ސިވިލް ކޯޓު

މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލ ު
( 15ޖުލައި )2021
ސެކްޝަނ ް
B1-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

6

2279/Cv-C/2021

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ޝަފީޤް

މއ .ފޮރސީތިއާ /

މާލެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު އަޝްރަފު ހ .ޖެހޭވައި  /މާލެ

އަދީލް ސަޢީދު

މއ .ފެރީހީލިއަން  /މާލެ

މުޙައްމަދު ސަލާމް ރޭއަލިވާގެ  /ޅ.
ހިންނަވަރ ު

9:20

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

2047/Cv-C/2021

މައްސަލަ

ހިންނަވަރ ު

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

2029/Cv-C/2021

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޒައިދު މުޙައްމަދު ވިނަރެސް  /ޅ.

9:10

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

2012/Cv-C/2021

ދަޢުވާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

މެގަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:00







9:30



9:40



9:50ރ ު
މުޙައްމަދު އަޙްމީމް ޢަލީ ދީދީ އޮއޭސިސް  /ލ .ހިންނަވަ



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

2319/Cv-C/2021

ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

ބޭނުމަށް

1

2092/Cv-C/2021

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

7

2299/Cv-C/2021

8

2315/Cv-C/2021

9

Cv-C/2021/2311

10

2283/Cv-C/2021

11

2223-C/2021

12

2271/Cv-C/2021

13

2287/Cv-C/2021

14

2291/Cv-C/2021

15

2182/Cv-C/2021

16

2247/Cv-C/2021

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޒީނިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

ގްރީންހައުސް /

10:00



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މޫސާ ސަޢީދު ފިނިވާގެ  /ތ .ވިލުފުށި

10:10



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު އަތީފް ފަނާރު  /ބ .ތުޅާދޫ

10:40



10:50



11:00



11:10



11:20



11:30



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އއ .ރަސްދ ޫ

އަޙްމަދު މުޖާހިދު އަލޯރާ  /ގދ.
ހޯނޑެއްދޫ
މުޒައިނަތު ރިޔާޒް މާތޮޑާއަވަށް .އިރަމާގެ /
ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
މުޙައްމަދު ނަޢީމް ހުވަދުމާގެ  /ނ .ޅޮހި
މުޙައްމަދު އަސީލް ސަޢީދު ލަކްސްލީން /
ސ .ފޭދޫ
އާމިނަތު ޙުސައިން ފެހިގެ  /ގއ.
ގެމަނަފުށި

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

އަޙްމަދު ޝިމާޢު ދަފްތަރު  / 2561މާލެ

ޙަސަން ނަބީލު މ .ސެންޓްހެލީނާ  /މާލެ

11:40



މައްސަލަ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ

 -1އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
އަބޫބަކުރު ހަނީފް މ .ފަންއަރި  /މާލެ

މައްސަލަ

 -2މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ މއ.

11:50



ރިންސޯ  /މާލެ

ސެކްޝަނ ް
B1-CR 3
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

އުފެދުން

ލޓޑ

ލޓޑ

ބޭނުމަށް

1

569/Cv-C/2021

އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު

ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ

އެންސީޒް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ

10:00

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް



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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ބޭނުމަށް

1

2392/Cv-C/2021

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ
އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުން

އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ު:
)0608/2013

-C

ދިވެހި ދަޢުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސ ް)

10:00



ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ސެކްޝަނ ް
B2-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

6

3395/Cv-C/2020

7

1793/Cv-C/2021

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

147/Cv-C/2021

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

285/Cv-C/2021

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

އެމް.ކޭ .ޓީ ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

ލިލީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސޮލިއުޝަން
މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އަޙްމަދު ޝިމާޢު ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު
 / 2561މާލެ

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު

ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

13192

މުޙައްމަދު ޞަދީފް ،މ .ރެޑްހެވަން  /މާލެ

އަޙްމަދު ޞަފްވާން މ .ނާޒް

10:00

10:00

10:00

10:00









އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

މާރިޔާ ޢަދުނާން ،މއ .ތަބައްގެ  /މާލެ

އަޙްމަދު ޙަމީދު ،ސައިމާގެ  /ނ .ހޮޅުދޫ

10:00



މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ.

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު
ރސ  / 6158މާލެ

ނަޞްރުﷲ ޖަމީލް ،ނަލަމަލަ  /ލ .މާވަށް

10:00



އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

1619/Cv-C/2020

ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަރސް އެލް.އެލް.ޕީ

މުޙައްމަދު ނާޘިމް ،މ.ސީނުކަރަންކާގ ެ/މާލެ

10:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

488/Cv-C/2021

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

ބޭނުމަށް

1

1309/Cv-C/2020

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

8

4491/Cv-C/2019

ބިމާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

އާމިނަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު ،މއ .ޗަންޕާގެ

ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

 /މާލެ

 .1ޢަލީ ސަޢީދު ،ވެލިދޫގެ  /ސ .ފޭދޫ
 .2ޢަލީ ޝަރީފް ޢުމަރު ،އޯޝަންރީޑް /

10:00



ޅ .ހިންނަވަރ ު

ސެކްޝަނ ް
B2-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

އަޙްމަދު ނާޝިދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

އިސްމާޢީލް ޙަބީބް ،ދަފްތަރު ރސ

ރސ  / 2788މާލެ

 / 5501މާލެ

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ،ހ .ކަރޯގެއާގެ  /މާލެ،

މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

 -1އީ އެންޑް އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
 -2ޢީސާ ޚަލީލް ،އިހާ  /ލ .މާވަށް

މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،މ .ސްނޯފްލޭކްސް /

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް

މާލެ

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ދިވެހި ދައުލަތް)

12:00

12:00

12:00

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

3947/Cv-C/2019

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

މާލެ

ލިމިޓެޑް

12:00

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

1381/Cv-C/2019

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ،މ .ޝޫރާމަންޒިލް /

އޯޝަންހަންޓަރ ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް

P

P

P

P

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

2678/Cv-C/2020

މައްސަލަ

މާލެ

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ދިވެހި ދައުލަތް)

12:00

P

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

3483/Cv-C/2020

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،މ .ސްނޯފްލޭކްސް /

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް

ބޭނުމަށް

1

3947/Cv-C/2019

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
6

1540/Cv-C/2021

7

4677/Cv-C/2019

8

3700/Cv-C/2019

9

2469/Cv-C/2020

10

209/Cv-C/2021

11

2551/Cv-C/2021

12

3097/Cv-C/2019

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

މުޙައްމަދު ޔާސިރު ،މަނަސް  /ހއ .އުތީމު އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12:00

P

މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދްމަތުގެ އަގު

ޔުނިފައިޑް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕާރސް

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

12:00

P

މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ
އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ހޯދުން
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ސަމީޢު އަޙްމަދު ،މ .ޓާރކީ /
މާލެ
އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގ .އައިމާ

ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު ،ގާޑަން  /ސ .ހުޅުދޫ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

އީ-ސެވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މ.

ސްޓްރަކްޓާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މ.

ބަޝަރީ ހިޔާ  /މާލެ

ކެލިފޯނިއާ  /މާލެ

P

11:00

11:00

P

P

11:30

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް

ބެލެނެވެރިކަމުގެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އެމް.އެފް.ބިލްޑިންގ

އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުން

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (މާލެ
ބްރާންޗް) ،ހ .ޒޮނޭރިޔާ ހ .ސަންލީޓް /

13:00

P

މާލެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް

މައްސަލަ

(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -1ހޯމް އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް-2 ،
ޢަލީ ސަލީމް

މއ .ބްލޫބަރޑް  /މާލެ

13:00

P

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ
13

2551/Cv-C/2021

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް

ބެލެނެވެރިކަމުގެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އެމް.އެފް.ބިލްޑިންގ

އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުން

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (މާލެ
ބްރާންޗް) ،ހ .ޒޮނޭރިޔާ ހ .ސަންލީޓް /

14:00

P

މާލެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ސެކްޝަނ ް
B3-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޝިޔާޒް ގދ .ތިނަދޫ /
ގްރާސްމީޑް

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

1177-Cv-C-2021

މައްސަލަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .ރޯޝަނީގ ެ
ފާޠިމަތު ވަފާ މ .ތިކްރީތު  /މާލެ

ޒުލްފާ އަޙްމަދު ހ .ޖޭސްމޭން

10:00

P

10:30

P

މުޙައްމަދު ޙަލީމް ނ .ވެލިދޫ  /އެލްޕާސޯ
ސުލްތާނާ އަޙްމަދު މ .ފާގަތިގެ  /މާލެ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

2124-Cv-C-2021

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ  -2ސްކައި އެއަރ މޯލްޑިވްސް

09:30

P

 -2އިބްރާހީމް ޙުނައިނު އަޙްމަދު މ.
ފާގަތިގެ  /މާލެ

12:00

P

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

1437/Cv-C/2021

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

އަލްކެ-ޓާރމެކްސް ޖޮއިންޓްވެންޗަރ

މުޙައްމަދު ޢާޒިމް މއ .ރޮކްބީޗްއާގެ /

ބޭނުމަށް

1

2706-Cv-C-2020

ބާވަތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
5

1373/Cv-C/2020

6

1098-Cv-C-2021

ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

12:00

މެރީޑިއަމް ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެކިއުރައިސ ް

P

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ޒަހިއްޔާ އަޙްމަދު ފަލަކް  /ށ .ފުނަދޫ

އާދަމް މިޤްދާދް ހ .ރޯޒްމެރީ  /މާލެ

12:00

P

މައްސަލަ

ސެކްޝަނ ް
B3-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

4

2994/Cv-C/2020

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ކަނޑޫދޫ

 /މާލެ

މައްސަލަ
ގޯތިގެދޮރުން މީހުންކާއި
މުދާ ނުރުމުގެ

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

3

1326/Cv-C/2021

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް

ޢާއިޝަތު ޔޫސުފް ހުވަނދުމާގެ  /ތ.

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ މ .ކަރިސްމާވިލާ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

1646/Cv-C/2020

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ގޯތީގެ ބިން ޢައްޔަންކުރުމަށް މަރްޔަމް ސުނީތާ މއ.ދިލްޝާދުގެ  /މާލެ

2

10:00

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްޕލކ
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން މއ.ހުދުއަކިރ ި

ޢަބްދުﷲ އާލިމް ރެސްޓްވިލާ /
ހދ.ނޭކުރަންދ ޫ
ޒުހުރާ ރަޝީދު މއ.މަދޮށި


10:30
11:00

11:00





ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ވ .ލޯބަން އެވެ ކިޔާ



ބޭނުމަށް

1

522/Cv-C/2021

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

5

6

1554/Cv-C/2021

744/Cv-C/2020

7

1575/Cv-C/2021

8

653/Cv-C/2020

މުޙައްމަދު އަޝްފާޤް އާދަމް ހ .އާހިލް /

ލާޖެއްސުން

މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުމަށް

ލިމިޓެޑް

އުފެދިގެން

 -2މަރްޔަމް ރަޝީދާ ނ .ވެލިދޫ /
ހުޟިޔާރު

އައިލެންޑްމާރކް ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު

-1ޙަސަން ޒާހިރު މ .ފަށުވިގެ  /1މާލެ
11:30

ލަކްސާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން

މުޙައްމަދު ނައީމް ،މ .ލޯކުރި  /މާޅެ





12:00

އަންވަރު ސާދާތު ،މޯރަދު އާބަދު،
އެއްތަރަޕްރަދޭސް  /މުމްބާއީ



13:00

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މައްސަލަ

ޢަލީ ޙަމީދު އިރުމަތީގެ  /ސ .ހުޅުދޫ



13:00

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

ހޯދުން

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

1995/Cv-C/2020

ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

1399/Cv-C/2021

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން

ނާޝިދުވިލ ާ
ޝަމްޢޫން ސަޢީދު ،ދަނބުރުއްދޮށުގެ /

ޢަޙްމަދު ރަޝީދު ،ފުރެތިކާލުގެ  /ހއ.

ހއ .ހޯރަފުށި

ދިއްދޫ

9:30



ޢަލީ ޞަބާޙް ،ހ .ފޭރުމާގެ  /މާލެ
ބިން އެއްކުރުން

9:45

ޢާއިޝަތު ޝަރުމީލާ ޙަސަން ،ފޭރުމާގެ /



މާލެ
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުމަށް

ޙާމިދު އިބްރާހީމް ،ހ .މޫންލައިޓްވެލީ

ޢުބައިދުﷲ މުޢާޛު ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް

9:45



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

616/Cv-C/2021

ދިނުން

އަޙްމަދު މާލިކު ،ގ .ނާޝިދުވިލާ  /މާލެ

ޢާއިޝަތު ޝާއިރާ ޙަސަން ،ގ.

9:15



ބޭނުމަށް

1

2052/Cv-C/2020

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

އިބްރާހީމް ނަޝީދު ،ގ .ނާޝިދުވިލާ /

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

5

3126/Cv-C/2020

6

1178/Cv-C/2021

7

615/Cv-C/2021

8

927/Cv-C/2021

9

2462/Cv-C/2020

10

3921/Cv-C/2019

11

1691/Cv-C/2020

12

3308/Cv-C/2020

13

1995/Cv-C/2021

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

މޫސާ ޙަލީމް ،މއ .އެމްޓޭޝަންގެ  /މާއިލެބްރާހީމް ތައުފީޤް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ2894 .
އެސްޓާރސް ޕވޓ ލޓޑ

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުޝަމްޢޫން ސައީދު ،ހއ .ހޯރަފުށި  /ދަނބުރުއްދޮށުގެ
ހޯދުން
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

އިންދިގޯ ޕވޓ ލޓޑ

އާމިނަތު ސާމިޔާ ،ހއ .ހޯރަފުށި /
އަޙްމަދީ މަންޒިލް
ބިޔަލަންކޯ ޕވޓ ލޓޑ

10:00
10:00

10:15

10:30









ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ޤަވާއިދަކުން ނުވަތަ
ސްޕްރީމްކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ

މުޙައްމަދު ލަޠީފު ،ބްލޫވިލާ ،ސ .ހިތަދޫ
ޢަލީ ފަހީމް ،ޗަމްޕާޕޫލުމާގެ  /ސ.
މަރަދޫ ފޭދޫ

އިޚްތިސާސްގެ ދަށުން

ޢަބްދުﷲ ލަތީފު ،ދިލްދާރުގެ،
ސ .މަރަދޫ ފޭދޫ

ސިޓީ

11:00



އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ

ކަނޑައަޅާފައިސާ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމުގެ

އީކޯ ކޫލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ

ހަސަން ސިޔާމް ،އަސްރަފީގެ  /އއ.
ތޮއްޑޫ

12:30



މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ޖީ ސީ އައި މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

ޓެކް-ޓްރެންޑް ޕވޓ ލޓޑ

13:30



އެދި
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

އާމިނަތު ޞަފޫރާ ،މއ .ނާރިގުގ ެ

ޢަލީ ނަޝީދު ،ފިނިވާގ ެ

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުންއިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ ،ހ .މީރުބަހުރުގެ  /މާލެއިސްމާޢީލް އާސިމް ،ހ .ސްނޫޕީ  /މާލެ

14:30



14:45



ސެކްޝަނ ް
B4-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

 109/Cv-C/2021ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީއަތުގެ

2

ދަޢުވާ
1931/Cv-C/2021

3

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ
ދަޢުވާ

(ގ.މާބިންހުރާ  /މާލެ) ،

މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު މ .ޒޭވަރު

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް

މުޙައްމަދު ވިދާދު ހ .ލޭޑީބާރޑް /މާލެ،

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

ދަޢުވާ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

1

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1722/Cv-C/2021

ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީއަތުގެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ލެޝަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:15

ބޭނުމަށް

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް



މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
ހައުސިންގ އެންޑް

10:30



އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ (ދިވެހި ދައުލަތް)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

10:30



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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

()A011202

()A001644

އަޑުއެހުމަކަށ ް

އަޙްމަދު ނަދީމް ،ހ .ހެޕީވިލާ  /މާލެ

މަރްޔަމް ޢަލީ ،މ .ޕަރުވާނާ  /މާލެ

9:15

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

1748/Cv-C/2021

ޙުކުމްތަންފީޛު

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބޭނުމަށް

1

4102/Cv-C/2019

ހުކުމްތަންފީޛު

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް

ޕަވަރ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:00



އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

3

260/Cv-C/2021

ޙުކުމްތަންފީޒު

މުޙައްމަދު ޝާހިދު ،ބ .ތުޅާދޫ /
ދުންފިނިގ ެ

4

1394/Cv-C/2021

ހުކުމްތަންފީޛް

ޚާލިދު އަޙްމަދު /ހިރާ ،އދ .ހަންޏާމީދ ޫ

5

232/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

އަޙްމަދު ނަޒީޙް ،މއ.ސީލް  /މާލެ

ސާބިތުދަރަނ ި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

6

3168/Cv-C/2020

ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:30



ސިވިލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)

9:45



10:00



10:15



ޕްރައިޓް ލިންކްސް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
މަސްޢޫދު އިސްމާޢީލް  /ތ.ވިލުފުށި ،
އިރުވައިގ ެ
 -1އޮޖިލަސް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -(C-1139/2015) 2އަޙްމަދު

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ،ތ .ދިޔަމިގިލި /

އިސްޙާޤް ،ހ .އެނބޫދޫގެ  /މާލެ

ރަންކޮކާގެ ()A074942

 -(A069126) 3ޙުސައިން ޝަފީޤް،

7

1542/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

8

1113/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

9

2347/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

10

2412/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

11

4689/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނ ި

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

12

462/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

ހަބް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:15



ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ  / 013މާލެ
()A077771
އިސްމާޢީލް ޝަރީފް ،ޝާޒް  /ށ .ކޮމަންޑޫ ޢަބްދުﷲ ނާފިޢު ،ފަރީދީހިޔާ  /ރ .ވާދޫ
އެކްސްޕޯރޓް މޯޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ )C-0011/2014

10:15



ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޢަބްދުއްޝަކޫރު ހާރޓް
 /ރ .އުނގޫފާރު ،މުޙައްމަދު ޖާވިދު މއ.

10:30



މޯނިންގވިޔު  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް މޫސާ މއ.

އިބްރާހީމް މޫސާ ހޯދަޑު،ސައިމާގެ /

ސިސިލްފަރު  /މާލެ (އައިޑީކާޑް ނަންބަރު

ޏ.ފުވައްމުލައް (އައިޑީކާޑް ނަންބަރ

)A050821

)A010865
ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ހައިޝަމް ޙަސަން ،ހ .ފިލިމާގެ  /މާލެ

10:45



11:00



11:15



13

2580/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

ޝަމްޢޫން ޢާޝިރު މއ .މަލާޒު /

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އދ .މާމިގިލި

ފިޔަނޫވިލާ (އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު

 /ފިޔަނޫވިލާ (އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު

)A058558
14

3070/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

)A114264

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ،ދަފްތަރު

ޢަބްދުލް ޙަމީދު މޫސާ ،ޅ .ކުރެންދޫ /

ނަންބަރު  / 2874މާލެ

ފޭރުމާގެ

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް
15

2524/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

16

2963/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

17

3022/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

11:30



ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ -C
)0448/2014
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ގެވެހި ޓިމްބަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުއްރާޒިޤް ޢަލީ ގާދޫ  /ރ .މީދޫ
(އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )A164155

11:45

13:00





ޙުސައިން ރަޝީދު  /ދޭދަރުގެ  ،ރ.މީދޫ

13:00



މަޙްމޫދު ނިޔާޒު  /ތ.ވިލުފުށި  ،ހިޔަލީގެ

13:30



 .1ޒާހިދާ ޢަލީ ހ .މާދޫގެ  /މާލެ
18

0159/Cv-C/2021

ޙުކުމްތަންފީޒު

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

(ދރކ ނަންބަރު )A063057

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ (ރަޖިސްޓްރީ

 .2މުޙައްމަދު ރަޝްވާން ޢައްބާސް ހ.

ނަންބަރު)C-107/2006 :

ކާރޯގެ  /މާލެ (ދރކ ނަންބަރު

13:45



)A057227
19

536/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

20

1222/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މުހާޒް ޙަމީދު ،މއ .ފްލޫނިޔާ

ކޮމްޕެނީ

 /މާލެ

މަލާރޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުރަވީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

14:00



14:15



ސެކްޝަނ ް
B5-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

6

4460/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

7

1223/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

8

4106/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

9

4500/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

10

2097/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

1187/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ލިމިޓެޑް

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

4500/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ރެޕިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް

ދަފީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

4106/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ޏ .ފުވައްމުލައް

ލިމިޓެޑް

12:30



 -1އަޙްމަދު ޒުހައިރު ،ދެތަޑިމާގެ  /ގއ.
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ވިލިނގިލި

ލިމިޓެޑް

 -2ފާޠިމަތު މުރުޝިދާ ،އިރަށްފެންނަގެ /

13:00



ގއ .ވިލިނގިލި
ބެސްޓް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ،ވާރޭވިލާ  /ހދ.
ދިއްދޫ

އިބްރާހީމް ޙަސަން ޢަލީ ،ދަޑިމަގު .ރޫޓް  /ޑައިވް ކްލަމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ޏ .ފުވައްމުލައް

ލިމިޓެޑް

އިސްޙާޤް އާދަމް ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު

މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ،ފެންފިޔާޒްގެ  /ބ.

ރސ  / 7774މާލެ

މާޅޮސް

ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލމިޓެޑް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އެސްޓޭޓް
ޑެވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

13:30



14:00



9:40



10:00



 -1އަޙްމަދު ޒުހައިރު ،ދެތަޑިމާގެ  /ގއ.
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ވިލިނގިލި

ލިމިޓެޑް

 -2ފާޠިމަތު މުރުޝިދާ ،އިރަށްފެންނަގެ /

10:20



ގއ .ވިލިނގިލި
ބެސްޓް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރެޕިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ،ވާރޭވިލާ  /ހދ.
ދިއްދޫ
ދަފީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:40



11:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

2097/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

އިބްރާހީމް ޙަސަން ޢަލީ ،ދަޑިމަގު .ރޫޓް  /ޑައިވް ކްލަމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

12:00



ބޭނުމަށް

1

1187/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

ކޭ.ޕީ.އެސް އެކްސްޕްރެސް ޕްރައިވެޓް

11

4515/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

12

4665/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ބްލޫވޭލް އިމްޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

13

4671/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ،ގ.ފެހިކޮކާ  /މާލެ

ޙުސައިން ރަޝީދު ،ގ.މަޚމާގެ  /މާލެ

14

10/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ޕިންކް ރެންޓަލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

މުޙައްމަދު ޙަސަން ،އެވަރބްލޫ  /ހދ.

ލިމިޓެޑް

ހިރިމަރަދ ޫ

15

25/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

16

28/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ލިމިޓެޑް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ،ބޮޑުކާށިގެ /
ރ.އިނގުރައިދ ޫ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު ފިރްޝާން ޔޫގޫތުވިލާ ތ .ގުރައިދ ޫ
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ހ .ހަލަވެލިގަސްދޮށުގ ެ

ކްރޮސްވޯލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ.
ޖެމިނީ މ .ކަރަންކާވިލ ާ

11:20



11:40



13:00



13:20



13:40



14:00



ސެކްޝަނ ް
B5-CR 3
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

ނަންބަރު ރސ 10118
ޙަސަން އިބްރާހީމް މިރުސްގެ  /ތ .ބުރުނި

އެންސީޒް ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:00

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ޢަބްދުއްރަޙުމާން ޙަސަން ދަފްތަރު

ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ރ .އުނގޫފާރު  /ބަހާރުގެ

10:45

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

170/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ކޮމްޕެނީ

ނަންބަރު 1047

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

503/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

އަދުހަމް އަޙުމަދު ސަޢީދު ދަފްތަރު.

10:30

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

546/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

()S0016197

ބޭނުމަށް

1

1510/Cv-C/2021

ޙުކުމްތަންފީޛް

މުޙައްމަދު އިރުފާން (އިންޑިއާ)

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

10:00

a

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

5

1409/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

ސަލްނާ މޯލްޑީވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

6

495/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

ޙަސަން ޒަރީރު އއ .ހިމަންދޫ ،މަންޒަރުގ ެ

7

3743/Cv-C/2019

ސާބިތު ދަރަނި

އަޙްމަދު އިޝާން ،ގ .ސެންޓުގެ  /މާލެ

8

1569/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

9

3972/Cv-C/2019

ޙުކުމްތަންފީޛު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

10

1119/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

އުއްމުސަލްމާ ،މއ .މެޑަލިން  /މާލެ

11

1746/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12

1750/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

ޢަލީ ލުޤުމާނު ،ސ .ހުޅުދޫ  /އިތާމުތްގެ

13

1236/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

މުޙައްމަދު ޙަލީމް ގ .ހިލްމަން  /މާލެ
އަޙުސަން ޝަހީމް އދ .މަހިބަދޫ،
ހީނާގަސްދޮށުގ ެ
އިބްރާހިމް ސަމީން ،ރ .މަޑުއްވަރި /
ދެތަނޑިމާގެ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

11:15
11:30
11:45

އިބްރާހީމް ނާޘިމް ވ .ތިނަދޫ  /ނަޔާ

12:00

އަހްމަދު ނިޡާމް ،ވ .ފެލިދޫ  /ލަކީސްޓަރ

13:15

ޢަލީ ޝަރީފް ދަފްތަރު .ނަންބަރު 2267
 /މާލެ
ކޭޑީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު ވާފިރު އަޙްމަދު ،ވ.ފުލިދޫ /
ހުދުފިނިފެންމާގ ެ

ޢަލީ މުޞްޠަފާ ،ގ .ސިނަމާލެ -04 3

މަންދު އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް

 / 34މާލެ

ލިމިޓެޑް

13:30
13:45
14:00
15:00

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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

އެޅެހިށިގެ ބޭރުގެ

ބޭނުމަށް

1

2304/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ލިޓަސް އޮޓޯ މޮބައިލްސް ޕވޓ .ލޓޑ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ،ސ.ހުޅުދޫ /

9:00

a

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

އެސްކޮން ބިލްޑާރސް ޕްރައިވެޓް 1.
2

1828/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

3

1503/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

4

1533/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

ޖީ.ސީ .އައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް
 /ޝައުކަތު އަޙްމަދު ދީދީ ،ގުލްޒާރުގ ެ 2.

9:15

a

ގއ .ވިލިނގިލި

5

127/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

6

1574/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

7

2930/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ޙަބީބު ޒާހިރު ،އަރުތަ  /ގއ .ކޮލަމާފުށި

މުޙައްމަދު ޠާޙާ ،މީނާޒް  /ސ .މަރަދޫފޭދ ޫ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ،މޫދުމާގެ  /ދ.

ލިމިޓެޑް

މާއެނބޫދޫ

ޝްރީ އެޑިއުކެއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް

ލިމިޓެޑް

ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިބްރާހީމް ޝަފީޤް ،ގަސްދޮށުގެ  /ނ.

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެކްސްޕާރޓް މޯޓޯ ސަރވިސެސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިލަދޫ

9:30

a

9:45

a

9:50

a

10:00

a

 .1އަޙްމަދު ފިރާޤު ،މ .ނާލާފުށި /
ނަލަރީތިވި  .2ޢާއިޝަތު ރީޝާ ބަދީޢު،

10:15

a

މ .ޕެރިސްވިލާ  /މާލެ
 .1ޓްރާންސްމަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  .2ރިޒްނާ މުޙައްމަދު

8

 543/Cv-C/2021ސާބިތު ދަރަނި

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބްލާޝަމްވާދީ  /ޏ .ފުވައްމުލައް .3
މަރްޔަމް ޙަނީފް ،އަނބުގަސްދޮށުގެ  /ސ.

10:30

a

ހިތަދޫ  .4މުޙައްމަދު ޙަނީފް،
އަނބުގަސްދޮށުގެ  /ސ .ހިތަދޫ

9

268/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

10

2329/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ހައިޕަރ ލޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައިކޮން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:45

a

އައިލެންޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ،މ .ސީވޯލް  /މާލެ (މ.
ޗަނބޭލީގެ)

އަޙްމަދު އާތިފް މ .ސަލްޖަމްގެ  /މާލެ

11:00

a

11

2061/Cv-C/2020

12

2187/Cv-C/2020

13

2276/Cv-C/2020

14

15

272/Cv-C/2021
1515/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި
ސާބިތު ދަރަނި

ސާބިތު ދަރަނި

ސާބިތު ދަރަނި
ސާބިތު ދަރަނި

އިންޓުއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

މަލްބީވެން ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އަޙްމަދު ޙައްޒާމް ރަޝީދު ،ގއ.
ވިލިނގިލި  /ކުދިރަތްމާގ ެ
ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ،ހ.ސައުތުރީފް  /މާލެ

ޝެހެނާޒް އަޙްމަދު ރިޟާ .ހ .ކެލީތިއާ  /އަޙްމަދު ޝިޔާޒް ،ގްރާސްމީޑް  /ގދ.
މާލެ

ތިނަދޫ

11:15

a

11:30

a

11:45

a

12:00

a

12:15

a

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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

53/CvC-HD/2021

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ،މއ .ވިލްނާ  /މާލެ މުޙައްމަދު ޖުނާހު ،ގ .ވިސެންޒާ  /މާލެ

12:00



މައްސަލަ
ހުކުމް ތަންފީޛު
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

އަޙްމަދު މުނީޒް ،ހ .އެލްޕާޝޯ  /މާލެ
ޢަޒްމޫން އަޙްމަދު ދީދީ ،ފީރޯޒްގެ  /ގއ.
ކަނޑުހުޅުދޫ

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު 2289
 /މާލެ
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ،މާރސް  /ޅ .ކުރެންދ ޫ

14:00

16:00





ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

26/CvC-HD/2021

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ބޭނުމަށް

1

95/CvC-HD/2021

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސްޓޭޓަސ ް

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
4

100/CvC-HD/2021

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް
ނަންބަރު ސީ6-4-ސީ  /މާލެ

ވަފިއްޔާ މޫސާ ،މާރސް  /ޅ .ކުރެންދ ޫ

16:30



