ސިވިލް ކޯޓު

މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލ ު
( 25ނޮވެންބަރު )2021
ސެކްޝަނ ް
B1-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހޯޑެއްދޫ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ރީހާން މުލައްމާގެ  /ގދ.

9:00

✓

ބޭނުމަށް

1

3892/Cv-C/2021

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

ޑރ .ޢަލީ ޝާހިދު މުޙައްމަދު  /ގ.
ޚަދީޖާ

ހުދުކޮކާ
އާދަމް  /ގ .ހުދުކޮކާ

އާމިނަތު
ސަޢީދާ  /ގ .ހުދުކޮކާ
އިބްރާހީމް މަޢުސޫމް
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު
2

3471/Cv-C/2021

3

2401/Cv-C/2021

4

3999/Cv-C/2021

5

2555/Cv-C/2021

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައސަލަ

ކޯޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

 /ގ .ހުދުކޮކާ
ޙުސައިން ފިޔާޟް  /ގ .ހުދުކޮކާ

9:15

✓

ޔޫސުފް ނިޔާޒް  /ގ .ހުދުކޮކާ
ޝަފާޢަތު
މުޙައްމަދު  /ގ .ހުދުކޮކާ
ޢަބްދުﷲ ފަޔާޟް  /ގ.
ހުދުކޮކާ
މަރްޔަމް ފައުރޫޝާ  /ގ .ހުދުކޮކ ާ

އަމީނާ އަޙްމަދު މއ .އޭ -ނާޒް،
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

މައްސަލަ

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ޢާއިޝަތު އާސިމާ މއ .އޭ-ނާޒް ،ޙަސަން
އައިމަން މއ .އޭ-ނާޒް ،މުޙައްމަދު ނާޒިމް

9:30

✓

މއ .އޭ-ނާޒް ،އަޙްމަދު ނާޘިމް މއ .އޭ-
ނާޒް ،ފާޠިމަތު ޘަނާ މއ .އޭ-ނާޒް

ހަޔަރ ޕާޗޭސް
ފައިނޭންސް ލީސިންގ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް
ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ޢާއިޝަތު ޖެނިފާ މއ .އަބާރަނަ /މާލެ،
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ހ .ނީސް

9:45

✓

އަލްމަރުޙޫމް ސަމީހާ އަހްމަދު ގެ
ވާރިޘުން ،މުޙައްމަދު ޝާމް މޫސާ ތުނޑި.
ބީޗްވިލާ  /ލ .ގަން

10:00

✓

ސެކްޝަނ ް
B1-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

މައްސަލަ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

3977/Cv-C/2021

ފައިނޭންސް ލީސިން

 -1ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

3967/Cv-C/2021

ހަޔަރޕާޗޭސް /

ބޮޑުފޮޅުދޫ
މއ .ރިހިވިލާ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

 /މާލެ

ލިމިޓެޑް

 -2ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން

9:35

✓

ހުޅުމާލެ.ފްލެޓް ނަންބަރު -01ޖީ / 22-މާލެ

ޕޭން ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޓްރާންސިޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:40

✓

 -1ސަޕްލައިނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -2މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

މާލެ

މ .ހަނިފަރު /

 -3ޔޫސުފް ނަޖީބު މ.

ނެދުންގެ  /މާލެ
 -4މުޙައްމަދު މަޖީދު
ހއ .ދިއްދޫ
އަޒުމް  /މާލެ

ވެވުދޮށުގެ /

 -5ޢިނާޔާ ޢަލީ މ.

9:50

✓

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

3880/Cv-C/2021

މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޙަސަން މާހިރު ފިލިގަސްދޮށުގެ  /އއ.

9:30

✓

ބޭނުމަށް

1

3682/Cv-C/2021

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

5

4046/Cv-C/2021

6

3974/Cv-C/2021

7

3943/Cv-C/2021

8

3929/Cv-C/2021

9

4046/Cv-C/2021

10

3926/Cv-C/2021

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހީމް ފާރިސް ކަނި  /ހއ .ކެލާ
 -1ފާތިމަތު މައީޝާ އިބްރާހިމް

10:00

✓

މއ.

ތަބައްގެ  /މާލެ
ބިން ނުހިމެނޭ އެއްމެދު
މުދާ ބައިކުރުން

 -2އިސްމާޢީލް ޒަލަފް
މުހައްމަދު އަބީލް

މއ .ތަބައްގެ  /މާލެ

ގ .ގްރީންބިސް

 /މާލެ
 -3ޙަފީޘާ ޢަބްދުލްޣަނީމް

10:00

✓

ގ.

ގްރީންބިސް  /މާލެ
 -4ޒާކިރާ ޢަލީ މ .ވެރާ  /މާލެ
ބިމާއި އިމާރާތްތައް
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ

މުޙައްމަދު ސުފިޔާން މ .މުންތަޒާ  /މާލެ

މައްސަލަ

އަބްދުﷲ ލަތީފް ލަވްނެސްޓް  /ގދ.
ތިނަދޫ

10:10

✓

 -1އައިލެންޑް ވޮޔޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 -2ހުސައިން ހާޝިމް މ .ވެރާ  /މާލެ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

 -3އާއިޝަތު ޝަހުލާ

މއ .ޕޭޝަންސް

 /މާލެ

10:20

✓

 -4ފާޠިމަތު ޙަސަން މ .ނައިޓްމޫން /
މާލެ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
އެދި ހުށައަހަޅާ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހީމް ފާރިސް ކަނި  /ހއ .ކެލާ

އޭ.އޭ.އޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް

އެކްސްޕްލޯރ އިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

10:20

10:30

✓

✓

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ
11

3832/Cv-C/2021

12

3872/Cv-C/2021

13

3884/Cv-C/2021

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ

ޢަބްދުﷲ މާހިރު މ .ވެލާނާވަރު  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް މޫސާ މއ.
ސިސިލްފަރު  /މާލެ

10:40

✓

އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

ދިވެހި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

10:50

✓

ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

އާސިމާ އަރީފް

ގ .ސްޓެމްވިލާ  /މާލެ

އަސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:00

✓

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

މައްސަލަ

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )C-22/1982

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މަދީހާ ޙުސައިން

އަޑުއެހުމަކަށ ް

މައްސަލަ

)100390698

ޏ .ފުވައްމުލައް،

މިސްކިތްމަގ ު .ކަރާންގެ (އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު )A157477

10:15

✓

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

3761/Cv-C/2021

ޚިލާފުއުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ކްރޮއޭޝިއާ (ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ ު:

(ދރކ ނަންބަރ ު)A055671 :

10:00

✓

ބޭނުމަށް

1

3793/Cv-C/2021

އެއްބަސްވުމާމެދު

ޑރ .މިރޮސްލަވް ސްޓްރބޗް ކެސިންކީ،

ޙުސައިން ޝަހުދީ މާލެ ،މ .ރޭވާގެ

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
3

3823/Cv-C/2021

4

3758/Cv-C/2021

5

3788/Cv-C/2021

6

3938/Cv-C/2021

7

3998/Cv-C/2021

8

1797/Cv-C/2021

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

ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

ސީ-އެފް ޕވޓ ލޓޑ (ރަޖިސްޓްރީ

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  )C-0307/2012ނަންބަރު )C-910/2015

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު މާލެ ،މ .ސީޑް

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ު)C-349/2005 :

(އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )A036362

10:30

10:45

✓

✓

 .1ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އަދީފާ ސުހައިލް

ގއ .ވިލިނގިލި ،ބްލޫ

ކޯޕަރޭޝަން

ހެވަން (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  .2 )A116699މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް

11:00

✓

ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ދައުލަތް)
ޢަލީ ސުޙައިލް މާލެ ،މ .ހަވީރީނައިޓް

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް

ޓެކްނޯ އަންލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ު( )C-0686/2009 :ދރކ ނަންބަރު )A071458

11:15

✓

 .1ކައުޘަރު ޢަބްދުﷲ މާލެ ،ދަފްތަރު
ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިންގ
މައްސަލަ

ނަންބަރު ދރ ( 829އައިޑީކާޑު
އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނަންބަރ ު)A053560 :

(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ު)C-309/2009 :

 .2ޢަބްދުލްމާޖިދު މާލެ ،މއ.

11:30

✓

ސްޓަރވިލް (އައިޑީކާޑު ނަންބަރ ު:
)A099698
 .1އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11

ވާރިޘުން

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

 .2އިސްމާޢީލް ނިޒާމް ލ .ފޮނަދޫ /

)C-22/1982

ހަރުމަލްގެ (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު
)A136147

11:45

✓

9

3995/Cv-C/2021

10

3867/Cv-C/2021

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

އެކުއާ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް

ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ު-C :

ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ު-C :

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

)0203/2011

)0472/2012

އެއްބަސްމުވާއި ޚިލާފް
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ފާޠިމަތު ޝީރީން ޢަބްދުﷲ މާލެ ،މ.
ސެރީން (ދރކ ނަންބަރު )C-034244

12:00

✓

އަޙްމަދު ނަޖާޙް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޅ.
ނައިފަރު ،ފަސްމީރު (ދރކ ނަންބަރު

13:15

✓

)A101804

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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

މައްސަލަ
އިންޝުއަރެންސާބެހޭ

ޓޮޕް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ

މައްސަލަ

ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:00

✓

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

ސެކްޝަނ ް
B2-CR 2

އޯނެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޝާހިދު ،ހ.ޒެނިފް  /މާލެ

10:00

✓

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

2905/Cv-C/2021

ޙައްޤު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު މ .އާނަންދ ަ

އިބްރާހީމް ޝިޔާރު ގ .ރީތިމާގެ

10:00

✓

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

3350/Cv-C/2021

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޭނުމަށް

1

2075/Cv-C/2021

ބާވަތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

411/Cv-C/2020

މައްސަލަ

ހ .މިލޭނިއާ ޓަވަރ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

2734/Cv-C/2020

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ހ .އޯކިޑްމާގެ

ހުޅުމާކެ ލޮޓް 10111

12:00

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

1617/Cv-C/2021

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު

ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ބީ.ޓީ އޯޝަނިކް

ޓްރެވަލް ބަޓްލާރ މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް

ބޭނުމަށް

1

1810/Cv-C/2020

ބާވަތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

P

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި،

ޔޮޓް ޓްއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

12:00

P

ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުނ ް
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

އިބްރާހީމް ވަޙީދު ގ .ސަންޑާސް  /މާލެ،

އައްޔޫބު ޢަލީ މ .ބޭމްފްވިލާ  /މާލެ،

12:00

P

މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތް
ކުއްޔަށްދިނުމާއިބެހޭ

ޙަސަން ރަޝީދު

މއ .ގުދަނުގެ  /މާލެ އިސްމާޢީލް ރިޟާ

ހ .މާރަމް  /މާލެ

11:00

P

މައްސަލަ
ސެކްޝަނ ް
B3-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

6

2468-Cv-C-2021

7

3176/Cv-C/2021

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

1373/Cv-C/2020

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

1433/Cv-C/2021

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

3294/Cv-C/2021

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

އާމިނަތުދީދީ މ .އަނބުމާގެ  /މާލެ

އިސްމާޢީލް ބަނގްލަދޭޝް  /މާލެ

P

9:30

މައްސަލަ
މ .ވައިލެޓްގެ އެވެ ކިޔާ
ގޯތީގެ ބިން ޢައްޔަން

އާމިނަތު ނަދާ މ .ވައިލެޓްގެ  /މާލެ

P

10:00

ކުރުން
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ސަމީރާ ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް ފްލެޓް ނަންބަރު -6
ޖީ / 03-ގުޅުމާލެ

P

10:30

އާމިނަތު ޝަހާމާ އީސާ ހަވީރީނާޒްބ /
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރ .އަލިފުށި ޢަލީ ނަޖީބު ލަވްނެސްޓް /

P

11:00

ރ .އަލިފުށި

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

މެރީޑިއަމް ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެކިއުރައިސ ް

P

11:30

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ފައިނޭންސް ލީސިން

ޢަލީ މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ  /ތ.ވިލުފުށި،

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ

މައްސަލަ

ޢަބްދުﷲ އާދަމް ބުލްބުލާގެ  /ތ.ވިލުފުށި

ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބިޖިލީއުފާ  /ކ.

އިސްމާއީލް ރަހާ ފެހިގެ  /ތ .މަޑިފުށި /

ތުލުސްދޫ

މާލެ

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ނަގައިދިނުނ ް

12:00

12:00

P

P

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

2985/Cv-C/2020

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ބޭނުމަށް

1

3524/Cv-C/2021

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
8

3048/Cv-C/2021

9

2470/Cv-C/2021

10

2831/Cv-C/2020

11

3512/Cv-C/2019

12

2644-Cv-C-2021

13

1945/Cv-C/2020

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ވެންޒާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ
ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިން
މައްސަލަ

އިސްމާޢީލް ޢަޒްމީ އަދުނާން ގ .ނެޓަން /
މާލެ
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ނާޒިމް މ .ލަކްސްގާ ރޑަން  /މާލެ

މައްސަލަ
މއ .ފޮރެސްޓް 2-އެވެ
ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގެ ބިން
ވިއްކުން

14056

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ކެތި  /ނ .ވެލިދޫ

12:00

12:00

P

P

އިބްރާހީމް ޝާހިރް ގުލްހަޒާރުގެ /ތ.
ޙަސަން ސަމާޙް

ބުރުނީ

P

13:00

މއ.ޒާހިދާމަންޒިލް

އެއްބަސްވުމާމެދު ހިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ޢަބްދުﷲ އަފީފް ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

އިބްރާހީމް ނަސީމް

މއ .ފޮރެސްޓް /

މާލެ

މުޙައްމަދު އަކްރަމް ފިނިފެންމާގެ  /ސ.
ފޭދޫ
ޢަބްދުﷲ ޞަބާޙް ސޯސަނީ  /ހއ.
ދިއްދޫ

P

13:30

P

14:00

އިހުުުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ނަގައިދިނުނ ް

މަރިޔަމް މަނިކެ ހުޅުމާލެ ފަލެޓް 5-1-03

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ ޕލކ

P

14:30

ސެކްޝަނ ް
B3-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ބޭނުމަށް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

1

1713/Cv-C/2021

2

1790/Cv-C/2021

3

785/Cv-C/2021

4

1814/Cv-C/2021

5

826/Cv-C/2021

6

1999/Cv-C/2021

7

3387/Cv-C/2020

8

3450/Cv-C/2020

9

3007/Cv-C/2020

10

1591/Cv-C/2021

11

2181/Cv-C/2021

12

3347/Cv-C/2020

ޢަލީ ޝާޙީން ޙުސައިން ،ނީލޯފަރުގެ /
ޗެކުންލިބެންޖެހޭ

ކ /ގުރައިދޫ

ފައިސާހޯދުން
އެއްބެސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން
އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން
ޗެކުންލިބެންޖެހޭ
ފައިސާހޯދުން

އިބްރާހީމް ރިޔާޒް ހ .ޕްރިޓީވިލާ  /މާލެ
ޙުސައިން ޢަލީ ދަފްތަރު ނަންބަރު 2486
 /މާލެ

އަޙުމަދު ޒަރީރު މޫންލައިޓްހައުސް  /ކ.ގުޅި
އޭ.ޑީ .ކޭ ހޮސްޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ނިޝާން ހ.ރީތިމާކޯނ ި
އާމިނަތު ޙުސައިން ހ .ނަޔާޗާންދު  /މާލެ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،ގ .އަލިކުރާގެ  /މާލެ

ހިތަދޫ

މައްސަލަ

މއ .މަލާޒް  /މާލެ (މ .ދިލްދިޔާ  /މާލެ) (މ .ރިހިމާ  /މާލެ)

މަރްޔަމް އަޒްލިފާ ށ.މިލަންދޫ  /އަރުތަ

މަސައްކަތާއި މުދަލުގެ

ޔޯމަން އެޖެންސީ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް

ޓޮޕް ޓްއާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

އަގުހޯދުމަށް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ނަސީމް (ހ.
ރެމްސީސް  /މާލެ)

އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު ނާސިރު ޖަމީލް ލާހޫރު ،ޕަންޖާބް /

އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން
އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން
ހ.ފެންސީ ބިން ވިއްކުން
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ
ފައިސާހޯދުން

11:00

✓

10:30

✓

ގްރީންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ

އުފެދިގެން

10:00

ޢަލީ މުފީދު ،ހައިސިންތުމާގެ  /ސ.

ނެކްސާރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އުފެދިގެން

11:00

✓

ޕާކީސްތާން
ބޮޒޭނާ އިވޯނާ ނަލަޗްސް  /ޕޮލެންޑް
މޯލްޑިވްސް ބޯޓް ކުލަބް ޕވޓ ލޓޑ
އިބްރާހީމް އާސިފް ހ.ފްރުޓްގާޑަނ ް
މަޢުސޫމާ އަޙުމަދު ހުޅުމާލެ ފްލެޓް

ތަސްލީމާ އިބްރާހީމް މ.ކުލިޕް  /މާލެ

11:00

✓

11:00

✓

11:00

✓

ޔުމްނާ ނިޘާމް ،މ.ލުބޯގަސްދޮށުގ ެ
މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ޣައުރީ

11:00

✓

އަމާނާ ތަކަފުލް މޯލްޑިވްސް
މައުންޓް ލަވީނިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް
ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ ް
ޙުސައިން ސަލީމް މ.ޒުބައިދާމަންޒިލް
އަޙުމަދު ޙަމީދު ކޮރަލްވިލާ  /ހުޅުމާލެ

11:00

✓

11:00

✓

10:00

✓

11:00

✓

13

2001/Cv-C/2021

ގ.ގުޑްލޭންޑް ވިއްކުން

މުޖާޙް ޝަހީމް ގ.ގުޑްލޭންޑް

ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ ކަދުރުގަސްދޮށުގެ /
ހއ.ހޯރަފުށީ

13:30

✓

ސެކްޝަނ ް
B3-CR 4
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

6

4119/Cv-C/2019

ދިނުމާ ބެހޭ މައްސަލަ
ގޯތި ގެދޮރުން މީހުންނާއި

ނާދިރާ ޖަމީލް (ޑޭ ޓު ޑޭ ޓްރާންސްޕޯޓް

މުދާ ނެރުން

ސަރވިސް)

ގޯތިގެދޮރުން މީހުންނާއި
މުދާ ނެރުމުގެ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުން

އަހްމަދު ޙަނީފް ،ގ .ޕާރލްވިލާ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

މިސްކިތްމަގު މަލްވާ
އަބްދުﷲ ޞާލިޙް ،އާޒާދީގެ  /ސ .ހިތަދޫ
މުޙައްމަދު ހަލީމް ،އދ .ދަނގެތި /
ފެހިވިލާ
ކޮމްފޯރޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

3003/Cv-C/2021

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

ތިހާމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ،މއ .ވައިރޯޅި

ފާޠިމަތު ޝައުޒަން ،ޏ .ފުވައްމުލައް /

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

3126/Cv-C/2021

ދިނުމާ ބެހެ މައްސަލަ

10:00

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

3439/Cv-C/2019

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

އަޙްމަދު ހަމީދު ،މ .ސީކްއީނ ް

ޒައިނަބް ޙުސައިން ،މ .އަލިވެލި

9:30

✓

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

3237/Cv-C/2021

ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ސީ

✓

10:00

✓

10:30

✓

11:00

✓

ބޭނުމަށް

1

3320/Cv-C/2020

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

އިބްރާހީމް އިޝާން ،މ .ޖޭމުގަސްދޮށުގ ެ

އެމް.އެޗް އެންޓަރޕްރައިސަސް އެލް އެލް

9:00

✓

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

ޢަބްދުﷲ އަފްޞަލް ޙާނިމް ،ގ.
ޓައިނީވޭވްސް

ޢާއިޝާތު އަފްނާން

ހާނިމް ،ގ .ޓައިނީވޭވްސް
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
7

3460/CV-C/2020

8

1614/Cv-C/2021

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ޚަދީޖާ

އަލްޙާން ހާނިމް ،ގ .ޓައިނީވޭވްސް
އަފްރާ އާދަމް ،ހ .ހޮސްޓޮކް
ޢާއިޝަތު ޢާފިޔާ ،ހ .ހޮސްޓޮކް

މުޙައްމަދު ލިޔުޝާދު ،ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
 /މޯރނިންގޕެރިސް

11:30

✓

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ،ހ.
ހޮސްޓޮކް

މަރްޔަމް އަފީފާ،
ހ .ހޮސްޓޮކް

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ،މއ .ދޭލިޔާގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޙިލްމީ ،ތެވެލި  /ސ .ހިތަދޫ

13:00

✓

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

B5-CR 1

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

ސެކްޝަނ ް

 05އާމިނަތު ރަޝީދާ  06އާތިފާ ޢަލީ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ދައުވާ

ޢާއިޝަތު ޝިޒްނީ ޢަލީ  04ޔާސިރު ޢަލީ

 02މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ދިވެހި ދައުލަތް)

13:00

✓

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ

ތަނޑިނޫމާގެ  02ޙައްވާ ރިޒްމާ  03އަލީ

ބޭނުމަށް

1

134/Cv-C/2020

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް

 01މަރްޔަމް ރިޒްނީ ޢަލީ މއ.

 01މާހަލް ޓްއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

6

3160/Cv-C/2021

ހުކުމްތަންފީޛް

7

587/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

8

153/Cv-C/2020

9

1605/Cv-C/2021

ހުކުމްތަންފީޛް

10

3460/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން ނިޔާޒް ،އަބްލަޣީގެ  /ތ.ވިލުފުށި

ލިމިޓެޑް ހ .ވާލީވިލާ  /މާލެ (ރަޖިސްޓްރީ
ނަންބަރު )C173/2006

ސާބިތުދަރަނ ި

އަބޫބަކުރު ޖަވްހަރީ ހ .ނަންބަރު 2548
 /މާލެ (އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )A042965
ރައުފިއްޔާ ވަލީދު

 /ދަފްތަރު .ނަންބަރު

އަޙުމަދު ޝާފިޢީ މއ .އަދުންކޮށީގެ /
މާލެ (އައިޑީކާޑް ނަންބަރު )A059308

9:45

✓

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ދަފްތަރު ނަންބަރު
 /2548މާލެ (އައިޑީކާޑް ނަންބަރު

10:00

✓

)A071355
ޙުސައިން ޢަލިމަނިކު ،ސައްކެޔޮގަސްދޮށުގެ

10:15

✓

✓

ރސ )A058828( 5528

 /ތ .ތިމަރަފުށި ()A123978

ޕަބްލިކް ސަރްވިސް މީޑިއާ

ސެވެން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:30

ބޮއްބެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރަމްލާ އިސްމާޢީލް ،ހ.ހީނާގެ  /މާލެ

10:45

އިބްރާހިމް ޝިޔާމް ،ގ .ފެންފަޅު  /މާލެ

އާދަމް ނަޞީދު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

()A153867

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

2345/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް މ .ބިގްފިޝް

ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

2754/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

9:30

✓

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް

 -1އިސްމާޢީލް ނަޞީރު މ .ބިގްފިޝް -2

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

241/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

9:15

✓

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

3361/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

)A063674( ،5103

ލީފަ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

✓

11:00

✓

11:15

✓

ބޭނުމަށް

1

3276/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

ޖޯން ކީލްސް މޯލްޑިވިއަން ރިސޯޓްސް

ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:00

✓

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

11

3172/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

12

2573/Cv-C/2021

ހުކުމްތަންފީޛް

13

2892/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

14

881/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

15

932/Cv-C/2021

16

260/Cv-C/2021

17

2013/Cv-C/2021

18

1500/Cv-C/2021

އަހްމެޓް އައިޑެނިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ޢަބްދުލްޙަމީދު ސަޢީދު /ޕެރިސް ،ރ.
މަޑުއްވަރީ

A123406

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (-C
)0528/2010

ސާބިތުދަރަނ ި
ޙުކުމްތަންފީޒު
ސާބިތުދަރަނ ި

ބައިސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސަޢީދާ މޫސާ ،ގ .ފިލާވެލި  /މާލެ
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ،ބ .ތުޅާދޫ /
ދުންފިނިގ ެ

އެޕްކޯ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޒިއާމީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ހ.
ގްރޭޝިޔާ

C-0163/2011

11:45

✓

12:00

✓

 -1ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލް ޙަކީމް،
ގ.ފައިނުގެ  /މާލެ -(A213201 ) 2
މުސްޠަފާ އާދަމް ،ގ.ލައިޓްނިންގ  /މާލެ

13:00

✓

()A074770
ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ  ،ގަނޑުވަރުގެ /

13:15

✓

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

13:15

✓

ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

13:30

✓

13:45

✓

ސ.ހިތަދޫ

ގަލްޕޮއްޓަގޭ އަނޫރާ ވިދުރުވާން ޕެރޭރާ

ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް

()N6149482

ލިމިޓެޑް ()C23/88
 -01އަޙްމަދު ޞާބިޤު ،ހިރުދުމާގެ /
ސ ،ފޭދޫ -(A033771) 02
އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު ،މ .ތަކަންދޫ  /މާލެ
 -(A057457)03ޢާއިޝަތު ޝާފިޔާ،

ހުކުމްތަންފީޛް

ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް (-FC

މ .ތަކަންދޫ  /މާލެ -(A062608) 04

)0016/2015

ފާޠިމަތު ޝާފިޔާ މ .ތަކަންދޫ  /މާލެ
.(A062606)05ޞާބިރާ އަޙްމަދު ،މ.
ތަކަންދޫ  /މާލެ -(A037412) 06
މުޙައްމަދު ޝަފީޢު ،މ .ތަކަންދޫ  /މާލެ
()A059501

13:45

✓

19

1512/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

20

1610/Cv-C/2021

ސާބިތުދަރަނ ި

21

394/Cv-C/2020

22

3544/Cv-C/2021

ޙުކުމްތަންފީޒު

23

1393/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

ސާބިތުދަރަނ ި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ (-C

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ،ގދ .ރަތަފަންދ ޫ/

)22/1982

ސޯސަންގެ ()A071806

އަފްޒަލް ރަޝީދު ،މއ .ޕާރސީވްވިލާ /

ރެފް ކޫލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

މާލެ ()A154079

ލިމިޓެޑް ()C-157/2008

ރެސިޑެންސީ ރިސޯޓްސް މާލެ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  /މ .ޝުއާޒް

އިސްމާޢީލް ޙަބީބް ,ދަފްތަރު ނަންބަރު

()A039416

 / 5501މާލެ ()A055037

14:00
14:00

✓

14:15

✓

14:30

 -1ރެއިޒްކުރައުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (-C
މުޙައްމަދު ޒާހިރު ،މއ .އާފިޔާ  /މާލެ

.02)0442/2010އިޙްސާން އަޙްމަދު

14:30

✓

ނަޞީރު  ،ވައިލެޓް ވިލާ  /ގދ.ތިނަދޫ

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

ކޮމްޕެނީ

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:10

✓

9:20

✓

އަޙްމަދު ސަރާހް ،ގުލޭސީމް  /ތ.
ތިމަރަފުށި
އުމައިމާ ވަޙިދު /

މއ .އަބާރަނާ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

459/Cv-C/2021

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ދިލްކަސްގ ެ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

891/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ނަފީސާ މޫސާ  /ހއ.ހޯރަފުށި ،

އަޙްމަދު ޞަބީޙް  /ފ.ބިލަތްދޫ  ،މޫނިމާގެ

9:00

✓

ބޭނުމަށް

1

3193/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

4

2100/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

5

23/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

6

3253/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

7

1009/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

8

333/Cv-C/2021

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

9

1480/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

10

10/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

11

3273/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

12

2442/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޙަސަން ،ދަފްތަރު
ނަންބަރު 4849
މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފާޠިމަތު ސަޢީދާ  ،ގ.ރަވި  /މާލެ
އެމް.ވީ .ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،އަމާޒް  /އދ.

ޢަބްދުލްމަންނާން  /ދިލްބަހާރުގެ ،

ދަނގެތި

ތ.ތިމަރަފުށި

ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

މޯ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (ދައުލަތް)

ލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ފަހީމް ޖާދުވީގެ  /ސ.ހިތަދޫ

ޕިންކް ރެންޓަލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

މުޙައްމަދު ޙަސަން ،އެވަރބްލޫ  /ހދ.

ލިމިޓެޑް

ހިރިމަރަދ ޫ

ޢަބްދުﷲ ވާޙިދު ،މއ .ފީރުމުރަނގަގެ /

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް  /ތ.ތިމަރަފުށި ،

މާލެ

ފިނިފެންމާގ ެ

ގްލޯބް އެއަރ ކާގޯ ސިސްޓަމް

އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

9:30

✓

9:40

✓

10:00

✓

10:20

✓

10:30

✓

10:40

✓

11:00

✓

11:40

✓

11:50

✓

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 3
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ބޭނުމަށް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

އަހްމަދު ޝަފީޤް ،މއ .އަތަރުމާގެއާގެ /

މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ،ބ .މާޅޮސް /

މާލެ

ފެންފިޔާޒުގެ

ސާބިތު ދަރަނި

އަޙްމަދު އިޝާން ،ގ .ސެންޓުގެ  /މާލެ

އިބްރާހިމް ސަމީން ،ރ .މަޑުއްވަރި /

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސާބިތުދަރަނ ި

1

2695/Cv-C/2021

2

3743/Cv-C/2019

3

2775/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

4

4226/Cv-C/2019

ޙުކުމްތަންފީޛު

5

2783/Cv-C/2021

ޙުކުމްތަންފީޛު

މުޙައްމަދު އަޠާ މ .ޔާގޫތުގެ  /މާލެ

6

1300/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

އަޙްމަދު މޫސާ  ،ފަޒާ  /ހއ .ތަކަންދ ޫ

7

3182/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ޓްރެންކުއިލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

8

146/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ޝީޝާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9

3258/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

އަޙުމަދު މުރުޝާން

ޝަފީޢުﷲ ރަޝާދު

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް

މުޙައްމަދު ޝިމްހާދު ،ހ،ބްލޫމީޑް  /މާލެ

10

2625/Cv-C/2021

ޙުކުމް ތަންފީޛު

11

2477/Cv-C/2021

ދެތަނޑިމާގެ
މުސްޠަފާ ޙަސަން

މއ .ސްނޯލައިޓް /

މާލެ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް

އަހްމަދު ފިރާޝް ޢަބްދުއްލަޠީފް ،މ.

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހެލެބެލިގެ  /މާލެ

9:45

a

10:00

a

10:15

a

10:30

a

1ސްކިޕްޖެކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް އިބްރާހީމް 2ސަދޫޤް ދަފްތަރު

10:45

a

ނަންބަރު ރސ 2031

ލިމިޓެޑް
ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޙުސައިން ދާޢޫދު ،ތ .ކިނބިދޫ /
ޖަނަވަރީގ ެ

ބޭންކް(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް()A064671( -C
)0528/2010

ޙުކުމަތަންފީޛް

ކާސްޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް

()C-0528/2010

 -ފާޠިމަތު ނިޡާމް،

11:15

a

11:45

a

12:00

a

13:15

a

ގ.މޫންލައިޓްގެ  /މާލެ ()A045083

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް
ބޭންކް(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މއ .ކެރީނާ  /މާލެ

11:00

a

.1ފާޠިމަތު ނިޡާމް ،ގ.މޫންލައިޓްގެ
 /މާލެ

.2

އަޙްމަދު ޝިމްހާދު ،ލީބިޔާ  /ބ.އޭދަފުށި

13:30

a

12

2550/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

ހަވްލަތު ޔޫސުފް ،ކ.ތުލުސްދޫ /

މުޙައްމަދު ޝާހް ޙަސަން ،ސ.ހިތަދޫ /

ފަސްމުރަވި

ޅަރީތިގެ 9468360

13:45

a

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 4
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް

4

3429/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

5

2058/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ބިއުރޯ މޯލްޑިވްސް

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިސްމާޢީލް ރަފީޢު ،ވިކްޓަރީހައުސް /

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

ލ.މާވަށް

ލިމިޓެޑް
.1މުޙައްމަދު ރިޔާޟް ،ޏ.ފޯއްމުލައް

6

2316/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ޕވޓ .ލޓޑ

7

1403/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފުނާޑު  .ލަކަނޫގެ

9:30
9:45
/

.2މަޒުހަބު ޤައްޔޫމް،

10:00

ގއ.ގެމަނަފުށި  /ރުއްކުރ ި
ވިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:15

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

3

2696/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

އިސްމާޢީލް ޝަރީފް މ .ކަފުރުތޮޅިމާގ ެ

ޕްރިމިއަމް އެސްޓޭޓް ބިލްޑަރސް

9:15

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

2

2315/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ .ލޓޑ

އަހްމަދު ޒަމީރު ،މ.ރަން އައްސޭރި  /މާލެ

9:05

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ލޓޑ

 /ބޮޑުކާށިގެ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ،ރ .އިނގުރައިދޫ

9:00

ބޭނުމަށް

1

3049/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

.އަޙްމަދު ސައިފް ޒާހީ ހ A307792
ޢާއިޝަތު

 A058579އޮށްކަފަގެ

8

2676/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

9

2195/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

10

2237/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ޢަބްދުއްރަޝީދު ،ށ.ފީވަށް  /ލުނބޯމާގެ

11

3259/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ޓިމްބަރ ހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12

3045/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

13

2308/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

14

1511/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

15

1406/Cv-C/2021

ސައުސަން ޒާހީ ހ .އޮށްކަފަގެ
އިބްރާހިމް ޝަރީފް އަޙްމަދު ރަބާތު  /ޏ.
ފުވައްމުލައް

ދަރަމްވީރު ކާރޕެންތްރީ ޓްރޭޑް އެންޑް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

އާދަމް އާޤީލް ރަޝީދު ގ .ޕިންކް މ.
ހިޔާފިނިގެ

އިސްމާޢިލް ވަޙީދު ،މއ .ބިންމާވިލާ  /މާލެ
ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ސަން ސްޕޯރޓިންގ ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް /
ޕާމް ބީޗް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ

އަޙްމަދު ނަޢީމް ،މ .ރުކުހިޔާ  /މާލެ

ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން) ސުޕަރ ގްރޫޕް ޕވޓ .ލޓޑ

10:30

10:45
11:00

11:15

11:30

11:45

 .1ކާޓިއުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .2އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ،ގ .ޗާންދަނީމާގެ
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ (މާލެ

 /މާލެ

ބްރާންޗް)

 .3ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް ވަޙީދު ،މ.ނަޔާ /

12:00

މާލެ
 .4އާމިނަތު ޝަފީޢު ،ހ .އަވިދޭގެ  /މާލެ
 .5މަރްޔަމް ފާއިޒް ،ގ .ޗަމަން  /މާލެ

ސާބިތު ދަރަނި

ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް ،ވައިލެޓްމާގެ /
ހދ.ނޭކުރަންދ ޫ

ޢަބްދުﷲ ހިލްމީ ،ގަނޑުވަރު  /ސ.ހިތަދޫ

13:00

a

16

2902/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

17

2688/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

18

3455/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

19

2684/Cv-C/2021

ސާބިތު ދަރަނި

ރެފްކޫލް ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޒަމީލް ،މއ.ސީނުމާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ގ.ފުންފަޅު ހ.

ޙަސަން ފަހުދް ލަވްނެސްޓް ރ .އަލިފުށި

ހުޅުގަލި މާލެ A153867

A147015

13:15

a

13:30

 .1އެމް.ވީކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް  .(C-28/87) 2އިބްރާހީމް
ޝަފީޤް ،ހ .ޝަފީގުގެ  /މާލެ.3 ،
ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ހ .އާގެ  /މާލެ
ލަކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް  /ހ .އުނިމާފެހި -C
0641/2019

13:45

ފާތިމަތު ފަރީދު ،މާފަންނުއާގެ  /މާލެ
މުޙައްމަދު ސުނާހް ،ސަބަރު  /ތ.
ތިމަރަފުށި A151418

14:00

a

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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

()A061511

ދަރަނބޫދޫ ()A129947

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

( 11236ފެހިތަރި) /ހުޅުމާލެ

9:00

ބޭނުމަށް

1

203/CvC-HD/2021

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

ޢަބްދުލްޖަލީލު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ،ހުޅުމާލެ

ޒައިދު މަޙްމޫދު ،އަލިވާގެ  /ފ.

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

✓

ސެކްޝަނ ް
BHD-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުނ ް
#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

މައްސަލަ

ޢަލީ ސަލީމް ،މ .ފިލާވިޔާ  /މާލެ

ރސ  / 1464މާލެ

15:30

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

އުބައިދުﷲ މުޢާޛު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

މައްސަލަ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

 175/CvC-HD/2021އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ރަސްމާދޫ

ލިމިޓެޑް

12:00

✓

✓

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

143/CvC-HD/2021

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ޢާއިޝަތު ޖަލީމާ ،ހެޕީނެސްޓް  /ރ.

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް

ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސް
ޓޭ
ޓަ
ސް

