާމް ،އަލަނާސިގެ

 /ސ.މަރަދޫފޭދޫ -6އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ،އަލަނާސިގެ
 /ސ.މަރަދޫފޭދޫ  -7އިބްރާހީމް ޖިހާދު،
މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ  -8ޝަމްޢޫނާ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ،މ.ތްރީއޭވިލާ  /މާލެ
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Page 16 of 17
www.civilcourt.gov.mv

#

6

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3167/Cv-C/2017

11:40

ޙުކުމްތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ލަޠީފް ،އަލަނާސިގެ  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ

ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން
1

2

3

4

5

133/Cv-C-HD/2017

11:00

172/Cv-C-HD/2017

11:15

75/Cv-C-HD/2017

11:30

154/Cv-C-HD/2017

11:45

132/Cv-C-HD/2017

12:00

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ
މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފް އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އަޙްމަދު އަދުހަމް ށ.ކޮމަންޑޫ ވިނަރެސް
ޢަބްދުލްޙަސީބު މުޙައްމަދު ،ޑޭޒީމާގެ  /ވ.
ފުލިދޫ

މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުޅުމާލެ ފްލެޓް -02 -03
12
ސައުދު އެންޑް ސިސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
ފުނާޑު .ނޫރީފެހި  /ޏ.ފުވައްމުލައް
ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު10056 :

ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދޫޑިގަން

ޑރ .ޙަސަން ސަޢީދު ހިއްގަގަސްދޮށުގެ ސ.

އީސްޓްލައިޓް ޏ .ފުވައްމުލަކު

ފޭދޫ

ލަކީހިޔާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމި ޓެޑް ،ހ.

ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ،ފުނާޑު .ފަޅަގަޑިގެ  /ޏ.

ހޯމަ  /މާލެ

ފުވައްމުލައް

ސީނު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ހ.

ސެންޓެކްސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،

ހަތޭލި  /މާލެ

ހުޅުމާލެ .ލޮޓް ނަންބަރު  / 10355މާލެ
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ބަޔާން ނެގުމުގެ ދުވަހު ތާވަލު
ރަށްރަށު ކޯޓުތަކާއިބެހޭ ބައި )އުތުރު ދާއިރާ(
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ޙާޝިރުކުރެވޭ ފަރާތް
ނަން

www.civilcourt.gov.mv

ޙާޟިރު ކުރެވޭ ބޭނުން
އެޑްރެސް

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ކޯޓު

މެސެޖު ނަންބަރު

ބާވަތް

ގަޑި

ރ .މަޑުއްވަރީ މ .ކޯޓް

E12C-A/2018/40

ބިން ބައިކުރުން

9:00

EF-E9C-A/2018/33

ހިބަ

9:15

IS/2018/272

ހިބަ

9:30

IS/2018/273

ބިން ބައިކުރުން

9:45

IS/2018/274

އާމިނަތު މޫސާމަނިކު

ކަނީރުމާގެ  /ރ .މަޑުއްވަރީ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ވައިމަތީގެ  /ރ .މާކުރަތު

ރ .މާކުރަތު މ .ކޯޓް

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ވައިމަތީގެ  /ރ .މާކުރަތު

ރ .މާކުރަތު މ .ކޯޓް

EF-E9C-A/2018/34

ޢަބްދުﷲ މުޙައިމިން

ފަރީސާމަންޒިލް  /ނ .ވެލިދޫ

ނ .ވެލިދޫ މ .ކޯޓް

D15C-B/2018/85

އަމުރު ނަންބަރު
IS/2018/271
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