c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 19/10/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

740/Cr-C/2013

19.06.2013

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޖުވަދު ޖިހާދު

2

556/Cr-C/2012

30.08.2012

ޢައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަންނަގާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒިނާދު މުޙައްމަދު

ހ.މޯނިންގްލޯރީ

3

145/Cr-C/2012

28.03.2012

ނ
މަކަރާއިޙީލަތްހެދު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ނ
މުޙައްމަދު ޙައްސާ ް

ލ.މާބައިދޫ  /ކަނީރުވިލާ

D

4

917/Cr-C/2011

29.06.2011

މީހަކު މަރާލެވިދާފަދަ އެއްޗަކާއިއެކު މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޒްމީލް

ގދ.ތިނަދޫ  /ޓެއިލަރ

D

13:30

5

386/Cr-C/2015

25.05.2015

ޤަސްދުގައި ކުއްޖަކު މަރާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާފިޔާ މުޙައްމަދު މަނިކު

ވ.ރަކީދޫ  /ލައިޓްހައުސް

D

14:00

6

257/Cr-C/2012

13.05.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު މުޙައްމަދު

މ.ޔުނިކް  /މާލެ

D

14:30

7

831/Cr-C/2016

18.09.2016

ބަނގުރާބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާޞިފް އިބްރާހީމް

ގދ.ވާދޫ  /އަތަމާގެ

D

15:00

8

727/Cr-C/2015

02.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މއ .އާއްމުއުފާ  /މާލެ

H

11:00

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އިބްރާހީމް ޢަލީ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ކަސްތޫރިގެ

D

10:00

D

"

D

11:00
13:00

ކ.ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު
1-3--01

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެމައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި

9

376/Cr-C/2016

21.04.2016

10

588/Cr-C/2016

30.05.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

11

647/Cr-C/2016

21.06.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

12

218/Cr-C/2016

13.03.2016

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ނާޞިފް

13

705/Cr-C/2015

24.11.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރި

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާހް

މާލެ /މއ .ސްޓާރލިންގގްރޭޑް

14

545/Cr-C/2016

16.05.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޞީހު

ކ.ދިއްފުށި /މާހާ

B

15

882/Cr-C/2016

25.09.2016

ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަން ނަގާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އިބްރާހީމް

ޏ.ފުވައްމުލައް /އަލްފާ

B

10:30

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރަޝީދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ފަތްލިޔާގެ

B

"

16

398/Cr-C/2016

26.04.2016

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަލީ

މ.މަޑުވިލު

B

11:00

17

876/Cr-C/2016

25.09.2016

"

''

''

18

796/Cr-C/2016

18.08.2016

19

778/Cr-C/2016

14.08.2016

ބާރުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައުޒޫން

ގދ .ގައްދޫ  /ދިލާވަރުގެ

H

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މާނިޙް

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ނީރަންގެ

H

14:00

ޢަލީ ތަޙުސީމް

ށ .ފޭދޫ  /ޗާނދު

H

14:30

މ .ހަވީރީގެ  /މާލެ

H

15:00

E

13:00
10:00

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް
އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި ،ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ
މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހާޒިމް

ހއ.ފިއްލަދޫ /ހުވަނދުމާގެ

B

11:30

ނ
ބެހެއްޓު ް
''
ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ
ނ
ކުރު ް
ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޖިނާޙް

ހއ.ފިއްލަދޫ /ހުވަނދުމާގެ

B

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޔާމީން މުޙައްމަދު

ގ.ގްރީންބީންސް

B

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނާއިފު

ހދ.މަކުނުދޫ /އުނިމާގެ

B

13:30

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޔާސިރު

ހދ.މަކުނުދޫ /ގުލްއަލާގެ

B

"

20

716/Cr-C/2015

29.11.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ /ދަބުސުތުލިގެ

B

14:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަނޫން

ލ.މުންޑޫ /ހީނާވިލާ

B

"

21

488/Cr-C/2016

09.05.2016

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންޠެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިނާސް

ށ.ނޫމަރާ /ވަފާ

B

15:00

22

748/Cr-C/2016

09.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ހ.އެހަޑަ

B

16:00

23

869/Cr-C/2016

22.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށީ  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

10:00

24

573/Cr-C/2016

23.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އާސިމް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ޗަމަރުބުލޫ

G

11:00

25

574/Cr-C/2016

23.05.2016

ޝަޙްޞު އޮޅުވާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާސިމް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ޗަމަރުބުލޫ

G

11:00

26

460/C C/2016
460/Cr-C/2016

03 05 2016
03.05.2016

ގން
މާރާމާރީހިން ު

ދަޢުވާލިބޭ

ނ ރާޝިދު
ޙަސަ ް

ދ  /ނަންރީތިގެ
އއ.ރަސް ޫ

G

14 00
14:00

27

614/Cr-C/2016

16.06.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް

ށ.ކޮމަންޑޫ /އުރަހަ

K

10:00

28

327/Cr-C/2014

22.04.2014

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަޝީތު

މއ.ކޮމަށިގެ

K

10:30

29

50/Cr-C/2016

14.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ހޫދު އިބްރާހީމް

ގއ.ދިޔަދޫ /ވައިޖެހޭގެ

K

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަސީލް އިސްމާޢީލް

ހ.އަގި

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޢިމްރާން

ލ.ދަނބިދޫ /ނަންރީތިގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިޖުލާލް

ހ.ހާޖަރާގެ

K

"

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން
އެހެންމީހެއްގެމުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި
ތިމާގެ އަމިއްލަ ބާރުހިންގުން

މަޤާމުގެ ނުފޫޒްބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ފަރާތަކަށް
ނ
ނާޖާޢިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނު ް
މީހަކު މަރާލެވިދާފަދަ އެއްޗަކާއެކު ޣައިރުޤާނޫނީ
އެއްވުމަކުން އަމަން ނަގާލުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިކްލީލް އިބްރާހީމް

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ /ވިދާތަރި

K

"

30

600/Cr-C/2016

16.06.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވިސާމް

ށ.މިލަންދޫ /ޗިޗަންޑާގެ

K

13:00

31

799/Cr-C/2016

18.08.2016

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝާނިޢު

ގ.ޝާލިޔާމަންޒިލް

K

14:00

32

512/Cr-C/2016

12.05.2016

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަދީބު ޢުމަރު

ހންނަވަރު /ފްލޫނިޔާގެ
ޅި .

K

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަލީ

ލ.ގަން /ހުދުވިލާގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޞަބާޙް

ގދ.ވާދޫ /ލިލީގެ

K

"

33

751/Cr-C/2016

10.08.2016

ޗެކްގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު މުޙައްމަދު

ދ.މީދޫ  /ސޫރަޖް

F

10:00

34

803/Cr-C/2015

15.12.2015

ޖަދުވަލު  02ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޒީމް

ފ.ބިލެއްދޫ  /ފިނިފެންމާގެ

F

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙަސަން

ށ.ފުނަދޫ  /އަލިތަރި

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިޘާމް

މާލެ  /ހ.އައި.އެން.ހައުސް

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަތާން އުޘްމާން

މާލެ  /ގ.މާލެހިޔާ

F

"

35

67/Cr-C/2016

21.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު މަސްޢޫދު

ގދ.ގައްދޫ  /ގްރިންގެ

F

11:00

36

81/Cr-C/2016

25.01.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޅ.ނައިފަރު  /ފަރިހުގެ

F

13:00

37

388/Cr-C/2015

25.05.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހާދީ

ސ.ހިތަދޫ  /ސަރިންދާގެ

F

14:00

38

537/Cr-C/2016

16.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރިފްޢަތު

ޅ.ހިންނަވަރު  /ނޫވިލު

F

15:00

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން
މަކަރާއިޙީލަތް ހެދުން

39

729/Cr-C/2016

09.08.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިކްލީލް

މާލެ  /ހ.ބްރެޑްލީ

F

16:00

