ސިވިލް ކޯޓު

މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލު
) 22ސެޕްޓެމްބަރ (2022
ސެކްޝަން
B1
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

އަޑުއެހުމަށް

ލިމިޓެޑ

2

4186/Cv-C/2021

ތަންފީޛް

މުޙައްމަދު ރަޝީދު މއ.ކަނޑުފެންނަގެ

ޔެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:00



3

4330/Cv-C/2021

ތަންފީޛް

ޝިޔާނާ ރަޝީދު ގ.ސަންސަންވިލާ

އިބްރާހީމް ހުނައިނު މ.ފާގަތި

10:15



4

169/Cv-C-HD/2022

ފައިސާހޯދުން

ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ސިތުރާ  /ށ.ކޮމަންޑޫ

ކޭ.ކޭ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:30



5

4285/Cv-C/2021

ތަންފީޛް

ވެސްޓޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮރަލް ގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:45



6

444/Cv-C/2021

ބިމާއި ޢިމާރާތްކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ އަލީ ނިޝަން މ .މުލި ވިލާ  /މާލެ

7

1033/Cv-C/2021

1އަޙްމަދު ޝިޔާޢު މއ.ސިމާގް  /މާލެ 2އިސްމާއިލް
ޝިޔާޒު މއ.ސިމާގް

3މަރްޔަމް ޝެރެޒިނީ މއ.

ސިމާގް /މާލެ 4އާމިނަތު ނާޒުނީން މއ.ސިމާގް  /މާލެ

11:00

 5މާރިޔަތު މުޙައްމަދު މއ.ސިމާގް  /މާލެ

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ވިންފީލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް

އަގުހޯދުމށް

ލިމިޓެޑް

އެފްޒީ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

އަގުހޯދުމަށް

ފްރެޝް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީ.ޖޭ.އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

09:30

ބޭނުމަށް

1

441/Cv-C/2020

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

8

2346/Cv-C/2022

9

375/Cv-C/2022

10

2527/Cv-C/2022

11

1388/Cv-C/2022

ފައިސާހޯދުން

އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ތަރިކަ
އަލްމަރޫހާމާ ފާތިމަތު އަބްދުﷲގެ
ތަރިކަ

ޢަބްދުﷲ ޙުޝާމް ޢަލީ މ.ކަފިޔާވިލު

ބެސްޓް އެކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12:00



ސިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް

11:30



ޢަލީ ޔާމީން ހ.ކެލާމާގެއާގެ

13:00



އަސްޢަދު ޢަލީ މ.ވާރޭވިލާ

13:30



ސެކްޝަން
B2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

އަޑުއެހުމަށް

09:45



3

624/Cv-C/2022

ހިބައިން ދިނުން

ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ މ .ރޯޒީސައިޑް  /މާލެ

10:00



4

487/Cv-C/2022

ތަރިކަ މައްސަލަ

ޙައްވާ ފަޖުވާ މ .ކުރުވަނި  /މާލެ

10:30



5

445/Cv-C/2022

ތަރިކަ މައްސަލަ

11:00



6

1991/Cv-C/2022

ތަރިކަ މައްސަލަ

13:00



ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

ނަޝީދާ ތުއްތު މަނިކު އަނަސް  /ދ.
ކުޑަހުވަދޫ
ފާޠިމަތު ޝާހިދާ ފޭރުމާގެ  /ޅ .ކުރެންދޫ

އާމިނަތު ދުންޔާ މ.ދެކުނުއާގެ  /މާލެ
އަޙްމަދު ޝަރީފް ހ .ޓްރެންކްއިލް ލޮޖް /
މާލެ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

2055/Cv-C/2022

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

09:30



ބޭނުމަށް

1

1915/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސެކްޝަން
B3
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

އަޑުއެހުމަށް

1

2210-Cv-C-2022

ފައިސާހޯދުން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ

2

3034-Cv-C-2022

ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

3

1958/Cv-C/2022

ފައިސާހޯދުން

4

558/Cv-C/2022

5

591/Cv-C/2021

6

478/Cv-C/2020

7

1709/Cv-C/2022

ފެލިދޫ ،އަޒްހަމް ވަޙީދު އަސްރަފީގެ  /ގދ.

09:30



ތިނަދޫ
އީސްޓް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓ ލިމިޓެޑް -2
ޙުސައިން ޢުމަރު ލ.ގަން ،މަތިމަރަދޫ  /މޯނިންގސަން -3
ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހ .މަގްމާ  /މާލެ -4

10:00



މުދުރިކަތު މޫސާ މ .ގުލްހަޒާރުގެ  /މާލެ  -5މިޤްދާދު މޫސާ
މ .ގުލްހަޒާރުގެ  /މާލެ

ނަޝީދާ ސަޢީދު ދަފްތަރު ނަންބަރު / 4911
މާލެ

ޒައިދާން މުޙައްމަދު ހާޝިމް ގ .ސިނަމާލެ 1
 / 05-13މާލެ  -2އާމިނަތު ފަޒީލާ ގ.

10:30



ސިނަމާލެ  / 13-05 1މާލެ

ގ .ޝަބްނަމްލޮޖް އިން މުޙައްމަދު
ޙުސައިން އަށް ލިބިފައިވާ ބައި

11:00

މުޙައްމަދު ހުސައިން ގ .ޝަބްނަމްލޮޖް  /މާލެ



ހިބައިން ދިނުން
މަސައްތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
ހ .ދިޔަރެސް ،އަލްމަރްޙޫމާ
ޚަދީޖާ އާދަމްގެ ތަރިކަ

ޢަބްދުﷲ އިދުރީސް  /ފުރަ އިންވެސްޓްމެންޓް

އިބްރާހީމް އާދިލް މ .އަސުރުމާގެ  /މާލެ
އަޙްމަދު މަނިކު ހ .މޯނިންގްވާދީ  /މާލެ

ޖޭ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ޑޯރެންސްވިލާ  /ރ.
ކަނދޮޅުދޫ

13:00



14:00



14:30



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ޔޫސުފް ޢަޒާޛު އިބްރާހީމް ޒަމާނީވިލާ  /ވ.

ބޭނުމަށް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސެކްޝަން
B4
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

3

3320/Cv-C/2020

އަޑުއެހުމަށް

2

2753/Cv-C/2022

އިޚްތިލާފް އޮންނަ މައްސަލަ

12:30



އެމް.އެޗް އެންޓަރޕްރައިސަސް އެލް އެލް ސީ

13:00



4

133/Cv-C-HD/2022

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މުހައްމަދު ޙަޒްމަތު ޢަބްދުﷲ ،ގ .ތުއްރަވާސް

13:30



5

149/Cv-C-HD/2022

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ނާޠިމާ އިބްރާހީމް ،ދަފްތަތު ނަންބަރު 4762

13:45



6

1754/Cv-C/2020

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

 / 1709މާލެ
މަރްޔަމް ޙުސައިން ،ގ .ދޮންލުނބޯއާގެ
އިބްރާހީމް އިޝާން ،މ .ޖޭމުގަސްދޮށުގެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަލީ ރަޝީދު ،މ .ޖަންތަރި  /މާލެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝެނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
)ދިވެހި ދައުލަތް(

ޢަބްދުﷲ ހަސަންގެ ވާރިޘުން
މިރުޒާން ޢަބްދުﷲ ،ވިލާޑީލައިތް  /ގދ .ތިނަދޫ

14:00

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

2767-CVC-2022

އިޚްތިލާފް އޮންނަ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް ޢާމިރު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

11:00



ބޭނުމަށް

ބާވަތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސެކްޝަން
B6
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

4

1085/Cv-C/2022

5

1071/Cv-C/2022

6

421/Cv-C/2022

7

263/Cv-C/2021

ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން
ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އިބްރާހީމް ނާޝިދު

މ .ލިމެރިކް  /މާލެ

ފާޠިމަތު އިބްރާޙީމް ،ހ.ދިއްގާމާ  /މާލެ
އަޙްމަދު ވަޙީދު،ވ.ލަވްލީހައުސް  /މާލެ،

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

3

2378/Cv-C/2021

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޙައްޤު

އިކްރާމް ޙަސަން

މ .މުލި  /މާލެ

މަތިމަރަދޫ

އަޑުއެހުމަށް

2

2912/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛު މައްސަލަ

ދިވެހި ދަޢުލަތް )އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް(

އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ،ހެޕީނައިޓް  /ލ.ގަން،

10:00



10:30



11:00



.2އިބްރާޙީމް ވަޙީދު،

ވ.ލަވްލީހައުސް  /މާލެ  .3ސުއުދަތު ވަޙީދު ،ވ.ލަވްލީހައުސް /
މާލެ .4 ،ޒުބައިރު މުޙައްމަދު  .5ނާޝިދު ވަޙީދު،

ގޯތި ބައިކުރުމާއި ޢައްޔަންކުރުން

އަޙްމަދު ވަޙީދު ،ވ.ލަވްލީހައުސް  /މާލެ

ވ.ލަވްލީހައުސް  /މާލެ  .6ސަޒުލާ ވަޙީދު ،ވަ،ލަވްލީހައުސް /

11:30



މާލެ  .7ނައުފާ ވަޙީދު ،ވ.ލަވްލީހައުސް  /މާލެ  .8ނަޖާތު
ވަޙީދު. ،ލަވްލީހައުސް /މާލެ .9އަޒްލާމް ވަޙީދު ،ވ.ލަވްލީހައުސް
 /މާލެ

ގ .ރަހަދޫ  /މާލެ ،ފާޠިމަތު
ނަސީމްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދްމަތުގެ

އަޙްމަދު ރަމްޒީ

މއ .އީގަލް  /މާލެ

އަޙްމަދު ރަމްޒީ ،މުޙައްމަދު ރަމްޒީ ،އާމިނަތު
ރަމްޒީ ،ޢާއިޝަތު ރަމްޒީ ،މަރްޔަމް ރަމްޒީ

އެސް އެންޑް އައި ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިއޯ އެފް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަގު ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ހެޕީނައިޓް  /ގއ .ވިލިގިލީ

ހ .ވިލަރެސް  /މާލެ،

12:00



13:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

2896/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛު މައްސަލަ

ދިވެހި ދަޢުލަތް )އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް(

މަރްޔަމް އިރާޝާ  /ގ.ކޯޒީ  /މާލެ

09:30

ބޭނުމަށް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސެކްޝަން
B7
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

5

2214/Cv-C/2022

6

2421/Cv-C/2020

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

4

4230/Cv-C/2021

އަޑުއެހުމަށް

3

2973/Cv-C/2021

އިމްޢާން އަޙްމަދު ،މ .ބޮޑުކެކުރިވިލާ  /މާލެ  -3އާމިނަތު

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް

ޙުކުމްތަންފީޛް

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ފައިސާހޯދުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އަޖްޒަލް އަޙްމަދު ދޫރިޔާގެ  /ރ .އުނގޫފާރު

ޞަބާޙު ،މ .ބޮޑުކެކުރިވިލާ  /މާލެ  -4އަޙްމަދު ވަފާއު ،މ.

10:00



ބޮޑުކެކުރިވިލާ  /މާލެ  -5ޙަލީމަތު ޛުލްފަރީ ،މ .ބޮޑުކެކުރިވިލާ
 /މާލެ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ

އަވިސްޓަރ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

މުތާފޮށި އޮރިއެންޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް

ޙުކުމްތަންފީޛް

ލިމިޓެޑް )(201428644G

)(FC-002/2017

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ

ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޗިޓް

ޙުކުމްތަންފީޛް

ބަދަލު ކުރަން

ހިބައިންދިނުން

ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް )ދައުލަތް(

ފާޠިމަތު ވަޙީދާ މ .ރަންރިހި  /މާލެ )ހ.

ހ .ސަންގު ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ސަންގު(

މައްސަލައެއް

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ

ޚަދީޖާ އަމާނީ ގ .ގްރީންލޭކް  /ސ .ހިތަދޫ

ޙުކުމްތަންފީޛް

)(A308660

10:30



11:00



11:30



13:00



މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް
)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )-C
(0166/2010

13:30



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

1533/Cv-C/2022

 -1ޞަބީޙާ ޢަބްދުލްޤަފޫރު ،މ .ބޮޑުކެކުރިވިލާ  /މާލެ  -2ޢަލީ

ބޭނުމަށް

1

3462/Cv-C/2021

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސެކްޝަން
B9
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

5

2286/Cv-C/2022

6

2286/Cv-C/2022

7

963/Cv-C/2022

ލީސިންގ

ލިމިޓެޑް

ސާބިތު ދަރަނި

ހަރީ އެންޑް ކޯ )އިންޑިއާ(

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

4

2328/Cv-C/2022

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

10:15



މުޙައްމަދު ރަޝާދު ގ .ފެހިކޮކާ  /މާލެ

10:30



 -01މުޙައްމަދު ޝަހުމު ގއ .ވިލިނގިލި /
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުވާސާގެ
 -02ލިޔުޝާދު ސަޢީދު ގދ .ރަތަފަންދޫ /

10:45



ބީޗްނެސްޓް
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ

 -01ސިލްވާ ލޭންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް
އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:15



 -02އާދަމް މުޙައްމަދު އާވާޒު  /ޅ .ހިންނަވަރު
 -01އަޙުމަދު މައުސޫމް މުޙައްމަދު ހ.

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކުއްޅަވައްމާގެ  /މާލެ
 -02އަޙުމަދު މަޢީޝް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހ.

11:45



ކުއްޅަވައްމާގެ  /މާލެ
 -01ލެވެލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް
ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް
ލީސިންގ

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް
 -02މުޙައްމަދު ޒަރީރު ދަފްތަރު ނަންބަރު
 / 3069މާލެ

12:45



އަޑުއެހުމަށް

3

3057/Cv-C/2021

ކިނބިދޫ

ޙަސަން ސިރާޖު

ހަވީރީނާޒް  /ބ .ކުޑަރިކިލި

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

2272/Cv-C/2022

މުޙައްމަދު ސަމީޙު ސަންލައިޓް  /ތ.

09:45



ބޭނުމަށް

1

841/Cv-C/2022

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުއުފެދިގެން

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

)(2111/Fm-C/2021

ތަރިކަ

އަޙުމަދު ސުހައިލް މ .ޓީކް  /މާލެ

9

1783/Cv-C/2022

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

10

991/Cv-C/2022

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން

ފާޠިމަތު ޒާހިދާ ވ .ރަންދާން  /މާލެ

8

424/Cv-C-2022

13:00
 -01އަލްމަރުހޫމް އަޙުމަދު ނާޝިދުގެ ވާރިޘުން
 -02ޢަލީ ނާޝިދު މ .ހިންޓަން  /މާލެ
އަޙުމަދު މޫސާފުޅު ނ .ވެލިދޫ  /ކޯދު

13:30

14:00

ސެކްޝަން
B10
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

އަޑުއެހުމަށް

މެނޭޖްމަންޓް ސާރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

ލިމިޓެޑް

2

2497/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފާޠިމަތު ނައުޝަބާ

09:15

3

3563/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ކޭޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާދަމް ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ހ .ކުރެދިމާގެ  /މާލެ

09:30



4

4574/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ،މ .ބިގްފިޝް  /މާލެ

09:45



5

4323/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޖަމީލް ފަހިވާގެ މ .މުލައް

10:00



6

660/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ނެކްސަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:15



7

3557/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އަޙްމަދު ރަޝީދު ،ހުދުރުވާގެ /ހއ.ހޯރަފުށި

10:30



މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު
 / 5453މާލެ

މަސްޢޫދު އިސްމާޢީލް ،އިރުވައިގެ  /ތ.
ވިލުފުށި
މުމްތާޒް ޖަލީލް  ،ޖަވާހިރު  /ކ.ކާށިދޫ



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

4255/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ލިންޓެލް އިންވެސްޓްމެންޓްސް އެންޑް

ޖަވާޒް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

09:00



ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

8

576/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޢަލީ މުބީން ،އާގަރާ  /ގއ .ވިލިނގިލި

9

1089/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10

1006/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އަޙުމަދު ރަމީޒު ،ދަޑުމަތީގެ  /ލ .އިސްދޫ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ،މ .ލަންސިމޫގެއާގެ  /މާލެ

11

978/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ރީޝަމް ރިޔާޒް ،ފެހިފަރުދާގެ  /ތ .ވިލުފުށި

11:30

12

230/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޚަދީޖާ މޫސާ ،މ .ބަޝީރީހިޔާ  /މާލެ

ޙުސައިން ޝިފާއު ،މއ .ހަނީސަކްލް / 1-މާލެ

11:45

އެން.ސެޕަޔަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

10:45



11:00



11:15







ސެކްޝަން
B11
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

ޙުކުމް ތަންފީޛު

ޕޭން ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 191/CV-C-HD/2022ޙުކުމް ތަންފީޛު

އަޙްމަދު މުނީޒް ،ހ .އެލްޕާޝޯ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޙަނީފް ،އަނބުގަސްދޮށުގެ  /ސ.
ހިތަދޫ
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު / 2289
މާލެ

11:00
11:45

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

4

ލީސިން މައްސަލަ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

 .2ސާލިމް އާދަމް ،ސާތީ  /އދ .ދަނގެތި

ހަޔަރޕާޗޭސް  /ފައިނޭންސް

އަޑުއެހުމަށް

3

2551/Cv-C/2022

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް

 .1އެނެކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:15

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

2288/Cv-C/2022

ޙައްވާ މޫސާ ،ލ .މާވަށް  /މިރުސްމާގެ

މުޙައްމަދު އަނީލު ،ލ .މާވަށް  /އެނެކްސީ

09:30

ބޭނުމަށް

1

2134/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
633/Cv-C/2022

5

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ) -Cޓުރެޝަރ ބިޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް )(C-0758/2008

(0048/2009

13:00

ސެކްޝަން
B12
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

4

295/Cv-C/2022

5

2635/Cv-C/2022

ރސ ) 2300ދރކ ނަންބަރު (A011585
އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް
ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ
ނަންބަރު(C00592019 :

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް
ތަންފީޛް

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

3

1939/Cv-C/2022

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޒަބީން މާލެ ،ދަފަތްރު ނަންބަރު

އަޑުއެހުމަށް

2

2440/Cv-C/2022

ފައިސާ ނުހިމެނޭ ޙުކުމް ތަންފީޛް

ތަންފީޛު

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-08/2001 :
ޙުސައިން މުޙައްމަދު މާލެ ،ދަފްތަރު
ނަންބަރު ރސ ) 3172ދރކ ނަންބަރު

09:15



(A012879
ޝަރަފުﷲ މައާޛު ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،އަމާޒް
)ދރކ ނަންބަރު (A7616905

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކޮންކްރީޓް

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ )ރަޖިސްޓްރީ

ޕވޓ ލޓޑ )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :

ނަންބަރު(C-680 :

(0103/1998

09:30

09:30





 .1އަޙްމަދު އަމީމް ،ސ .ފޭދޫ ،ހިޔަލަ
ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ރަޖިސްޓްރީ

)ދރކ ނަންބަރު (A269597

ތަންފީޛު

ނަންބަރު (C-22/1982

 .2އާމިނަތު ފަޒުނާ ،ސ .ފޭދޫ ،އިތާ )ދރކ
ނަންބަރު (A164768

09:45



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

1329/Cv-C/2022

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

އައިލެންޑް ސެއިލާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

09:00



ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

6

1357/Cv-C/2022

7

1636/Cv-C/2022

8

2868/Cv-C/2019

9

4453/Cv-C/2021

10

1081/Cv-C/2021

11

578/Cv-C/2022

12

1869/Cv-C/2020

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް
ތަންފީޛު
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(
އެމްއެސް ފައިނޭންސް ކަރަންސީ އެކްސްޗޭންޖް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު؛-C
(0388/2018

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން

ހަމްދާން ޖައުފަރު މާލެ ،ހ .ދަނކަދާމާ

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު (A034231

ޒުހުރާ ރަޝީދު މާލެ ،މއ ،މަދޮށިގެ
)ދރކ ނަންބަރު (A035203
ޢަބްދުﷲ ނާފިޢު ރ .ވާދޫ ،ފަރީދީހިޔާ
)ދރކ ނަންބަރު (A024379

10:00

10:00





އެންސްފަޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :

10:20



(007/2010

 .1ނިކޮލަސް ބޯމެންޑިލް ،ފްރާންސް .1 34670 ،ވަންޑަރލަސްޓް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް
ބައިލަރގުސް 12 ،ރޫ ކޮލޮމްބިއަރސް

ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :

)ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު(18AI33293 :

(1005/2016

 .2މެލިސާ ސެބެސްޝަން ،ފްރާންސް،

 .2ޢަލީ ނާޖިޙް ވަޖީޙު ،މާލެ ،މ .މިފްލިން

 34670ބައިލަރގުސް 12 ،ރޫ

)ދރކ ނަންބަރު(A057865 :

ކޮލޮމްބިއަރސް )ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 .3ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒް ،މާލެ ،ގ .މުޖުމަރާގެ

(19FF89926

)ދރކ ނަންބަރު(A049724 :

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން

އާސިމް އަބްދުއްރަޙީމް މާލެ ،މ .އެއްމުލިއާގެ

ލިލީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު (A060652

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-0005/1994 :

ތަރިކަ ބެހުމަށް ނުވަތަ ވާރިސުން

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މާލެ ،މއ .ކޮށީގެ

ނަސީމާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މާލެ ،ހ .ކަސްތޫރިމާ

ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A032822 :

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން

އަޙްމަދު ނިޔާޒް ށ .ފީވައް  /ބްލޫ ހައުސް

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު (A075640

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A040076 :

10:40

11:00





11:30



އަލްޝާލީ މެރިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :
(0902/2006

13:30



ސެކްޝަން
B13
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

5

2220/Cv-C/2022

6

2499/Cv-C/2020

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

4

1307/Cv-C/2021

އަޑުއެހުމަށް

3

2483/Cv-C/2022

ނަންބަރު(C-0607/2012 :

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އެމްއެސް ފައިނޭންސް ކަރަންސީ އެކްސްޗޭންޖް
ޕވޓ )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު -C
(0388/2018

 -2އިބްރާހީމް ޞަލާޙް ،ގދ .ވާދޫ  /ކުއްޅަވައްގެ )އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު(A260202 :
 -3ޢަބްދުﷲ ޝިފާޢު ،ގދ .ވާދޫ  /ކުއްޅަވައްގެ )އައިޑީކާޑު

09:15



ނަންބަރު(A303444 :
 -4އިގްމާލް ރަޝާދު ،ގއ .ވިލިނގިލި  /އެޅެހިށިވިލާ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A0335271 :

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ

_

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް
ތަންފީޛު
ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް
ތަންފީޛު

މުޙައްމަދު މޫސާމަނިކު ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު
ރސ  / 5034މާލެ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:
(A023874
ސެންޓައެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-292/2006 :
މުޙައްމަދު ވަސީމް ،ވ .ފުލިދޫ /
ގޯލްޑަންހައުސް )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:
(A094148
މާރިއާ ގެބާ ކުޕެންސްކާ ކާގެލް

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަންފީޛު

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-58/2001 :

ޚައިރުލް އިސްލާމް ،ބަނގްލަދޭޝް )ޕާސްޕޯޓް
ނަންބަރު(BW0300870 :

މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ )ދިވެހި ދަޢުލަތް(

އިސްމާޢީލް ޝިމާމް ،މއ .ޑޯރެންސީވިލާ /
މާލެ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A098847 :
މުޙައްމަދު އާރިފް ،މ .ފޮނިހެލެބެލިގެ  /މާލެ

09:30

10:00

10:30

10:50









އެން ސަފާޔަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :
(0071/2010

11:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

3796/Cv-C/2021

 -1އެސްބްރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ

ބޭނުމަށް

1

4450/Cv-C/2021

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

7

4060/Cv-C/2021

8

775/Cv-C/2022

9

4450/Cv-C/2021

10

2136/Cv-C/2022

11

981/Cv-C/2022

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

އެޗް .ސަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ސްޕީޑް

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(

މައްސަލަ

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-0580/2005 :

ޓީ .އޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު( :

11:20



 -1އެސްބްރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ
ނަންބަރު(C-0607/2012 :

ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
_

ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :
(805/2015

 -2އިބްރާހީމް ޞަލާޙް ،ގދ .ވާދޫ  /ކުއްޅަވައްގެ )އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު(A260202 :
 -3ޢަބްދުﷲ ޝިފާޢު ،ގދ .ވާދޫ  /ކުއްޅަވައްގެ )އައިޑީކާޑު

11:40



ނަންބަރު(A303444 :
 -4އިގްމާލް ރަޝާދު ،ގއ .ވިލިނގިލި  /އެޅެހިށިވިލާ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A0335271 :

އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

އެމްއެސް ފައިނޭންސް ކަރަންސީ އެކްސްޗޭންޖް
ޕވޓ )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު -C
(0388/2018

ޙުސައިން ޢާރިފް ،ދ .މީދޫ  /މަޙްމާ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު (A212403

11:50



 -1ރަމީޝާ އަޙްމަދު ،މ .ކިރިލި  /މާލެ

ތުރާފިލުވުމުގެ މައްސަލަ

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A042109 :
 -2ސުރުފާ އަޙްމަދު ،މ .ސިވޮލިޒޭޝަން  /މާލެ

މާލެ ސިޓީ ކައުލްސިލް

13:00

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A119917:

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ތަންފީޛު

އޮފީސް

މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންޓްރަކްޝަން ޕވޓ
ލޓޑ )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :
(0305/2005

13:30



ސެކްޝަން
B14
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

2

2686/Cv-C/2021

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޝެހެނާޒް އަޙްމަދު ރިޟާ ހ .ކެލީތިއާ  /މާލެ

އަޙްމަދު ޝިޔާޒު ގްރާސްމީޑް  /ގދ .ތިނަދޫ

3

3589/Cv-C/2021

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަޙްމަދު ޙަސަން ސ .ހިތަދޫ  /މުޑުދާސްގެ

10:00

4

2145/Cv-C/2022

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

އިޤްމާލް ރަޝާދު  -ޙުސްނަންނުޖޫމް /

ތަންފީޛު

ލީސިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޗަމްލާހައުސް

5

3161/Cv-C/2021

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

ޙަސަން ރަޝީދު ގ .ޑޭލައިޓް  /މާލެ

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

09:30
09:45

ޝާހިދު ޢަބްދުއްޞަމަދު އަނބުގަސްދޮށުގެ /

އަޑުއެހުމަށް

ފުވައްމުލައް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޙަސަން ޙުސައިން ހޯދަޑު ،ވެލިރަންގެ  /ޏ.

ބޭނުމަށް

1

2470/Cv-C/2022

އެއްބސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނި

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

10:15
10:30

ސެކްޝަން
B15
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

އަޑުއެހުމަށް

ޢާސިމާ ޙަސަން ،މ .ކްރޯޓަން  /މާލެ

ހުކުމްތަންފީޛް

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

އަރޫޝާ އިބްރާހީމް ،މއ .މެޑޯޒް  /މާލެ  -04ޢަލީ އަހްރޫޝް
އިބްރާހީމް ،މއ .މެޑޯޒް  /މާލެ  -05ސީމާ އަޙްމަދު ،ހ.
ސީމާވިލާ  /މާލެ

11:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

 -01އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ،މއ .އަތަމާގެ  /މާލެ -02
 -03އާމިނަތު

ބޭނުމަށް

1

3329/Cv-C/2020

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

2

2991/Cv-C/2019

ޙުކުމް ތަންފީޛު  /ސާބިތު

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ،މ.ބަށިގަސްދޮށުގެ

އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވަޙީދު ،ވ .އަސްކަނި /

ދަރަނީގެ މައްސަލަ

 /މާލެ

މާލެ

11:30



ސެކްޝަން
B16
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޑުއެހުމަށް

2

27-CVC-2020

ޙުކުމް ތަންފީޛު

ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް

އިބްރާހީމް ނާޡިމް ،ވ .ތިނަދޫ

11:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

1395-CVC-2022

ޙުކުމް ތަންފީޛު

އަޙްމަދު ޒާހިރު ،މ .ދިލްބަހާރުމާގެ ، /މާލެ

ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ ،ހުޅަގުގެ  /މާލެ

10:30



ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ސެކްޝަން
BHD16
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

ރަސްމާދޫ

އަޑުއެހުމަށް

ޓްރެކް އާރތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުސައިން އަސްލަމް ،ވައިލެޓްވިލާ  /ރ.

13:30



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

216/Cv-C-HD/2022

ހުކުމް ތަންފީޛު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

