ސިވިލް ކޯޓު

މިދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލު
) 24ނޮވެމްބަރ (2022
ސެކްޝަން
B1
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

5

3002/Cv-C/2021

6

3406/Cv-C/2022

7

3350/Cv-C/2022

8

3322/Cv-C/2022

ތަންފީޛް
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ
ޙުކްމްތަންފީޛް
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުހޯދުމަށް އެދި
އިޙްތިލާފް އޮންނަ ބާވަތުގެ
މައްސަލަ
އިޙްތިލާފް އޮންނަ ބާވަތުގެ
މައްސަލަ
އިޙްތިލާފް އޮންނަ ބާވަތުގެ
މައްސަލަ

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

4

2121/Cv-C/2021

ތަރިކަ

އަޑުއެހުމަށް

3

1844/Cv-C/2022

އަލްމަރުހޫމާ ސާރާ އިސްމާއީލްގެ

10:00



10:30



11:00



އެފް އެންޑް ބީ އިވްނިންގ ސްޓޯރ

ހުރަވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:30



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ފާޠިމަތު އަރޫޝާ ގުލްދަސްތާގެ  /ހއ.ބާރަށް

13:00



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޢަބްދުﷲ ނާއިލް ނިސްތު /ނ.ވެލިދޫ

13:15



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޝަފީއުﷲ ރަޝީދު މއ.ކެރީނާ

13:30



އިބްރާހިމް ވަޙީދު މ.ބަނަފްސާވިލާ
ރޭޑިއެންޓްހީޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބްރްދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮކާޗިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢަލީ ސަބާޙް މ.ހިރިގާ
ޢަބްދުﷲ ޝާޒް ގަދކޯޅިމާގެ  /ގދ.މާތޮޑް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

458/Cv-C/2022

ތަންފީޛް

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޙަސަން ފިތުރނުގެ  /ހދ.ހަނިމާދޫ

ބޭނުމަށް

1

3659/Cv-C/2021

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

09:30



އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

3640/Cv-C/2021

9

ތަޙްވީލުB5

ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ،މއ .ދޭލިޔާގެ  /މާލެ

ވިއްކުން

އަޙްމަދު ޢަޤީލް ،ބްލޫގާރލް  /ސ .ހުޅުދޫ

14:30

ސެކްޝަން
B2
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

3

1004/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛު

ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އަޑުއެހުމަށް

2

582/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛު

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފެލިދޫ

09:45



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

މުޙައްމަދު ރައިޝާން މޫސާ އޭޝިޔާގެ  /ވ.

09:30



ބޭނުމަށް

1

2061/Cv-C/2022

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

 -1އިބްރާހީމް ޝާހީން ޑޭލައިޓް  /ބ.
ކަމަދޫ
 -2އުބައިދުﷲ މުޙައްމަދު ތޯތާގެ  /ބ .ކަމަދޫ

10:15



 -3އަމީޤު މުޙައްމަދު ގެސްޓްހޯމް.
މާތޮޑާއަވަށް  /ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

ސެކްޝަން
B4
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

އަޑުއެހުމަށް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ބޭނުމަށް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވައިދަކުން
1

2016/Cv-C/2020

2

3668/Cv-C/2022

3

2932/Cv-C/2021

4

1603/Cv-C/2020

5

2940-CVC-2022

ނުވަތަ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޙްތިސާސްގެ

މަރްޔަމް ސައީދާ ،ޝަބުނަމީގެ  /ގއ .ދެއްވަދޫ ޢަބްދުއްލަޠީފް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ3407

11:00

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އިޙްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ
މައްސަލަ
ގޯތި ބައިކުރުން  /ޢައްޔަންކުރުން

ސަދަން އެންޓަރޕްރައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
)ދަޢުލަތް(

ލަޠީފާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ،މއ .އޮޅުވާލި  /މާލެ

11:00



12:30



މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ދުރާތަ ލޯ ފަރމް

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ

13:00



މައްސަލަ
އިޙްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ
މައްސަލަ

އާޖް ގްރޫޕް ޕވޓ ލޓޑ

ބަވަނަ ކޮންސްޓޤރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ

13:30



 .1ޙުސައިން ޙާފިޘު ،ކެލާމާގެ  /ސ .ހިތަދޫ
 .2އަޒްހާ މުޙައްމަދު ،މާހިޔާ  /ސ .ހިތަދޫ
 .3ޢަބްދުއްރަޝީދު ،ހުޅުމާލެ 10471
 .4މުޙައްމަދު ޝަހުމު ،ސުވާސާގެ  /ގއ.
ވިލިނގިލި
3647-CVC-2022

6

ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާ

 .5ޙަސަން ވަޙީދު ،ދިލްބަހާރުގެ  /ށ .މަރޮށި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް

 .6މުޙައްމަދު އަފްޞަލް ،ސްކައިލައިން/ލ.

އޭވިއޭޝަން )ދިވެހި ދަޢުލަތް(

ފޮނަދޫ
 .7ޢަލީ ނާޖިޙް ،މ .ލިލަކު  /މާލެ
 .8މުޙައްމަދު ސާއިމް އަބްދުﷲ ،ނަސީމީވިލާ
 /ސ .ހުޅުދޫ
 .9މޫސާ ޝިފާޒް ،ގްރީންގެ  /ނ .މަނަދޫ

ސެކްޝަން
B6
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

އަޑުއެހުމަށް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

ބޭނުމަށް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

 -01މުޙައްމަދު އަޙްލާމް ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ /

މާލެ  -02އަޙްމަދު އަޙްލާމް ،0
ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ  -ޢަސިޝަތު ސީތާ ،
1

3050-CVC-2022

2

3634-CVC-2022

3

373/Cv-C/2021

4

2420/Cv-C/2022

ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ

އަބްދުލްޢަނީ ޔޫސުފް ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ

ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ  -04ފާޠިމަތު
ޝީޒާ ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ  -05ސީމާ

09:30



އަބްދުލް ޣަނީ ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ -06
ހަމްދާން އަންދުލް ޣަނީ ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ /
މާލެ

 -01މުޙައްމަދު އަޙްލާމް ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ /

މާލެ  -02އަޙްމަދު އަޙްލާމް ،0
ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ  -ޢަސިޝަތު ސީތާ ،
ތަރިކަ ބެހުމާއި ވާރިސުން
ސާބިތުކުރުމގެ މައްސަލަ

އަބްދުލްޢަނީ ޔޫސުފް ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ

ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ  -04ފާޠިމަތު
ޝީޒާ ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ  -05ސީމާ

10:00



އަބްދުލް ޣަނީ ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ  /މާލެ -06
ހަމްދާން އަންދުލް ޣަނީ ،ގ.މަންޒިލްހިޔާ /
މާލެ

 -1އަސްމާ މުޙައްމަދު ހ .ދީނާ  /މާލެ،
 -2ޙަލީމަތު މުޙައްމަދު ހ .ސަފަރި  /މާލެ،
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން

މުޙައްމަދު ނަޞީރު

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

ފިނިފެންމާގެ

ގދ .ވާދޫ /

 -3ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ހ .މެންގޯފްލާވަރ
 /މާލެ،

 -4ސަކީނާ މުޙައްމަދު ހ.

ޝަންގހާއީ  /މާލެ،

10:30



 -5ފާޠިމަތު

މުޙައްމަދު ހ .ކިއުބާވިލާ  /މާލެ،

-6

އަޙްމަދު ތަޢުފީޤު ހ .މެންގޯހައުސް  /މާލެ
ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ސޮނީ ހާޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޓޫ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:00



5

1588/Cv-C/2022

6

3004/Cv-C/2020

7

1155/Cv-C/2022

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް

ތަންފީޛު މައްސަލަ

އަލިފުށި

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޢަލީ ޝާކިރު

ގުލްރައުންގެ  /ރ.

ވ .ސޭންޑީވިލެޖް  /މާލެ

ބީހައިވް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްކޫބާސްޕާ  2ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11:30



ބިލްޑޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

12:00



ނޭޝަނަލް ޑިސަރސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް
އޮތޯރިޓީ )ދިވެހި ދަޢުލަތް(

12:30



ސެކްޝަން
B9
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

4

3178/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

5

3441/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

6

3084/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

7

3342/Cv-C/2022

އިޚްތިލާފު އޮންނަ ބާވަތުގެ
މައްސަލަ

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

3

4550/Cv-C/2019

ސާބިތުދަރަނި

އަޑުއެހުމަށް

2

1186/Cv-C/2022

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން

އަމްޖަދު ޢަލީ މ .އޮޕިންގސަން  /މާލެ

10:00



ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:15



ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:30



ސްޕީޑް ލިންކް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:45



ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ޝަފީޢު ،އަޅިވިލާގެ  /ލ.ފޮނަދޫ

11:00



ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ފާޠިމަތު އެލީނާ ކ .ކާށިދޫ  /ދޭލިޔާގެ

11:30



ޢަލީ ރަމީޒު

ހުސްނުހީނާގެ  /މާލެ

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއިޝަންސް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢަލީ އިބްރާހީމް ،ޢަޒުމް  /އދ .މާމިގިލި
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސް

ލިމިޓެޑް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

3270/Cv-C/2020

ޙުކުމްތަންފީޛް

އާރު.އެމް.އެމް.ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީއެންޑް ސަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

09:45



ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

8

601/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

9

1535/Cv-C/2022

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން

10

1880/Cv-C/2022

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން

11

88/CVC/2020

ލިމިޓެޑް

ނަޖުމާ ،އިބްރާހިމް ނާޠިމް ،ނަޔާ  /ވ.ތިނަދޫ

އަޙުމަދު އިބްރާހީމްދީދީ މއ .ނިޔާޒްވިލާ  /މާލެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މުޙައްމަދު ޚަލީލު އޯކިޑްމާގެ  /ހއ .މުރައިދޫ

މުޙައްމަދު ޢަލީފުޅު ނާރެސް  /ރ.
އިނގުރައިދޫ

12:00



13:30
13:30

 -01އިބްރާހިމް އައްފާން މ .މަރުދާނާގެ /
އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު
އުފެދިގެން

މާލެ
އެސްކޮން ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 -02މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މ .މަރުދާނާގެ /

13:30



މާލެ
 -03އަޙްމަދު ފައިރޫޒްމ .މަރުދާނާގެ  /މާލެ

ސެކްޝަން
B10
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

4

1770/Cv-C/2022

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ،ދަފްތަރު .ނަންބަރު

ތަންފީޛުކުރުން

 / 2874މާލެ

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް
ތަންފީޛު

ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝާހިދު ،ގ .ހުދުކޮކާ  /މާލެ

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

3

3070/Cv-C/2020

އޮފީސް )ދައުލަތް(

އަޑުއެހުމަށް

2

293/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ވޯޓަރވޭސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

09:15



ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ ،ފޭރުމާގެ  /ޅ.ކުރެންދޫ

09:45



10:00



އިބްރާހީމް ޝައްފާން ޝަމްޢޫން ،މއ .މަލާޒް
 /މާލެ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

1048/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

އިސްމާޢީލް ޝަރީފް ،ޝާޒް /ށ.ކޮމަންޑޫ

ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ،ސިތުރާ  /ށ.ކޮމަންޑޫ

09:00



ބޭނުމަށް

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

5

3253/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

6

917/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

7

2497/Cv-C/2020

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،އަމާޒް  /އދ .ދަނގެތި
އޭސް ހާރޑްވެއަރ އެންޑް ހޯމް ސެންޓަރ
)ކޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(
ލިޓަސް އޮޓޯ މޯބައިލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުލްމަންނާން  /ދިލްބަހާރުގެ  ،ތ.ތިމަރަފުށި

10:15



މުޙައްމަދު ޝިނާން މ.އަސްދާ  /މާލެ

10:30



ފާޠިމަތު ނައުޝަބާ

11:00



ސެކްޝަން
B11
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

4

1635/Cv-C/2022

މައްސަލަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ރެސިޑެންސީ ރިސޯޓްސް މާލެ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ރޮހޮފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

3

394/Cv-C/2020

ސާބިތު ދަރަނި

ޒުބައިރު މުހައްމަދު ގ .މަލްވިނަ

ޕްލޮޓޯނިއަމް ހޯލްޑިންގސްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

09:00



ލެޓްސް ގޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

09:45



ރެއިންވަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

10:00



އަޑުއެހުމަށް

2

3672/Cv-C/2022

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު

އިލެކްޓްރޯމެޓަލް ޕްރެސިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

1

2746/Cv-C/2022

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު

09:00



ބޭނުމަށް

ބާވަތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

 .1އުބައިދުﷲ މުއާޒް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު
ރސ  / 1464މާލެ )ޔޫ އެސޯސިއެޓް
5

843/Cv-C/2022

6

2316/Cv-C/2022

7

2204/Cv-C/2022

އެއްބަސވުމާ ޚިލާފް

ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

އިންވެސްޓްމަންޓްސް(  .2މުޙައްމަދު ނަސީމް،

ލިމިޓެޑް

މ .އޮއިދުނި  / 2މާލެ  .3އުބައިދުﷲ

10:30



މުއާޒް ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ / 1464
މާލެ
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން

އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ،އއ.ތޮއްޑޫ /

ހުށަހަޅާ މައްސަލް

ކާމަރަގަގަސްދޮށުގެ

ތަރިކަ

އިސްމާޢިލް ރަމީޒް ،ހ .އާގުލްޝަން  /މާލެ

އިބްރާހިމް ސާމީ ،އއ .ތޮއްޑޫ  /ޗާންދަނީމާގެ

11:00



11:45



ސެކްޝަން
B12
ތާވަލުކުރި ބޭނުން

ތަންފީޛު

ރސ ) 7774ދރކ ނަންބަރު) (A054968 :ދރކ ނަންބަރު(A138034 :

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު އުފެދިގެން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 Andri Dolganovއަންޑްރީ



މުޙައްމަދު ޢިނާން ސ .މަރަދޫ،

ޑޮލްގަނޯވް ،އެލް.ޔުކްރެއިންކީ ބޮލިވާޑް ،ކިޔިވް ،ގުލޭނޫރަންމާގެ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު
ޔުކްރޭން

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

އިސްޙާޤު އާދަމް މާލެ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ބ .މާޅޮސް ،ފެންފިޔާޒުގެ

09:45

އަޑުއެހުމަށް

3

790/Cv-C/2021

ތަންފީޛް

) 4743އައިޑީކާޑު ނަންބަރު (A057532

ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-102/99 :

(A161369

10:00



ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

2

3027-CVC-2022

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މޫސާ މާލެ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

އިންޓަރލޮކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް

09:30



ބޭނުމަށް

1

2349/Cv-C/2021

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

އާދަމް ނަޞީރު މާލެ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

ނޫޙް ފިކްރީ މާލެ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ތަންފީޛް

) 2373އައިޑީކާޑު ނަންބަރު (A054231

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ބީ.އެމް.ސީ ސްލިޕްވޭ އެންޑް ސަލްވޭޖް ކޮމްޕެނީ

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  -Cހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

މައްސަލަ

(0190/2014

ރަހުނު ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް

ޖީ.ސީ.އައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް )(C-0164/2013

ތަންފީޛު

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-942/2008 :

 .2އަޙްމަދުމަނިކު ،ގދ .ގައްދޫ ،ރަންފަސް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އާރމްސް އެނާރޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

4

2962/Cv-C/2021

5

1995/Cv-C/2022

6

690/Cv-C/2022

7

1293/Cv-C/2022

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

8

3152-CVC-2022

ގޯތި ބައިކުރުމާއި ޢައްޔަންކުރުން

9

2832/Cv-C/2020

ރސ ) 5103އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

10:15



(A063674
10:30



 .1އެންރިކޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް
10:45



)ދރކ ނަންބަރު (A149798

ޙަބީބާ ޢަލީ މާލެ ،މ .ޒައިތޫނިމާގެ )ދރކ

އަނީސާ ޢަލީ މާލެ ،މ .ޒައިތޫނިމާގެ )ދރކ

ނަންބަރު (A104099

ނަންބަރު (A012113

އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

އަލްޓެއަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-670/2009 :

11:00



11:30



ބާނީ ހޮޓެލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :

13:30



(620/2005

ސެކްޝަން
B13
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

އަޑުއެހުމަށް

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

މުޙައްމަދު ނަބީޙް

ބޭނުމަށް

1

263/Cv-C/2022

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން ޢަލީގެ ވާރިޘުން

09:50



އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

2

21/Cv-C/2022

3

2726/Cv-C/2022

4

2323/Cv-C/2020

5

1891/Cv-C/2021

6

3279-CVC-2022

7

372/Cv-C/2022

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މުޙައްމަދު ސަލީމް ،ގ .ރޭނިސް  /މާލެ

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-22/1982 :

)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A076835 :

މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ޝާޒް ،ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ /

އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަހަޅާ

ކޮމްޕެނީ )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-C :

މާތޮޑާއަވަށް .ގަދަކޯޅިމާގެ )އައިޑީކާޑު

މައްސަލަ

(0024/1988

ނަންބަރު(A303278 :

ޢަލީ އާދަމް )ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް( ،ދަފްތަރު.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ

ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ
އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ ޙުކުމް
ތަންފީޛު

ނަންބަރު  / 4007މާލެ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު :ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
(A079418

10:00



10:30



10:50



)ދިވެހި ދަޢުލަތް(

ޢަބްދުﷲ ނަސީމް ،ހއ .ފިއްލަދޫ /
ކަރަންކާވިލާ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

11:10

(A077943

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ
މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ

ޙުސައިން ޝަފީޤު ،ހ .ޝަފީގުގެ  /މާލެ
)އައިޑީކާޑު ނަންބަރު(A054225 :

ނިޔާވިމީހާ :އާމިނަތު މުޙައްމަދުމަނިކު ،ހ.
ޝަފީގުގެ  /މާލެ )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

11:55

(A054225

ޕްރަވަލަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕްރަވަލަން ފްރައިޓް ފޯވަރޑަރސް ޕްރައިވެޓް

)ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C-03232021 :

ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު(C :

11:45



ސެކްޝަން
B15
ތާވަލުކުރި ބޭނުން
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް

އަޑުއެހުމަށް

މާލެ

ހެކި ބަސް ނެގުމަށް

މައްސަލަ

އަރުޝަދު ޚާލިދު ،އަލޯރާ  /ގދ .ހޯނޑެއްދޫ

އިބްރާހީމް ޙުނައިން އަޙްމަދު ،މ .ފާގަތިގެ /

10:00

ބޭނުމަށް

1

3553/Cv-C/2021

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

އަގުކުރުންފަދަ ކަންތަކުގެ

#

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

މައްސަލައޮތް ގަޑި

2

1918/Cv-C/2022

3

4502/Cv-C/2021

4

3086/Cv-C/2021

ޙުކުމް ތަންފީޛު  /ސާބިތު

މަޢުޞޫމާ އަޙްމަދު)ރެޑްޕައިން ކާޕެންޓްރީ( /

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް)ބީ-ނައިންޓީ ސެވަން( /

ދަރަނީގެ މައްސަލަ

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ5-3ސީ

ފިނިހިޔާގެ  ،ރ .ރަސްގެތީމު

ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ
މައްސަލަ

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަޙްމަދު މުޢީދު ،ޖަބުރޯލްގެ  /ސ .މީދޫ

10:30
11:00

އަޙްމަދު ފަރީޟް ،ދަގަޑުތަޅާގެ  /ބ.
ރަހުނު ނުހިމެނޭ ފައިސާގެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕަބްލިކް

ދަރަވަންދޫ

މައްސަލަ

ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

އަރުކާން އަޙްމަދު ،ދިލްބަހާރުގެ  /ބ.
ދަރަވަންދޫ

11:30

