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 9:00
ޝާދީވިލާ ، / މުޙައްމަދު ނާފިއު 

މަހުބަދޫ.އދ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 
ކޮމްޕެނީ

ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ 
މައްސަލަ

2625/Cv-C/2020 1

 9:15
ވޯރކާސް 

ސޯއެމްއެލްއިންޓަރނޭޝަނަލްޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް )ދިވެހި ދައުލަތް 
(ސާރވިސް

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދަރީޠަބީޢަތުގެ 

ދައުވާ
3136/Cv-C/2020 2

 9:30
އަޙުމަދު ނާޒިމު  ހުޅުމާލެ ފްލެޓް، އަލީ 

ސައިލާ. ނާހިދު   މ
ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

/ ހަޔަރޕާޗޭސް 
ފައިނޭންސް ލީސިން 

މައްސަލަ
3015/Cv-C/2020 3

 9:45
ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ޝީޝާވެހި.ލިމިޓެޑް ހ
ރޑްން، ހުޅުމާލެ  އަޙުމަދު ނާޡިމް ލަކްސްގާ

G02-83ފްލެޓް 

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
3414/Cv-C/2020 4

 10:00 ތިލިންފަރު. އަޚްތަރު ޙަސަން މއ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ 

މައްސަލަ 3358/Cv-C/2020 5

މައްސަލައޮތް ގަޑި

މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލު
(2021 ޖަނަވަރީ 28)

  ސިވިލް ކޯޓު

ް      ސެކްޝަނ
B1-CR 1    

#ު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްދަޢުވާކުރާ ފަރާތްބާވަތްޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ

ތާވަލުކުރި ބޭނުން



 10:15
. ސެންޓިކަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މ

ފުސްތުޅާގެ
އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

1817/Cv-C/2020 6

 10:30 މަލާޒް.އިބްރާހީމް ޝައްފާން ޝަމްޢޫން މއ ހުދުކޮކާ.ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝާހިދު މުޙައްމަދު ގ

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
3393/Cv-C/2020 7

 11:30
އިންޓަރ މެރިން ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް 

މިފްލިން.ލިމިޓެޑް  މ
/ ހިމެންދޫ .. ޙަސަން ޒަރީރު  އއ

މަންޒަރުގެ

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ 
ފައިސާހޯދުމުގެ މައްސަލަ

1103/Cv-C/2020 8

 11:45 ޝެލްބީންސްޕްރައިވެޓް  ލިމިޓެޑް ފީނޯޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑް
މަސައްކަތާއި  މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެއަގުހޯދުމަށް އެދި 
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

3142/Cv-C/2020 9

 13:00 އޯޕަލް. ޓީ ހައްޖު ޢުމްރާ ގްރޫޕް ހ.ބީ.އެސް
/ އާމިނަތު ޢަބްދުލްމަޖީދު ހެޕީނައިޓް 

ހިތަދޫ.ސ

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން 
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ނަގައިދިނުން
1254/Cv-C/2020 10

 13:15
ހަނީސަކްލް   . މއ/ މުހައްމަދު އިޝާއު 

އަލުންތިލަ. މ/   ޤާސިމް މުޙައްމަދު 
 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕަބްލިކް 

ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

/ ހަޔަރޕާޗޭސް 
ފައިނޭންސް ލީސިން 

މައްސަލަ
2789/Cv-C/2020 11
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ް      ސެކްޝަނ

B1-CR 2    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #



 9:50
ސްކައި އެއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
އެކްސްޕެޑައިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

2813/Cv-C/2020 1

 10:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ 
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރޑް . މުޙައްމަދު ވިދާދު  ހ މާލެ/ ލޭޑީބާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 

ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ 
ދަޢުވާ

109/Cv-C/2021 2

 10:10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
. ފ/ އަޙްމަދު ފަޒީމް  ފިނިފެންމާގެ 

ބިލެތްދޫ
އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ 

ދަޢުވާ
2829/Cv-C/2020 3

 10:20

. ޙަސަނިއްޔާ ޢިސްމާޢީލް  މއ- 1
މާލެ / ރަންހަދާގެ 

/ ރަންހަދާގެ . އަޙްމަދު ޝާނީ  މއ- 2
މާލެ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 
ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ 
މައްސަލަ

2802/Cv-C/2020 4

 10:30 ފަހިޔަ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ 

މޯލްޑިވްސް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

199/Cv-C/2021 5

 10:40
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

(ދައުލަތް)

. އާދަމް  ހهللا އަޙްމަދު ޢަބްދު- 1
ޞަފްވާން - 2މާލެ   / ފެންނާގެ 

މާލެ/ ފެންނާގެ . އަޙްމަދު  ހ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް 
ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ 

ދަޢުވާ
313/Cv-C/2021 6

 10:50
 1674ޢަލީ އަކްރަމް  ދަފްތަރު ނަންބަރު 

މާލެ/ 
ޑީބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

35/Cv-C/2021 7

 11:00 މާލެ/ ކާފޫރުތޮޅިގެ . އަޙްމަދު ޒެނިތް  ހ ދަ ރެންޓްއޯލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ 

މައްސަލަ
23/Cv-C/2021 8



 11:10 ވަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރެޑްޕައިން )މަޢުޞޫމާ އަޙްމަދު 

  (SP-1632/2016ކާރޕެންޓަރީ 
މާލެ/ ސީ 5-3-ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ

ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 
ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
3536/Cv-C/2020 9

 11:20 ކެލާ. ހއ/ ޢަލީ ނަޝީދު  ފިނިވާގެ  މާލެ/ ނާރިގުގެ . އާމިނަތު ޞަފޫރާ  މއ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް 
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

3308/Cv-C/2020 10

 11:40
ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސެންޓްރަލް އެލަޔަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
152/Cv-C/2021 11
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 10:10
/ ކޮމަންޑޫ . ޙަސަން ޝަހީމް، ށ

ވިންޑްސްޓާރ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ 183/Cv-C/2021 1

 10:20 ނައިފަރު.ޅ/ އިބްރާހީމް ފަޟީލް ފެހިއަލި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް )ދައުލަތް 

(އެފައާޒް
Cv-C/2021/222އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު އުފެދުން  2

 10:30
. ހއ/ ޢައިޝަތު ފަރިޔާޒު މާޖެހިގެ 

ތަކަންދޫ އާއި، މުޙައްމަދު ރަފީޢު މާޖެހިގެ 
ތަކަންދޫ. ހއ/ 

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފައިނޭންސްލީސިން މައްސަލަ/ ހަޔަރޕާރޗޭސް  232/Cv-C/2021 3

 10:40
ފާގަތިތެ . އިބްރާހީމް ޙުނައިނު އަޙްމަދު މ

މާލެ/ 
 06އާގެ . މޯޓީޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑް ހ

މާލެ/ވަނަފްލޯރ 
Cv-C/2021/227އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު އުފެދުން  4

ް      ސެކްޝަނ

B1-CR 3    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #



 10:50
ދިއްގިރި އިންވެސްޓް މެންޓް 

ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑް
އައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.ޖީ.ޓީ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދުން

1591/Cv-C/2020 5

 11:00 މާލެ / ޒަމާނީޖިހާދު .ޢަބްދުއްރައޫފް  ހ
ޢަބްދުލް އަޒީޒް މޫސާ ދަފްތަރު ނަންބަރު 

މާލެ / 4743ރސ 
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 

އުފެދުން
210/Cv-C/2020 6

 13:00
ފަނަލް އިންވެސްޓް މަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމޓޑ
ދަނގެނތި. އއ/ ސާލިމް އާދަމް ސާތީ 

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

34/Cv-C/2021 7
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 09;30
/ ވަސްމީރުފިޔަ . މުޙައްމަދު ވިޝާމް  ވ

(A001409ދރކ ނަންބަރު )މާލެ 
މާލެ / ކްލޭޓަން . އަޙްމަދު ޖިނާޙު ވ

(A137891ދރކ ނަންބަރު )

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
2338/Cv-C/2020 1

 9:50
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

(C-48/2009: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)

ގޮމަށިގެ / ހިތަދޫ . ނާދިރާ ޖަމީލް  ސ
       (A036788ދރކ ނަންބަރު )

ޑޭ ޓު ޑޭ ޓްރާންސްޕޯޓް )        
-SPރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ސަރވިސް 

1080/2014)

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

0111/CV-C/2021 2

ް      ސެކްޝަނ

B1-CR 4    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #



 10:00

ބިންއުނިމާގެ . ޢަޒީޒާ އިބްރާހިމް  މ.  1
(A040532ދރކ ނަންބަރު )މާލެ / 
ބިންއުނިމާގެ . މުޙައްމަދު އަޒްހަރު  މ. 2
(A034555ދރކ ނަންބަރު )މާލެ / 
/ ބިންއުނިމާގެ . ފާޠިމަތު ރުމޭޒާ މ. 3

(A032982ދރކ ނަންބަރު )މާލެ 
/ ބިންއުނިމާގެ . އިބްރާހީމް ޒައިދު މ. 4

(A034554ދރކ ނަންބަރު )މާލެ 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 
/ މިއަލަނި .ކޯޕަރޭޝަން ޕަބްލިކް ، ހ

-Cރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )މާލެ .ކ
107/2006)

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ 
މައްސަލަ

3351/Cv-C/2020 3

 10:20

އަލްމަރުޙޫމް ޝައްފާނު ރަޝީދު ގެ . 1
މާލެ / ބޮއިލިންގފިޝް . ވާރިޘުން މ

(A371732ދރކ ނަންބަރު )
. މ (ބޭބެ)ޝަމްޢާން ރަޝީދު . 2

ދރކ ނަންބަރު )މާލެ / ބޮއިލިންގފިޝް 
A148555)

، 11ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ 
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

C-22/1982)

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 
މައްސަލަ

3014/Cv-C/2020 4

 10:30
ރަޖިސްޓްރީ )ގުޑްކެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-0375/2013: ނަންބަރު
ރަންގިރީގެ . ގ/ މުޙައްމަދު ވާފިރު  މާލެ 

(A042435ދރކ ނަންބަރު )

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޙިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
243/Cv-C/2021 5

 10:50

. މ/ މާލެ . އަބްދުލް މަޖީދު ޢަލީ ކ
ދރކ ނަންބަރު )ބިންއުނިމާގެ 
A078367)

ރޭސުޓް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް ޕްރައިވެޓް 
-Cރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ލިމިޓެޑް 

0099/1998)

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

211/Cv-C/2021 6



 11:10
ޕްރިމިއަރ އިކުއިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-0829/2008ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )

ޖީއެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް 
-Cރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ލިމިޓެޑް 

0187/2008)

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

207/Cv-C/2021 7

 11:30
. ނ/ ސައިމާގެ  (ދޮނާ)އަޙްމަދު ޙަމީދު 

(A026088ދރކ ނަންބަރު )ހޮޅުދޫ 
މާލެ / ތަބައްގެ . މާރިޔާ އަދުނާން މއ

(A062460ދރކ ނަންބަރު )

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
3395/Cv-C/2020 8

 11:45
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ލިމިޓެޑް 

(C-0732/2017ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )
މޮން އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-0165/2015ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޙިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

201/Cv-C/2021 9

 12:00
ޙަސަން ޢަބްދުލް ހަމީދު  ދަފްތަރު 

ދރކ ނަންބަރު )މާލެ  / 6867ނަންބަރު 
A065002)

/ ދީދީ  މަންހާ هللا އިބްރާހިމް ޢަބްދު
(A038886ދރކ ނަންބަރު )ހުޅުމާލެ 

ބިމާއި އިމާރާތްތައް 
ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ 

މައްސަލަ
3348/Cv-C/2020 10

 12:20
ދެލްވައްތަ / މާލެ . އިސްމާޢީލް ޝާހު، ކ

(A341335ދރކ ނަންބަރު )
ރަޖިސްޓްރީ )ޕީ .އެލް.އެޕެކްސް ލޯ އެލް

(P0139/2019ނަންބަރު 

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

247/Cv-C/2021 11
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ް      ސެކްޝަނ

B2-CR 1    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #



 9:00 ޕާރލް އެޓޯލް ޕވޓ ލޓޑ
ބްރީމަން އިންޖިނިއަރިންގ މޯލްޑިވްސް 

ޕވޓ ލޓޑ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
3884/Cv-C/2019 1

 9:30
އަސްދޫ އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު . ގ.1

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

މާލާ ހައިރައިސިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
1410/Cv-C/2020 2

 ލިންޓެލް އިންވެސްޓްމެންޓް މެނޭޖްމެންޓް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ10:00ް

/ އާމިނަތު ޝަރުމީނު ސަބުދެލިގެ . 1
ފޭދޫ . ސ
. މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރާޟީ މއ. 2

މާލެ/ ވެލީގެ 
/ ވެލީގެ.އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ރާޟީ މއ. 3

މާލެ
/ ވެލީގެ .ލަމްޔާ އަޙްމަދު ރާޟީ މއ. 4

މާލެ

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 4120/Cv-C/2019 3

 11:00 ގޯލްޑްވެލީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސަކާރިއާ ސިކަންދަރު )ޖޯތީ އެޖެންސީސް 

(އާޒާދު

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

4075/Cv-C/2019 4
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ޖ
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ް      ސެކްޝަނ

B2-CR 2    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #



 10:00 ސީނުމާ. އަޙްމަދު ޢާމިރު މއ ބޭންފްވިލާ. އަޙްމަދު މާޖިދު މ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
2435/Cv-C/2019 1

 12:00
/ ޝަފީޤުގެ . އިބްރާހީމް ޝަފީޤް   ހ

މާލެ
އޭ އެޗް ޝަރީފް   ހޮކްބިލާ، ކަމްރަބޯ، 

(ބަނގްލަދޭޝް)ޝީބުޕޫރު 

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިހެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
2289/Cv-C/2020 2

 12:00
އިސްމާޢީލް ޙަބީބް   ދަފްތަރު ރސ 

މާލެ / 5501
އަޙްމަދު ނާޝިދު   ދަފްތަރު ނަންބަރު 

މާލެ / 2788ރސ 

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
2678/Cv-C/2020 3

 12:00

ޚާޝިއަތު )ކައުރީން އިންވެސްޓްމަންޓް - 1
ޖޭ ޑަބްލިއު - 2   (އަބޫބަކުރު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   
. ހދ/ ޔާސިން ސިރާޖް   ފެސްކޯ - 3

އިބްރާހީމް ޢަލީ   - 4ވައިކަރަދޫ   
ފުވައްމުލައް. ޏ/ މުބާހުމަންޒިލް 

ޓެރަފަރމާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދްމަތުގެ އަގު 

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ 
މައްސަލަ

3079/Cv-C/2019 4

 12:00 ވެލިދޫ. ނ/ މުޙައްމަދު ޢައްބާސް   ވެލާނާގެ  މާލެ/ ތިޔަރަފަތް . ޢާއިޝަތު ޝިމާނީ   ހ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
1735/Cv-C/2020 5

 12:00 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ޔުނިފައިޑް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕާރސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދްމަތުގެ އަގު 

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ 
މައްސަލަ

4677/Cv-C/2019 6

 12:00 މާލެ/ ގްލިޓަރ . މުޙައްމަދު ޞަލާޙް   ހ
ނަންބަރު . ނޫޙު ޙުސައިން   ދަފްތަރު

މާލެ / 12243

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
1811/Cv-C/2020 7



 12:00
އޮއިލް ބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ނޑޫދޫ ހ. ހުވަނދުމާގެ ތ ފުލިދޫގެ. ކަ
ޑުބާއީ ، )ވީ އެނާޖީ ޑީއެމްސީ .ޓީ.އެސް.ޕީ
(އީ.އޭ.ޔޫ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
1438/Cv-C/2020 8

 13:00 މާލެ/ އިބްރާހީމް ސިޔާރު   ރީތިމާގެ 
. ލ/ ޙަސަން ޝަރީފް   ސޯސަންގެ 

މާބައިދޫ

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަ
178/Cv-C/2021 9

ުގެ 
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ކަނ
ަދަ 
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ުމަށް
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ބަޔ
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ިސްޓް

ެކިލ
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،ބ
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ޖ
)

 11:00 ގްރީން ޕާތް ޕްރައިވެޓް ލމިޓެޑް އީރާނުގެ.މުހައްމަދު ރަޝީދު ހ
އިހުމާލުވެފައިވާކަން 

ސާބިތުކުރުމުގެ
1932/Cv-C/2020 1

 11:00
/ ޙާޟިމް މުޙައްމަދު ޝަފީނާމަންޒިލް 

އަލިފުށީ.ރ
ހިމަންދޫ.އއ/ ޙަސަން ޒަރީރު މަންޒަރުގެ 

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް 
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

1308/Cv-C/2020 2

 11:00 ސޭލިއަންޓް.ފާޠިމަތު ސަޖްނާ ގ ގަމަ އައިލެންޑް ފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 

މައްސަލަ
2133/Cv-C/2020 3

 11:00 މާޖެހިގެ.ނާފިޒް ގهللا އަބްދު ހުޅުދޫ.ސ/ އަހުމަދު އަޙުލާމް ނޫރަންވިލާ 
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު 

އުފެދިގެން 2141/Cv-C/2020 4

 11:00 ސޭލިއަންޓް.ފާޠިމަތު ސަޖްނާ ގ ގަމަ އައިލެންޑް ފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ 

މައްސަލަ
2133/Cv-C/2020 5

B3-CR 2    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #

ް      ސެކްޝަނ



 11:00
ކަނދޮޅުދޫ. ރ/ ޢަލީ އިބްރާހީމް، ފިނިފަރު  އަލިފުށި. ރ/ ޢަލީ ނާޝިދު، ރޯޝަނީޢާގެ 

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް 
ދިނުމުގެ މައްސަލަ

2729/Cv-C/2020 6

 11:30

ޒެބީނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
ކޯޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ޒެބީނާ ރެންޓަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެނޯމިޔާ.އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މ
އެނޯމިޔާ.ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ މ

ދަމޮރިޝަސް ކޮމާރޝަލް ބޭންކް
ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ 

މައްސަލަ
734/Cv-C/2010 7

 11:30 ވިލިމާލެ/މުޙައްމަދު ބާޤިރު ރާހި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގުހޯދުމަށް

723/Cv-C/2020 8
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P 9:00
. ކޯބިން، މއ. ވިދާދު ޙަސަން ގ

މާލެ،/ ތަނޑިނޫމާގެ 
ކޯބިން އެވެކިޔާ ގޯތި . ގ

.އައްޔަންކުރުން
797/Cv-C/2020 1

P 9:30
ނޑު، މުގުރިގެ  / މުޙައްމަދު ހާފިޘު، ހޯދަ

ފުވައްމުލައް. ޏ
ކެންދޫ . ބ/ އަޙްމަދު އަރީފް، މެޓްރޯވިލާ 

(މާލެ،/ އިބްރާހިމީއާބާދު . މ)

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި 
ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ 
މައްސަލަ

1858/Cv-C/2020 2

ް      ސެކްޝަނ

B3-CR 3    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #



ުމަށް
ބޭނ

ުގެ 
ްތަކ

ކަނ
ަދަ 

ުންފ
ުކުރ

އަގ

ުމަށް
ނެގ

ަސް 
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،ބ
ަވާބު

ޖ
)

 9:00 މާލެ / ޕެޓޫނިޔާ . މުޙައްމަދު އަފްސަލް، މ މާލެ/ އަލްމާސް . ނާހިދު، ގهللا ޢަބްދު
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފް 

އުފެދިގެން
2091/Cv-C/2020 1

 10:00 އޭ ރިޒޯޓްސް ޕވޓ ލޓޑ.އެލް އައި މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ.ޖީ.ޓީ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 

އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ 
މައްސަލަ

1592/Cv-C/2020 2

 11:00 ފްރާންސް/ ކްރިސްޓިއަންކަލްބް، ސޭވްދަ ޑްރީމް  
. ޙުސައިން ޝިހާމް ޢަލީ، މއ

02-10ތަނޑިނޫމާގެ ފްލެޓް 
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން 
ޙައްޤު ހޯދުމަށް އެދި

2718/Cv-C/2020 3
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 9:00 މުލި.މ/ މުޙައްމަދު ވާފިރު، ޖޭމުގަސްދޮށުގެ  މާލެ/ ދަންމަރު .ދާއޫދު ޔަޙުޔާ، ގ ސާބިތުދަރަނި 2008/Cv-C/2019 1

 9:15
ފެންގަޑުދޮށުގެ ، / ޔޫޝައު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ގައްދޫ.ގދ
ލިންކް ސާރވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތުދަރަނި 2983/Cv-C/2019 2

ް      ސެކްޝަނ

B5-CR 1    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #

ް      ސެކްޝަނ

B3-CR 4    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #



 9:30 ޕޮޕް ޖޯއީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކީމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސާބިތުދަރަނި 3152/Cv-C/2019 3

 9:45
ފޮނަދޫ. ލ/ އަޙްމަދު އާޒިމް ޗަމަން  .1  
ލ/ މުޙައްމަދު ނިޒާމް ސޯސަންގެ  .2 . 

ގަން
ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަހުނު ނުހިމެނޭ 567/Cv-C/2019 4

10:00 މާލެ/ ބުލާޝަމްގެ .ހުޝާމް، މއهللا ޢަބްދު
އަޙްމަދު އަޒްމާން މޫސާ، 

މާލެ/ އައިނާއެޑަމްސް .ގ
ސާބިތުދަރަނި 4245/Cv-C/2019 5

 10:15
/ އަޙްމަދު ފިރުޝާން، ސަންރައިޒް 

ފަރެސްމާތޮޑާ.ގދ
ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތުދަރަނި 4453/Cv-C/2019 6

 10:30

މާރިސް ކޮންސްޓަކްޝަން ކޮމްޕެނީ 
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

C-98/98 ) 03ސީނުސަންފާގެ . ހ /
މާލެ

އައިޑީކާޑް ނަންބަރ )މުޙައްމަދު ޒާލިފް 
A024109) މާލެ/ ގްރީންރެސްޓް .ގ

ސާބިތުދަރަނި 3507/Cv-C/2019 7

 10:45 ޑައިމަންޑް ވިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް
ޙުކުމްތަންފީޒު 1050/Cv-C/2020 8

 11:00 ކަނިކުރަދި.ހ/ އާމިނަތު ލިއުޝާ  ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތުދަރަނި 2907/Cv-C/2019 9

 11:15
. އދ/ އަޙްމަދު ނަޞީމް ހީނާގަސްދޮށުގެ 

މަހިބަދޫ
ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމްތަންފީޒު 3439/Cv-C/2020 10

 11:30 އިސްދޫ.ތަސްނީމް ، ލ/ އަޙްމަދު ނަދީމް 
ލިޓަސް  އޮޓޯމޯބައިލްސް ކޮމްޕެނީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސާބިތުދަރަނި 2979/Cv-C/2019 11

 13:00
ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވެސް ޕްރައިވެޓް 

މާލެ/ ސްލްވިއޯ .ލިމިޓެޑް، ގ
ކްރިޝްނާ އެންޑް ކޯ އެކްސްޕޯޓް ހައުސް 

އިންޑިއާ/ 
ސާބިތުދަރަނި 3609/Cv-C/2019 12

 13:15
ޓެންގީ ގްލޮ އިންވެސްޓްމަންޓް . 1

ޙަސަން މުޖާހު، . 2ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
މާލެ/ ކޮކްނަޓްހައުސް . މއ

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުކުމްތަންފީޛް 330/Cv-C/2020 13

 13:30
ޕްރައިވެޓް . ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް

ލިމިޓެޑު
އަތިރިވެލި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑު
ސާބިތުދަރަނި 1373/Cv-C/2019 14



 13:45 މާލެ/ ޓީޔާޒްޖޯއި . ޖާވިދު ރަޝީދު، މ މާލެ/ މުއްދޫ . މުޙައްމަދު ޒުބައިރު، މ ސާބިތުދަރަނި 1117/Cv-C/2019 15

 14:00 މާލެ/ ކޮކަނަޓްވިލާ .އިބްރާހީމް ޢުމަރު، ހ ހިތަދޫ.ސ/ އިލްޔާސް ޢަލީ، ރީލްމަންޒިލް  ސާބިތުދަރަނި 922/Cv-C/2020 16

 14:15 މާލެ/ ކާމިނީޕޫލް .ޙަސަން ޢަލީ މަނިކް، ހ މާލެ/ޝޫރާމަންޒިލް .ޙާމިދު އިސްމާޢީލް، މ ޙުކުމްތަންފީޒު 4667/Cv-C/2019 17
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9:00 ވާދޫ.ރ/ ނާފިޢު ފަރީދީހިޔާ هللا ޢަބްދު ކޮމަންޑޫ.ށ/ އިސްމާޢީލް ޝަރީފް  ޝާޒް  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 3420-Cv-C-2020 1

 9:30
ވެލިދޫ  . ޢަލީ އޮޅުގިރި ނهللا ޢަބްދު- 1
. ޢާރިފް ސީޒްލަކްސް ނهللا ޢަބްދު- 2

ވެލިދޫ
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 2561/Cv-C/2020 2

 10:00 ގައްދޫ. ގދ/ މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް، ސޯނާ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  )ދިވެހި ދައުލަތް 
(އެޑިޔުކޭޝަން 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 2565/Cv-C/2020 3

 10:30 މަރަދޫ.ސ/ މުފީދު، އޯޝަންރީޑް هللا ޢަބްދު ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 2569/Cv-C/2020 4

10:45
ކްރިސްޓަލް ކްރެސްޓް ގުރޫޕް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލިއުޝަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 4196/Cv-C/2019 5

 11:00 ހިތަދޫ. އިބްރާހީމް ޝިހާބް އަބިހިމާގެ ސ ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 2573/Cv-C/2020 6

ް      ސެކްޝަނ

B5-CR 2    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #



 11:30 ތިނަދޫ.ގދ/ ރަޝީދު އާދަމް، ސީވިޔު  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 3962/Cv-C/2019 7
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a 10:00 ތިނަދޫ . އަޙުމަދު ވަޙީދު އޭސިއާ ގދ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ސާބިތު ދަރަނި 381/Cv-C/2020 1

a 10:15
. މުޙައްމަދު މަޖީދު އަލިވަރު ހއ- 1

މުޞްލިޙް ކަންމަތީގެ هللا ޢަބްދު- 2ދިއްދޫ 
ނައިފަރު. ޅ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް

ސާބިތުދަރަނި 1209/Cv-C/2020 2

a 10:30
/ ގުރައިދޫ .އަޙްމަދު ސަމާޙް، ތ- 1

އަލިފުށި .ޢާދިލް ޤާސިމް، ރ- 2މަންޒިލް 
ފެނަމާ/ 

އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2917/Cv-C/2020 3

a 10:45 މާލެ/ އަކާސިއާ .ޙުސައިން ނަޞީރު، ހ ވިނަރެސް/ ކޮމަންޑޫ .އަޙްމަދު އަދުހަމް، ށ ސާބިތު ދަރަނި 474/Cv-C/2019 4

a 11:15

 (ދައުލަތް)މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް - 1
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ ޕަބްލިކް - 2

ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން 
(ސީ.އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް)

އައި ކޮމްޕެނީ  ޕްރައިވެޓް .އެޗް.އެމް.އެޗް
ލިމިޓެޑް

ސާބިތު ދަރަނި 2929/Cv-C/2020 5

a 11:45
/ ކުނބުރުދޫ . ޙުސައިން ޝަޒީމް، އދ

ރޯޝަނީމާގެ
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް 

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 2937/Cv-C/2020 6

a 12:00
/ ގްރީންވިލާ . މުޙައްމަދު ޒައުޝަން، މއ

މާލެ
މާލެ/ ރޯޒްބީމް . ޙަސަން ޝިނާން، ހ ސާބިތު ދަރަނި 2941/Cv-C/2020 7

a 13:00 ފޭދޫ. ސ/ ޝަޒްބާން ފަހުމީ،  ބޮންތި  މާލެ/ ޝާދީވިލާ . މަޢުރޫފް ޢާމިރު، މއ ސާބިތު ދަރަނި 3456/Cv-C/2020 8

ް      ސެކްޝަނ

B5-CR 3    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #
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a 8:45 މާލެ/ ސަމަންދަރު .އަޙްމަދު ފަހީމް، މ
ޔުނައިޓެޑް އޮޓޯ މޯބައިލް ކޮމްޕެނީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 2918/Cv-C/2020 1

a 9:00
ތިމަރަފުށި . އަމްޖަދު ޢަބްދުލްވައްހާބް، ތ

ތަރިވިދާގެ/ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  )ދައުލަތް 

(އެޑިއުކޭޝަން ތައުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ
ސާބިތު ދަރަނި 2414/Cv-C/2020 2

a 9:05
/ ހިތަދޫ .މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ، ސ

ފިނިއުނިމާގެ
އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 3105/Cv-C/2020 3

a 9:15 ދުންނިކަގެ/ ހިތަދޫ .ލުޠުފީ، ސهللا ޢަބްދު ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2498/Cv-C/2020 4

a 9:30 ރާގު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޔުނިވަރސަލް ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 3109/Cv-C/2020 5

a 9:45
. މުޙައްމަދު ރިޔާޟް މއ

މާލެ/ ނިއުޔޯރކްހައުސް 
. އިސްމާޢީލް ޖަލީލް މުޙައްމަދު، ހ

މާލެ/ ފެހިފަށުވިއާގެ 
ސާބިތު ދަރަނި 1620/Cv-C/2020 6

a 10:00 ކްރިއަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދަޢުލަތް/ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ސާބިތު ދަރަނި 2255/Cv-C/2020 7

a 10:15
/ ދިއްފުށި .ޙަމީދު ، ކهللا ޢަބްދު

ޖަނބުރޯލްމާގެ
ދަފީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 3093/Cv-C/2020 8

ް      ސެކްޝަނ

B5-CR 4    

ތާވަލުކުރި ބޭނުން

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު #



a 10:30
އާރް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .އާރ.އާރް.އެން. 1
/ ކޮމަންޑޫ . މޫސާ ނަސީމް، ށ. 2

މޯނިންގސަން
ވީނަސް/ މަނަދޫ . އަޙްމަދު ނިޝާން، ނ ސާބިތު ދަރަނި 2196/Cv-C/2020 9

a 10:45 ރީލްމަންޒިލް/ ހިތަދޫ . އިލްޔާސް ޢަލީ، ސ މާލެ/ ނޫބަހާރުގެ . ޢަބްދުލްމާޖިދު، މ ސާބިތު ދަރަނި 2193/Cv-C/2020 10

a 11:00 މާބުޅާމާގެ/ ހިތަދޫ . އަހްމަދު ޒާހިރު، ލ
ޕިންކް ރެންޓަލްސް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 2211/Cv-C/2020 11

a 11:15 މާލެ/ ނަލަރީތިގެ .މޫސާ އިބްރާހީމް، މ
އެމެޓީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 2214/Cv-C/2020 12

a 11:30
ވިލާތުކުންނާރުގެއާގެ .މުޙައްމަދު ޒައީން، މ

މާލެ/ 
ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 3069/Cv-C/2020 13

a 11:45
ވިލިނގިލި ، .ގއ/ އަޙްމަދު ނާއިލް 

ފެހިވިނަ
އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 3037/Cv-C/2020 14

a 12:00 މާލެ/ ޖެލީފިޝް .ޢަލީ ޙަސަން، ގ
/  ޕިންކްޑްރީމް .މުޙައްމަދު ނަޢީމް، މއ

މާލެ
ސާބިތު ދަރަނި 2227/Cv-C/2020 15

a 13:00
/ ހުޅުދޫ . ޢައުފް، ސهللا ޢަބްދު

ވައްތީނިމާގެ
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2163/Cv-C/2020 16

a 13:15
އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް 

ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2862/Cv-C/2020 17

a 13:20
/ ދާންދޫ .ޤައިސް އިސްމާޢީލް، ގއ

އަންޑާޕޫލް
މާލެ/ ތުހުފާ .އިބްރާހީމް ޒަކީ އާދަމް، ހ ސާބިތު ދަރަނި 2309/Cv-C/2020 18

a 13:30
/  ހޯނޑެއްދޫ . ސަޢީދު، ގދهللا ޢަބްދު

ވިލިގިލީގެ
ޕަލްމޭރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ ސާބިތު ދަރަނި 2532/Cv-C/2020 19

a 13:45 ރަބީޢުގެ/ މަރަދޫ .އަޙްމަދު ޒަމީން، ސ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ކޯޕަރޭޝަން
ސާބިތު ދަރަނި 2245/Cv-C/2020 20


