
ުގެ 
ްތަކ

ކަނ
ަދަ 

ުންފ
ުކުރ

އަގ
ުމަށް

ބޭނ

ުމަށް
ނެގ

ަސް 
 ބ

ހެކި

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ
ާއީ 

ްތިދ
އިބ

✓ 9:00 މޫންބީމްސް.މުޙައްމަދު ނަސީމް މ އިހަވަންދޫ.ހއ/ ޢަލީ މޫސާ ދަނބުގެ 
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކްމް 

ތަންފީޛް
3885/Cv-C/2021 1

✓ 9:30
ގުޑް ޓްރެވަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
/ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަސަރީމަންޒިލް 

މާމިގިލީ.އދ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކްމް 

ތަންފީޛް
4109Cv-C/2021 2

✓ 10:00 މަރަދޫފޭދޫ.ސ/ އިސްމާއީލް ރަޝީދު ގޯލްޑްލަވް  ނޑުވަރު  މަޑުއްވަރީ.މ/ އިބްރާހީމް ފައިސަލް ގަ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކްމް 

ތަންފީޛް
1114Cv-C/2021 3

✓ 11:00

/ އުތުރުމާގެއާގެ هللا މަރަޔަމް ޢަބްދު
ތިމަރަފުށީ .ތ

ގުލްހަޒާރުގެ .ޢަލީ މިރުޙާން މ
ގުލްހަޒާރުގެ.ފާޠިމަތު ޝީނާ މ

ގުލްހަޒާރުގެ .އިސްމާއީލް އިބްރާހީމް މ
ގުލްހަޒާރުގެ .ޢާއިޝަތު ސަމާ މ
ގުލްހަޒާރުގެ .މުޙައްމަދު މިރުޒާ މ
ގުލްހަޒާރުގެ .އަހުމަދު މިހާދު މ
ގުލްހަޒާރުގެ.އާމިނަތު ސުހާ މ

ގޯލްޑަންބޯންސް.ޢަލީ ރިޔާޟް މ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކްމް 

ތަންފީޛް
2472/Cv-C/2021 4

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ު މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލ
(2022 މާރޗު 22)

  ސިވިލް ކޯޓު

ް      ސެކްޝަނ
B1     

#ު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްދަޢުވާކުރާ ފަރާތްބާވަތްޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ

ތާވަލުކުރި ބޭނުން



✓ 13:00 ފާގަތިގެ.އިބްރާހީމް ހުނައިނު މ ގޯލްޑަންހައުސް.މުޙައްމަދު ރިޟްމީ ގ ހުކްމް ތަންފީޛް 1517/Cv-C/2021 5

✓ 14:00

ހިތަދޫ .ސ/ އަޙުމަދު ހަބީބް ނޫވިލު 
/ މުޙައްމަދު ރާފިޢު އަޙުމަދު ސަނީކޯނަ 

ހިތަދޫ .ސ
/ އިބްރާހީމް ސަޢީދު ސައިބޯނިމާގެ  

ހިތަދޫ .ސ
ޕީ.އެލް.ސީ ޝެލް އެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގ މައްސަލަ 4468/Cv-C/2021 6

✓ 14:30 ޖެހޭވައި.އަޙުމަދު އަޝްރަފް ހ ފޮރސީތިއާ.މުޙައްމަދު ޝަފީޤު މއ
އެއްބަސްވުމާއު މެދު ޚިލާފު 

އުފެދިގެން
2012/Cv-C/2021 7
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✓ 9:00 އޯޝަން އެޑްވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް )ދިވެހި ދައުލަތް 

(ސަރވިސް
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ 
އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ

220/Cv-C/2022 1

✓ 9:15 ނައިފަރު. ޅ/ ފަރަހަތު އިބްރާހީމް  އޯކިޑްމާގެ 
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް އެންޑް ލީސިންގ 

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފައިނޭންސް / ހަޔަރޕާޗޭސް 

ލިސިން މައްސަލަ
4393/Cv-C/2021 2

✓ 9:30 ހޭ ހޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މެރިޓައިމް އެންޑް މާކެންޓައިލް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 
އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
3980/Cv-C/2021 3

✓ 9:45 ޓްރާންސިޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕޭން ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް 
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

3967/Cv-C/2021 4

ް      ސެކްޝަނ

B2     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



✓ 10:00 ޓްރާންސިޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

4081/Cv-C/2021 5

✓ 10:15
ހީރޯޝީމާ . ހުމާމު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހ- 1
މާލެ / 
މަތިވެރި. އއ/ މާނިޝް ޢަލީ  ހީނާމާގެ - 2

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންސްޓްސް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް

ފައިނޭންސް / ހަޔަރޕާޗޭސް 
ލިސިން މައްސަލަ

217/Cv-C/2022 6

✓ 10:30
. ގއ/ ޢަފީފް އިބްރާހީމް  އަންބަރީގެ 

ގެމަނަފުށި
ފީވަށް. ށ/ ފަހުމީ  ތުނިޔަ هللا ޢަބްދު

ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް 
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

329/Cv-C/2022 7

✓ 10:45 ބިލެތްދޫ. ފ/ އަޙްމަދު ނާހިދު  އާސިމުއާބާދު  ފީވަށް. ށ/ ފަހުމީ  ތުނިޔަ هللا ޢަބްދު
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

167/Cv-C/2022 8

✓ 11:00 ތިނަދޫ. ގދ/ ހިދާ އަޙްމަދު  މަހި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ 4259/Cv-C/2021 9

✓ 11:15 މާބައިދޫ. ލ/ އަމްރޫ މުޙައްމަދު  އާޝިރުވާދީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

(ދިރާގު)ކޮމްޕެނީ 

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 
އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
132/Cv-C/2021 10



✓ 11:45

މާލެ/ ރެޑްރޯސް . އަނީސާ ޢަލީ  މއ- 1
މާލެ / ރެޑްރޯސް . ޙަސީނާ ޢަލީ  މއ- 2
މާލެ / ރެޑްރޯސް . މުޢުމިނާ ޢަލީ މއ- 3
މާލެ / ރެޑްރޯސް . ޚަދީޖާ ޢަލީ  މއ- 4
/ ރެޑްރޯސް . ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ މއ- 5

މާލެ 
މާލެ / ރެޑްރޯސް . އަޙްމަދު ސަފީލް މއ- 6
މާލެ / ރެޑްރޯސް . ޙައްސާނު ޢަލީ މއ- 7
/ ރެޑްރޯސް . އާމިނަތު ސުޒުނީން  މއ- 8

މާލެ

ގޮއިދޫ. ށ/ މުޙައްމަދު އަބްދުއްލަތީފް  އާޒާދުގެ 
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
3864/Cv-C/2021 11

ުގެ 
ްތަކ

ކަނ
ަދަ 

ުންފ
ުކުރ

އަގ
ުމަށް

ބޭނ

ުމަށް
ނެގ

ަސް 
 ބ

ހެކި

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ
ާއީ 

ްތިދ
އިބ

✓ 9:00 މާލެ/ ރޯޝަންވިލާ . ފާޠިމަތު ނީނާ ނިޒާރު ހ

ރޯޝަންވިލާ އެވެ ކިޔާ . ހ
ފުލޮރިޑާހައުސް އެވެ . ގޯއްޗާއި، ވ

ކިޔާ ގޯތީގެ ބިން ޢައްޔަންކުރުން
3437/Cv-C/2021 1

✓ 10:30 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ހެލަގެލި/ ތިނަދޫ . ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް ގދ
މިލްކްވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް

260/Cv-C/2020 2

ް      ސެކްޝަނ

B3     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



✓ 11:00 މާލެ / 1މަދަން . މަރިޔަމް ނާޒްނީ މ
 އަލްމަރްހޫމާ 1މަދަން . މ

ފާތިމަތު މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ
488/Cv-C/2022 3

✓ 11:30 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނޑީގެ  މާމިގިލި. އދ/ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު، ތު
އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ 
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

510/Cv-C/2021 4

12:00 ކެތި/ ވެލިދޫ . އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ނ މާލެ/ ނަޓަން . އިސްމާޢީލް އަޒުމީ ޢަދުނާނު ގ
އެއްބަސްވުމާއި މެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

2470/Cv-C/2021 5

✓ 13:00 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ މާލެ/ ދާނަ . އަޙްމަދު އަފްޟަލް ޝަރީފް  ހ
އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބެ 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
2768/Cv-C/2021 6
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8:30 ރީނދޫމާގެ. ޢަލީ އަޙުމަދު ނަޞީރު، މއ މާލެ/ ޓީރޯސް . މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް، މ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

877/Cv-C/2021 1

✓ 9:30 ރީނދޫމާގެ. ޢަލީ އަޙުމަދު ނަޞީރު، މއ މާލެ/ ޓީރޯސް . މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް، މ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

877/Cv-C/2021 2

✓ 11:00 ސީވިންޑް. އައިމިނަތު ޝާހީން، މ
ހޯރަފުށި، . ޢަބްދުލްޙަމީދު އިބްރާހީމް، ހއ

ޓޫސަންސް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފް 

އުފެދިގެން
146/Cv-C/2021 3

✓ 12:30
މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް 

ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އިހަވަންދޫ. ހއ/ ޙުސައިން ޝާން، ފުންވިލް  ޙުކުމް ތަންފީޛް 958/Cv-C/2022 4

✓ 12:45
. ނ/ އިބްރާޙީމް ރައްޔާން އަހްމަދު، ބޮންތި 

ވެލިދޫ
މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1393
ޙުކުމް ތަންފީޛް 696/Cv-C/2022 5

ް      ސެކްޝަނ

B4     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



✓ 13:30 މާލެ/ ޚޫރުޝީދުއާބާދު . އިބްރާހީމް އަހްމަދު، މ ބެސްޓްބައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

2812/Cv-C/2020 6
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✓ 9:45 ދެއްވަދޫ. ގއ/ އަފާފް ސަޢީދު، ހެޕީހޯމް 
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕަބްލިކް 

ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛު
3733/Cv-C/2021 1

✓ 10:15 މާލެ/ ދަ ލާސްޓް . ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ، ގ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

ކޮމްޕެނީ
767/Cv-C/2022 2

✓ 11:15 ހިތަދޫ. ސ/ މުޙައްމަދު ފާލިޙް، އައިސްގެ  ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛު
4278/Cv-C/2021 3

✓ 11:45

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ - 1
(ދިވެހި ދައުލަތް)އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ- 2
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް - 3

އެނާރޖީ

މާލެ/ ޝޭޑީކޯނަރ . ޙުމައިދާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ހ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ 

އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
3246/Cv-C/2021 4

✓ 12:45
އޯޝަން ރިޖް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މާލެ / 3ވޭލްޝާރކް . މަޖުދީ އިމާދު، މ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛު

4227/Cv-C/2021 5

ް      ސެކްޝަނ

B6     

ް      ސެކްޝަނ

B5     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #
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P 09:30 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
. ޏ/ މުޙައްމަދު ފަޔާޟް   ނިގާރަން 

ފުވައްމުލައް
ޙުކުމް ތަންފީޛު މައްސަލަ 864/Cv-C/2022 1

P 10:00 މާލެ/ އަދުންކޮށީގެ . އަޙްމަދު ޝާފިޢީ   މއ
 252ނަންބަރު . އިބްރާހީމް ޝާމް   ދަފްތަރު

މާލެ/ 
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛު މައްސަލަ
852/Cv-C/2022 2

P 10:30
ނޑިމާގެ  . ޅ/ މޫސާ ޙަސަންފުޅު   ދެތަ

ހިންނަވަރު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛު މައްސަލަ

824/Cv-C/2022 3

P 11:00
ނަންބަރު . އިބްރާހީމް އަޙްމަދު   ދަފްތަރު

މާލެ / 352
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛު މައްސަލަ

614/Cv-C/2022 4

P 11:00 ސްޓްރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިނަދޫ. ގދ/ ޔާމީން ޢަބްދުލްވައްޙާބް   ދޯދިލް 
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛު މައްސަލަ
933/Cv-C/2022 5

P 11:30 އަލިފުށި. ރ/ ޙަސަން ސަޢީދު   ސިތުރާ  ސޮފްޓް ޓަޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛު މައްސަލަ
698/Cv-C/2022 6

P 13:00 ސްކެވޯލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

އޮފީސް
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛު މައްސަލަ
600/Cv-C/2022 7

P 13:30 އޮއިލްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާލެ/ ދޮންއަންނާރުގެ . މަރްޔަމް ޝަރާ   ހ ޙުކުމް ތަންފީޛު މައްސަލަ 878/Cv-C/2022 8

ް      ސެކްޝަނ

B7     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



ުގެ 
ްތަކ

ކަނ
ަދަ 

ުންފ
ުކުރ

އަގ
ުމަށް

ބޭނ

ުމަށް
ނެގ

ަސް 
 ބ

ހެކި

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ
ާއީ 

ްތިދ
އިބ

✓ 09:30 އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.އެމް.ޓީ ެ هللاއިބްރާހީމް ޢަބްދު ހިތަދޫ. ސ/ ، މަޖީދީގ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ 

ޙުކުމްތަންފީޛް
3397/Cv-C/2021 1

✓ 09:45
- 2މާލެ / ޒެނިފް . އަޙްމަދު ޝާހިދު، ހ- 1

ހުޅުދޫ. ސ/ އަޙްމަދުދީދީ، ބްލޫއެއަރ 
އޯނެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން 
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

2905/Cv-C/2021 2

✓ 10:15
އަޙްމަދު އީވާން ޒާހިރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

މާލެ / 11147ރސ 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ 
ޙުކުމްތަންފީޛް

3601/Cv-C/2021 3

✓ 10:30
 ނަންބަރުބައި 2ފިނިވާގެ . އަލްހާނު ފަހުމީ، މ

މާލެ/ 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ 3132/Cv-C/2021 4

✓ 11:15
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސޮލިއުޝަން 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
1619/Cv-C/2020 5

✓ 13:00 މޯލްޑިވްސް ކޮންޓެއިނަރ ލައިންސް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 
އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
2833/Cv-C/2021 6

✓ 13:30 ޓްރަވް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 
އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
3528/Cv-C/2021 7

✓ 14:00 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މާލެ، / ގްރީން ނައިޓް . ޢަލީ ޝާހީން މ- 1
ވަރމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް - 2

. މ)މާލެ، / ހައިވަކަރުގެ . ލިމިޓެޑް މއ
ދޫރެސް ރިޓްރީޓް - 3މާލެ، /އައިމިރަނި 

މާލެ، / ހައިވަކަރުގެ . ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ
(މާލެ،/ އިއިމިރަނި . މ)

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ 
އިދާރީ ޠަބީއަތުގެ ދަޢުވާ

3431/Cv-C/2021 8

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #
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✓ 10:00
/ އަސްކަނި . އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވަހީދު، ވ

މާލެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލިއުޝަންސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޙުކުމްތަންފީޒު 4551/Cv-C/2019 1

✓ 10:15
ނާޒުކީ ގުލްޝަން  . މުޙައްމަދު މުޢާޒް ގ

(A025857)
ކުރިނބީލޮޖް . މުޖުތަބާ އަޙްމަދު ޙަމީދު މ

(A038650)
ހުކުމްތަންފީޛް 3536/Cv-C/2021 2

✓ 10:30 މުލި. މ/ މުޙައްމަދު ވާފިރު  ޖޭމުގަސްދޮށުގެ 
 / 6623ޢަލީ އިބްރާހީމް  ދަފްތަރު ނަންބަރު 

(A011226ދރކ ނަންބަރު )މާލެ 
ޙުކުމްތަންފީޛު 0021/Cv-C/2021 3

✓ 10:45 މާލެ / 053ޢަލީ ޝާހިދު ދަފްތަރު ނަންބަރު  ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުކުމްތަންފީޛް 2527/Cv-C/2020 4

✓ 11:00
ރަޖިސްޓްރީ )ފާސްޓް ހުކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

(C-04402010: ނަންބަރު
 / 3352މުޙައްމަދު ޝާމީން، ދަފްތަރު ރސ 

(A058284)މާލެ 
ސާބިތުދަރަނި 3329/Cv-C/2021 5

✓ 11:15 ހައިވަކަރުގެ/ ވިލިނގިލި . ޢަބްދުލްޙަމީދު، ގއ އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމްތަންފީޒު 3256/Cv-C/2020 6

✓ 11:30
ކޮކްނެޓްހައުސް . ޙަސަން މުޖާޙު، މއ. 01

ޝަރޫ ލޯންޗް . 02 (A042139)މާލެ 
ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް )ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް 
(C-528/2010)ޕްރައިވެޓް ލޮމިޓެޑް 

ޙުކުމްތަންފީޒު 2360/Cv-C/2021 7

B8     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #

ް      ސެކްޝަނ



✓ 11:45
ހައިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-518/2012ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ )
ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް 

(C-467/1978)ލިމިޓެޑް 
ހުކުމްތަންފީޛް 2371/Cv-C/2020 8

✓ 12:00 ތުޅާޑު.ބ/ މުޙައްމަދު ޞަލާހު ކަންމަތީގެ 
ޝުޖާޢު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ هللا ޢަބްދު

މާލެ / 8688
ހުކުމްތަންފީޛް 2841/Cv-C/2021 9

✓ 13:00 އުކުޅަސް.އއ/ ފުއާދު އަޙްމަދު، ރަސްފަރި  އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމްތަންފީޒު × 10

✓ 13:15
-SP: ހޯވަރ ޓިމްބަރ)އިބްރާހިމް ޙަސަން 
މާލެ/ މަޑިތިލަ . މ (2323/2015

. ކަލިމަން ޓިންބާ ކޯޕަރޭޝަން އެސްޑީއެން
(W685638)ބީއެޗްޑީ 

ޙުކުމްތަންފީޒު 1379/Cv-C/2021 11

✓ 13:30 ތިމަރަފުށި،އައްސިދަ.ސާމީން ޢަލީ، ތ
-C)އެސްޓާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  

309/2009)
ސާބިތުދަރަނި 0269/Cv-C/2021 12

✓ 13:45
، 5103އާދަމް ނަޞީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

(A063674)
މާލެ   / ފެންފަޅު . އިބްރާހިމް ޝިޔާމް، ގ

(A153867)
ހުކުމްތަންފީޛް 1605/Cv-C/2021 13

✓ 14:00
ވިންގްސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C23/88)
ގަލްޕޮއްޓަގޭ އަނޫރާ ވިދުރުވާން ޕެރޭރާ 

(N6149482)
ސާބިތުދަރަނި 2013/Cv-C/2021 14

✓ 14:15
ނަންބަރު . މުޚްތާރު އާދަމް، ދަފްތަރު. 1

ޙުސައިން ޞަލާޙް . 2މާލެ  / 8882
ކާށިދޫ. ކ/ ގުމްރީގެ 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ޙުކުމްތަންފީޛު 1035/Cv-C/2019 15
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a 9:45
. ދ/ އިބްރާހީމް ފައުޒީ  ވައިލެޓްމާގެ 

ކުޑަހުވަދޫ
ސީސްޓަރ/ ފުނަދޫ . މައުމޫން މޫސާ  ށ ސާބިތު ދަރަނި

3254/Cv-C/2021
1

ް      ސެކްޝަނ

B9     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



a 10:00
/ ފުލިދޫ .މުޙައްމަދު ވާފިރު އަޙްމަދު، ވ

ހުދުފިނިފެންމާގެ
އިތާމުތްގެ/ ހުޅުދޫ . ޢަލީ ލުޤުމާނު، ސ ސާބިތުދަރަނި 1750/Cv-C/2021 2

a 10:45 ސްޕީޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާލެ/ ފަހާގެ .ޢާއިޝަތު ޒަމީރާ، ހ ސާބިތު ދަރަނި 3195/Cv-C/2021 3

a 11:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ/ ސްޕެޓިއުލާ .އަޙްމަދު ޝާކިރު، މ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން 1069/Cv-C/2022 4

a 11:30
އަޙުމަދު ފަޔާޒް ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 

މާލެ / 2490
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނު ފައިސާ 867/Cv-C/2022 5

a 13:00 މާލެ/ ބާދިޔާ . ޢަލީ ވަޙީދު މ އައި ބަންބޫ ޕވޓ ލމޓ.އެމް.އެމް ސާބިތުދަރަނި 2780/Cv-C/2020 6

a 13:15 ވިރާޙު. މއ/ ރިލްވާލް ވަޙީދު  ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2882/Cv-C/2021 7

a 13:30 މާމިގިލި. އދ/ ރަޝީދާ ޢަލީ  ފެހިވާދީ  މާލެ/ ޒާ . އާމިނަތު ޝިފާނާ  ހ ވިއްކުން 799/Cv-C/2022 8
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✓ 9:00 އިމާޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިހަވަންދޫ. ހއ/ އާމިނަތު ޔުމްނާ، ހިޔާލީބާޣް  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 3153/Cv-C/2020 1

✓ 9:40 ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބީޓީ އޯޝެނިކް މޯލްޑިވްސް .އެލް އެޗް.ޑީ.ސީ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 4193/Cv-C/2019 2

✓ 10:00 7615ދަފްތަރު ނަންބަރު / އިބްރާހީމް ނާޡިމް  އެކްސްޕާރޓް މޮޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 2916/Cv-C/2020 3

✓ 10:20 މުލައް. އަޙްމަދު ޖަމީލް ފަހިވާގެ މ ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 4323/Cv-C/2019 4

ް      ސެކްޝަނ

B10     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



✓ 10:40 މާލެ/ ގްރީންޕީކް . ޢަލީ ނަސީމް، މ މާލެ/ އަޙްމަދު ޢާލިމް، ސީނުކަރަންކާގެ  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 3738/Cv-C/2019 5

✓ 11:30
. ހއ/ އަޙްމަދު ޝަރަފުއްދީން، ޑޭލީވޯރކް 

ފިއްލަދޫ
ނަންބަރު ރސ . މުޞްޠަފާ ސަލީމް، ދަފްތަރު

މާލެ / 4287
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 22/Cv-C/2020 6

✓ 13:00 މާލެ/ ހަނީސަކުލް . ހުސައިން ޝިފާޢު، މއ މާލެ/ ބަޝީރިހިޔާ . ޚަދީޖާ މޫސާ، މއ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 230/Cv-C/2020 7

✓ 13:20 މާލެ/ އީކުއޭޓަރ . ޢަލީ އަމްޖަދު، ގ މާލެ/ އަރީޖް . މުޙައްމަދު ފައުޒީ، މ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 591/Cv-C/2020 8

ުގެ 
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ކަނ
ަދަ 

ުންފ
ުކުރ

އަގ
ުމަށް

ބޭނ

ުމަށް
ނެގ

ަސް 
 ބ

ހެކި

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ
ާއީ 

ްތިދ
އިބ

a 9:30 ޓުރެޝަރ ބިޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް 
(C-0758/2008)ލިމިޓެޑް 

-C)ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
0048/2009)

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 
އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
633/Cv-C/2022 1

9:45

ތްރީފްރެންޑްސް. މުޙައްމަދު މައުމޫން، މ .1  
އަޙްމަދު މައުމޫން،  މ. 2މާލެ  / . 

ފާތިމަތު. 3މާލެ / ތްރީފްރެންޑްސް   
4މާލެ / ތްރީފްރެންޑްސް . ފިލީޟިޔާ،  މ . 

ތްރީފްރެންޑްސް. މައިމޫނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް،  މ  
ޙަލީމާ މޫސާ،  މ. 5މާލެ  / . 

މާލެ/ ތްރީފްރެންޑްސް 

/ ތްރީފްރެންޑްސް . މުޙައްމަދު މައުމޫން، މ
(A025576)މާލެ 

ބިން ބައިކުރުމާއި ޢައްޔަން ކުރުން 855/Cv-C/2022 2

10:00
 (ވިއްސަ އިންވެސްޓްމަންޓް)އިބްރާހީމް ޢުމަރު 

ކޮކޮނަޓްވިލާ. ހ
ރީލްމަންޒިލް  (ފިއުލް ލިންކް )އިލްޔާސް ޢަލީ 

ޓިއުރިން. ހިތަދޫ މއ. ސ ސާބިތު ދަރަނި 2672/Cv-C/2021 3

ް      ސެކްޝަނ

B11     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



10:15

. މުޙައްމަދު ޙަމީދު ނާޞިރު، ގއ. 1
ޔޫޝަޢު އަންވަރު، . 2ދެކުނުގެ / ނިލަންދޫ 

އޯކިޑްވިލާ/ ނިލަންދޫ . ގއ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ
ސާބިތު ދަރަނި 3709/Cv-C/2021 4

10:30
ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް، މ، 

މާލެ/ ވިންޑްސްކްރީން 
ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު ދަފްތަރު 

މާލެ / 5378ނަންބަރު 
ސާބިތު ދަރަނި 3555/Cv-C/2020 5

a 10:00
. ރ/ މުޙައްމަދު ސުހައިލް، ލީޒާ މަންޒިލް 

(A240952)އިންނަމާދޫ 
-C)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

0024/1988)
ފައިނޭންސް / ހަޔަރ ޕަޗޭސް 

ލީސިންގ
647/Cv-C/2022 6

11:00 މާލެ/ ލީލާމަންޒިލް . މުޙައްމަދު ޝާކިރު، މ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ސާބިތު ދަރަނި 829/Cv-C/2022 7

11:15 އައިޑިއަލް ބޯޓް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

މާލެ / 2917
ސާބިތު ދަރަނި 1510/Cv-C/2020 8

11:30 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ސާބިތު ދަރަނި 1436/Cv-C/2020 9

11:45
ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މާވަށް.ލ/ އިސްމާޢީލް ރަފީޢު، ވިކްޓަރީހައުސް  ސާބިތު ދަރަނި 2058/Cv-C/2020 10

a 11:45 އެކްސްޓްރީމް އިމްޕީރިއަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާލެ/ ނަޔާގުލްޝަން . މަރްޔަމް ސަޢީދާ، މ ސާބިތު ދަރަނި 3535/Cv-C/2021 11

13:00  އެސް ޑިޒައިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް 11
ކޮންސަލްޓަންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަންވަރު އެންޑް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސާބިތު ދަރަނި 1378/Cv-C/2021 12

13:15 މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2207/Cv-C/2020 13

13:30 ނޫރުވާދީ/ ތުލުސްދޫ  . ޝަބީން، ކهللا ޢަބްދު
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް ކޮމްޕެނީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސާބިތު ދަރަނި 2595/Cv-C/2020 14

13:45 ރޯޒްމީޑް/ ގުޅި . ޙަސަން ނިޝާން، ކ
 3246ޒިޔާދު މޫސާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

މާލެ/  ސާބިތު ދަރަނި 3184/Cv-C/2021 15

14:00
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް . އެލް.ތްރީ

ލިމިޓެޑް
އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސާބިތު ދަރަނި 2198/Cv-C/2020 16



14:00 ނޫވިލް/ ނޭކުރެންދޫ . އަޙްމަދު އަޙްސަން، ހދ
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

ކޮމްޕެނީ ހަޔަރ ޕަޗޭސް 591/Cv-C/2022 17

a 14:00 -C)ބަރިސްޓާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
0654/2016)

-C)ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
0048/2009)

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 
އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ
745/Cv-C/2022 18

ުގެ 
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އިބ

✓ 9:30
މުމްތާޒް އާސިމް މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

(A026223ދރކ ނަންބަރު ) 8323ރސ 
ދރކ )ރަވްހާ . ފާތިމަތު ނަޝީދާ  މާލެ، މއ

(A306132ނަންބަރު 
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން 

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
1008/Cv-C/2022 1

✓ 10:00

ކަދުރުމާގެ . ވާސިމް ރަޝީދު  މާލެ، މ. 1
(A147132: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)
ކޮޅުފުށި، އީސްޓް . މުޙައްމަދު ޢިޔާދު  މ. 2
(A115694: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ 
(C-255/2010: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛް

4510/Cv-C/2021 2

ް      ސެކްޝަނ

B12     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



✓ 10:30

އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .އީ.ޓީ. 1
(C-340/2009: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)
ޢަލީ އިބްރާހީމް، މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު . 2

(A011679: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު) 5836
ދާންދޫ، ތަރިވިދާގެ . ނަދީމާ ޙަބީބު ގއ. 3
(A124675: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)

 (މޯލްޑިވްސް)ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް 
-C: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

0528/2010)

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛް

102/Cv-C/2022 3

✓ 11:00
ކެލާ، ރަތްކެޔޮގެ . އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ހއ

(A050459: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)
އަންދަރުސަވާ . ޢަލީ މަނިކު  މާލެ، ހ

(A050670: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛް
 4626/Cv-C/2021 4

✓ 11:30
އައިޑީކާޑު )ފޭދޫ، ފަށުއި . ސުހާ ޝަފީޢު  ސ

(A166457ނަންބަރު 
ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް ޕވޓ ލޓޑ  

(C-0448/2014: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛް
4233/Cv-C/2021 5

11:50
ދާންދޫ، . ގއهللا  މުޙައްމަދު ޢަބްދު

(A050329އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )ތަކުލަފަތިގެ 
އުލިގަން، . އިބްރާހީމް ޚަލީލް އަބޫބަކުރު  ހއ

(A085299އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )ނޫކޮކާގެ 
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛް
4097/Cv-C/2021 6

✓ 12:00
އަކާސިއާ  . ޙުސައިން ނަޞީރު  މާލެ، ހ

(A036365އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް  މާލެ، ދަފްތަރު 
އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )  1068ނަންބަރު 

A048342)

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް 
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

3073/Cv-C/2021 7

✓ 13:00

ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް 
-C: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

108/96)

ރަތަފަންދޫ، ގިނަމާގެ . އަޙްމަދު ޝަފީޤު  ގދ
(A132016ދރކ ނަންބަރު )

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛު

898/Cv-C/2022 8

✓ 13:30
ކާޕެންޓަރވިލާ . މުޙައްމަދު ސަނޫޖް  މާލެ، މ

(A050254ދރކ ނަންބަރު )
ތިމަރަފުށި، . މުޙައްމަދު އަދުހަމް  ތ

(A147982ދރކ ނަންބަރު )ޒީނިޔާމަންޒިލް 
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން 

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
884/Cv-C/2022 9



✓ 13:55
ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-017/2002: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  )ދިވެހި ދަޢުލަތް 

(ސަރވިސް
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ 

އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
3110-Cv-C/2021 10

ުގެ 
ްތަކ

ކަނ
ަދަ 

ުންފ
ުކުރ

އަގ
ުމަށް

ބޭނ

ުމަށް
ނެގ

ަސް 
 ބ

ހެކި

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ

ުމަށް
ުއެހ

އަޑ
ާއީ 

ްތިދ
އިބ

✓ 9:30

އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު އާޒިމްގެ ވާރިޘުން، - 1
ހިކަރި. މާލެގަން/ ފުވައްމުލައް . ޏ

/ ފުވައްމުލައް . އިބްރާހީމް ޝަމީމް، ޏ- 2
ހިކަރި. މާލެގަން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ 5/Cv-C/2022 1

9:50
މާލެ / ފީރޯޒްވިލާ . ޢާބިދާ މުޙައްމަދު، މ

(A040399: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)

ނަންބަރު ރސ . އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ދަފްތަރު
: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)މާލެ  / 10025

A043628)
_ 379/Cv-C/2022 2

10:10

މާލެ / އަސްދޫ . މުޙައްމަދު ނަސީމް، ގ- 1
(A032854: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)

މާލެ / އަސްދޫ . ފާޠިމަތު ރިފްޒާން، ގ- 2
(A141417: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ 
(C-22/1982: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛު

645/Cv-C/2021 3

10:30
ރަޖިސްޓްރީ )އަލްޕައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-0177/2004: ނަންބަރު
ޑީ . އެޗް. ބީ. އެން. ޑީ. މޯކޯފް އެސް

(:ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛު
1106/Cv-C/2021 4

ް      ސެކްޝަނ

B13     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



10:50
ކިނާރާ / އަލިފުށި . ޢަލީ ނަޒީރު، ރ

(A124619: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)
/ ގޯލްޑަންހައުސް . އިބްރާހީމް ޝިއުރީ، ގ

(A032202: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)މާލެ 
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛު
1412/Cv-C/2021 5

✓ 11:10
ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-0216/2003: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)

މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯރޓް އެންޑް 
ރަޖިސްޓްރީ )ކޮންޓްރެކްޓީންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ 

(C-680: ނަންބަރު

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛު

1551/Cv-C/2021 6

✓ 11:30
އައްސޭރި / ފޯކައިދޫ . އަޙްމަދު އަޝްފާޤު، ށ

(A264813: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)
ބިޒްނަސް ބްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

(C-970/2015: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް 

ތަންފީޛު
3534/Cv-C/2021 7

✓ 11:50

ނަންބަރު . އިބްރާހީމް ނާޡިމް، ދަފްތަރު- 1
އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )މާލެ  / 7615ރސ 

A122960)
ނިރު / މަޑަވެލި . ޖަޒުލާން ޝައުޤީ، ގދ- 2

(A296431އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
(C-08/2000ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )

ފައިނޭންސް / ހަޔަރޕާޗޭސް 
ލީސިން މައްސަލަ

3301/Cv-C/2021 8

✓ 12:10 _

/ ޗިޅިޔާޖެހިގެ . މުޙައްމަދު ނާޝިދު، މ- 1
(A045805: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)މާލެ 

މާލެ / ޗިޅިޔާވިލާ . ޒައިނަބު ނާޡިމާ، މއ- 2
(A062157: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު)

ހަޖުރު ކުރުމުގެ މައްސަލަ 4552/Cv-C/2021 9

ުގެ 
ްތަކ

ކަނ
ަދަ 

ުންފ
ުކުރ

އަގ
ުމަށް
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ނެގ

ަސް 
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ުމަށް
ުއެހ

އަޑ
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އިބ

ް      ސެކްޝަނ

B14     

ް ތާވަލުކުރި ބޭނުނ

މައްސަލައޮތް ގަޑި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ބާވަތް ު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ #



9:00 މަމްނާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާލެ/ ބުރުޖު . އާމިނަތު އާދަމް މ
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު 
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 347/Cv-C/2022 1

9:30 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަމެން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ 3792/Cv-C/2021 2

✓ 10:00 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 8345އަޙްމީމް ފަރިސް ދަފްތަރު ނަންބަތު  872/Cv-C/2022 3

✓ 10:30 (ދައުލަތް)މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  ގުރައިދޫ. ކ/ ހަސަން ޖީޝާދު ސީޕްރީޒް  އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދަޢުވާ 324/Cv-C/2022 4

✓ 11:00
ޕޮލީކޮމް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ރޑްވެއަރ)ނިޒާރު އަޙްމަދު   (ހަނީޑިއު ހާ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 
އަގު ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

3757Cv-C/2021 5

✓ 11:45 (އިންޑިއާ)ރަންކުރި . އަންވަރު ސަޢާދާތް  މ ލޯކުރި. މުޙައްމދު ނަޢީމް މ 364/Cv-C/2022 6

✓ 13:00

/ ތަބައްގެ . ފާޠިމަތު މަޢީޝާ އިބްރާހީމް މއ
/ ގްރީންބީސް . މާލެ، އިސްމާޢީލް ޒަލަފް ގ

/ ގްރީންބީސް . މާލެ، ޙަފީޘާ ޢަބްދުލްޢަނީމް ގ
ވެރާ. މާލެ، ޒާކިރާ ޢަލީ މ

މާލެ/ ތަބައްގެ . މުޙައްމަދު އަބީލް މއ 258 3974Cv-C/2021 7

✓ 13:30
. ބ/ މުޙައްމަދު ސެހެނާޒް ފިފްޓީ ފްލާފަރ 

ކަމަދޫ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ 3697Cv-C/2021 8

✓ 13:45 ބްލެކް ސްމިތް/ ތިނަދޫ . ޙަސން ދީދީ ގދ
ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް  ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  

އ1ޭ-1-ސީ
360/Cv-C/2022 9


