ސިވިލް ކޯޓު

މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލު
( 27ޖަނަވަރީ )2021
ސެކްޝަނ ް
B1-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

1873/Cv-C/2020

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

653/Cv-C/2020

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

3417/Cv-C/2020

ގދ.ތިނަދޫ

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ޙާމިދު އިބްރާހީމް ހ .މޫންލައިޓްވެލީ

ހައިބްރައިޑް ހޯމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:15



މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

މުޙައްމަދު ރަޝާދު އާދަމް  ،މ.އާޒަމާން

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަލީ މއ.ހަނީސަކްލްސް

9:20



މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާދު ޚިލާފު
އުފެދުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  7915000ޢަލީ ޙަމީދު ،އިރުމަތީގެ  /ސ.ހުޅުދޫ

ޙަސަން ރަޝީދު މއ.ގުދަނުގެ
މއ.އުޑުވިލާގެ

9:30



ޙުސައިން ޢަދީލް ހ .ދާޔާގެ  ،އަޙުމަދު
ވިކްރަމް ޙުސައިން މއ.އުއިވަށާގެ ،މަޛްނީ
މަޙްމޫދު މ.ވާ ރޑް ޑްރީމް

9:45



ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

2053/Cv-C/2020

މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަމްޖަދު މުޙައްމަދު ،ބްލޫހެވަންއާގެ /

9:00



ބޭނުމަށ ް

1

1951/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

6

7

3307/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓްކާޑާއި ބެހޭ

3298/Cv-C/2020

8

3403/Cv-C/2020

9

3375/Cv-C/2020

10

3369/Cv-C/2020

11

3133/Cv-C/2020

12

3410/Cv-C/2020

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު މިއުޒަމް މުރިގު /ސ.ފޭދޫ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ތުނޑި.ލެގޫނާ/ލ .ގަން ،
ހުޅުމާލެ ނަންބަރު 11393

މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްހިމެނޭ ޝިފާން އަޙުމަދު ހ.މިސްޓީލޮޖް
އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

މ.ސެމީޑީލް

ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިން

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލިލަކްހައުސް/ހއ.ހޯރަފުށި ،ޢަލީ ޢާމިރު

މައްސަލަ

10:40



ފައިޞަލް އިބްރާހީމް ،ނައިޓްހައުސް /
ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރ .އަލިފުށި ،އަޙުމަދު ޝާހިދު ރެޑްހައުސް

މައްސަލަ
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ

10:30



ބާރަށުގެ/ބ.ތުޅާދޫ

ހަޔަރޕާޗޭސް /

އެއްބަސްވުމާއިމެދުޚިލާފު

10:15



ޢަލީ އަޙްސަން

މައްސަލަ
ފައިނޭންސް ލީސިން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

10:00



11:00



 /ލ.ފޮނަދޫ
ޙުސައިން ރިޠާޟު ސަމީނާމަންޒިލް/ހއ.
އިހހަވަންދޫ

ޢަލީ

ނިޝާން މ .މުލިވިލާ

11:15



ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިން

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢަބްދުލްޢަލީމް ފެހިފަރުދާގެ  /ތ.ވިލިފުށި

11:30



މައްސަލަ
13

ކްރެޑިޓްކާޑާއި ބެހޭ
3298/Cv-C/2020

މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ތުނޑި.ލެގޫނާ/ލ .ގަން ،
ހުޅުމާލެ ނަންބަރު 11393

11:30



ދަރަވަންދޫ ފިއުލް ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
ޙަސަން ރިފާޢު  /މުނިކް  ،ބ .ކަމަދޫ
ފާތިމަތު އާގިސާ  /މުނިކް  ،ބ.
14

3123/Cv-C/2020

15

3407/Cv-C/2020

16

3381/Cv-C/2020

17

3346/Cv-C/2020

18

1091/Cv-C/2020

19

2831/Cv-C/2020

މަޢުރޫފް މުޙައްމަދު /

ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

ކަމަދޫ

ލިމިޓެޑް

މުސާފިރު  ،ބ .ދަރަވަންދޫ

އަޙްމަދު

11:45



ޝާކިރު  /ހަރު ،ހއ .ވަށަފަރު
އަޙްމަދު އަޖުވަދު  /ވައިޓްސިގްނަލް ،

މަސައްކަތާއިމުދަލާއިޚިދުމަތ ު

ހއ .ވަށަފަރު

ގެއަގުހޯދުމުގެމައްސަލ ަ
ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިން

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ
ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިން

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ
ހަޔަރޕާޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިން

އަޙުމަދު ޝަމީޒު ކެއުޅުނު  /ސ.ހިތަދޫ،
ޢަބްދުﷲ މާޖިދު މޫންލައިޓް /ސ.މަރަދޫ
އިސްމާޢީލް އަޟުހަދު ޢަލީ
އަސަރީގ ެ /ގއ.ކޮލަމާފުށި

13:00

13:15





ކިނާން ނަޞީރު ހ .ކޮއިލް
އެލިއާ އިންވެސްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑ ް

13:30



މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ
މައްސަލަ

ވޯކާރސް ސީ.އެމް.އެލް .އިންޓަރނޭޝަނަލް
ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ .ވޭލްޝާކް

ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް)

7480633

ހަޔަރ ޕާރޗޭސް /
ފައިނޭންސް ލީސިންގ
މައްސަލަ

13:30



 -1އިބްރާހީމް ޝާހިރް ،ތ .ބުރުނީ /
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)C-270/2001:

ގުލްހަޒާރުގެ (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު
)A085703
 -2ޙަސަން ސަމާޙް ،މއ .ޒާހިދާމަންޒިލް
 /މާލެ (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )A336648

13:40



މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
20

3352/Cv-C/2020

ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ

މުހައްމަދު ޔޫސުފު ގ .ރެހެންދި

މުހައްމަދު މަޖީދު

ހއ .ދިއްދޫ/ގުލްފާމުގެ

13:45



މައްސަލަ
ސެކްޝަނ ް
B1-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

6

83/Cv-C/2021

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އިބްރާހީމް ޢަލީ ދަފްތަރު .ނަންބަރު
 / 1108މާލެ
އިބްރާހީމް ސައްމާހު ގްރީންގެ  /ރ.
އަލިފުށި

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

115/Cv-C/2021

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

ސ .ހިތަދޫ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

45/Cv-C/2021

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް

ޕޭން ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ހަނީފް

އަނބުގަސްދޮށުގެ /

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

47/Cv-C/2021

މައްސަލަ

މ .އަރޫދާގެ  /މާލެ

ބެރިންމަދޫ ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9:20



9:30



9:40



9:50



ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ޑީބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ހުޝާމް ވީސަންގެ  /ބ .ކަމަދޫ

10:00



މައްސަލަ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޚްތަރު ރަޝާދު ދޮންވެލި  /ތ .ވިލުފުށި

10:10



ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

3285/Cv-C/2020

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ވައިޓް ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބޭނުމަށ ް

1

3552/Cv-C/2020

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

ސެކްޝަނ ް
B1-CR 3
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

116/Cv-C/2021

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

106/Cv-C/2021

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

171/Cv-C/2021

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ލިންޓެލް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑް

ބެލެނިވެރިކަމުގެ

މެނޭޖްމަންޓް ސާރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

އާދަމް ނިޒްވީން މއ .ސީނުމާ  /މާލެ

10:20



އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް
ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އިދާރީ
ޠަބީއަތުގެ ދައުވ ާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ
ދައުވ ާ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުން

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިންޓްރޭޝަން
މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 10:30
އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް
މަޢުރޫފް ސަލީމް ވ .ބަސްމަލަ  /މާލެ

އޮނިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢަބްދުލްޙަކީމް އިސްމާޢީލް ފާލަންދޮށުގެ /
ތ.ވިލުފުށި

11:00

11:30







ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

200/Cv-C/2021

އުފެދުމުގެ މައްސަލަ

ވިލިނގިލި

ބޭނުމަށ ް

1

100/Cv-C/2021

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދު ވ .ފާރމްސް /

އަޙްމަދު މ .ހަތިކޮޅު  /މާލެ

10:00



އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

0150/CV-C/2021

ކޯނަރ  /މާލެ (ދރކ ނަންބަރު
)A045622
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ

 .2މަރްޔަމް މޫސާ

މއ މަލަކާ  /މާލެ

(ދރކ ނަންބަރު )A069009
 .3ފާޠިމަތު އަޙްމަދުދީދީ

9:30



މއ.

ޒުލްފިޤާރު  /މާލެ (ދރކ ނަންބަރު
)A03310821828
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީ

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

މާލެ (ދރކ ނަންބަރު )A011414

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ގ .ވޭލާވިލާ /

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)C-197/2008 :

ޙާމިދު ރަޝީދު

ގ .ޓައިނީވޭވްސް /

މާލެ (ދރކ ނަންބަރު )A010806

9:50



ޓެގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ސަޕްލައި
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ
ނަންބަރު)C-0640/2012 :

10:10



ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

0132/CV-C/2021

 .1އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ޢަލީ

މއ .ހަނީ

ބޭނުމަށ ް

1

1676/Cv-C/2020

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

އަލްމަރުޙޫމް އަލީ ވަހީދު ގެ ވާރިޘުން 1.
.މަރްޔަމް ޝިޒްލީން ކ .މާލެ  /ގ 2.
އަލިމަސްގެއިރުމަތީބައި (ދރކ ނަންބަރު
)A001746
.ޢާއިޝަތު ޒިފްލީން ކ .މާލެ  /ގ 3.
އަލިމަސްގެއިރުމަތީބައި (ދރކ ނަންބަރު
)A001747
4

215/Cv-C/2021

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

 .މަހީލު އަލީ ޖަލީލް ކ .މާލެ  /ހ 4.

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

) A123162ދރކ ނަންބަރު( ނަވާގަން

)C-107/2006

 .ޡުރައްޔާ އާދަމް ކ .މާލެ  /ގ 5.
އަލިމަސްގެއިރުމަތީބައި (ދރކ ނަންބަރު
)A040107
.ޙުސައިން ވަހީދު ކ .މާލެ  /ގ 6.
އަލިމަސްގެއިރުމަތީބައި (ދރކ ނަންބަރު
)A075913
 /މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ޅ .ކުރެންދ ޫ 7.
) A092554ދރކ ނަންބަރު( ފޭރުމާގ ެ

10:20



 .1ޖީޓީއެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :
)249/2004
5

228/Cv-C/2021

6

1754/Cv-C/2020

7

223/Cv-C/2021

8

0184/Cv-C/2021

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ރަޖިސްޓްރީ

މައްސަލަ

ނަންބަރު)FC-0014/2015 :

 .2ޢަލީ ހާޝިމް މާލެ  /މ .ވެރާ
(ދރކ ނަންބަރު )A041278

10:50



 .3މުޙައްމަދު ހާޝިމް މާލެ  /މ .ވެރާ
(ދރކ ނަންބަރު )A049466
.4

އަޙްމަދު ޖަލީލު މޫސާ މާލެ  /މ.

ދޯޅަބުގެ (ދރކ ނަންބަރު )A100878

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
)C-22/1982

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)C-58/2001 :

 .1ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ގެ ވާރިޘުން
 .2މިރުޒާން ޢަބްދުﷲ

ވިލާޑީލައިޓް /

ގދ .ތިނަދޫ (ދރކ ނަންބަރު

11:10



)A306173
ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:20



(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)C-283/2007 :
އއ .ރަސްދޫ /

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،11

އަޙްމަދު ޢަރީފު

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ގުލްދަސްތާގެ (ދރކ ނަންބަރު

)C-22/1982

)A279124

11:35

ސެކްޝަނ ް
B2-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

5

2350/Cv-C/2019

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

4

962/Cv-C/2020

އަޑުއެހުމަކަށ ް

3

221/Cv-C/2020

މައްސަލަ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

2

412/Cv-C/2020

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ހަމްދާނަ ޖައުފަރު ،ހ.ދަކަމާ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:00

ބޭނުމަށް

1

2868/Cv-C/2019

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު

އެންސްފަޔަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި



އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ

ޙަސަން ރަޝީދު މއ .ގުދަނުގެ

އިސްމާޢީލް ރިޟާ ހ .މާރަމް

10:30



މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

ޢަބްދުލް ޙަމީދު ޢަލީ ،ބަހާރުގެ/
އަދ.ހަންޏާމީދޫ

ޙަފްސާ ،ގ.ފައިވްޑައިމަންޑް/މާލެ

11:30



އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ޙަފްސާ ،ގ.ފައިވްޑައިމަންޑް/މާލެ

ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީ ،ބަހާރުގެ/އދ.ހަންޏާމީދޫ

11:30



މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

 .1ޒިއާމީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢަބްދުލްޙަމީދު ސަޢީދު ޕެރިސް  /ރ .މަޑުއްވަރ ީ
 .2އަޙްމަދު އަމީލް ހ .ގްރޭޝިއާ  /މާލެ

12:30



ސެކްޝަނ ް
B2-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

ބޭނުމަށް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
1

2236/Cv-C/2019

2

200/Cv-C/2020

3

4401/Cv-C/2019

4

2254/Cv-C/2019

5

2793/Cv-C/2020

6

3302/Cv-C/2019

7

178/Cv-C/2021

8

3437/Cv-C/2019

ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ނާޒިމް ރަޝާދު

ވީ.އައި .ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގ .މުގޫ  /މާލެ،

12:00



އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ޓެޕްޑްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް އެލިކްމިސް

12:00



އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ފިއުލް އެކުސްޕުރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލއިމިންޓެޓޑްަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 12:00



އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ
މައްސަލަ
ކުންފުނި އުވާލުމުގެ
މައްސަލަ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

މއ .ޝާކީޝާރކް

އިބްރާހީމް ޝާކިރު
 /މާލެ،

ނެސްޓްމީޑް  /ސ.

އަޙްމަދު އަޒްމީލް
ހުޅުދޫ

އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަ

މެރިން އިކުއިޕްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ( މާލެ

ލޓޑ ހ .ތުނިޔަ

ބްރާންޗް) ހ .ޒޮނޭރިޔާ ހ .ސަންލީޓް
ސޯސަންގެ  /ލ.

ޙަސަން ޝަރީފް
މާބައިދޫ
 -1ޢަބްދުލްވާހިދު

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު

ބީޗް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މއ .ސޭބޫ /

 -3ޢަބްދުއްރަޝީދު

ސޭބޫ  /މާލެ،

12:00



12:00



12:00



މއ .ސޭބޫ  /މާލެ،

 -2ޢަބްދުއްސައްތާރު
މާލެ،

އިބްރާހީމް ސިޔާރު

ރީތިމާގެ  /މާލެ

12:00



މއ.

 -4އާމިނަތު މާޖިދާ

މއ .ސޭބޫ  /މާލެ،

އެންސަފާޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

13:00



ސެކްޝަނ ް
B3-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

5

3125/Cv-C/2020

6

2346/Cv-C/2019

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

4

2747/Cv-C/2020

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

3

1878/Cv-C/2020

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

3339/Cv-C/2019

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު
ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ

ގެވެހި ޓިމްބަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލީ ހަވާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް
ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:00



މައްސަލަ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

މައްސަލަ

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

އެއްބަސްވުމާއި މެދު
ޚިލާފުއުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

މުޙައްމަދު ނަޢީމް މ.ލޯކުރި  /މާލެ

މައްސަލަ

އާމިނަތު ނާސިރާ
ފުވައްމުލައް

ފުނާޑު ،އުފާ  /ޏ.

އުމަރު ޢަބްދުﷲ ފުނާޑު،

11:00



އުފާ  /ޏ .ފުވައްމުލައް
އަންވަރު ސާދާތު މޯރަމް އާބާދު.
އުއްތަރްޕްރަދޭޝް ،މުމްބާއީ

11:30



ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ސިތުރާ  /ށ .ކޮމަންޑޫ ޢަބްދުﷲ ނާފިޢު ފަރީދީހިޔާ  /ރ .ވާދޫ

12:00



މައްސަލަ
ގ .ހިޔާދޮށުގެ އެވެކިޔާ
ގޯތީގެ ބިން ބައިކުރުމަށ ް

ފާޠިމަތު ޝާފިޢާ ގ .ހިޔާދޮށުގެ  /މާލެ

ބިމާއި އިމަރާތް ކުއްޔަށް

އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހުޅުމާލެ.މަންހާ

ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

 /މާލެ

ތަލްޢަތު ސަޢީދު ކެނެރީވިލާ  /ގދ.ވާދޫ

13:00



13:30



ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

2081/Cv-C/2020

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޙިލަފު
7

1123/Cv-C/2020

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

މުޙައްމަދު ޙަބީބު ސ .ހިތަދޫ  /ގޮޔާވިލާ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރ ާ

14:00



މައްސަލަ
ސެކްޝަނ ް
B3-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބަދަލުހޯދުމަށް

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

3

320/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ
މައްސަލަ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

2133/Cv-C/2020

9:00

މާލެ
ގަމަ އައިލެންޑް ފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

73/Cv-C/2021

ހަޖުރުކުރުނ ް

ޢަލީ ސަލީމް މޫސާ މ .ޖެސްމީންވިލާ /

ބޭނުމަށ ް

1

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

ފާޠިމަތު ސަޖްނާ ގ.ސޭލިއަންޓް
މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ހިކިފިނިފެންމާގެ /
އއ.ތޮއްޑޫ

11:00

11:00





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

2086/Cv-C/2020

2

1900/Cv-C/2020

3

2052/Cv-C/2020

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުނ ް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުނ ް
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުން

ގްރީން ޕާތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ޖީ.ސީ .އައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެމުޑްމްތާޒު ޢަބްދުލް ރަޝީދު ،ސައްކެޔޮގެ  /ބ .އޭދަފުށި

9:00



9:30



އިބްރާހީމް ނަޝީދު ،ގ .ނާޝިދުވިލާ /
އަޙްމަދު މާލިކު ،ގ .ނާޝިދުވިލާ  /މާލެ

ޢާއިޝަތު ޝާއިރާ ޙަސަން ،ގ.

10:00



ނާޝިދުވިލާ

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

ދައުވ ާ

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ

ށ.ކޮމަންޑޫ

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ދައުލަތް)

10:30

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް

މޫސާ އަބްދުލްކަރީމް ،ޝާހީން /

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

1285/Cv-C/2020

ބާވަތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި



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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

އިންޓަރ އައިލެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1

2364/Cv-C/2019

ޙުކުމްތަންފީޛު

2

3022/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

ގެވެހި ޓިމްބަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

3

2226/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނ ި

ޢަބްދުލްމަތީން ޢަލީ ،ބިންގާ  /އދ.މާމިގިލި

4

3293/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

5

919/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

6

3551/Cv-C/2020

ހުކުމްތަންފީޛް

7

2330/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

8

3264Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

9

2967/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

10

2947/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

11

2903/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

12

2778/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު ފައިސަލް ،ގ.ރެންޑަވޫޒް  /މާލެ
ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު  /ދަފްތަރު
ނަންބަރު  1235ހުޅުމާލެ ފްލެޓް -3-07
62
އެޗް.އެމް .އެޗް އައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ -C
)936/2007
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

މަޙްމޫދު ނިޔާޒު  /ތ .ވިލުފުށި  ،ހިޔަލީގެ
އަލްކޯވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

9:00
9:15



9:45



އިބްރާހީމް ޢާޞިމް  /ސާމު  ،ހދ.
ނޭކުރަންދޫ އިބްރާހީމް ޢަރީފް  /އިއާޒް ،

10:00



ހދ .ނޭކުރަންދ ޫ
އަޙްމަދު ޢަލީ ،ފޭރުމާގެ  /ގދ.ތިނަދޫ
އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ހ .ސީސައިޑް  /މާލެ

ޔޯމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ )C-0269/2005
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ (މަޝެއަލް
އިންވެސްޓްމަންޓް)  /މ.ބިންއުނިމާގެ

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ

މުޙައްމަދު ނަޘީމް  /ނިވްސްޓަރ ،

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ

ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސް ކޮމްޕެނީ

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް  /ނ.ވެލިދޫ ،

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އުރަހަ

ދައުލަތް  /އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ޢިމްރާން ޞާލިޙް  /ސ .ހިތަދޫ  ،ފެހިވިލާގެ

އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ޢަބްދުއް ރަޙްމާން ޢަބްދުއްޝަކޫރު ހާރޓް

ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު -C

 /ރ.އުނގޫފާރު (އައިޑީކާޑް ނަންބަރު

)270/2001

)A102774

10:15



10:15

10:30



10:45



11:00



11:15



11:30



11:45



13

587/Cv-C/2020

ސާބިތުދަރަނ ި

ޕަބްލިކް ސަރްވިސް މީޑިއާ

ސެވެން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12:00



14

3660/Cv-C/2019

ޙުކުމްތަންފީޒު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޔޫސުފް ޙިޖާޒް ،މަތަރެސްމާގެ  /ކ.ކާށިދޫ

13:15



15

2939/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ

13:30



16

2915/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޒު

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

17

4459/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނ ި

އެސް.އާރު.އެލް ކަނުހުރާ ލިމިޓެޑް

ޒިންކް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

ލޯމާ މާމިގިލި ރިޒޯޓް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް
މުޙައްމަދު ޒުހައިރު  /ގއ.ވިލިނގިލި ،
ލަކީ މަހަމޫދު އިބްރާހީމް  /ދަފްތަރު

13:45

ނަންބަރު 1690
އެލެގެންޓް ހައިޑަވޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

14:00

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

5

175/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

އޭސް ޓްރެވަލްސް މޯލްޑިސް ޕްރައިވެޓް

މުޙައްމަދު ރާފިޢު އަޙްމަދު ސ .ހިތަދޫ /

ލިމިޓެޑް

ހަނީވިލާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް
ކޮންޓްރެކްޓިކްގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ޑައިނަމިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް
ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

4

2549/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރެނެކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

3

2546/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

މާލެ

މެދުވަރު  /ސ .ހިތަދޫ

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

2543/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ،މއ .ތިމަރަފުށީގެ /

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،އަމްފާ ބީޗްރޯޑް

9:00



9:30



10:00



މަރްޔަމް އަޙްމަދު ސީސައިޑް ޅ .ނައިފަރ ު

10:30



މުޙައްމަދު ޝިހާމް ގ .ޑްރާމާ ޝެލްޓަރ 2

11:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

40/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

ޑެނިކޮން ކޮންޓްރަކްޝަން އެންޑް

މުޙައްމަދު ޝިހާމް ،ގ .ޑްރާމާޒްޝެލްޓަރ

ޓްރޭޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 /މާލެ

6

404/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

7

1193/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

އަޙްމަދު ނާޡިމް ،މ .މޫމިޔާގެ

8

2553/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9

2557/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10

383/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުނ ް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 /މާލެ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ،ހިލަގެ  /ޏ.
ފުވައްމުލައް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ފިޔަރައްމާގެ ލ.
މާވަށް
މުޙައްމަދު މޫސާ ،އަނބުގަސްދޮށުގެ /
ލ.ހިތަދޫ

11:00



11:30



13:00



13:30



 -1ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް  -2އައިލެންޑް އެކްސްޕަރޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -3ޙުސައިން މަނިކު
ދޮންމަނިކު ،ގ .ފަނަސް  /މާލެ -4
މަރްޔަމް ޙަސަން މަނިކު ،ގ .ފަނަސް/
މާލެ

14:00



 -5އަނޮން ސޮންގޕަންޔާ،

ޖަރމަނީ ހ .މީރުބަހުރުގެ

 -6މުޙައްމަދު

ފަޔާޟް ،މ .ނަންނާރިގެ  /މާލެ

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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

އިންޑިއާ

ބޭނުމަށ ް

1

2873/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ޑރ .އަލަކާ ސިންގް ،ނިއުދިއްލީ /

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ،މއ .ރާރޮހިގެ  /މާލެ

9:45

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް

 -1ޙުސައިން ޝާހިދު ،ހ.އަލިނަރުވިލާ /

2

2877/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

3

2881/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

4

3343/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

5

2889/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ޢަލީ ނަޝީދު ،ހދ.މަކުނުދޫ  /އެންދެރިމާގ ެ އިބްރާހިމް ޚަލީލް ،ފ.ނިލަންދޫ  /އަޒުމް

6

2893/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

7

2897/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

8

2901/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

9

2905/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ  -2އަމްޖަދު ޢަލީ ،މ.އޮޕިންގްސަން

10:00

 /މާލެ
-1ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ،ލ.ގަން /
ވައިޓްޕްލަސް  -2މުޙައްމަދު ރިޝްފާން،

10:30

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

-3އަޙްމަދު އީވާން

އިސްމާޢީލް  /މ .ސީޑް

 -4އާމިނަތު

ލީލާ  /ގ .ވެނީޒިޔާ

10:15

-5

މުޙައްމަދު އައިމަން އިސްމާޢީލް  /މ .ސީޑް

ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ،އދ .މަހިބަދޫ /
އަސުރުމާގ ެ
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ،ގ .ދަލާސްޓް  /މާލެ

12:00

އަޙްމަދު ނަޒީރު ،ސ.ފޭދޫ  /ނައިޓްރޯސ ް

12:30

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް

ޢަބްދުލްޢަލީމް ޙުސައިން ،ފ.ނިލަންދޫ /

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލިވާގެ

ބްރަދާރސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

11:30

13:00

 -1އިބްރާހިމް ރާފިޢު ،ފ.މަގޫދޫ /
ޗާންދަނީވިލާ  -2މުޙައްމަދު ރަމީޒް،

13:30

ފ.މަގޫދޫ  /ޗާންދަނީވިލާ

ސެކްޝަނ ް
B5-CR 4
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް (ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

2

1395/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

1

1774/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ޑްރެސްކޯ ކްލަޗަރ

ޢަލީ ޞަބްރީ  ،ކުޅިތުޅާގެ  /ސ.ހުޅުދޫ

8:45

a

ސަން ކްރޮސް މޯލްޑިވްސް
އިންވެސްޓްމަންޓް (މުޙައްމަދު ޙާދީ ،ސ.

9:00

a

ހިތަދޫ  /ސަރިންދާގ ެ)
ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ސަވާދު ،ހ.ބުރަކިގެއާގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ،މއ .ބިއްލޫރިމާގެ /

ސާމިޔާ އިބްރާހީމް ،މއ .ބިއްލޫރިމާގެ /

މާލެ

މާލެ

5

3113/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްކޭވޯލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

6

2922/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  / 12731މާލެ  .2މުޙައްމަދު

3

4

3191/Cv-C/2020
2366/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި
ސާބިތު ދަރަނ ި

9:15

a

9:20

a

9:30

a

 .1ނިސްރީނާ މޫސާ ،ދަފްތަރު ނަމްބަރު
9:35

a

އިބްރާހީމް ،ޅ .ހިންނަވަރު  /ސަހާ
7

2137/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

އިބްރާޙީމް ޔޫސުފް ،މއ.ސެނެހިޔާ  /މާލެ

8

2186/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9

2299/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ .ލޓޑ

އިބްރާޙީމް ޞާލިޙު ޢަލީދީދީ،

9:45

ސެންޓަރޕޮއިންޓް  /ސ.ހިތަދޫ
މުޙައްމަދު ނަޒީމް ،މ .ކޮޅުފުށި /
ޒަހީރާމަންޒިލް
ޢަބްދުﷲ އެލެކްޒެންޑަރ ،މ.އެރޯވިލާ /
މާލެ

a

9:45

a

10:15

a

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

 .1މާރިޔަތު އަބޫބަކުރު ،ގއ .ގެމަނަފުށި
10

2162/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

11

2279/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ސިޔާހަތު  .2މުޙައްމަދު ނާޡިމް ،ހ.

10:30

a

ދިޔަދޫ  /މާލެ
އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެލީނާ އިންވެސްޓްމަންޓް  /ޢަލީ ނާފިޛު
ޏ .ފުވައްމުލައް،ދަޑިމަގު.ފަސްމީރު

10:40

a

10:45

a

11:00

a
a

ހަކަތަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްހ،

ގްރީން ބޮކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

މާވެލް

ލިމިޓެޑް

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ،ރ .އިނގުރައިދޫ

ލޓޑ

 /ބޮޑުކާށިގެ

ސާބިތު ދަރަނ ި

އިބްރާހިމް ޝަބާޢު ގ.މާވަސް  /މާލެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

11:15

15

2986/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޖާދުﷲ ނާޘިމް ،މ .މާކަރީ  /މާލެ

11:30

a

16

1493/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

މުޢައްމަރު އާދަމް ،ގ .ވަށަފަރު  /މާލެ

11:45

a

އަމިކަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:45

a

އިސްމާޢިލް ވަޙީދު ،މއ .ބިންމާވިލާ  /މާލެ

13:00

a

މުޙައްމަދު ޝާން ،ހ .ގާ ރޑެނިއާ  /މާލެ

13:20

a

13:45

a

14:00

a

12

13
14

17

2477/Cv-C/2020
3049/Cv-C/2020
2287/Cv-C/2020

2271/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި
ސާބިތު ދަރަނ ި

ސާބިތު ދަރަނ ި

18

2195/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

19

1658/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

20

2078/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

21

2333/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނ ި

މަރްޔަމް ނަވީޒާ ،އއ .ބޮޑުފުޅަދޫ /
އައްސޭރިހިޔ ާ
އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިބްރާހިމް ޝަރީފް އަޙްމަދު ރަބާތު  /ޏ.
ފުވައްމުލައް
ޢާއިޝަތު ޖޫދާ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ތދ.
 / 2085މާލެ
މުސްރިފް މުޙައްމަދު ،ހ.ގަސްދޮށުގެ  /މާލެ
ސޮފްޓް ޓަޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ،މ .ޒާވިޔާ  /މާލެ

އިބްރާހީމް ޙުނައިން އަޙްމަދު ،މ.ފާގަތި /
މާލެ
ޙަސަން ސަޢީދު ،ރ .އަލިފުށި  /ސިތުރ ާ

ސެކްޝަނ ް
BHD-CR 1
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަހު ހޯދުމަށް

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ



މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބިންމާގެ  /ދ.
ނިޔާޒު މުޙައްމަދު މއ .އަމީނީވިލާ  /މާލެ ކުޑަހުވަދޫ (ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް (ޖަވާބު،ބަޔާން،ހެކިލިސްޓް)

3

253/CvC-HD/2020

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

0158/2014

/މާލެ'

9:00

އަޑުއެހުމަކަށ ް

2

250/CvC-HD/2020

ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -Cޝަހީދާ އަލީ ،މއ .ނަސީމީހަނދުވަރު

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

1

221/CvC-HD/2020

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށ ް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

9:15



)11294
ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު
11395

ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ފާގަތި  /ހދ.
ކުޅުދުއްފުށި

(ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު

9:30



 / 11382މާލެ)

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

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް

އަޑުއެހުމަކަށ ް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށ ް

ބޭނުމަށ ް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ ު

ބާވަތ ް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ ް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތ ް

މައްސަލައޮތް ގަޑ ި

އެއްބަސްވުމާ މެދު ޚިލާފް
1

 153/CvC-HD/2020އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

މުރުޝިދާ ޢަލިމަނިކު ،މއ .ނައިޓްވިލާ /

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

މާލެ

ލިމިޓެޑް

12:00



މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

2

211/CvC-HD/2020

3

256/CvC-HD/2020

4

 204/CvC-HD/2020އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިސްމާޢީލް ޝަރީފް ،ޝާޒް  /ށ .ކޮމަންޑޫ

12:10



އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނަސްރުﷲ ފާއިޒް ،ދޫރެސް  /ށ .ފީވަށް

12:15



އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެއްބަސްވުމާ މެދު ޚިލާފް
ފާޠިމަތު ލީނާ ،ދޮންދުބުރިގެ  /ބ .ގޮއިދޫ

މައްސަލަ

5

113/CvC-HD/2020

6

08/CvC-HD/2021

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާބެހޭ މައްސަލަ

ފަތުޙުﷲ ތަޤިއްޔު ،ދޭލިޔާގެ  /ސ.
ހުޅުދޫ

މުޙައްމަދު ޙައްސާން،

އިރުމަތީގެ  /ދ .މީދޫ

ގޯތިގެދޮރުން މީހުންނާއު

ޙުސައިނ ނާޡިމް ،މ .އެއްތިގިލި  /ކ.

މުދާ ނެރުމުގެ މައްސަލަ

މާލެ

އާމިނަތު ޝާލިޔާ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު
ރސ  / 8705މާލެ

12:20



ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ،މާރސް  /ޅ.
ކުރެންދޫ

އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު،

12:25



މއ .ޒާހިދާމަންޒިލް /މ މާލެ
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ،މާރސް  /ޅ .ކުރެންދ ޫ

12:30



