ސިވިލް ކޯޓު

މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލު
( 14ޖަނަވަރީ )2021
ސެކްޝަނ ް
B1-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

6

55/Cv-C/2021

ސަލަކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޮޓޯ
ސިދާންސްމައް
ބްރަ
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް ލީ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އުސްހަކުރުގެ /
ހއ .އިހަވަންދޫ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ވާފިރު އަޙްމަދު
ހުދުފިނިފެންމާގެ  /ވ .ފުލިދޫ
ހަބީބާ މުޙައްމަދު ދީދީ

އަކްރަމް ޢަލީ

ގ .އުއިވަށާގެ  /މާލެ

މއ .ހަނދުވަރީވިލާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް އަޙުސަން ލުބޯގަސްދޮށުގެ /
ހއ .ދިއްދޫ

9:20

9:30

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

53/Cv-C/2021

މައްސަލަ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

3504/Cv-C/2020

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

މާލެ

ކެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:10

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

3016/Cv-C/2020

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު

އިބްރާހީމް ނާޘިމް ހ .ހަނދުވަރުދޭގެ /







9:45



10:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

3426/Cv-C/2020

ސަރާލަ މއ .ނާރިގުގެ  /މާލެ
ޞަފޫ
ނަހޭތު މައް
އިބެ
މާމ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުއ

ޢަލީ ނަޝީދު ފިނިވާގެ  /ހއ .ކެލާ

9:00



ބޭނުމަށ ް

1

3308/Cv-C/2020

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

7

57/Cv-C/2021

8

59/Cv-C/2021

9

63/Cv-C/2021

10

67/Cv-C/2021

11

69/Cv-C/2021

12

04/Cv-C/2021

13

133/Cv-C/2021

14

71/Cv-C/2021

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޖަނާޙް މުސްޠަފާ ބީޗްހެވަން  /ނ .ވެލިދޫ

10:30



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ލާސާނީ  /ސ .ހިތަދޫ

10:45



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުރިނގު  /ށ .ފުނަދޫ

11:00



ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

 -2މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އޮމްނި  /ސ.

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -2އަޙްމަދު އަރުޝަދު

11:15



ބަހާރުގެ  /ޅ.

11:30



ހިންނަވަރު
ޙަސަން އަޙްމަދު (ސޭވް ދަ ބީޗް) ވ.
ސެއިލްފިޝް  /މާލެ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

13:00



 -1ފާޠިމަތު ނިޝާނާ ދޫޑިގަން .ނަޝީދީ

ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިން

ހިތަދޫ

 -1ޙުސައިން ނަދީމް މ .ފުޖީ  /މާލެ

މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

އަޙްމަދު އަންވަރު

ހިތަދޫ

ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިން

ދިއްދޫ

 -1އަޙްމަދު ރިޔާޟް އޮމްނި  /ސ.

ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިން

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސާދީވިލާ  /އދ.

10:15



ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

 /ޏ .ފުވައްމުލައް
 -2ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް އަޙްމަދު ދޫޑިގަން.

12:30



އީސްޓްލައިޓް  /ޏ .ފުވައްމުލައް

ސެކްޝަނ ް
B1-CR 3
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

6

95/Cv-C/2021

7

2064/Cv-C/2020

8

3573/Cv-C/2020

މައްސަލަ
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހަޔަރ ޕާރޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިންގ

ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުނ ް
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ގދ .ތިނަދޫ
މުޙައްމަދު ޝާމް ސަޢީދު މއ .ކޮކޯމާ /
މާލެ
ވިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަނޑުހުޅުދޫ ،އަޙްމަދު ޒާހިރު ފިނިހިޔާ /

10:30



10:40



10:40



ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ
އެންރިކޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ޖީ.ސ .އައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް އާއި އަޙްމަދު މަނިކު ގދ.

11:00



ގައްދޫ  /ރަންފަސް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

މުޙައްމަދު ވަޙީދު އޮރެންޖްގާ ރޑަން /

10:20



މިސްބާޙް ޒާހިރު ފިނިހިޔާ  /ގއ.

މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

26/Cv-C/2021

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

36/Cv-C/2021

މައްސަލަ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

80/Cv-C/2021

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

ބ.ހިތާދޫ

ޑީބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ނަސީމްގެ ވާރިޘުން ފާޠިމަތު
ރިފްޒާން ،ގ .އަސްދޫ  /މާލެ
މުޙައްމަދު ޙަސަން ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު
ރސ  / 9243މާލެ

11:30

13:00





ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

42/Cv-C/2021

މައްސަލަ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާފަރު ،މުޙައްމަދު ޠަލާލް އުރަހަ /

10:00



ބޭނުމަށް

1

70/Cv-C/2021

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

މުޙައްމަދު އަދުނާން ރެޑިޔަމްގެ  /ށ.

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

ހަޔަރ ޕާރޗޭސް /
9

38/Cv-C/2021

ފައިނޭންސް ލީސިންގ

މުޙައްމަދު ނިޘާމް މޫނިމާގެ /ށ .ޅައިމަގު،
ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މަހުސޫމް ޗެރީހައުސް  /ލ.

މައްސަލަ

13:30



އިސްދޫ

ސެކްޝަނ ް
B1-CR 4
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ
މައްސަލަ

ހުޅުމާލެ (ދރކ ނަންބަރު )A038886

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބިމާއި އިމާރާތްތައް

އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ ދީދީ މަންހާ /

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

)374/1996

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :

ނަންބަރު)C-0462/2012 :

10:00

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

3348/Cv-C/2020

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ

ބޭނުމަށ ް

1

3354/Cv-C/2020

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި



ޙަސަން ޢަބްދުލް ހަމީދު ދަފްތަރު
ނަންބަރު  / 6867މާލެ (ދރކ ނަންބަރު

10:15



)A065002

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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

ބޭނުމަށ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފް
1

2517/Cv-C/2020

2

962/Cv-C/2020

3

343/Cv-C/2020

4

748/Cv-C/2020

5

1619/Cv-C/2020

6

3121/Cv-C/2020

7

1431/Cv-C/2020

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

ބީޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރ ާ

9:30



މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ޙަފްސާ ،ގ.ފައިވްޑައިމަންޑް/މާލެ

ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީ ،ބަހާރުގެ/އދ.ހަންޏާމީދޫ

10:00



މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

ފަޔަރ ކޯ އިންޓްރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ މޯލްޑިވް ގޭސް ޕވޓ ލޓޑ

11:00



މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދިވެހި

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދައުލަތް)7544715

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސޮލިއުޝަން
މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12:00



 .1މާހަލް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

11:30



ސޭވް ދަ ޑްރީމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

 .2މުޙައްމަދު ޝިހާމް ،މ .ތަނޑިނޫމާގެ
 /މާލެ

12:30



 .3ޝިހާމް ޢަލީ ،މ .ތަނޑިނޫމާގެ  /މާލެ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

މަރްޔަމް ސަޢީދާ މ .އެރޯވިލ ާ

ފާޠިމަތު ރުޚުޞާ ގ .ކަނޑިތޮޅިއާގެ

12:30



މައްސަލަ
ސެކްޝަނ ް
B2-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

1617/Cv-C/2020

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

1381/Cv-C/2019

ތުޅާދޫ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

1002/Cv-C/2020

އަޙްމަދު އާމިރު

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

2835/Cv-C/2019

ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

އަތަގަސްދޮށުގެ  /ބ.

12:00



އަލްމަރުޙޫމާ މަރީނާ އިބްރާހީމްގ ެ 1-
.ވާރިޘުން

 -2ޢީސާ ޔޫސުފް ގ

ދަލާސްޓް  /މާލެ،
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް
ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ (އެޗްޑީއެފްސީ)

 -3އަޙްމަދު

-ޞަބާޙް ގ .ދަލާސްޓް  /މާލެ،

4

ޢަލީ މުޙައްމަދު

ގ .ދަލާސްޓް  /މާލެ،

 /މުޙައްމަދު އިނާދު

ގ .ދަލާސްޓް 5-

.މާލެ،

12:00



 -6ފާޠިމަތު ނިލީ ގ

ދަލާސްޓް  /މާލެ،
ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ
ޝަޚްޞިއްޔަތު ނަހަމަ
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ

 -1ޙުސައިން ޝިހާމް ޢަލީ
ސޭވްދަ ޑްރީމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އުސައިދް

މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ތަންޑިނޫމާގެ  /މާލެ،

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ހ .ކަރޯގެއާގެ  /މާލެ،

މައްސަލަ
ބިމާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

އަޙްމަދު ޝިމާޢު

ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

 / 2561މާލެ

ދަފްތަރު .ނަންބަރު

މ.

 -2ޢަލީ

12:00



ގ .ޕެންޒީމާގެ  /މާލެ.

 -1އީ އެންޑް އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -2ޢީސާ ޚަލީލް

އިހާ  /ލ .މާވަށް

މުޚުޝިޔާ މުޙައްމަދުފުޅު

މއ.

ނިކަގަސްދޮށުގެ  /މާލެ

12:00

12:00





ސެކްޝަނ ް
B3-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

ބޭނުމަށް

1

3753/Cv-C/2019

ބިމާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

އާޠިފާ އަބޫބަކުރު

ހ .ކްރޯމާ  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

5

1846/Cv-C/2020

6

2448/Cv-C/2020

7

825/Cv-C/2019

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެނ ް

ލިޑިއާ ޑީ މަރީނޯ ( )Lidia Di Marinoސީ ސްޓަރ ޑައިވިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާއި މެދު
ޚިލާފުއުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް މ.ލޯކުރި  /މާލެ

މައްސަލަ

އަންވަރު ސާދާތު މޯރަމް އާބާދު.

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާރޝަލް ބޭންކް

ބްލަކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -2އާމިނަތު

މައްސަލަ

(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސަޢީދު ހ .ފިޔާމާގެ  /މާލެ



11:30

12:00

އުއްތަރްޕްރަދޭޝް ،މުމްބާއީ

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

4

1654-Cv-C-2020

މައްސަލަ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

3

1878/Cv-C/2020

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

އާމިނަތު އަފިއްޔާ މ .ލަމްހާ  /މާލެ

އޮތުވީލް  /މާލެ

11:00

12:00

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

2803/Cv-C/2020

އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު

މުޙައްމަދު ނަބީލް ޢަބްދުލްޤަދީރު ގ.







އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

އަޙްމަދު މޫސާފުޅު ކޯދު  /ށ .ވެލިދޫ

ފާޠިމަތު ޒާހިރާ ވ .ރަންދާން  /ވިލިމާލެ

12:00



މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އަމާޒް  /އދ .އދ.

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ދަނގެތި

ފާޠިމަތު ޙަސަން މ .ނައިޓް މޫން  /މާލެ

13:00



އަޙްމަދު ނިޔާޒު ވ.ކުދިމާވަދީ  /މާލެ 1-
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއި ބެހޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވ.ކުދިމާވާދީ  /މާލެ

-އަޙްމަދު ނިޔާޒް ވ.ކުދިމާވާދީ

2- 3

ފާޠިމަތު ރަޝީދާ ވ.ކުދިމާވާދީ

 -4ޢަލީ

ނިޔާޒް ވ.ކުދިމާވާދީ  /މާލެ

13:30



ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

3385-Cv-C-2020

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް
8

2975/Cv-C/2019

ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ
މައްސަލަ

ޔޫސުފް ޞާލިޙް ޅ .ހިންނަވަރު /
އެވަރބްލޫ

ޢަބްދުﷲ މޫސާ ރަފީޢު ގ .ލައިލެކް  /މާލެ

14:00



ސެކްޝަނ ް
B3-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލަ

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

1918/Cv-C/2020

ކުއްޔަށް ގެއްދާތަކެތީގެ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

1653/Cv-C/2020

އުފެދިގެނ ް

މާރިޔާ އަދުނާނު މއ.ތބައްގެ

ރިފުޢަތު ޝަރީފު މއ.ނަހީދީމަންޒިލް

11:00



ބީހައިވޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢައިޝަތު މުނީޒާ މއ.ޝެޑޯވީ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާރޝަލް ބޭންކް

އަޙުމަދު ރަޝީދު މއ.ޝެޑޯވީ
މުޙައްމަދު ޖަމީލު ފިނިފެންމާގެ /

11:00



ތ.ތިމަރަފުށި
މުޙައްމަދު އަމްޖަދު ދަފްތަރު
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ފިރުދައުސް ހަނީފް ގދ .ރަތަފަންދޫ /
ގުމްރީ ވިލާ (މއ.ކުރެދިވަރ ު)

11:00
ސުލްތާނާ އަޙްމަދު މ .ފާގަތިގެ  /މާލެ



އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

1441/Cv-C/2020

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ޙުސައިން ޝިފާޢު ގ.ރޭނިސް

އަޙުމަދު އަދުހަމް މ.އިކްލީލުހައުސ ް

11:00



ސ.ފޭދޫ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

2457/Cv-C/2020

މައްސަލަ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހުސްނުހީނާގެ

/

11:00



ބޭނުމަށ ް

1

1955/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

6

2439/Cv-C/2020

7

649/Cv-C/2020

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް އަޙުމަދު

ޙައްޤުހޯދުން

ޏ.ފުވައްމުލައް/ދިއްގާގަސްދށުގެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

އޭ.އެން އެފް.ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ

ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުމަށ ް

ޕްރައިވެޓް ލމިޓެޑް

ޙަސަން ސަޢީދު ސ.ފޭދޫ/ދިއްގާގަސްދޮށުގ ެ

ސިނޭކޮ ޓްރޭޑް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:00



11:00



ސެކްޝަނ ް
B3-CR 3
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ހޯދުމުގެ މައްސަލަ

އަޙްމަދު ފަހީމް ވައިޓްގޯލްޑް  /ލ .ގަން

އިބްރާހީމް ޢާރިފް ރަތްވިލާގެ  /ށ.

(މ .ޕައިންއެޕަލ ް)

ކަނޑިތީމް (މ .ކުޑަނިރިގެ ދެކުނުބައި)

10:00

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

އިޙުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން

ފްލޯރ)

ނިއުލައިފް  02ވަނަ ފްލޯރ)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ރޮތްކެޔޮގެ (މ .މ .ލޮނަދޫހިޔާ  03ވަނަ

9:00

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

1440/Cv-C/2020

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހއ .ކެލާ /

ޢަލީމަނިކު ހ .އަންދަރުސަވާ (މ.

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

272/Cv-C/2020

ބާވަތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

P

P

ސެކްޝަނ ް
B3-CR 4
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

1

2024/Cv-C/2020

2

1699/Cv-C/2019

3

1150/CVC/2020

4

2443/Cv-C/2020

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތި

ދަ ރެންޓޯއޯލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަލީ މީސާޤް ،ރ .މަޑުއްވަރީ  /ޖަވާހިރުވާދ ީ

10:00



ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ،ށ .ފޯކައިދޫ  /ޢަބްދުﷲ ވަހީދު

ލިންކް ސަރވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:30



މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުނ ް
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ

އަޙްމަދު ފަޟީލް ،މ .ކާވިޔާ
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް

10:00



ނަންބަރ 05ޖީ124-
އިސްމާޢީލް ސުޖާއު ،ގ .ޗާންދަނީޕެލަސް

މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ގ .ސިކަންދަރުހިޔާ /

 /މާލެ

މާލެ

މައްސަލަ

10:30



ސެކްޝަނ ް
B4-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ
ދައުވ ާ

އަމީނާ މުޙައްމަދު ދ.މީދޫ  /ޔުރެނަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

11:00

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ދައުވ ާ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ

މޯލްޑިވްސް

މަޚްދޫމާ ނާޒިމް

މ.އަލްމީރިޔާ  /މާލެ

10:30





އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

3406/Cv-C/2020

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

970/Cv-C/2020

ބާވަތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް
3

2001/Cv-C/2020

ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ

ޙަސަން މަޒުކޫރު

ހ .ނޯރައިޓް  /މާލެ

ދައުވ ާ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް
ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް)

11:30



ސެކްޝަނ ް
B4-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

3

 1244/Cv-C/2020ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ
މައްސަލަ

4

1816/Cv-C/2020

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ
ދަޢުވާ

އަޛުރާ ޙުސައިން ރޯޝަނީމަންޒިލް  /ރ.
އިގުރައިދޫ (ގ .ހޭޅި /މާލެ)،
ޙަމްދީ ޢަޤީލް ހ .ރަންގަލި  /މާލެ،

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް

( ހުޅުމާލެ ފްލެޓް )10536

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ދިވެހި ދައުލަތް)

10:30

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

މައްސަލަ

ޢާއިޝަތު ނަޖުމާ ޝާހީން  /ށ .ކޮމަންޑޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

 1238/Cv-C/2020ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް

ކުރިކީލަގ ެ /މާލެ،

ދައުލަތް )

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

1928/Cv-C/2020

ދަޢުވާ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް އަލީ ރިޟާ މއ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ( ދިވެހި

10:15





ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

10:45



)
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް (ދައުލަތް)

11:00



ސެކްޝަނ ް
B5-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

ބޭނުމަށ ް

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

5

4328/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނ ި

6

2851/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ

7

4459/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނ ި

8

2778/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

9

471/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

އާމިނަތު ސައިނާ ސްވީޓްލައިފް  /ކ.
ގުރައިދ ޫ

(އައިޑީކާޑް ނަންބަރު ) A05935
ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް  /މއ.ނިއުޔޯރކްހައުސ ް
އެކްސްޓްރާ ޑައިވަރސް
(އިންޓަރނޭޝަނަލް) ލިމިޓެޑް

ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް ޢަލީ  /ޅ.ހިންނަވަރު  ،ލިލީމާގެ
އެސް.އާރު.އެލް ކަނުހުރާ ލިމިޓެޑް

އެލެގެންޓް ހައިޑަވޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ޢަބްދުއް ރަޙްމާން ޢަބްދުއްޝަކޫރު ހާރޓް

ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު -C

 /ރ.އުނގޫފާރު (އައިޑީކާޑް ނަންބަރު

)270/2001

)A102774

އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ނާޝިދު ،ނާޝާ  /ލ.ދަނބިދޫ

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

4

2883/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ

ފާރޫޤް ސަޢީދު ބައްސީޕައްޓިނިއަމ ް /އިންޑިއާ

ޢަލީ މުޙައްމަދު ،ކާށިދޫގެ  /ގދ .ގައްދޫ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

3

2511/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

3495/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

ކުލައުޑް ނައިން ކެފޭސް އެންޑް ކޭޓަރިންގ

9:00



9:30



9:45



10:00



10:15



10:30



10:45



11:00

11:15





ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

3823/Cv-C/2019

ހުކުމްތަންފީޛް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޖަލީލުގެ ވާރިޘުން
ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް

 -1ޝަމީމާ

މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު  2911ހ.
10

1204/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

11

1946/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނ ި

12

3551/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

13

2738/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނ ި

14

2364/Cv-C/2019

ޙުކުމްތަންފީޛު

15

1117/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނ ި

16

3590/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނ ި

17

2939/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ

އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  -2ރާއިފް

އުސޭދު ޙަނީފް އަނބުގަސްދޮށުގެ ސ.

ޢަބްދުލްޖަލީލް ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް -3

ހިތަދޫ މ .ކުރިގަމ ް

11:30



ރާއިދު ޢަބްދުލްޖަލީލު ހ.
އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  -4ރައުޝަން
ޢަބްދުލްޖަލީލު ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސ ް
ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު  /ދަފްތަރު
ނަންބަރު  1235ހުޅުމާލެ ފްލެޓް -3-07
62
އިބްރާހީމް ނަޞީރު ،ރޯޝަނީގެ /
މ.ކޮޅުފުށި

ޒެބް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ހ .ސީސައިޑް  /މާލެ

ޢަބްދުﷲ ޙުޝާމް ،މއ.ބުލާޝަމް  /މާލެ

11:45

13:00



13:15



13:30



މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ،މ .މުއްދޫ  /މާލެ

ޖާވިދު ރަޝީދު ،މ .ޓީޔާޒްޖޯއި  /މާލެ

13:45

އަޙްމަދު ނަޒްމީ  ،މ.އަލިމަސްވާދީ  /މާލެ

13:45



14:00



އަޙްމަދު ޝިމާޢު  ،ދަފްތަރު ނަންބަރ
 / 2561މާލެ
ޒިންކް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިޒޯޓް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

4

2181/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

3

1199/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

މުޙައްމަދު ޙަސަން ،ނޭޒާ  /ޅ.ނައިފަރު

މުޙައްމަދު ނަޘީމް ޢަލީ ،މ.އަރީޖް  /މާލެ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

3153/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ލޓޑ އެއަރޕޯޓް

ގާދޫ ބިލްޑިންގ

9:00



އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޖަލީލުގެ ވާރިޘުން -1
ޝަމީމާ މުޙައްމަދު ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު
 / 2911މާލެ  -2ރާއިފް ޢަބްދުﷲ
9:30

ޖަލީލް ،ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /މާލެ -3



ރާއިދު ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ،ހ.
އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /މާލެ  -4ރައުޝަން
ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ،ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް /
މާލެ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް  ،މ .ވެލިދޫގެ  /މާލެ

ބޮޑުފަރު ބީޗް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވައި.އެމް .އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

23/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕވޓ އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ހ.

8:40



އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޖަލީލުގެ ވާރިޘުން -1
ޝަމީމާ މުޙައްމަދު ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު
 / 2911މާލެ  -2ރާއިފް ޢަބްދުﷲ
5

1205/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

6

1214/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

7

4543/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

10:30

ޖަލީލް ،ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /މާލެ -3



ރާއިދު ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ،ހ.
އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /މާލެ  -4ރައުޝަން
ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު ،ހ .އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް  ،މ.
ވިންޑްސްކްރީން  /މާލެ

މާލެ

ޢަލީ ޝަމްމާހު ވަޙީދު ,ސްކޫނަރ /
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގދ .ތިނަދޫ
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް

އިބްރާހީމް ޙުނައިން އަޙްމަދު ،މ .ފާގަތިގެ

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 /މާލެ

11:00



11:30



ސެކްޝަނ ް
B5-CR 3
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހިމް ޢާމިލް ،ހދ .ނޭކުރެންދޫ /
ބްލޫލޫމް

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ލިމިޓެޑް

ޏ .ފުވައްމުލައް

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ފާޠިމަތު ޢަލީ ،ދޫޑިގަން.ދޮށިމޭނާމަގު /

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

3274/Cv-C/2019

ޙުކުމްތަންފީޛު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (ދައުލަތް)

10:15



10:30



ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

470/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

ލިމޯޕާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:00



ބޭނުމަށ ް

1

1049/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޛް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

4

3262/Cv-C/2019

ޙުކުމްތަންފީޛް

5

149/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

6

225/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

2007/Cv-C/2019

ސާބިތު ދަރަނ ި

152/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

7

8

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު އިމާޒު ،ޏ .ފުވައްމުލައް /

11:00



11:30



ޢަލީ ނަޛީރު ،ރ .އަލިފުށި  /ކިނާރާ

11:45



ޢަލީ ނަޛީރު ،ރ .އަލިފުށި  /ކިނާރާ

12:00



13:00



ހޯދަޑު ،ކެތި

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ،ދަފްތަރު

މުޙައްމަދު ޢާރިފް ،ލ .އިސްދޫ /

ނަންބަރ  / 2874މާލެ

ސީސައިޑް

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރ
ރސ / 2483 .މާލެ
އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން ،މ .މުލައްމާގެ /
މާލެ

ޔޫސުފް ނަޢީމް ،ވ .ފެލިދޫ  /ހަނދުވަރީގ ެ ޙުސައިން ޙިލްމީ ،މއ .ވަހާރި  /މާލެ

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 4
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް (ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

2

2186/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ

ހާޑްވޯރކް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

1

2215/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ފައިޞަލް މުޙައްމަދު ،ގ.ވޯރކްހައުސް /

ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް ،ގއ.ކޮލަމާފުށި /

8:45



9:00



3

2390/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

އާރ ް.ކޭ .އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަލީ މުޙައްމަދު ،ގދ .ގައްދޫ  /ކާށިދޫގެ

9:15



4

2207/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:30



މުޙައްމަދު ނަޒީމް ،މ .ކޮޅުފުށި /
ޒަހީރާމަންޒިލް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

5

2273/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

6

1594/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

7

1658/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

8

2179/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

9

3275/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

10

2387/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

11

2405/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

12

2532/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ޕަލްމޭރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ

13

2529/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

14

2757/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

މުޙައްމަދު ޝަހީދު ،މއ .ރޯޒްވިލާ  /މާލެ ނިވާން އަޙްމަދު ގ .ފެންބޯހުރާ  /މާލެ

15

2071/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

16

2276/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ޢާއިޝަތު ޖޫދާ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ތދ.
 / 2085މާލެ

އަޙްމަދު މިހާދު މ .ގުލްހަޒާރުގެ  /މާލެ

9:35



އިންޓަރ މެރިން ސަޕްލައިސ ް

9:45



މުޙައްމަދު ޝާން ،ހ .ގާ ރޑެނިއާ  /މާލެ

10:00



 .1މުރުޝިދާ ،ށ .މިލަންދޫ  /ޑެއިޒީމާގެ
އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 .2އިބްރާހިމް އަޙްމަދު ،މއ .ސައްކެޔޮގެ

10:15



 /މާލެ
ޢަބްދުލްހާދީ ޔޫސުފް ،ރ.ކިނޮޅަސް /

ނަޞްރުﷲ އިބްރާޙީމް މަނިކު ،ތ.

މިލްކީވޭ

ތިމަރަފުށި  /އަންނާރުމާގ ެ

10:30



 -1އިބްރާހީމް ޝަހީމް ،ރ.
ޕްރޮމިނެންޓް ރިސޯސަސް ޕވޓ ލޓޑ

އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ  -2މުޙައްމަދު

10:45



ޙުސައިން ،ރ .އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ
އެކްސްޕާރޓް މޯޓޯސް ސަރވިސަސޕވޓ
ލޓޑ

 -1މޫސާ އާދަމް ދަފްތަރު ނަންބަރު
 / 6091މާލެ  -2މުޙައްމަދު ޢަލީ ގ.

11:00



ޖޫތީގެ  /މާލެ
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ،ގދ .ހޯނޑެއްދޫ /
ވިލިގިލީގެ
އިބްރާހީމް ސަމީން ،ހ .ސަމަންވިލާ 04
ނަންބަރު  /މާލެ

އިބްރާހީމް ތަސްނީމް ،މެންގޯޓްރީ /
ގދ.ތިނަދޫ
ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:15



11:30



11:45



12:00



12:15



17

2252/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

18

1433/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

19

2214/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

20

2417/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

21

2211/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

22

2306/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

އަޙްމަދު ޝަފީޤް ،ގދ.ހޯޑެއްދޫ  /ފޭރުމާގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ،ށ.ކޮމަންޑޫ  /އުރަހަ

މުޙައްމަދު އާދަމްފުޅު ،މ .ކަނަމަނަލޮޖު /
މާލެ
އެމެޓީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ޢަލީ ނަޢީމް ،މ .ތާވަތާ  /މާލެ
މޫސާ އިބްރާހީމް ،މ.ނަލަރީތިގެ  /މާލެ

ދިވެހި ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އަޙްމަދު ނަޞީރު ،ގ .މާލެހިޔާ -18 1
ސަރވިސް) އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕިންކް ރެންޓަލްސް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ޢަބްދުލްބާސިޠު ޙަސަން ,ބ.ހިތާދޫ ވަފާ/

 / 02މާލެ
އަހްމަދު ޒާހިރު ،ލ .ހިތަދޫ  /މާބުޅާމާގެ
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ،ރ.އުނގޫފާރު /
ފިނިހިޔާގެ

13:15



13:30



13:35



13:45



13:50



14:00



