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ސިވިލް ކޯޓު ،މާލެ

#

 17އެޕްރީލު  2018ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަން
B1-CR1
1

2

1135/Cv-C/2018

09:30

812/Cv-C/2018

09:35

1534/Cv-C/2018

09:45

1417/Cv-C/2018

10:00

817/Cv-C/2018

10:15

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައި ލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

3

،އިބްރާހީމް ވިޝާހް ވައިލެޓްވިލާ/ހއ .ހޯރަފުށި
އިމްނާ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޮފީސް

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަޒާ/ހއ .ހޯރަފުށި

ޢަލީ ވަސީމް ޙުސައިން ،ރަތަމަލާނާ /
ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޏ.ފުވައްމުލައް ،ޢަބްދުﷲ މުފީދު،
ފުނާޑު.ހެޕިނަސް  /ޏ.ފުވައްމުލައް

4

5

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ރަހުނުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

އަޙުމަދު ޢީސާ ހިތްފަސޭހަގެ  /ނ.ކެނިދިކުޅުދޫ
މ.ކުރިގަމް

މުޙައްމަދު ވާފިރު ހ .ރަސްރޯނު  /މާލެ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

މުހައްމަދު ޝައުޤީ ނަސީމުގެ/ތ .މަޑިފުށި2

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

އަޙުމަދު ހައިޝަމް ޝައުގީ ނަސީމުގެ/ތ .މަޑިފުށީ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

1101/Cv-C/2018

10:30

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ދަލީނާ ބިލްޑިންގ

1424/Cv-C/2018

10:45

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

PRIVAT DAMAS COMPANY

1538/Cv-C/2018

11:00

1573/Cv-C/2018

11:10

1246/Cv-C/2018

13:40

1295/Cv-C/2018

13:45

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

6

ލިމިޓެޑް 2ޙސަން ޢަފީފު މ .އޮނިކްސް  2މޫސާ
ޙަސަން މއ .މަތިމަރަދޫގެ

7

މައްސަލަ

8

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
9

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

10

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

11

LIMITED

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތް )މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

އިމާޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ފިނިބިން

ކޮމިޝަން(

މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް )
މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.
ސަކީނާމަންޒިލް

މުޞްޠަފާ ވަޙީދު މ .ކަނޑުފުށި މ .ވެލިގާ

ޟިރާރު އާދަމް ހ .ރުވާމާގެއާގެ ހ .ރުވާމާގެ

ސަންސެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.

މެގަގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސެސް މޯލްޑިވްސް

އަލަނާސިމާގެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ސަކީނާމަންޒިލް
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1497/Cv-C/2018

14:00

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

1080/Cv-C/2018

14:10

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

12

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ޢާއިޝަތު ޝިފްޒާ ހ .ލަގްޒަރީހޯމް ހ.
ސިލްވަރޑަޔަމަންޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް )
މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.
ސަކީނާމަންޒިލް
\ރޭލައިން ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.

13

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ސިފަ  /މާލެ

އޯލްވޭސް ހެޕީހައުސް  -މުޙައްމަދު ޝާތިރު
ދަފްތަރު  5199ހ .އޯލްވޭސ ހެޕީހައުސް -3
ޢާއިޝަތު މުރުޝިދާ ޖަންބުމާގެ ތ .މަޑިފުށި ހ.
އޯލްވޭސްހެޕީހައުސް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR2
1

1327/Cv-C/2018

8:15

1577/Cv-C/2018

8:30

1564/Cv-C/2018

8:45

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

2

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދަލީނާ
ބިލްޑިންގ  /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
3

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕވޓ ލޓޑ

މުޙައްމަދު މިއުޒަމް މުރިގު  /ސ .ފޭދޫ
ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް މ .ގުލްފާމުގެ  04ވަނަ ފަންގިފިލާ /
މާލެ

ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ހ.
ތިމާވެށި  /މާލެ
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ސެކުޝަ ް
ނ
B1-CR3
މެގެ ފުޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ،ގާރޑަން
1

1256/Cv-C/2018

10:00

1262/Cv-C/2018

10:10

91/Cv-C/2018

10:20

731/Cv-C/2018

10:30

1294/Cv-C/2018

10:40

1288/Cv-C/2018

10:50

ރަހުނު ނުހިމެނޭލޯން

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް

/ސ .ހުޅުދޫ ،ޢަބްދުﷲ ނަސީރު އާއި ،މ.ސީދު
/މާލެ ،ސޮފްވަތު އަޙްމަދު

2

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިން މައްސަލަ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
3

4

5

6

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަގުހޯދުން

ކްރެޑިޓް ކާޑާއިބެހޭ މައްސަލަ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުން

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު އެޅެހިށިބޭރުގެ/ސ.ހުޅުދޫ،
ޢަބްދުﷲ އަނީސް ގ .ހިމާލިޔާގެ  /މާލެ

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސޮލިއުޝަންސް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
/މާލެ
އެން.އެމް.ޑީ ކާޕެންޓްރީ )އަޙްމަދު ހަމީދު(
ސައިމާގެ  /ށ .ހޮޅުދޫ
ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް 01
ވަނަފަންގިފިލާގެ  / 01މާލެ

ޓްރެޝަރ ބިޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް އާއި ،ފުއާދު ޒާހިރު މަރިޔަމް މާގެ /
ގއ .ކޮލަމާފުށި

ޢަލީ ސިރާޖް އަނބުގަސްދޮށުގެ  /ތ .ހިރިލަންދޫ

އަހްމަދު ފަޔާޒް ގެލެކްސީ  /އދ .މާމިގިލި

އުސައިދު ޙަނީފް މ .ކުރިގަމް  /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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#

7

8

9

10

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1291/Cv-C/2018

11:00

1305/Cv-C/2018

11:10

1581/Cv-C/2018

11:30

1115/Cv-C/2018

11:20

1177/Cv-C/2018

13:30

305/Cv-C/2018

13:40

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުން

ހަޔަރ ޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމުގެ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް 01
ވަފަނަގިފިލާގެ  / 01މާލެ

އެސްޓްރަބޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ޢަލީ އިސްމާޢީލް ވ .ދިރޭކުރި  /ވިލިނގިލި

އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އެސްޓާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.

ޢީސާ މުޙައްމަދު ފިނިފެންމާގެ  /ރ .ކަނދޮޅުދޫ،

އެސްޓަރސް ބިލްޑިންގ /މާލެ

ޝަފީޤާ ސަމީރު މާފަރިވާގެ  /ރ .ކަނދޮޅުދޫ

ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބްލޫޗިޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .ދަހަރާވިލާ 02

މ.ދަލީނާބިލްޑިންގ /މާލެ

ވަނަފަންގިފިލާ /މާލެ

މުޙައްމަދު މާދީ މއ.ފެރިދޫހިޔާ  /މާލެ ޢާއިޝަތު
11

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދުމުގެ

ނަދީމާ މއ.ފެރިދޫހިޔާ/މާލެ ޙަސަން މާދީ

މާލާ ހައިރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައި ވެޓް

މައްސަލަ

މއ.ފެރިދޫހިޔާ/މާލެ އާމިނަތު ޝިރުމީނާ

ލިމިޓެޑް

މއ.ފެރިދޫހިޔާ  /މާލެ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
12

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

އަހްމަދު ޢަރީފް ނ .ހޮޅުދޫ  /ޕިންކްރޯޒް
)މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ
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#

13

14

15

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1284/Cv-C/2018

14:00

1310/Cv-C/2018

14:15

1029/Cv-C/2018

14:20

ބާވަތް
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދުމުގެމައްސަލަ

ރަހުނު ނުހިމެނޭލޯން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އިބްރާހީމް އާދަމް ފުޅު ސީ ސައިޑް )/ (07010
ޅ .ހިންނަވަރު

ސިނައި ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް

ރިޝްތާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .މިރާޒް

ލިމިޓެޑް

 /މާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
 / 11މާލެ

ޝަހުދާ ޝަފީޤް މަހިނޫރު  /ސ .މަރަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 1
1
2

3

506/Cv-C/2018

10:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ސީއެންސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޔޫސުފް ޢަލީ ،ފަތިސްހަނދުވަރުގެ  /ލ .މާމެންދޫ

3412/Cv-C/2017

11:00

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

ގިގްލެރޫ އެލްއެލްޕީ ،މ .މާކުންގެ  /މާލެ

އިސްމާޢީލް ޝަރީފް ،މ .ބޭންފްވިލާ  /މާލެ

3094/Cv-C/2017

11:30

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދުން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް

މޮންޓެލިއަން އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް

ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން

ލިމިޓެޑް

ސެކުޝަ ް
ނ
B2-CR 2
1

3327/Cv-C/2017

10:00

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ވިޔު ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު އަސްލަމް ނ .ހޮޅުދޫ  /ރޯޒްވިޔު
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

590/Cv-C/2016

10:15

3275/Cv-C/2017

10:30

1807/Cv-C/2017

11:00

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ތ .ކިނބިދޫ  /ނޫރަނުގެ
ސާލިޙް އިބްރާހީމް މއ .ވަށްފަރު  /މާލެ،
2

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޙައްޤު
ހޯދުމަށް ހުށަ ހަޅާ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް

މއ .ޝަބްނަމްވިލާ /

މާލެ

މުޙައްމަދު އާމިރު

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
މާލެ،

މއ .ފްރީޕާކް  /މާލެ

ގ .ޒަމާނީގުލްޝަން /

މަޖްދާ އަޙްމަދު ގ.

ޒަމާނީގުލްޝަން  /މާލެ،

3

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ޢަބްދުއްސަލާމް

އަޙްމަދު ބާބުލްއަވާލީ  /ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ޙަސަން ތަޢުފީޤް

ހ .ތުވަރު  /މާލެ،

ސާޖިދާ އަޙްމަދު ބާބުލްއަވާލީ  /ހދ.
ކުޅުދުއްފުށި

މާޖިދާ އަޙްމަދު ބާބުލްއަވާލީ /

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ނަޖާޙް އަޙްމަދު

ބާބުލްއަވާލީ  /ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
އަޙްމަދު

4

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޙިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ނަޖުދާ

ބާބުލްއަވާލީ  /ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

 -1އިބްރާހީމް އައްފާން މ.މަރުދާނާގެ  /މާލެ
އެސްކޮން ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -2މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މ.މަރުދާނާގެ  /މާލެ
 -3އަޙްމަދު ފައިރޫޒް މ.މަރުދާނާ  /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 1
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

1

3422/Cv-C/2017

10:15

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފް
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ދިވެހި ދައުލަތް ) މިނިސްޓްރީ އޮފް

އައިނާ ވުޑް ވާރކްސް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އެޑިޔުކޭޝަން (

)އިބްރާހީމް ނަސީމް(

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 2
1
2

1040/Cv-C/2018

9:30

970/Cv-C/2018

9:45

1195/Cv-C/2018

10:00

1083/Cv-C/2018

10:15

1171/Cv-C/2018

10:30

3587/Cv-C/2017

10:45

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތު
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

ވިންޖީނިރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙުމަދު ރީހާން އދ.ދިގުރަތް/ކަރިޝްމާ

ވަޙީދު އަލީ ރެސްޓްވިލާ/ސ.ހިތަދޫ

އިބްރާހީމް ޢަލީ މ.އިރާކުވިލާ

ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެޒިޑެންސަސް
3

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

މުޙައްމަދު ޢަނިކް އާމިރު ސްރީލަންކާ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް
ރެޒިޑެންސަސް ،ސިޓީ ހޮޓެލް ހަނިމާދޫ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

4

5

6

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
ގޯތި ގެދޮރުންމީހުންނާއި މުދާ
ނެރުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް

އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕީ.ޖީ.އޭސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޝަރީފު މ.ރަދީފުއާގެ

ފާޠިމަތު ނުޒުހާ ސ.މަރަދޫ/ސުލްތޯވިލާ

ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޗް.ސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ.އީވްނިން

މއ.މާދެލި  /މާލެ

ގާޑަން
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Page 9 of 18
www.civilcourt.gov.mv

#

7

8

9

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

2845/Cv-C/2017

11:00

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް

753/Cv-C/2018

14:00

59/Cv-C/2018

14:30

2747/Cv-C/2017

15:00

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް
ރަހުނުނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ
ގޯތިގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާ

10

ނެރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ދަފްތަރު ނަންބަރު
 / 2874މާލެ
ސަނީ ސުއިޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޚްތާރު އާދަމް ގުލްއަލާމާގެ  /ބ .ކަމަދޫ

މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙުމަދު މިހާދު މ.ގުލްހަޒާރުގެ

ފާޠިމަތު ޖަމްޝީދާ ރަހުމަތުލްވާދީ/ހއ.ހޯރަފުށ

ފާޠިމަތު ޙުސައިން ހ.ކޯޒީހައުސް

ސެކުޝަ ް
ނ
B3-CR 3
1

2

77/Cv-C/2018

9:15

662/Cv-C/2018

9:30

3084/Cv-C/2017

9:45

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ނީލް އެޑްގަރ ރޮބިންސަން ) ކެނެޑާ( 951

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް މ.

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ރޯޔަލް އޯކް ދރ ވިކްޓޯރިއާ ބީ.ސީ  ،ކެނެޑާ

ރާވެރިގެ

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ފާޠިމަތު ޙަލީމް ހ .އަވިހި  /މާލެ،

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ގ .އައިމާ  /މާލެ،

 -1ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު މ .އޮކްސިޑެންޓަލްވިލާ
3

ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

މއ .ރެޑިއަމްގެ  -2ޝަރީފާ އަޙްމަދު މ.
އޮކްސިޑެންޓަލްވިލާ ހުޅުމާލެ ފްލެޓް -3 3307

ނިޒާރު އަޙްމަދު ދޫނިގަން ނިއާ  /ޏ.
ފުވައްމުލައް

ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު މ .އޮކްސިޑެންޓަލްވިލާ މ.
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

911/Cv-C/2018

10:00

876/Cv-C/2018

10:00

3489/Cv-C/2017

10:15

2293/Cv-C/2017

10:30

2904/Cv-C/2017

10:30

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

ގްރީންފްލާވަރ -4ޒަހީރާ އަޙްމަދު މ.
އޮކްސިޑެންޓަލްވިލާ ހުޅުމާލެ  -5 114ފިއުލިއްޔާ
އަޙްމަދު މ .އޮކްސިޓެންޓަލްވިލާ މ .އަލިހަވާ

4

5

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް ނާޘިމް ވ .ތިނަދޫ  /ނަޔާ

އިބްރާހީމް ޙަބީބު ތ .ތިމަރަފުށި  /ބޮކަރުމާގެ ހ.
ކިޔަވާގެ  /މާލެ،

އިބްރާހީމް ޙަބީބު ތ .ތިމަރަފުށި  /ބޮކަރުމާގެ

އިބްރާހީމް ނާޒިމް ހ .ރިވޯޑު  2ގްރައުންޑް /

މ .ރިހާބު  /މާލެ،

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް
6

7

8

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ކޮންޓްރެކްޓިކްގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ،އެމްޓީސީސީ

އަޙްމަދު ޝަމީމް ،ހ.މެރިންވިއު  /މާލެ

ޓަވަރ
ޑރ .އަލަކާ ސިންގ ޝަންގްރިލާ ރެސިޑަންސީ
 / 1023ޔަންގޮން މިޔަންމާރ

އަޙްމަދު ނަސީމް ހ .ފިނިކުރި  /މާލެ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު މއ .ރާރޮހި  /މާލެ،

އިސްމާޢީލް ނަސީރު މމހދ ހ .ތަންބީއާގެ /
މާލެ
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#

9

10

11

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

2261/Cv-C/2017

11:00

1436/Cv-C/2017

11:30

2158/Cv-C/2017

13:30

430/Cv-C/2018

14:00

1810/Cv-C/2017

14:30

2492/Cv-C/2017

20:00

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއި ބެހޭ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

މުޙައްމަދު ޒަކީ ތ.މަޑިފުށި  /އަލިވާގެ )މއ.

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

ވާދޫގެ  01ވަނަ ފްލޯރ(

މެގެންޓާ  02ވަނަ ފްލޯރ

ބައިސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ގ .ސޯސަނީ /
މާލެ،

ޒައިނަބު ޙުސައިން މ .އަލިވެލި  /މާލެ،

ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ ސ .ހިތަދޫ  /ގަޑުވަރުގެ

އަޙްމަދު ޙަމީދު މ .ސީކުއީން  /މާލެ،

ހ .މާކަރީހައުސް އެވެކިޔާ ގޯތިން
އެހެން ބެހެނިވެރިއަކު ސަރުކާރަށް
12

ދޫކޮށްފައިވާ  288އަކަފޫޓުން
ނާޒްނީނާ ޢަފީފް ގަނެފައިވާބައި ހ.

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

ނާޒްނީންހިޔާ ބަޔާއި އެއްކުރުން.

13

14

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަށް
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ސްޕީޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ .ލަ ގްޒަރީހޯމް  /މާލެ،

މުޙްސިނާ ހާރޫން މ .ޓާކީ  /މާލެ،

ޔޫސްފް މާޒިން މ .ލާމިގަސްދޮށުގެ  /މާލެ،

 -1ރައްޒާއްޤް އެނޑް ސަންސް އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ .ކުދިމަގޫގެ ގްރައުންޑް
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#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

304/Cv-C/2018

20:15

718/Cv-C/2018

20:30

2045/Cv-C/2017

20:45

2732/Cv-C/2017

21:00

3407/Cv-C/2017

21:15

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ފްލޯރ  -2އިސްޙާޤް ޞިއްދީޤް މއ .ނަވާރަ /
މާލެ

15

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް ޔޫސުފް މއ .ސައިނާހިޔާ  /މާލެ،

ދާއޫދު ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،6654މ .އުތުރުތިލަ
 /މާލެ،

މާރޓިން އެންޓޯނިއަސް ކޯރނެލިސް ޑި ރޮއިޕަރ
16

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން

) Mararten Antonirus Cornelis De

އަޙްމަދު ފިރާޤު ބ .މާޅޮސް  /މީނާޒް ،މ.

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 2360 ،NWLCC1261) Roeperއޯޔޫޑީ

ސްނޯފީލްޑް  /މާލެ،

ޓަރންހައުޓް ،މާކަނާލޮޖް ،ހުޅުމާލެ

17

18

19

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއި ބެހޭ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ޢަލީ ވަޙީދު މ .ރޫބީ  /މާލެ،

އިބްރާހީމް ތައުފީޤް ދަފްތަރު ނަންބަރ 2894
މ .އިރުވައިގެ  /މާލެ

މަރްޔަމް ޒާހިރާ ހ .ހޮމްލެޓް  /މާލެ

މުޙައްމަދު މަޢުޖޫދު މ .ރޫބީ ،މ .ކުރަނގި /
މާލެ،

މޫސާ ޙަލީމް މއ .އެމްޓޭޝަންގެ  /މާލެ،

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ހ .ރެމްސީސް  /މާލެ
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#

20

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

542/Cv-C/2018

21:30

665/Cv-C/2018

21:45

754/Cv-C/2018

22:00

ބާވަތް
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
އިބްރާހީމް ލަޠީފް ގދ .ރަތަފަންދޫ /
ސަންލައިޓް ،މ .ވެސްޓްޕިންކް  /މާލެ،

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އިސްމާޢީލް ނަސީރު މ .ބިގްފިޝް  /މާލެ،

 -1އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޏ .ފުވައްމުލައް،
21

ހަޔަރޕާރޗޭސް އެންޑް ފައިނޭންސް
ލީސިންގ މައްސަލަ

އެކްސްޕާރޓް މޯޓޯސް ސަރވިސަސޕވޓ ލޓޑ

ހޯދަނޑު ،ދިރޭލާލުގެ ،ހ .ކިނބިމާގެ  /މާލެ،

މ .މެޖެންޓާ  /މާލެ

 -2އިބްރާހީމް މޫސާ ޏ .ފުވައްމުލައް /
ސައިމާގެ ،ހ .ވީނަސްލައިޓް  /މާލެ،

22

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ގަސްހިޔާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ.

އަޙްމަދު ތައުފީޤް ހ .މެންގޯހައުސް  3،4ފްލޯރ

އިރުވައިގެ  /މާލެ،

 /މާލެ

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 1
1

638/Cv-C/2017

10:30

1312/Cv-C/2016

11:00

ގޯއްޗަށް ބަދަލު ދިނުން
ފ .އަތޮޅު ތައުލީ މީ މަރުކަޒުގެ

2

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ
ބާޠިލްކޮށްދެއްވުމަށް

ފާޠިމަތު ފަރީދު މ .މާފަންނުއާގެ \ މާލެ
ޢަބްދުއް ރަޝީދު އިސްމާޢީލް ކެނެރީވިލާ  /ފ.
ނިލަންދޫ

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ )ދައުލަތް(

ފ .ނިލަންދޫ ކައުނސިލް އިދާރާ )ދައުލަތް(

ސެކުޝަ ް
ނ
B4-CR 2
1

518/Cv-C/2018

10:00

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް

ޢަބްދުﷲ އިޞާމް )އަރޯރާ( މ .މުލީގެ
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#

2

3

4

5

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

522/Cv-C/2018

10:15

3533/Cv-C/2017

10:30

195/Cv-C/2018

10:45

334/Cv-C/2018

11:15

ބާވަތް
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ދިވެހި ދައުލަތްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ (
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ މުޙައްމަދު އިމާދު ދޭލިޔާގެ  /ހއ .ހޯރަފުށި
ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަ

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ

)ގ .ދޮންގުރި(
އައިލަންޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ވިލާ ބިލްޑިންގ

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
އަޙްމަދު ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ ގަދަގެ  / 20045ބ.
ކެންދޫ )ހ .ގްރޭ(

މުޙައްމަދު ޝާހީ އިލްޔާސް މ .އޮމަދޫ

ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗރ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 1
1
2

3

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ،ޕެލަސް /

ޙަސަން ޢަލީ އާލް ޘާނީ ،ގަތަރު

ހއ.ދިއްދޫ
ޢާދިލް އަޙްމަދު ،މަންދުއެދުރުގެ  /ރ.ކަނދޮޅުދޫ

2061/Cv-C/2017

8:45

ސާބިތުދަރަނި

1573/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

2945/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޖެނެރަލް އޯވަރސީސް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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#

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3203/Cv-C/2017

9:45

ސާބިތުދަރަނި

313/Cv-C/2018

10:00

ސާބިތުދަރަނި

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޤާސިމް ،މ .ސީޑް  /މާލެ

410/Cv-C/2018

10:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ޓޫ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

2919/Cv-C/2017

10:45

ސާބިތުދަރަނި

308/Cv-C/2018

11:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

2765/Cv-C/2017

11:15

ސާބިތުދަރަނި

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 4742
 /މާލެ

އަޙްމަދު ޞަފްވަތު ،ފަރެސްއަވަށް.ޑެލައިޓް /
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް

އަޙްމަދު ސަމީން ،ރޭޝަން  /ސ.މަރަދޫ

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ،ހުޅުމާލެ .އާފިނިވިލާ /
މާލެ
ޙަސަން ވަޙީދު ،މ .ހިރިނައިދޫ  /މާލެ

ޔުނައިޓެޑް ބިލްޑާރސް ޕްރައި ވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީޕިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ބްލޫމެޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

885/Cv-C/2018

11:30

ސާބިތުދަރަނި

އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕވޓ ލޓޑ

މަޙްމޫދު ޝަހީމް ،ގ.ޕޫލްކިނާރާ  /މާލެ

738/Cv-C/2018

11:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙަސަން ޢާޠީފް ،އަރާމުގެ  /ރ .ރަސްގެތީމު

898/Cv-C/2018

12:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ،މ.އަސަރީފެހި  /މާލެ

2952/Cv-C/2017

13:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޑީ.އެމް.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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#

14
15
16

17

18

19

20

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

849/Cv-C/2018

13:15

ސާބިތުދަރަނި

މަތީނާ އަބްދުﷲ ،ބުލާސަމްގެ  /ށ.ކޮމަންޑޫ

493/Cv-C/2018

13:30

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު އަފްތާބު ،ވ .ދަންމާނު  /މާލެ

689/Cv-C/2018

13:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދޮންތުއްތު ،ގިއުޅިލާށިގެ  /ސ .ފޭދޫ

744/Cv-C/2018

14:00

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

349/Cv-C/2018

14:15

ސާބިތުދަރަނި

ވެސްޓޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

1946/Cv-C/2017

14:30

ސާބިތުދަރަނި

އަޙްމަދު ރިޔާޟް ،އިރުޒުވާގެ  /ސ.ހުޅުދޫ

3121/Cv-C/2017

14:45

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
މުޙައްމަދު ނާޘިމް ،މއ.ހިއްތަލަވިލާ  /މާލެ

މިއުސަމް ޢައްބާސް ،ބަހާރީވިލާ  /ގދ.
ރަތަފަންދޫ
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ،މ .ހިކިކަށިމާގެ  /މާލެ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް ،ތުނޑި.ލެގޫނާ /
ލ.ގަން
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ،ބިންމާގެ  /ދ .ކުޑަހުވަދޫ

ސެކުޝަ ް
ނ
B5-CR 2
1

3111/Cv-C/2017

9:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

2

86/Cv-C/2018

9:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އާމިނަތު ޝިޒްނީ ވަޙީދުއްދީން  ،ހ.
ޑީންސްވިލާ  /މާލެ

ޙަސަން ޤާސިމް  ،ނީލޯފަރުގެ  /ރ .އިނގުރައިދޫ
ލެޝަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

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

Page 17 of 18
www.civilcourt.gov.mv

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ގަޑި

ބާވަތް

3

2520/Cv-C/2017

9:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އޯރކާ ޑައިވް ކްލަބް )އިންޑިއާ(

4

1427/Cv-C/2018

10:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ގަލްފް ކްރާފްޓް ސަރވިސް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ނަޞްރުﷲ ކަމާލުއްދީން ،މއ .އެވަރލާސްޓް /

5

1069/Cv-C/2015

10:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

6

1109/Cv-C/2018

10:30

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ދަޢުވާކުރާފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތް
ޢަލީ ޝުވާއު  ،ހީނާ ގަސްދޮށުގެ  /އދ .މަހިބަދޫ
ކޮންޓިކީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

- 2

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ސަލަމަތު ޢަލީ ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު  / 555މާލެ

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ރަޢޫފް  ،ހިތިލާގެ  /ގއ .ކޮލަމާފުށި

7

1236/Cv-C/2018

10:45

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އެބްސޮލިއުޓް ހައިޑްއަވޭސް ޕްރައިވެޓް މިމިޓެޑް

ލެޝަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

8

1237/Cv-C/2018

11:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އެބްސޮލިއުޓް ހައިޑްއަވޭސް ޕްރައިވެޓް މިމިޓެޑް

ސްކެވޯލާ ޓްރެވެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9

1238/Cv-C/2018

11:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އެބްސޮލިއުޓް ހައިޑްއަވޭސް ޕްރައިވެޓް މިމިޓެޑް

އެޓޯލް ޕެރެޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10

1244/Cv-C/2018

13:00

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

11

2263/Cv-C/2017

13:15

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޔުނިވަރސަލް ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އޭރޯ ގްލޯބަލް މޯލް ޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނިއު އެލައިޑް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ،ބޮޑުކާށިގެ  /ރ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިނގުރައިދޫ
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ްދަޢުވާލިބޭނުވަތަޙާޟިރުކުރެވޭފަރާތ

ް ދަޢުވާކުރާފަރާތ

ްބާވަތ

ިގަޑ

ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ

#

ް ަސެކުޝ
ނ
B5-CR 3
/ ޫބިލެއްދ. ފ،ްމުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙަސީބ
ްވައިލެޓްހައުސ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ުޙުކުމްތަންފީޛ

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

10:00

3558/Cv-C/2017

1

