ސިވިލް ކޯޓު

މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލ ު
( 04މެއި )2021
ސެކްޝަނ ް
B1-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ދަޢުވާ

ގއ .ވިލިނގިލި

(ދައުލަތް)

10:15

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ

ޙުސައިން ފަޔާޟް ފިނިފެންޖަންބުގެ /

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

1618/Cv-C/2021

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް

13573

ޙުސައިން ޝަރީފް މ .ސީޑް



މުޖުޠަބާ އަޙްމަދު ޙަމީދު މ .ކުރިބީލޮޖް /
މާލެ

ޢަބްދުﷲ ޝާޒިން މ.

އެމެރިކަންސްޓަރ  /މާލެ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަލީ ޝާން

ހ .ހިކޯސްޓް  /މާލެ
ޙައްވާ ޝާޒްނާ ހ .ހިކޯސްޓް  /މާލެ
އަލްމަރްޙޫމާ މަރްޔަމް ޝާލިނީ
ޢަބްދުﷲ ޝާޒިން
ހ.ހިކޯސްޓް  /މާލެ

10:30



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

1389/Cv-C/2021

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

ޙަސަން އިބްރާހީމް ދަފްތަރު ނަންބަރު

10:00



ބޭނުމަށް

1

707Cv-C/2021

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ވަޙީދުގެ ވާރިޘުން
4

1622/Cv-C/2021

5

1633/Cv-C/2021

6

1637/Cv-C/2021

7

1628/Cv-C/2021

8

1646/Cv-C/2021

9

1293/Cv-C/2021

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ހއ .މާރަންދޫ

ސަމާ /

10:45

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ



ޔާމިން ވަޙީދު ގ .އާސަމް
 /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު
ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ

މަޢުޞޫމާ އަޙްމަދު (ރެޑްޕައިން ކާޕެންޓްރ ީ) އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަތިރީގެ  /ލ.ގަން

11:00



މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު
ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ

ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބަޑީސް  -ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:15



މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު
ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ

ސިސްޓަމް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް

ހޮޓެލްސް އެނޑް ރިސޯޓްސް

ލިމިޓެޑް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ

11:30



މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު
ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ

އެމް.ކޭ ވޫޑް ސޮލިއުޝަންސް އޯފް ޝޯ

ހޮޓެލްސް އެނޑް ރިސޯޓްސް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ

11:45



މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

އައިލެންޑް މާރކް ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް

މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12:00



ސެކްޝަނ ް
B1-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

6

1067/Cv-C/2021

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ
ދަޢުވާ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ
މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

އެފްއޭއެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދަފްތަރު .ނަންބަރު
ރސ  / 13541މާލެ

ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަ ރެންޓްއޯލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު މާރސް  /ޅ .ކުރެންދ ޫ

ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ނާޞިޙު އަސްރަފީވިލާ  /ހދ.
ނޭކުރެންދ ޫ

10:20

10:30

10:40

10:50

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

1359/Cv-C/2021

މައްސަލަ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

1579/Cv-C/2021

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ލިމިޓެޑް

ސައުތް ޕާމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:10

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

1396/Cv-C/2021

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

1596/Cv-C/2021

މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ފިޒާން

ގ .ސާމިޔާނާ  /މާލެ

10:00













ސެކްޝަނ ް
B1-CR 3
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ބޭނުމަށް

1

1169/Cv-C/2021

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

1620/Cv-C/2021

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

1391/Cv-C/2021

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

1592/Cv-C/2021

މައްސަލަ

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރި
)C-107/2006

 -2އަބްދުލްބާސިތު މުޙައްމަދު ވ.
މާނިރު  /މާލެ

10:00



 -3ޢާރިފާ ޢަލީފުޅު ،ނ .މާޅެންދޫ،
ބާންސާގ ެ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޒަކީ ށ .ފޯކައިދޫ  /ޝާރުމީލާ

ސޮލެރެލް އިންޝޫރަންސް ޕްރައިވެޓް

މަންޒިލް

ލިމިޓެޑް

ދިއަނާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ .ލަބުލާބު  /މާލެ

ހަޔަރޕާޗޭސް /

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ފައިނޭންސް ލީސިން

ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު -C

މައްސަލަ

)270/2001

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މައްސަލަ

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )C-22/1982

10:10



އަހްމެޓް އައިޑެނީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ހ .އާގަދަގެ  04ވަނަފްލޯރ /

10:20



މާލެ

 -1ޝަމްޢާން މުޙައްމަދު މ .ގްރީންޕީކް
 /މާލެ (އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު )A350304
 -2ފާޠިމަތު އިޙްސާނާ ހއ .ހޯރަފުށީ /

10:30



ވިޝް (އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު )A258480
އިސްމާޢީލް ފަރުހާދް އާދަމް ،ގދ .ތިނަދޫ
 /ރަނައުރާގެ (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު
)A304353

11:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

1348/Cv-C/2021

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

މާލެ

ބޭނުމަށް

1

1493/Cv-C/2021

 -1މުޙައްމަދު އަބްދުލްބާރީ ވ .މާނިރު /

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސެކްޝަނ ް
B1-CR 4
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

1589/Cv-C/2021

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

1464/Cv-C/2021

މައްސަލަ

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )C-186/2001

ރަންބުސްތާނުގެ (ދރކ ނަންބަރު

9:30



)A104965

 .1ބްރީމަން އިންޖިނިއަރިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

ސަމްވީލް އިބްރާހީމް މާލެ  /ހ.

ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ވައިލެޓްފެހި (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

)A040413

ނަންބަރ ު)C-995/2015 :
 .2ޙަސަން ނިޒާރު މާލެ  /މއ .ބްލޫ
ގްރާސް (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

9:45



)A060047
 .3ޢަލީ މުޢާޒު ފ .މަގޫދޫ  /ރީދޫމާގެ
(އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )A097372

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11

ޙުސައިން ނާހިދު ސ .މަރަދޫ /

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ޒޫނާމަންޒިލް (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

)C-22/1982

)A151379

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ޓޯޓަލް ލީގަލް ސޮލިއުޝަންސ ް

ޢަލީ މުރުޠަލާ

ގދ .ގައްދޫ  /ޒަމާނީވިލާ

(އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )A049000

10:00

10:15





ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

1472/Cv-C/2021

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ރޭޝަން ޝަރީފް ސ .ފޭދޫ /

ބޭނުމަށް

1

922/Cv-C/2021

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
5

1625/Cv-C/2021

6

1665/Cv-C/2021

7

1682/Cv-C/2021

8

1677/Cv-C/2021

9

1581/Cv-C/2021

އިބްރާހީމް ޙަސަން އދ .ދިގުރަށް /
(އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ފުނަމާގެ

މައްސަލަ

)A284848

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

އިސްމާޢިލް މުޙައްމަދު މ .މުލައް /

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ކޯޒީވިލާ (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

މައްސަލަ

)A065247

ޙުސައިން ނާޝިދު މާލެ  /ހ .ބައިތުލް
އަޔާން (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު
)A104711
ޙަސަން ރަޝީދު ހ .ސައިބާން  /މާލެ
(އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )A032635
 .1ޢާއިޝަތު ނަޝޫއު

ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިންގ
މައްސަލަ

10:30



މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ު)C-255/2010 :

10:45



ގދ .ވާދޫ /

ސާޔާ (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )A298891
 .2އިނާޒު މުޙައްމަދު

ގދ .ވާދޫ /

11:00



އެންދެރިމާގެ (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު
)A7901464

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ
މައްސަލަ

ވަލީދު ޚާލިދު މާލެ  /މ .ހެޕީލަކް

އަޙްމަދު އާތިފު މާލެ  /މ .ސަލްޖަމްއާގެ

(އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )A040757

(އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )A034685

ދަ ރެންޓްއޯލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒް ޒާހިރު މާލެ  /ހ.

ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ު-C :

ރިހިތަޅާގެ (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

)0006/2019

)A156634

11:15



11:30



ސެކްޝަނ ް
B2-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ބޭނުމަށް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
1

3341/Cv-C/2020

2

2282/Cv-C/2020

3

3395/Cv-C/2020

4

279/Cv-C/2021

5

1912/Cv-C/2020

6

2037/Cv-C/2020

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް

މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ ،މ .ވާދީރޯސް

ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(ވާދީ ހާޑްވެއަރ)

އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ގްލޯބް އެއަރ ކާގޯ ސިސްޓަމް

10:00

10:00





އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

މާރިޔާ ޢަދުނާން ،މއ .ތަބައްގެ  /މާލެ

އަޙްމަދު ޙަމީދު ،ސައިމާގެ  /ނ .ހޮޅުދޫ

10:00



މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތް
ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް ވަޙިދު ޢަލީ ،މ.ނަލަހިޔާގެ/މާލެ

މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

2561

 -1މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި،

އަޙްމަދު ޝިމާޢު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

10:00



ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަ
މާރިޔަތު ޢަލީ ދ .މީދޫ  /އަލަމާގެ

10:00

ސްޓްރަކްޗަރ (ދިވެހި ދައުލަތް)



 -2ގްލޯބަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް

ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުނ ް.

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް
ރަހުނު ނުހިމްނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (The

 .1ޖީޓީއެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

Mauritius Commercial Bank

ލިމިޓެޑް

)(Maldives) Private Limited

ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ،އަކިރ ި/ބ.ދަރަވަންދ ޫ

ހ .ސިފަ  /މާލެ

.2

11:00



އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
7

1818/Cv-C/2020

 -01އިބްރާހީމް ދީދީ ،ސ.ހުޅުދޫ/ޕެރިސް

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

 -02އަޙްމަދު

ޢަލީ ޝަރީފް ،ނޫވިލާގ ެ/ކ.ކާށިދޫ

12:00



ފިޔާޒް ލީނާ  /ޏ .ފުވައްމުލައް

ސެކްޝަނ ް
B2-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

ވޯލްޑް ސަރފާރިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލް
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު

ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ބީ.ޓީ އޯޝަނިކް

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ހ .އޯކިޑްމާގެ

މައްސަލަ

ހ .މިލޭނިއާ ޓަވަރ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓްރެވަލް ބަޓްލާރ މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް
ހުޅުމާކެ ލޮޓް 10111

12:00

12:00

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު

އެއަރ ބްރިޖް ހޮލިޑޭޒް މޯލްޑިވްސް

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

4401/Cv-C/2019

މައްސަލަ





މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ސެކްޝަނ ް

އިމި
ފިއުލް އެކުސްޕުރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލ
ންޓެޓޑްަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 12:00



އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

1810/Cv-C/2020

ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ

 /މާލެ،

ބީޗް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

1257/Cv-C/2020

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް

އިބްރާހީމް ޝާކިރު

މއ .ޝާކީޝާރކް

ބޭނުމަށް

1

2254/Cv-C/2019

ބާވަތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

B3-CR 4
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

5

3460/CV-C/2020

6

1551/Cv-C/2020

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

4

296/Cv-C/2021

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

3

4485/Cv-C/2021

ހޯދުން

އައިމިނަތު ޝާހީން ،މ .ސީވިންޑ ް

10:00



ޔޫސުފް މުޙައްމަދު ،ހަތާ  /ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

10:00

އަޙްމަދު ޝިފާޒް ،މއ .ވަލުގެ  /މާލެ

10:30

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފް

ޢަބްދުލްޙަމީދު އިބްރާހީމް ،ހއ .ހޯރަފުށި،

އުފެދިގެން

ޓޫސަންސ ް

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފް

ޢަބްދުލް މުޙްސިން އިބްރާހީމް ،މައްސާގުގެ

އުފެދިގެން

 /ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

146/Cv-C/2021

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ނަސްރުﷲ ކަމާލުއްދީން ،މއ .ހުރަވީގެ  /މާލެ

އިބްރާހީމް ސުޖާއު ،މ .ވެލި

9:30






ޢަބްދުﷲ އަފްޞަލް ޙާނިމް ،ގ.
ޓައިނީވޭވްސް

ޢާއިޝާތު

އަފްނާން ހާނިމް ،ގ .ޓައިނީވޭވްސް
ޚަދީޖާ އަލްޙާން ހާނިމް ،ގ.
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

އަފްރާ

ޓައިނީވޭވްސް
އާދަމް ،ހ .ހޮސްޓޮކް

ޢާއިޝަތު ޢާފިޔާ ،ހ .ހޮސްޓޮކް

މުޙައްމަދު ލިޔުޝާދު ،ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
 /މޯރނިންގޕެރިސް

10:45



އިބްރާހީމް
ރަޝީދު ،ހ .ހޮސްޓޮކް
މަރްޔަމް އަފީފާ ،ހ .ހޮސްޓޮކް

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ،މައިފަރު /
ސ .ހިތަދޫ

މުހައްމަދު ސިރާނު ،ގުލްދަސްތާވިލާ  /ސ .ހިތަދޫ

11:00

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

2449/Cv-C/2020

ބާވަތ ް



އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

7

349/Cv-C/2021

8

312/Cv-C/2021

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

ޑީބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޙަލީލް ،ގ .ހިލްމަން  /މާލެ

11:30



އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

12:00



ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުން

ސެކްޝަނ ް
B4-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ދައުވާ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ

 /މާލެ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް)

11:00

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް

ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ،މ .ޝައްފާފުއާބާދު

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

813/Cv-C/2020

ބާވަތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި



ސެކްޝަނ ް
B5-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ލިމިޓެޑް  .2ޖޯޖިއޯ ރޯސީ ބެލިއަރ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

872/Cv-C/2019

ޙުކުމްތަންފީޒު

ޕިލި ޖުއިސިއްޕޭ

 .1އޯޝަން އެޑްވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް

9:30



އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

2

3

3094/Cv-C/2020
3272/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް
ޙުކުމްތަންފީޒު

4

2600/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

5

2533/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަލީ ޖަވާދު  /ޖީޒާ  ،ސ.ފޭދޫ

ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

އިބްރާޙީމް ޝަހީމް  /ރ.އިނގުރައިދޫ ،

ލިމިޓެޑް

ބޮޑުކާށިގެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އެމް.އައި .ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )C186/2001
އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ )C-0011/2014

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ )C-305/96

10:00



10:30



11:00



މުޙައްމަދު ޝަމާޢިދު ރަޝީދު މ.
ވިންޑްސްކްރީން  /މާލެ (އައިޑީކާޑް

11:45



ނަންބަރު )A1228440

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

1

894/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާއިޝާ އަޙްމަދު  ،މ .ސީނުވިލާ  /މާލެ

9:15



2

1106/Cv-C/2021

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

މޯކޯފް އެސް.ޑީ.އެން ބީ.އެޗް.ޑީ

އަލްޕައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:30



3

2442/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ގްލޯބް އެއަރ ކާގޯ ސިސްޓަމް

9:45



4

839/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

10:00



5

629/Cv-C/2021

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

10:15



ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު ނަސީރު  /ކަފަމާގެ ،ށ .ފީވަށް

އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ޙުސައިން ނަދީމް ،ގ .ވެލަގަލާ

 /މާލެ

ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ  /ފިނިފެންމާގެ ،ށ.
ފީވަށް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

6

2908/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް

މުޢިއްޒު މައުޖޫދު  /ސ.މަރަދޫފޭދޫ ،

ލިމިޓެޑް

ޓިއުލިޕްމާގެ

10:30

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 3
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

3451/Cv-C/2019

ސާބިތު ދަރަނި

399/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

2386/Cv-C/2019

ސާބިތު ދަރަނި

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

3343/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

ދެތަނޑިމާގެ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

ސާބިތު ދަރަނި

އަޙްމަދު އިޝާން ،ގ .ސެންޓުގެ  /މާލެ

އިބްރާހިމް ސަމީން ،ރ .މަޑުއްވަރި /

9:45

a

 -1ޓްރިއެންޓޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
-2އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޤާސިމް
 /މ .ސީޑް

-3އަޙްމަދު އީވާން

އިސްމާޢީލް  /މ .ސީޑް

 -4އާމިނަތު

ލީލާ  /ގ .ވެނީޒިޔާ

10:15

a

-5

މުޙައްމަދު އައިމަން އިސްމާޢީލް  /މ .ސީޑް

4

5

6

ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެމެކްސްލައިން ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ ފޮރ ޕަރފޯމިންގ
އާރޓްސް

10:45

a

11:15

a

11:30

a

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

3743/Cv-C/2019

ސާބިތު ދަރަނި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޢާޞިފް ،ކ.ހިންމަފުށި  /ޕެރިސް

9:30

a

ބޭނުމަށް

1

3170/Cv-C/2020

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 4
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

3

2333/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

4

2390/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

އިބްރާޙިމް ވަޙީދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރ
 / 2768މާލެ
ސޮފްޓް ޓަޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ،މ .ޒާވިޔާ  /މާލެ
އާރް.ކޭ .އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޫސާ އާދަމް ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި  /އައިމަން

10:45

ޙަސަން ސަޢީދު ،ރ .އަލިފުށި  /ސިތުރާ

11:05

ޢަލީ މުޙައްމަދު ،ގދ .ގައްދޫ  /ކާށިދޫގ ެ

11:25

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް (ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

2

1364/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ހިތަދޫ  /ސަރިންދާގ ެ)

އަޑުއެހުމަކަށ ް

1

1395/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިންވެސްޓްމަންޓް (މުޙައްމަދު ޙާދީ ،ސ.

10:30

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ސަން ކްރޮސް މޯލްޑިވްސް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

 .1ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
5

3399/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

6

2504/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 .2މޫސާ މަނިކު މ.ގުލްހަޒާރުގެ  /މާލެ
 .3މުދުރިކަތު މޫސާ މ.ގުލްހަޒާރުގެ  /މާލެ

11:45

 .4މިޤްދާދު މޫސާ މ.ގުލްހަޒާރުގެ  /މާލެ
 .5ބުޝައިނަތު މޫސާ ގުލްހަޒާރުގެ  /މާލެ

ސޮފްޓް ޓަޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ހ.އާގެ

އަޙްމަދު ޙިލްމީ ،ސ.ހުޅުދޫ  /ވާރޭވިލ ާ

12:00

ސެކްޝަނ ް
BHD-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް (ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ޙުކުމް ތަންފީދު

ބިލެތްދޫ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ

ޒީމާ ޔަޢުޤޫބު ،ވައިފިނިކުރާގެ  /ފ.

ޝަފީޤް ޢަބްދުﷲ  /ގަސްރު ،ސ .ހުޅުދޫ

10:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

02/Cv-C-HD/2021

ބާވަތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ހަޔަރ ޕާޗޭސް /
2

19/Cv-C-HD/2021

3

232/CvC-HD/2020

4

179/CvC-HD/2020

5

03/CvC-HD/2021

6

236/CvC-HD/2020

7

156/CvC-HD/2020

ފައިނޭންސް ލީސިން
މައްސަލަ

ސަޖުނީ ހާޝިމް  /ގުލްދަސްތާގެ  ،ސ.
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް

ހިތަދޫ

ލިމިޓެޑް ()C-255/2010

ޝާނީޒް ހާޝިމް  /ގުލްދަސްތާގެ  ،ސ.

10:30



ހިތަދޫ
އިބްރާހީމް ޝާފިޢު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް

 / 466މާލެ' ()A148065

ހުކުމް ތަންފީޛު

ލިމިޓެޑް ()C-0158/2014

ޙުސައިން ސިފާޙު  /ތުނޑި .ލ .ގަން

11:00



،ފެއަކރީގާ ރޑަން ()A254991
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
ހުކުމް ތަންފީޛު

ޢަބްދުލްޖަލީލު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ،ހުޅުމާލެ
( 11236ފެހިތަރި) /ހުޅުމާލެ
()A061511

ޒައިދު މަޙްމޫދު ،އަލިވާގެ  /ފ.
ދަރަނބޫދޫ ()A129947

ޓްރީ ޓޮފް ހެލްތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( -Cއަލްޓިޓިއުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (-C
)0218/2015

)0623/2014

ޔޫސުފް މުޙައްމަދު  /ބޮކަރުމާގެ  ،އދ.

އިސްމާޢީލް ޝަކީލް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

ފެންފުށި ()A025842

ރސ  /3653މާލެ' ()A260415

ބިމާއި ޢިމާރާތް

އިބްރާހީމް ޛަހީން ޢަލީ ،ހުސްނުހީނާގެ /

ކުއްޔަށްދިނުމާބޭހެ

ށ .ފީވަށް ()A094922

ލޮޖް  / 10398މާލެ'

މައްސަލަ

(ބަދަލު -މުޙައްމަދު ޝަހީދު)

ބަދަލު :އަލީ ޝިހާމް

11:25

12:00

12:30







މުޙައްމަދު ޝައުޤީ ،ހުޅުމާލެ ޝަބްނަމް
13:00



ސެކްޝަނ ް
BHD-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

6

256/CvC-HD/2020

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ނަންބަރު ސީ6-4-ސީ  /މާލެ
ޢަޒްމޫން އަޙްމަދު ދީދީ ،ފީރޯޒްގެ  /ގއ.
ކަނޑުހުޅުދޫ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ޢަލީ ނަޢީމް ،މ .އީސްޓްކޯނަރ  /ކ .މާލެ

މައްސަލަ

ވަފިއްޔާ މޫސާ ،މާރސް  /ޅ .ކުރެންދ ޫ

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ،މާރސް  /ޅ .ކުރެންދ ޫ

އައިއެމްއީ ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
C-0156.2017

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

މުޙައްމަދު ޞަފްވާން ،ހ.

ޒުލްފާ ޢަބްދުﷲ ،ކްރިސ ްޓަލްވިލ ާ  /ގދ.

ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

ޓްރެންކިއުލްވިލާ  /މާލެ

ގައްދޫ

12:10

12:15

12:20

12:25

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

150/CvC-HD/2020

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

04/CvC-HD/2021

މައްސަލަ









މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނަސްރ ުﷲ ފާއިޒް ،ދޫރެސް  /ށ .ފީވަށް

12:30



އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

53/CvC-HD/2021

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ކޯ ލޯޑް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

12:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

100/CvC-HD/2021

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ބޭނުމަށް

1
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