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ނަންބަރު2021/SC-B4/TF/09 :

ޙު ކުމް ތަ ންފީޒުކުރުނ ް ފަސްކުރުމުގ ެ އަމުރ ު
.1

ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ންބަ ރު2021/SC-A/89 :

.2

ޙުކު މް ތަ ން ފީޒުކުރ ުން ފަ ސްކު ރު މުގ ެ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:
-1

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ،މ .ވާދީ ރޯސް ،މާލެ (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ނަންބަރު )A034858

-2
.3

ވާދީ ޓްރޭޑަރ ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު )C-64/94

އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް ތައ ް:
.1

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ،މ .ވާދީ ރޯސް ،މާލެ (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ނަންބަރު )A034858

.2

ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު )C-64/94

.3

ސިވިލް ކޯޓު

.4

މަ އް ސަ ލައިގ ެ ބާ ވަ ތް :ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު

.5

ހު ށަހެ ޅުނ ު ތާ ރީޚް 26 :ސެޕްޓެންބަރު 2021

.6

ރަ ޖި ސް ޓް ރީ ކު ރެ ވު ނު ތާ ރީޚް 20 :އޮކްޓޯބަރު 2021

.7

އަ މު ރު ނެ ރު ނު ތާ ރީޚް 16 :ޑިސެންބަރު 2021
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ގ
މ ެ
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  3288/Cv-C/2017ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުން ފަސްކުރު ު
ނ
އަމުރަކަށް އެދި ،ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ،މ .ވާދީރޯސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީގެ ފަރާތު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ހުށަހެޅުމާ

ގުޅިގެން،

ސިވިލް

ކޯޓުގެ

ރ
ނަން ަބ ު

ސ
 3288/Cv-C/2017ޤަޟިއްޔާ ގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ،މ .ވާދީރޯ ް
ށ
މ ް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ ސިވިލް ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދިއުމަށާއި ،އެ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރު ަ
އ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެ ފައިސާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކޮށް ،ސިވިލް ކޯޓުގަ ި
ބެހެއްޓުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އި،
މ .ވާދީރޯސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީއަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.

ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

(ރިޔާސަތު)

ކޮޕީ:
ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް
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