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 9:15 ފޭދޫ. ސ/ މުޙައްމަދު ޝަދީޢު  ހިޔާލާގެ  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއިބެހޭ 

މައްސަލަ
1317/Cv-C/2021 1

 9:30 މާލެ/ ޝައިން ރޯސް . އިބްރާހީމް ޢަލީ ހ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއިބެހޭ 

މައްސަލަ
1313/Cv-C/2021 2

 9:45
. ގއ/ ރީޙާން އިބްރާހީމް  ވާދީގެ 

ގެމަނަފުށި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 
މައްސަލަ

1341/Cv-C/2021 3

 10:00
. ހދ/ އަޙްމަދު އިނާސް  މުރިނގު 

ހަނިމާދޫ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 
މައްސަލަ

1321/Cv-C/2021 4

 10:15 4393ޙައްވާ ދިޔާނާ  ދަފްތަރު ނަންބަރު  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 

މައްސަލަ
1325/Cv-C/2021 5

 10:30
ސިނަމާލެ . އަޙްމަދު ޖައިޝާން ނަޢީމް ގ

04-33-3
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 
މައްސަލަ

1337/Cv-C/2021 6

 10:45
. ސ/ ސަޢީދު  ވައިޓްރޯސް هللا ޢަބްދު
ހިތަދޫ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 

މައްސަލަ
1333/Cv-C/2021 7

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ު މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލ
(2021 އޭޕްރީލް 08)

  ސިވިލް ކޯޓު

ް      ސެކްޝަނ
B1-CR 1    

#ު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްދަޢުވާކުރާ ފަރާތްބާވަތްޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ

ތާވަލުކުރި ބޭނުން



 11:00
ޝަހީދާ ރަޝީދު )އަސްޢަދު އަޙްމަދު 
(މަލްޑި ޓޭސްޓް/ އިންވެސްޓްމަންޓް

އޮންދިގޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހެޅި 
މައްސަލަ

1188/Cv-C/2021 8

 11:15
އަޒާން، . އަޙްމަދު އިދާމް ނަޞީރުގ

ރަނައުރާ. މުޙައްމަދު އަޒްމީން ގ
ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

/ ހަޔަރ ޕާރޗޭޒސް 
ފައިނޭންސް ލީސިންގ 

މައްސަލަ
941/Cv-C/2021 9

 11:30
. އދ/ މުޙައްމަދު ޢަލީ ރެޑިއަމްވިލާ 

. ގދ/ މާމިދިލި، ނަޖާހު މުޙައްމަދު ބޯދި 
ވާދޫ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ

/ ހަޔަރ ޕާރޗޭޒސް 
ފައިނޭންސް ލީސިންގ 

މައްސަލަ
1354/Cv-C/2021 10

 11:45
/ މުޙައްމަދު ޝާކިރު ދަނބުގަސްދޮށުގެ 

ތިނަދޫ އިބްރާހީމް އާލިފް . ގދ
މަޑުއްވަރި. ރ/ އުފުލަންދޫގެ 

ލަކްސް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހެޅި 
މައްސަލަ

1362/Cv-C/2021 11

 13:15
ޕްލަމޭރިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ގްރަވިއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ 
މައްސަލަ

1217/Cv-C/2021 12

 13:30 ހިތަދޫ. ސ/ ޙައްވާ މައުރީން ފާއިޒް  ސަމާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއިބެހޭ 

މައްސަލަ
1358/Cv-C/2021 13

 13:45
. ތ/ ޙުސައިން ރަޝީދު ގުލްދަސްތާގެ 

ކިނބިދޫ، އިސްމާޢީލް ޙަނީފް ބިންއުނިމާގެ 
ކިނބިދޫ. ތ/ 

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް

/ ހަޔަރ ޕާޗޭސް 
ފައިނޭންސް ލީސިންގ 

މައްސަލަ
1221/Cv-C/2021 14

ް      ސެކްޝަނ

B1-CR 2    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #
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 9:00
ލަޔަން ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް-1
މާލެ/ ވަލަންޖު . މޫސާ ނޫޙް  ހ- 2

ސީ ޓްރާންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 

އެދި
3476/Cv-C/2020 1

 9:10 ހޮޅުދޫ . ނ/ އަޙްމަދު ޙަލީމް  މަލިކުރުވާގެ  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 

މައްސަލަ
900/Cv-C/2021 2

 9:20 ނައިފަރު. ޅ/ މޫސާ ސަމާޢު  ޕާމްކޮޓޭޖް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ 

މައްސަލަ
1246/Cv-C/2021 3

 9:30
. ހދ/ އަޙްމަދު ނާޞިޙު  އަސްރަފީވިލާ 

ނޭކުރެންދޫ
ދަ ރެންޓްއޯލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ 
މައްސަލަ

1067/Cv-C/2021 4

 9:40
. ހދ/ ޢާލިމް  ރެސްޓްވިލާ هللا ޢަބްދު

ނޭކުރެންދޫ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 
މައްސަލަ

1326/Cv-C/2021 5

 10:00 މާލެ / ޒަރީނާ އީސާ  ކަށިކެޔޮގަސްދޮށުގެ  
ތްރީފްރެންޑްސް . މުޙައްމަދު މައުމޫން  މ

މާލެ/ 
ތުރާފިލުވުމުގެ މައްސަލަ 1047/Cv-C/2021 6

 10:30
ނޑިމަގު . މުޙައްމަދު އަޒުހަރު  ދަ

ފުވައްމުލައް. ޏ/ ބޮޑުކެކުރިގެ 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ 
މައްސަލަ

1318/Cv-C/2021 7

 10:50 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ 

ދަޢުވާ
1294/Cv-C/2021 8

 11:10
ސަންރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ 

ދަޢުވާ
1351/Cv-C/2021 9

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 11:20 ކިޗަން ކުއީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ 

ދަޢުވާ
1286/Cv-C/2021 10

 11:30 މަރަދޫ. ސ/ އަޙްމަދު ސަމީން  ރޭޝަން 
ނަންބަރު . މުޙައްމަދު ޢަލީ  ދަފްތަރު

މާލެ / 9202ރސ 

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
653/Cv-C/2021 11

 11:40
. ގދ/ މުޙައްމަދު ސަރާރު  ދިރޭލާލު 

މަޑަވެލި
ނޑި / އިރުމަތީގެ . ޢަބްދުއްނާޞިރު  ތު

ގަން. ލ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހާޅާ 

މައްސަލަ
1346/Cv-C/2021 12
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 9:30 ފިނޯސް/ ކާށިދޫ . މުޙައްމަދު އިރުޝާދު، ކ މާލެ/ ސަންރީފް . އަޙްމަދު އިމްތިޔާޒު، މ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
876/Cv-C/2021 1

 10:00
ރިހިވެލި / އަލިފުށި . ފާޠިމަތު ރަފާ، ރ

(A362209އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ 

(C-22/1982ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ 

މައްސަލަ
1022/Cv-C/2021 2

 10:10
/ ހުޅުދޫ . މުޙައްމަދު މޫމިން، ސ

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )ނަސީމީގެ 
A104960)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 
-Cރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ކޮމްޕެނީ 

0021/1988)

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

1064/Cv-C/2021 3

ް      ސެކްޝަނ

B1-CR 3    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 10:20
/ ހޮޅުދޫ . އަޙްމަދު ޙަލީމް، ނ

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )މަލިކުރުވާގެ 
A205885)

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ 
(C-22/1982ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ 
މައްސަލަ

1001/Cv-C/2021 4

 10:30
އެންސިޒް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ 

ލޓޑ
ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ 

ލޓޑ
އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު 

އުފެދުން
569/Cv-C/2021 5

 10:40 އާޕޮއިންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ލިލީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
942/Cv-C/2021 6

 10:50
ވެލް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-0642/2009ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )
ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-85/2002ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

619/Cv-C/2021 7

 11:00 ރޭޝަން/ މަރަދޫ . އަޙްމަދު ސަމީން، ސ ހީނާމާގެ/ މަޑިފުށި . އަޙްމަދު ޒައީމް، ތ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
672/Cv-C/2021 8

 11:20
ފާގަތިގެ . އިބްރާހީމް ހުނައިނު އަޙްމަދު، މ

މާލެ/ 
/ ލެއްގި . ޣުފްރާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މއ

މާލެ

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް 
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ 

މައްސަލަ
930/Cv-C/2021 9

 11:30

/ ފާގަތިގެ . ސުލްޠާނާ އަޙްމަދު، މ- 1
(A051788: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)މާލެ 
. އިބްރާހީމް ޙުނައިނު އަޙްމަދު، މ- 2

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )މާލެ / ފާގަތިގެ 
A015786)

/ ހޯޑެއްދޫ . އަރުޝަދު ޚާލިދު، ގދ
(A298073: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)އަލޯރާ 

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް 
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ 

މައްސަލަ
1100/Cv-C/2021 10

 11:50
ނޑެއްދޫ . އަޙްމަދު ނާފިޒު، ގދ / ހޯ

. ފީރޯޒުގެ އާއި، މުޖާޒު މުޙައްމަދު، ގދ
ނޑެއްދޫ  ސޯފިޔާ/ ހޯ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
/ ހަޔަރޕާޗޭސް 

ފައިނޭންސް ލީސިން 
މައްސަލަ

1260/Cv-C/2021 11



 13:15
/ ހިމަންދޫ . ޙަސަން ޒަރީރު، އއ

މަންޒަރުގެ
މާލެ/ ރަންމުޓްގެ . ޢާޠިފް ރަޝީދު، މއ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
880/Cv-C/2021 12

 13:30

ކޮރަލް ގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް - 1
-Cރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ލިމިޓެޑް 

216/2003)
ރީމް ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ - 2

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
C-442/2018)

ރަޖިސްޓްރީ )މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް 
(C-846/2008ނަންބަރު 

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

849/Cv-C/2021 13

 13:50
ސާރޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-0295/2007ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ 

ދަޢުވާ
1215/Cv-C/2021 14
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 9:30
. މއ/ ޢަލީ އަޙުމަދު ނަޞީރު  މާލެ 

(A060167ދރކ ނަންބަރު )ރީނދޫމާގެ 
. މ/ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  މާލެ 

(A131769ދރކ ނަންބަރު )ޓީރޯސް 

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
877/Cv-C/2021 1

 9:50

/ ތިނަދޫ . އިބްރާހީމް ހާރޫން  ގދ
ދރކ ނަންބަރު )ދޫރަފިޝް  
A036195)

. ހ/ ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު  މާލެ 
ދރކ ނަންބަރު )ހުދުފިނިފެންމާގެ  

A025712)

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް 
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

1179/Cv-C/2021 2

ް      ސެކްޝަނ

B1-CR 4    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 10:15
ސޭންޑްކޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-685/2009: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ 

ދަޢުވާ
1216/Cv-C/2021 3

 10:30 (އެފް.ޑީ.އެން.އެމް)ދިވެހި ދައުލަތް 
ނީސް  . ހ/ އަޙްމަދު ނިޔާޒް  މާލެ 

(A036350ދރކ ނަންބަރު )

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން 
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
1175/Cv-C/2021 4

 10:50

ހުޅުމާލެ / އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މާލެ . 1
ދރކ ނަންބަރު ) 06-1-129ފްލެޓް 

A076537)
. ޝަމީމާ ޢަބްދުލްކަރީމް  ހދ. 2

ދރކ )ނައިޓްރޯސް / ވައިކަރަދޫ 
(A234543ނަންބަރު 

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
މާލެ، / ޝީޝާވެހި .ލިމިޓެޑް  ހ

(C-08/2000ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )

/ ހަޔަރޕާޗޭސް 
ފައިނޭންސް ލީސިންގ 

މައްސަލަ
763/Cv-C/2021 5

 11:05

ސެނާ . ހ/ ޚާލިދު ނާފިޢު  މާލެ . 1
(A060089އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )
/ ފުވައްމުލައް . އާމިނަތު ޙަލީމް  ޏ. 2

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )ނާއިބުގޯތި . ހޯދަޑު
A160709)

ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް ޕވޓ ލޓޑ  
(C-0448/2014: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)

/ ހަޔަރޕާޗޭސް 
ފައިނޭންސް ލީސިންގ 

މައްސަލަ
1267/Cv-C/2021 6

 11:15

. މ/ ތޮލްޙަތު އިބްރާހިމް  މާލެ 
ދރކ ނަންބަރު )އަރާރޫޓުވިލާ 
A067376)

ކެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް 
-C: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ލިމިޓެޑް 

0085/2011)

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

1095/Cv-C/2021 7

 11:30

/ ފޭދޫ . ރޭޝަން ޝަރީފް  ސ
ދރކ ނަންބަރު )ރަންބުސްތާނުގެ 

A104965)

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ 
(C-186/2001ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
922/Cv-C/2021 8



 11:45

/ ފުވައްމުލައް . އަޙްމަދު ޢާޞިމް  ޏ. 1
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )ގިފްޓް  . ފުނާޑު

A005730)
ފުވައްމުލައް . ސާބިޤު މުޙައްމަދު  ޏ. 2
އައިޑީ ކާޑު )ތަރިމާގެ  . ދޫޑިގަން/ 

(A160850ނަންބަރު 

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް 
-C: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)ލިމިޓެޑް 

270/2001)

/ ހަޔަރޕާޗޭސް 
ފައިނޭންސް ލީސިންގ 

މައްސަލަ
1365/Cv-C/2021 9

 12:00

ދަފްތަރު / މުޙައްމަދު ނާޡިމް  މާލެ . 1
އައިޑީ ކާޑު ) 13988ނަންބަރު ރސ 

(A026852ނަންބަރު 
/ ކިނބިދޫ . ޢާދަމް ނަސީމް  ތ. 2

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )އަތަގަސްދޮށުގެ 
A287598)

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
މާލެ، / ޝީޝާވެހި .ލިމިޓެޑް  ހ

(C-08/2000ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )

/ ހަޔަރޕާޗޭސް 
ފައިނޭންސް ލީސިންގ 

މައްސަލަ
1370/Cv-C/2021 10
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 10:00

/ އޮޕިންގްސަން . އާމިނަތު ނާޒުލީ، މ. 1
މާލެ
އޮޕިންގްސަން . ޢާއިޝަތު އަޒްލިފާ، މ. 2
މާލެ/ 
. މަރްޔަމް ނާޝިދާ ޢަލީ، މ. 3

މާލެ/ އޮޕިންގްސަން 
މާލެ/ އޮޕިންގްސަން . ނާޡިމާ ޢަލީ، މ. 4

ސީގޭޓް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން 
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި، 
މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

.ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުން

3003/Cv-C/2020 1

ް      ސެކްޝަނ

B2-CR 1    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 10:00
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް 

ލިމިޓެޑް
ސެކިއަރ ގްރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، 

ކަހެކްޝާން.މ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
396/Cv-C/2021 2

 10:00 ސީޝަޓަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވޭވްސް އެންޑް ވިންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
1112/Cv-C/2020 3

 10:00
އަސްދޫ އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު . ގ.1

މުޙައްމަދު ނަސީމްގެ ވާރިޘުން
މާލެ/ އަސްދޫ . ނަޝީދާ، ގ. 2

މާލާ ހައިރައިސިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
1410/Cv-C/2020 4

 10:00
އަލްޝާލީ މެރިންގ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ 

ލޓޑ
ބްލޫހައުސް/ ފީވަށް . އަހްމަދު ނިޔާޒް ށ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
1869/Cv-C/2019 5

 11:00
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް
ސީކްއީން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިންޝުރެންސާއިބެހޭ 
މައްސަލަ

1929/Cv-C/2020 6

 13:00 ނާޒް. އަޙްމަދު ޞަފްވާން މ
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު 

13192
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް 

ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ
147/Cv-C/2021 7
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ް      ސެކްޝަނ

B2-CR 2    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 12:00

ސަލްޓަން އޮފް ދަ ސީސް މެރިން - 1
- 2ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   

ސަލްޓަން އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް 
މެލޭޝިޔާ ބަރްހާދު

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 
މައްސަލަ

214/Cv-C/2021 1

 12:00 ބިލްޑޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާލެ/ ސޭންޑީވިލެޖް . ޢަލީ ޝާކިރު   ވ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
3004/Cv-C/2020 2

 12:00
ދިވެހި )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް 

(ދައުލަތް
/ އަޙްމަދީއާބާދު . މުޙައްމަދު ޒަކީ   މ

މާލެ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
2123/Cv-C/2020 3

 12:00

ރިޖްވުޑް ހޮޓެލް އެންޑް ސުއިޓްސް - 1
އިރެނެއުޝް - 2ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   

- 4ބޮޒޭނާ މިލެންޒުކް   - 3ސަޖަވިކް   
- 5އެލެކްސަންޑްރާ ޖަމައިކާ މިލެންޒުކް   

ޕަވެލް ޕޮޑޮލްސްކީ

. މުޙައްމަދު ޞަދީފް   މއ- 1
އާރކާޑިއުސް - 2މާލެ،   / ރެޑްހެވަން 

ޖޮއިއަނާ - 3މާޗެއި މެޖެސްކީ،   
ޑޮމިނިކާ މެޖެސްކާ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
4699/Cv-C/2019 4

 12:00
މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް 
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ބިގް ހެޓް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
443/Cv-C/2020 5

 11:00
. މަޢުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މއ

މާލެ،/ ކިނބިގަސްދޮށުގެ 
މާލެ،/ ތިމާވެށި . ޖާބިރު، ހهللا ޢަބްދު

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
4675/Cv-C/2019 6

 12:00 ގުޑްކެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާލެ/ ރަންގިރީގެ . މުޙައްމަދު ވާފިރު، ގ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
243/Cv-C/2021 7

ް      ސެކްޝަނ

B3-CR 1    
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 09:45
ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސޯހުނޭ ފުޑްސްޓަޕް ޓްރޭޑިން ކޯ 

ސީ.އެލް.އެލް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
1249/Cv-C/2020 1

 11:00 މާލެ/ މާރަދަ .މުޙައްމަދު މަނިކު މއ
ސީނިއަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް 
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ

971/Cv-C/2019 2

 11:30 ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
ރެފްކޫލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓްއަރސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 
ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
4121/Cv-C/2019 3

 12:00
. މުޙައްމަދު ނަބީލް ޢަބްދުލްޤަދީރު ގ

މާލެ/ އޮތުވީލް 
މާލެ/ ލަމްހާ . އާމިނަތު އަފިއްޔާ މ

އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ  

މައްސަލަ
3385-Cv-C-2020 4

 12:00 މާލެ/ ސަތަން ބީޗް . އަޙުމަދު ޝަރީފު، މ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

ކޮމްޕެނީ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުމަށްއެދި 

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
520/Cv-C/2020 5

 12:00 އަލަނޯއީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓެކްނޯ އަންލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 
މައްސަލަ

246/Cv-C/2021 6

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 12:00 މުއާނާ/ ފޮއްދޫ . އަޙްމަދު ޝަހެޝާން، ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

ކޮމްޕެނީ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

1117/Cv-C/2020 7

 13:30 -
/ ނިވްހިލްމަން . އިބްރާހީމް އާތިފް   މ

މާލެ

ނިވްހިލްމަން އެވެ . މ
ކިޔާ ގޯތީގެ ބިން 

ޢައްޔަންކުރުން
1727/Cv-C/2019 8

 14:00 -
ނޑިދޫގެ . ޒަހުރާ އާދަމް  ހ މާލެ، / ބަ
ނޑިދޫގެ . ޢަލީ ޝަރީފް ހ މާލެ/ ބަ

ހަނދު އެވެކިޔާ . ހ
ނޑިދޫގެ . ގޯއްޗާއި، ހ ބަ

އެވެކިޔާ ގޯތީގެ ބިން 
އެއްކުރުމަށްފަހު އައްޔަން 

ކުރުން

2834/Cv-C/2020 9

ުގެ 
ްތަކ

ކަނ
ަދަ 

ުންފ
ުކުރ

އަގ
ުމަށް

ބޭނ

ުމަށް
ނެގ

ަސް 
 ބ

ހެކި

ަކަށް
ެހުމ

ަޑުއ
އ

ަށް 
ުރުމ

ަލުކ
ބަދ

ާން 
ބަޔ

(
ިސްޓް

ެކިލ
،ހ
ަޔާން

،ބ
ަވާބު

ޖ
)

 9:00 / ހުޅުދުއްފާރު . އިސްމާޢީލް އަހްމަދު ރ
ސޭޑިސައިޑް މާލެ/ ވަލަންޖު . މޫސާ ޚަލީލް ހ

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 
ހޯދުމުގެ މައްސަލަ

3402/Cv-C/2020 1

 10:00 ސީޑަސްޓް.މަރިޔަމް ރަޝީދާ ހ1   
މާލެ/ ސީޑަސްޓް .މުޙައްމަދު ޞާދިޤް ހ2

. ގއ/ މުޙައްމަދު ފައުޒީ ފައްސިޔަ 
ވިލިނގިލި

އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން

1289/Cv-C/2021 2

B3-CR 2    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #

ް      ސެކްޝަނ



 10:00
/ މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ހިކިފިނިފެންމާގެ 

ތޮއްޑޫ.އއ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން 
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ 
ބަދަލުހޯދުމަށް

320/Cv-C/2020 3

 11:00
/ ޖަމީލް އަޙުމަދު ދޫޑިގަންهللا ޢަބްދު

ފުވައްމުލައް.އީސްޓްލައިޓް، ޏ
/ ޙަސަން ސަޢީދު ދިއްގާގަސްދޮށުގޭ . ޑރ
ފޭދޫ.ސ

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ 
މައްސަލަ

3499/Cv-C/2020 4

 11:00 ގްރީންޒެސްޓް.ރަފީޢު ހهللا ޢަބްދު ވައިޖެހޭގެ/ އޭދަފުށީ .ނަސީރު ބهللا ޢަބްދު
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް 

ދިނުމަށް 3576/Cv-C/2020 5

 11:00 ދިއްގާގަސްދޮށުގެ/ފޭދޫ.ޙަސަން ސަޢީދު ސ
ޖަމީލް އަޙުމަދު هللا ޢަބްދު

ދިއްގާގަސްދށުގެ/ފުވައްމުލައް.ޏ
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން 

ޙައްޤުހޯދުން
2439/Cv-C/2020 6

ސްޕީޑް ލިންކް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރެޑްޕައިން ކާޕެންޓްރީ )މަޢުޞޫމާ އަޙްމަދު 
SP-1632/2016)

ޗެކުންލިބެންޖެހޭ 
ފައިސާހޯދުން 2107/Cv-C/2020 7



11:00

/ އިސްމާއީލް ރަޝީދު އެޅިހިށިގެބޭރުގެ 
ހުޅުދޫ.ސ

ކުޑަފަރީގެ.އިބްރާހީމް ހަޘީޘް ހ
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް 

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
2714/Cv-C/2020 8

 11:00
/ ޙާޝިމް މުޙައްމަދު ސަފީނާމަންޒިލް 

އަލިފުށީ.ރ ޕައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް 

ދިނުމާއިބެހޭ 1237/Cv-C/2020 9

 11:30 ހިންނަވަރު/ ފާޠިމަތު މަޒީނާ ނީލަން  ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.އެސްޖޭ
އެއްބަސްވުމާއި 

ޚިލާފުވެގެން އުފެދިގެން
276/Cv-C/2020 10

 13:00 އިކްލީލު ހައުސް.އަޙުމަދު އަދުހަމް މ އަޒުމާ.އަޙުމަދު އައިމަން މ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 

އުފެދިގެން
134/Cv-C/2020 11



13:30

މިނިސްޓްރީ އޮފް )ދިވެހި ދަޢުލަތް 
ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް 

(އެގްރިކަލްޗަރ
އައިފްނާން ޕްރޮޕަޓީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ 
ޤަވާއިދަކުން ނުވަތަ 

ސްޕްރީމްކޯޓުގެ 
ބެލެނިވެރިކަމުގެ 

އިޙްތިސާސްގެ ދަށުން 
ނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކަ

723/Cv-C/2021 12



14:00
އަޙްމަދު ރަޝީދު 

މާލެ/ ފައިންބީޗް .ހ 1347/Cv-C/2021 13

ުމަށް
ބޭނ

ުގެ 
ްތަކ

ކަނ
ަދަ 

ުންފ
ުކުރ
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ުމަށް
ނެގ

ަސް 
 ބ

ހެކި

ަކަށް
ެހުމ

ަޑުއ
އ

ަށް 
ުރުމ

ަލުކ
ބަދ

ާން 
ބަޔ

(
ިސްޓް

ެކިލ
،ހ
ަޔާން

،ބ
ަވާބު

ޖ
)

P 10:00 ދަނބުމާގެ/ ކެލާ . ހަސަން ޝަރީފް ހއ
ލިޓަސް އޮޓޯ މޮބައިލްސް ޕްރައިވެޓް 

/  ވަނަ ފްލޯރ 03ފާރޮށިގެ . ލިމިޓެޑް މ
މާލެ،

/ ހަޔަރޕާޗޭސް 
ފައިނޭންސް ލީސިންގ 

މައްސަލަ
248/Cv-C/2020 1

P 10:30
. ށ/ އިބްރާހީމް ޢާރިފް ރަތްވިލާގެ 

ނޑިތީމް  (ކުޑަނިރިގެ ދެކުނުބައި. މ)ކަ
ގަން . ލ/ އަޙްމަދު ފަހީމް ވައިޓްގޯލްޑް 

(ޕައިންއެޕަލް. މ)

އިޙުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން 
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
1440/Cv-C/2020 2

P 10:30
. ށ/ އިބްރާހީމް ޢާރިފް ރަތްވިލާގެ 

ނޑިތީމް  (ކުޑަނިރިގެ ދެކުނުބައި. މ)ކަ
ގަން . ލ/ އަޙްމަދު ފަހީމް ވައިޓްގޯލްޑް 

(ޕައިންއެޕަލް. މ)

އިޙުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން 
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
1440/Cv-C/2020 3

P 13:00 -
. އޯކިޑް، ގ. އިޙްސާން ޝަރީފް ހ

 ވަނަ ފްލޯރ02މާޖެހިއާގެ 
އޯކިޑް އެވެކިޔާ ގޯތީގެ . ހ

.ފްލޯރތައް އައްޔަންކުރުން
934/Cv-C/2020 4

ް      ސެކްޝަނ

B3-CR 4    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #

ް      ސެކްޝަނ

B3-CR 3    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #
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ެކިލ
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ަޔާން

،ބ
ަވާބު

ޖ
)

 9:30
އެލެގަންޓް ހައިޑްއަވޭ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލަ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުމަށް 

އެދި
2285/Cv-C/2020 1

 10:00
. ތ/ އަޙްމަދު ޒަޢީމް، ހީނާމާގެ 

މަޑިފުށި
ވަސީމް ޢަބްދުލްޤާދިރު، ދަފްތަރު 

9430. ރސ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުން

4292/Cv-C/2021 2

 10:30
އޭއޭއެން )އަޙްމަދު އަސްވާން ނޫމާން، 
(އިންވެސްޓްމެންޓް

ޖީ ސީ އައި މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުން

92/Cv-C/2021 3

 11:00
. ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް، ހ

މާލެ/ މުންނާރުދޮށުގެ 
ޢައްޔަން / ބައިކުރުން 

ކުރުން
2723/Cv-C/2020 4

 12:00 މާލެ/ ކަޅުވެލި . ޢަޛުރާ މަންޞޫރު، މ
ޢައްޔަން / ބައިކުރުން 

ކުރުން
1687/Cv-C/2020 5
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 10:30 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް )ދިވެހި ދައުލަތް 

(ސަރވިސް

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީއަތުގެ 

ދަޢުވާ
220/Cv-C-2021 1

ް      ސެކްޝަނ

B4-CR 2    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 10:45
މޯލްޑިވްސް މިސްޓިކް )އަޙްމަދު ޝަރީފް 

(PS-2016/4470ބާރ 
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް )ދިވެހި ދައުލަތް 

(ސަރވިސް

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީއަތުގެ 

ދަޢުވާ
429/Cv-C/2021 2

 10:45
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

(މީރާ)
އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް . އީ. ޓީ

ލިމިޓެޑް
އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ 

ދަޢުވާ
3479/Cv-C/2020 3

 11:15
މިނިސްޓްރީ އޮފް )ދިވެހި ދައުލަތް 

ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން 
(ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ހަރު / ވަށަފަރު . އަޙްމަދު ޝާކިރު ހއ
(މާލެ، / ހުސްނޫ . މ)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ 

މައްސަލަ
1184/Cv-C/2020 4
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 9:00 ޒެބް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތުދަރަނި 1946/Cv-C/2019 1

 9:00 މަޑިފުށި. ތ/ ޙަސަން ޝާފިއު، ފެހިގެ  ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ސާބިތުދަރަނި 4009/Cv-C/2019 2

 9:15
އީ ޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ޕްރޮޕޯސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތުދަރަނި 3747/Cv-C/2019 3

 9:30

 / 0096ޙަސަން ނާޡިމް، ދަފްތަރު ދރ .1
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ވިނަމާ . 2މާލެ    

ވާދޫ.ރ/ 
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ ސާބިތުދަރަނި 1195/Cv-C/2020 4

 9:30 ރަސްމާދޫ. ރ/ ތާހާ ޙުސައިން ، ނަރުގިސްވިލާ  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ހުކުމްތަންފީޛް 3970/Cv-C/2019 5

ް      ސެކްޝަނ

B5-CR 1    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 9:45

ކުރެންދޫ .ޅ/ ޢާއިޝަތު ރީޝާ ކަނީރުމާގެ .1
        (A132362އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )

. ތ/ މުޙައްމަދު ޝިޔާނު ފުލްމޫން -02   
(A078729އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )ތިމަރަފުށި 

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
(C-0448/2014ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ )

ހުކުމްތަންފީޛް 2336/Cv-C/2020 6

 10:00
2ބިގްފިޝް . އިސްމާޢީލް ނަޞީރު މ -1 - 

ބިގްފިޝް. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް މ
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް ކޮމްޕެނީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ު ޙުކުމްތަންފީޒ 3361/Cv-C/2020 7

 10:15 ސޭވިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

އޮފީސް
ހުކުމްތަންފީޛް 3820/Cv-C/2019 8

 10:15
މާލެ / އިމާންމަންޒިލް . އިބްރާހީމް މަނިކު މ

(A062070އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
-Cރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ލިމިޓެޑް

0579/2005)
ސާބިތުދަރަނި 2766/Cv-C/2020 9

 10:30 ލިކަމެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

(ދައުލަތް)އޮފީސް 
ޙުކުމްތަންފީޛު 336/Cv-C/2021 10

 10:45
މާލެ      / މަލަކާ .މުޙައްމަދު އިޝާން، މއ.1
މާލެ           / މަލަކާ .ޢަލީ އީމާން، މއ.2
މާލެ/ ނޫރެހި .މައިމޫނާ މޫސާ، މއ.3

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ޙުކުމްތަންފީޒު 844/Cv-C/2020 11

 11:00 ހޮޓްސްއަޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

އޮފީސް
ސާބިތުދަރަނި 292/Cv-C/2020 12

 11:15

އިބްރާހީމް ސުޒާއު ހުޅުމާލެ ގޯތިނަންބަރ 
އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )މާލެ  / 10068

A036020)

މަކުނުދޫ . ހދ/ ޢަލީ ނަޝީދު އެންދެރިމާގެ 
(A0675121އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )

ު ޙުކުމްތަންފީޒ 2493/Cv-C/2020 13

 11:30
ޓްރޮޕިކަލް އައިލެންޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސާބިތުދަރަނި 1914/Cv-C/2019 14



 11:45 ތުޅާދޫ.ބ/ އިބްރާހީމް ޞާލިޙު، ކިނާރީގެ 

ޖަލީލުގެ ވާރިޡުން هللا އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދު
މާލެ            / އޯލްވޭސްހެޕީހައުސް .ހ

ޝަމީމާ މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު .1   
މާލެ                      / 2911

ޖަލީލް، هللا ރާއިފް ޢަބްދު.2         
މާލެ            / އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް .ހ

ރާއިދު .3                  
މާލެ / އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް .ޖަލީލް، ހهللا ޢަބްދު

                             
ޖަމީލް، هللا ރައުޝަން ޢަބްދު. 4 
މާލެ/ އޯލްވޭސްހެޕީހައުސް .ހ

ސާބިތުދަރަނި 1207/Cv-C/2020 15

 13:00

ނޑިތީމް  .ށ/ އަޙްމަދު މަޢުރޫފް، ޕެރިސް .1 ކަ
/ ލައިޓްނިންގވިލާ .މުސްޠަފާ އާދަމް، ގ.2  
މާލެ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ު ޙުކުމްތަންފީޒ 835/Cv-C/2020 16

 13:15

ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

/ ފޭދޫ ޢަލީ ރަޝީދު . ސެކުނުގެ ، ސ/ 
ވަޙީދު هللا ފޭދޫ  ޢަބްދު. ދެކުނުގެ ، ސ

ފޭދޫ       .ރެޑިއަމްހައުސް ، ސ/ 
ފޭދޫ   . އެހި ، ސ/ އަޙްމަދު ރަޝީދު 
ގޯލްޑަންސްޓަރ ، /  އަޙްމަދު ސަޢީދު 

/ ފޭދޫ     އަސްމާ ޢަބްދުލްޙަކީމް . ސ
ވިމްލާ            ޔޫސުފް ޢަލީ . ހ
ރޯސްލިން              . މ/ 

ނެއިބަރ. ހ/ ލުޠުފްބާން ލަޠީފް 

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ޙުކުމްތަންފީޒު 540/Cv-C/2021 17



 13:15

މުޙައްމަދު ޣައްސާން އަޙްމަދު، .1
. 2މާލެ       / ޑޭޒީއިރުމަތީބައި .މ

އޮމަދޫ.ތ/ ޙަސަން ފަތުޙީ، މޫންލައިޓް
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕަބްލިކް ހުކުމްތަންފީޛް 1047/Cv-C/2020 18

 13:30

ޓެންގީ ގްލޮ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް . 1
. ޙަސަން މުޖާހު، މއ. 2ލިމިޓެޑް 

މާލެ/ ކޮކްނަޓްހައުސް 

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުކުމްތަންފީޛް 330/Cv-C/2020 19

 13:45

/ ހިތަދޫ . ޢަލީ މުފީދު ޙުސައިން ސ
އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )ހައިސިންތުމާގެ 

A056865)

އަރީޖް .މ/ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަލީ މާލެ 
،(A049267އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )

ހުކުމްތަންފީޛް 2588/Cv-C/2020 20

 14:00 މިލަދޫ ، ރޯޒަރީ.ނ/ އާދަމް އަބޫބަކުރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ރަހުނު ނުހިމެނޭ 2859/Cv-C/2020 21

 14:15 ބްޚްޝިޝް/ ހިތަދޫ .އަޙްމަދު ޖާމިޒް،  ސ ސޮފްޓް ޓަޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމްތަންފީޒު 3220/Cv-C/2020 22

 14:30

މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް 
ރަޖިސްޓްރީ )ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (މޯލްޑިވްސް)

(C-0166/2010ނަންބަރ 

ފޭދޫ .ސ/ މަރްޔަމް ޝުހުރަތު ހުދުވެލި 
(A295403އައިޑީކާޑް ނަންބަރ )

ހުކުމްތަންފީޛް 2375/Cv-C/2020 23

 14:30

މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް 
ރަޖިސްޓްރީ )ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (މޯލްޑިވްސް)

(C-0166/2010ނަންބަރ 

. ގދ/ ޢައިޝަތު ޝަޖަން ޢައީފް ރޯމަރުގެ 
(A307077އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )ތިނަދޫ 

ހުކުމްތަންފީޛް 2373/Cv-C/2020 24

 14:30

މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް 
ރަޖިސްޓްރީ )ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (މޯލްޑިވްސް)

(C-0166/2010ނަންބަރ 

މާލެ / ތުނިޔާ . ޙަސަން މުޞްޠަފާ ހ
(A063319އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )

ހުކުމްތަންފީޛް 2361/Cv-C/2020 25

 14:30

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

މާލެ/ ސަކީނާމަންޒިލް 

އިބްރާހީމް ޒިޔާދު މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު 
މާކަރީ . ހ)މާލެ  / 1261ނަންބަރު 
(ހައުސް

ް ހުކުމްތަންފީޛ 2351/Cv-C/2020 26

 14:30

މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް 
ރަޖިސްޓްރީ )ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (މޯލްޑިވްސް)

(C-0166/2010ނަންބަރ 

މާލެ / ސަންޝައިންވިއު .ނަޖުވާ ޢަލީ ހ
(A386786އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )

ހުކުމްތަންފީޛް 2418/Cv-C/2020 27

 14:30

މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް 
ރަޖިސްޓްރީ )ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (މޯލްޑިވްސް)

(C-0166/2010ނަންބަރ 

ހިތަދޫ  .ސ/ ޚަދީޖާ އަމާނީ ގްރީންލޭކް 
(A308660އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )

ހުކުމްތަންފީޛް 2421/Cv-C/2020 28

 14:45 ހިންނަވަރު. ޅ/ އަޙްމަދު އާދަމް، އަލިގިރި  ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތުދަރަނި 4450/Cv-C/2019 29



 15:00 މާކެޓިއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑެއިޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތުދަރަނި 4257/Cv-C/2019 30

 15:15 ވައަރލެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އޭޝިއާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ު ޙުކުމްތަންފީޒ 3296/Cv-C/2019 31

 15:30 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ެ/ ދެއްވަދޫ . އިބްރާހިމް ޢަލީ، ގއ ހިތަށްފިނިވާގ ހުކުމްތަންފީޛް 781/Cv-C/2021 32

 16:00

ސްޕީޑްލިންކް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   .1
/ އިސްމާޢިލް ޙަސަން މަނިކް، އުއްމީދު .2   

ރިމަރަފުށީ.ތ
މާލެ/ ހޮޓާދޮށުގެ .ނިހާމް ޖައުފަރު ، މ ސާބިތުދަރަނި 3811/Cv-C/2019 33

 16:15 ވިލުފުށި.ހިޔަލީގެ ، ތ/ މަޙްމޫދު ނިޔާޒް  ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުކުމްތަންފީޛް 3090/Cv-C/2020 34
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ޖ
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 9:00
. ބ/ މުޚްތާރު އާދަމް، ގުލްއަލާމާގެ 

ކަމަދޫ
ނަންބަރު . މުޙައްމަދު ޢަލީ، ދަފްތަރު

7205ރސ 
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 227/Cv-C/2020 1

 9:15 ރެސްޓިންގްހައުސް.މ/ އަޙްމަދު ޢިމާދު  ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 3169/Cv-C/2020 2

 9:30 ކޮމާންޑޫ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އުރަހަ ށ
ސަޢީދު ދަފްތަރު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު
2483

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 2593/Cv-C/2020 3

 10:00 އަލިފުށި. ރ/ ޢަލީ ނަޛީރު، ކިނާރާ މީދު. ދ/ އަޙްމަދު ނިޝާމް، ކުދިމާގެ  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 864/Cv-C/2020 4

 10:15
/ އަޙްމަދު ޝަރަފުއްދީން، ޑޭލީވޯރކް 

ފިއްލަދޫ. ހއ
ނަންބަރު . މުޞްޠަފާ ސަލީމް، ދަފްތަރު

މާލެ / 4287ރސ 
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 22/Cv-C/2020 5

ް      ސެކްޝަނ

B5-CR 2    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 10:30
އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެލްސިއޯން. މ/ ޙަސަން މަނިކު  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 475/Cv-C/2021 6

 11:00

 އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް .1
މާލެ/ އަތަމާގެ .މއ

ކްރޯޓަން.ޢާޞިމާ ޙަސަން މއ .2  / 
މާލެ

 / އާމިނަތު އަރޫޝާ އިބްރާހީމް .3
މާލެ/ މެޑޯޒް .މއ

 / ޢަލީ އަހްރޫޝް އިބްރާހީމް .4
މާލެ/ މެޑޯޒް .މއ

ސީމާވިލާ.ހ/ ސީމާ ޢަހްމަދު  .5  / 
.މާލެ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 3329-Cv-C-2020 7

 11:30
/ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ، ބޮޑުކާށިގެ 

އިނގުރައިދޫ.ރ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 2736/Cv-C/2019 8
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a 9:30
. ށ/ އިބްރާހީމް، ސިތުރާ هللا ޢަބްދު

ކޮމަންޑޫ
ގަން ، /ލ/ ޙުސައިން ރަޝީދު

ނިކަގަސްދޮށުގެ
ސާބިތު ދަރަނި 3287/Cv-C/2020 1

a 9:45
/ މާއެނބޫދޫ . އަޙްމަދު ޢާމިރު، ދ

މުސްތަރީގެ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ސާބިތު ދަރަނި 41/Cv-C/2020
2

ް      ސެކްޝަނ

B5-CR 3    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



a 10:00
/ ވިލިނގިލި .ޖަވާދު އިސްމާޢިލް، ގއ

ދަނބުގެ
ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 3020/Cv-C/2020 3

a 10:30
އެކުއަ ޑި ފޭމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  . 1
/ ބަގީޗާގެ . އިސްމާޢިލް ޝިހާބު، މ. 2

މާލެ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙުކުމްތަންފީޛް 3791/Cv-C/2019 4

a 11:00 ނޫރަންމާގެ/ މަރަދޫފޭދޫ .ޢަބްދުލްޤާދިރު، ސ
ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 3024/Cv-C/2020 5

a 11:15
/ ކިނބިދޫ . ޙުސައިން ދާޢޫދު، ތ

ޖަނަވަރީގެ
ޝީޝާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 146/Cv-C/2020 6

a 11:30
/ މަރަދޫ .ފާޠިމަތު ނުޒުހާ، ސ

ސަލްޓަންވިލާ
މާލެ/ ރަދީފްއާގެ .އިބްރާހިމް ޝަރީފް، މ ސާބިތު ދަރަނި 473/Cv-C/2020 7

a 13:00 މާލެ/ ގަންގެހި . އިސްޙާޤް މުޙައްމަދު، ގ
ބްރަދާރސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސާބިތުދަރަނި 846/Cv-C/2020 8

a 13:15
. ތ/ އާގެ .އަންވަރު އިބްރާހިމް، ކ

ތިމަރަފުށި
ދަފްތަރު ނަންބަރ . މ.ޒިޔާދު މޫސާ، މ

މާލެ / 3246
ސާބިތު ދަރަނި

2760/Cv-C/2019 9

13:30 ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސްޓޭންޑަޑް އެންޑް އޮރިޖިން ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސާބިތުދަރަނި 843/Cv-C/2020 10
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 ބ

ހެކި

ަކަށް
ެހުމ
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(
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،ބ
ަވާބު

ޖ
)

ް      ސެކްޝަނ

B5-CR 4    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



a 8:45
/ މަރަދޫ . އަޙްމަދު ރިޝްވާން، ސ

ރިޔާސާމަންޒިލް
މާލެ/ މުރަނގަވިލާ . މުޙައްމަދު ޒިޔާދު، މ

ސާބިތު ދަރަނި 2254/Cv-C/2020 1

a 9:00 ގުލްޝަނީގެ/ ގައްދޫ .އާދަމް މަނިކު ގދ މާލެ/ އޮނިކްސް .ޙުސައިން ޚާލިދު މއ ސާބިތު ދަރަނި 3147/Cv-C/2020 2

a 9:15

 ޓްރާންސްމަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް .1
ރިޒްނާ މުޙައްމަދު. 2ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   
3ފުވައްމުލައް . ޏ/ ބްލާޝަމްވާދީ  . 

ސ/ މަރްޔަމް ޙަނީފް، އަނބުގަސްދޮށުގެ  . 
މުޙައްމަދު ޙަނީފް،. 4ހިތަދޫ   

ހިތަދޫ. ސ/ އަނބުގަސްދޮށުގެ 

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސާބިތު ދަރަނި 543/Cv-C/2021 3

a 9:30
އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުލި.މ/ އާދަމް ލަޡީފް، ޒަމާނީގެ  ސާބިތު ދަރަނި 2049/Cv-C/2020 4

a 9:45
އެންސްޕަޔަރ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައއިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2200/Cv-C/2020 5

a 10:00
އިނގުރައިދޫ . މުޙައްމަދު ޙުސައިން ، ރ

ބޮޑުކާށިގެ/ 
އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ 

ލޓޑ
ސާބިތު ދަރަނި 3049/Cv-C/2020 6

a 10:15
/ ތިނަދޫ  .އަޙްމަދު އިބްރާޙީމް، ގދ

ޖަވާހިރުމާގެދެކުނު
ސޮފްޓް ޓަޗް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ސާބިތު ދަރަނި 3227/Cv-C/2020 7

a 10:30
ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .1
 ޓްރާންސް ފިއުލް މޯލްޑިވްސް .2
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސާބިތު ދަރަނި 331/Cv-C/2021 8

a 10:45
/ ހިތަދޫ . އަބްޝީނާ އަޙްމަދު، ސ

މަބްރޫކްގެ
އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2168/Cv-C/2020 9

a 11:00
/ ތުލުސްދޫ  . ޝަބީން، ކهللا ޢަބްދު

ނޫރުވާދީ
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް 

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 2595/Cv-C/2020 10



a 11:15
ޟިރާރު އަޒުވަރު ނަޢީމް، ދަފްތަރު 

މާލެ / 851ނަންބަރު ދރ 
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 1622/Cv-C/2020 11

a 11:30 ހިތަދޫ. ސ/ އަޙްމަދު ސުޖާއު، ސީނާޒް  އައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.ސީ.ޖީ ސާބިތު ދަރަނި 635/Cv-C/2021 12

a 11:45
 3997ނަންބަރު . ޢަލީ ޔޫސުފް، ދަފްތަރު

މާލެ/ 
މާލެ/ ދޫރެސްވިލާ . އިބްރާހީމް ޝަރީފް ގ ސާބިތު ދަރަނި 2396/Cv-C/2020 13

a 12:00 މާލެ/ ނާޝާ . ޢަލީ ނިލާމް، ހ ރެންޓްއޯލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 3073/Cv-C/2020 14

a 12:15
ދިޔަމިނގިލި. މުޙައްމަދު ޒައިން، ތ .1  / 

އިސްމާޢިލް ނިހާން، ތ. 2ހަނދާން  . 
މަޑުފެހިވިލާ/ ދިޔަމިނގިލި 

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2181/Cv-C/2020 15

a 13:00 މާލެ/ ލިލަކު .އާދަމް ނުހާދު، މ
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

ކޮމްޕެނީ
ސާބިތު ދަރަނި 401/Cv-C/2021 16

a 13:15 ބައިސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2197/Cv-C/2020 17

a 13:30
/ ފުވައްމުލައް .އަޝްރަފް ނުޢުމާން، ޏ

އިލަހަގެދަރު
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 3235/Cv-C/2020 18

a 13:45
ސިލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އަހްމަދު 

ހުޅުދެލި. ފަރިމާ، ދ/ ސަޢީދު 
ހޮޅުދޫ.ނ/ މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ރޯޒްވިއު  ސާބިތު ދަރަނި 1575/Cv-C/2020 19

a 14:00

 .މުޙައްމަދު ޝިފާރު، ގ -1
ޢަލީ- 2މާލެ  / އިވްނިންގސްޓަރ   

ހިތަދޫ. މުފީދު ޙުސައިން، ސ   / 
ހައިސިންތުމާގެ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2370/Cv-C/2020 20

ް      ސެކްޝަނ

                 BHD-CR 1    
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 9:00
އެކިއުޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-0807/2017)
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

(ދިވެހި ދައުލަތް)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ 

ދަޢުވާ
09/Cv-C-HD/2021 1

 9:15
. ދަނބުގެ، ބ/ ނާސިޙު هللا ޢަބްދު

(A036106)އޭދަފުށި 
. ނަސްރީނުގެ، ގއ/ އާމިނަތު ސަޢީދާ 

ދެއްވަދޫ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް 

ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ
17/CvC-HD/2021 2

 9:30 ކުރެންދޫ. މާރސް ، ޅ/ ވަޙީދު هللا ޢަބްދު ވަށަފަރު. ބޮޑުފަޅޯގެ، ހއ/ ޙައްވާ ޒާހިރާ 
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 
މައްސަލަ

65/CvC-HD/2021 3

 10:00

. ދ/ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބިންމާގެ 
ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު )ކުޑަހުވަދޫ 
11294)

މާލެ/ އަމީނީވިލާ . ނިޔާޒު މުޙައްމަދު މއ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 

ޚިދުމަތުގެ އަހު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

250/CvC-HD/2020 4

ް      ސެކްޝަނ

                 BHD-CR 2    

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #
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 12:00 ކުރެންދޫ. ޅ/ ވަފިއްޔާ މޫސާ، މާރސް 
މުޙައްމަދު ރަޝާދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 

މާލެ/ ސީ 6-4-ނަންބަރު ސީ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
100/CvC-HD/2021 1

 12:10 ކުރެންދޫ. ޅ/ ވަޙީދު، މާރސް هللا ޢަބްދު
. ގއ/ ޢަޒްމޫން އަޙްމަދު ދީދީ، ފީރޯޒްގެ 

ނޑުހުޅުދޫ ކަ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
53/CvC-HD/2021 2

 12:15
. މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ އިބްރާހީމް، މ

މާލެ/ މުސްތަފާއާބާދު 
ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

47/CvC-HD/2021 3

 12:20
އައިއެމްއީ ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

C-0156.2017
މާލެ. ކ/ އީސްޓްކޯނަރ . ޢަލީ ނަޢީމް، މ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
04/CvC-HD/2021 4

 14:00
ބޯލްޑާސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މާލެ/ އޮނިކްސް . ޙުސައިން ޚާލިދު، މއ ޙުކުމް ތަންފީޛު 199/CvC-HD/2020 5

 14:20 ކުރެންދޫ. ޅ/ ވަޙީދު، މާރސް هللا ޢަބްދު
. ކ/ އެއްތިގިލި . ޙުސައިން ނާޡިމް، މ

މާލެ
ގޯތިގެދޮރުން މީހުންނާއު 
މުދާ ނެރުމުގެ މައްސަލަ

08/CvC-HD/2021 6

 14:35
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ލިމިޓެޑް
އެމް ގްލާސް އެންޑް އެލުމިނިއަމް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ  

މައްސަލަ
46/CvC-HD/2020 7

ް      ސެކްޝަނ

                 BHD-I    

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #
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 13:30

/ ވެލަގަލި .މުޙައްމަދު މާހިދު ޝަރީފް، މ
މާލެ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 
ލިމިޓެޑް

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 
އަމީން އެވެނިއު ) 10875

ފްލެޓްގެ ނަންބަރު  (އޯކް
 ފްލެޓް ވިއްކުނ01-2ް

71/Cv-C-HD/2021

1

 13:40

ފީވައް.ށ/ ފާއިޒު ދޫރެސް هللا ނަސްރު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 
ލިމިޓެޑް

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 
އަމީން އެވެނިއު ) 10879
ފްލެޓްގެ ނަންބަރު  (މެޕަލް
 ފްލެޓް ވިއްކުނ01-2ް

74/Cv-C-HD/2021

2

 14:00

/ މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު،  ނެޕްޗޫން 
މަޑަވެލި. ގދ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 
ލިމިޓެޑް

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 
ރެނާޓަސް ) 10952
ފްލެޓްގެ  (އިތާމުތް

 RIM-602ނަންބަރު 
ފްލެޓް ވިއްކުން

63/Cv-C-HD/2021

3

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



 14:20

ތިނަދޫ.ގދ/ މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މާކޮޅު  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 
ލިމިޓެޑް

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 
އަމީން އެވެނިއު ) 10875

ފްލެޓްގެ ނަންބަރު  (އޯކް
 ފްލެޓް ވިއްކުނ09-2ް

73/Cv-C-HD/2021

4

 14:40

މާލެ/ ރޮކްބީޗް ވިލާ .އަޙްމަދު މަޢުރޫފް މއ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 
ލިމިޓެޑް

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 
އަމީން އެވެނިއު ) 10879
ފްލެޓްގެ ނަންބަރު  (މެޕަލް
 ފްލެޓް ވިއްކުނ03-4ް

75/Cv-C-HD/2021

5

 15:00

. ތ/ ނާޡިމާ ރަޝާދު، ހިތްފަސޭހަގެ 
މަޑިފުށި

މާލެ/ ގަޖުރާގެ . މުޙައްމަދު ޖަލީލު، މއ ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 
-2-05 ނަންބަރު 11141

 ފްލެޓް ވިއްކުނ86ް

87/CvC-HD/2020

6

 15:20

މާލެ/ ރާކަނި .ޢަލީ މުޙައްމަދު، މ. 1
އޮށްކަފަގެ . ޝަރީފާ އާދަމްމަނިކު، ހ. 2
މާލެ/ 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 
ލިމިޓެޑް

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 
ސައިމާ ) 10660

ފްލެޓްގެ  (ރެސިޑެންސް
 ފްލެޓް I-Aނަންބަރު 
ވިއްކުން

77/Cv-C-HD/2021 7


