c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 31/10/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

217/Cr-C/2012

24.04.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

612/Cr-C/2016

16.06.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުބީން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަމްޒީ

ތ.މަޑިފުށި  /ހުދުވެލި

3

707/Cr-C/2015

24.11.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުފީދު ޙުސައިން

ސ.ހިތަދޫ  /ހައިސިންތުމާގެ

D

4

362/Cr-C/2016

21.04.2016

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ސ.ހިތަދޫ  /ކުދެހިމާގެ

D

13:00

5

1022/Cr-C/2012

27.11.2012

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަޒީލް ޢަބްދުﷲ

ގދ.ގައްދޫ  /އޯކިޑްވިލާ

D

13:30

6

1031/Cr-C/2012

28.11.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ  /ގުލްހަޒާރުގެ

D

14:00

7

227/Cr-C/2012

29.04.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ  /ގުލްހަޒާރުގެ

D

14:00

8

629/Cr-C/2016

16.06.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އަހްމަދު މަނިކު

ހ.ގޯލްޑްވިލެޖް  /ޟާލެ

D

14:30

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ނދއކނ
ނ
ައިސ
އދދށ ފއ
އަދަދަށް
ސާ ނުދެއްކު ް

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޢާޞިމް ޢަބްދުއްނާސިރު

ފ.ބިލެއްދޫ  /އާސިމްއާބާދު

D

10:00

ހ.ކްރިމްސަންލައިޓް

D

10:30

D

"
11:00

9

630/Cr-C/2016

16.06.2016

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އަހްމަދު މަނިކު

ހ.ގޯލްޑްވިލެޖް  /ޟާލެ

D

14:30

10

704/Cr-C/2016

07.08.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ

މ.ބިންއުނިމާގެ  /މާލެ

D

15:00

11

72/Cr-C/2016

21.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ

މ.ބިންއުނިމާގެ  /މާލެ

D

15:00

12

428/Cr-C/2016

20.12.1976

މީހަކުލައްވާ ހަށިވިއްކުވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ދ .ކުޑަހުވަދޫ  /ފައިވްސްޓާރ

H

11:00

13

810/Cr-C/2016

24.08.2016

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙައްސާން

މ .މަޑުވިލު  /މާލެ

H

13:00

14

811/Cr-C/2016

24.08.2016

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙައްސާން

މ .މަޑުވިލު  /މާލެ

H

14:00

15

989/Cr-C/2016

19.10.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ށ .މާއުގޫދޫ  /ލުބޯމާގެ

H

15:00

16

601/Cr-C/2015

13.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޟާ

މ.ސްނޯ

B

10:00

17

677/Cr-C/2016

19.07.2016

ނ
ފިކްކުރު ް
ފިން ޓްރެފ
ޑައިމޯފ

ލިބޭ
ދޢުވާލ
ަ

ިފޢު
ފ
ދ ޝ ާ
އަޙްމަ ު

ި
ސ.ހތަދޫ /ސްޕަންޖްގެ

B

10:30

18

1215/Cr-C/2013

03.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /ގުލްހަޒާރުގެ

B

11:00

19

633/Cr-C/2016

16.06.2016

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޙަލީމް

މއ.އެމްޓޭޝަންގެ

B

11:30

20

707/Cr-C/2016

07.08.2016

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ނުހިފުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަކީލު

ގދ.ގައްދޫ /އަދުންގެ

B

14:00

21

523/Cr-C/2015

06.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަމީން

ސ.މަރަދޫ  /ރޭޝަން

B

14:30

22

1325/Cr-C/2011

16.11.2011

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާދިލް އިބްރާހީމް

ގއ.ދެއްވަދޫ /ޖޯޖެޓްވިލާ

B

15:00

23

1322/Cr-C/2010

24.10.2010

ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަންނަގާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިފާއު

މއ.ހަނީސަކްލް

B

15:30

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ނ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ހަމްޒާ މުޙައްމަދު

މ.އޮޅުގިރި

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުމްތާޒް

ހއ.ކެލާ /އަލަގަސްދޮށުގެ

B

"

24

800/Cr-C/2015

15.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިފާޢު ޙުސައިން

ދަފްތަރު ނަންބަރު 0319

B

16:00

25

651/Cr-C/2016

21.06.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ފިރާޤް

ލ.ގާދޫ  /ތަރިވިދާގެ

G

10:00

26

701/Cr-C/2016

07.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުފާޢު އަޙްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ކުއޭތު

G

11:00

27

286/Cr-C/2016

17.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ އަނީސް

ކ.މާލެ  /ގ.ބިއުޓީވިލާ

G

13:00

28

126/Cr-C/2016

14.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހާދީ

ސ.ހިތަދޫ  /ސަރިންދާގެ

G

14:00

29

687/Cr-C/2016

24.07.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

ސ.ހިތަދޫ  /ޝޭޑީޔާޑް

G

15:00

30

333/Cr-C/2016

19.04.2016

އެނގިހުރެ ސައްޙަނޫން ލިޔުމެއް ދިނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ސުމޮން ކާޒީ

ބަންގުލަދޭޝް

G

15:30

31

334/Cr-C/2016

19.04.2016

ޓެކުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ސުމޮން ކާޒީ

ބަންގުލަދޭޝް

G

15:30

32

68/Cr-C/2016

21.01.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޒްމީން

ހއ.ކެލާ  /އަޅިވިލާގެ

K

10:00

33

736/Cr-C/2015

03.12.2015

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަލީ ރިޟާ

ށ.ނޫމަރާ  /މަސްއޮޑި

K

10:30

34

640/Cr-C/2015

11.10.2015

އާއިލާ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ރަޝީދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1816

K

11:00

35

340/Cr-C/2016

19.04.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޒަހީން

އއ.އުކުޅަސް /ރިހިވެލި

K

13:00

36

552/Cr-C/2015

24.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފައިސަލް މުޙައްމަދު

މ.ޓީރޯސް

K

13:30

ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން.
އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން.
ނތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ެ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން.

37

678/Cr-C/2016

19.07.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފާރިސް

މ.އޭޝިޔާ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝިފާން

މއ.ކަޅުފެހިގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ސަޔާޙު

ހ.ބުރެކިގެއާގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޔޫސުފް ޝާހީން

ހ.ރޯޝަންވިލާ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޔޫސުފް

ލ.ގަން /ޙިމާޔަތް

K

"

38

679/Cr-C/2016

19.07.2016

ހުއްދަނޫންގޮތުގައި މީހުން ހިފެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝިފާން

މއ.ކަޅުފެހިގެ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ސަޔާޙު

ހ.ބުރެކިގެއާގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޔޫސުފް ޝާހީން

ހ.ރޯޝަންވިލާ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފާރިސް

މ.އޭޝިޔާ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޔޫސުފް

ލ.ގަން /ޙިމާޔަތް

K

"

39

680/Cr-C/2016

19.07.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫންތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފާރިސް

މ.އޭޝިޔާ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝިފާން

މއ.ކަޅުފެހިގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ސަޔާޙު

ހ.ބުރެކިގެއާގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޔޫސުފް ޝާހީން

ހ.ރޯޝަންވިލާ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޔޫސުފް

ލ.ގަން /ޙިމާޔަތް

K

"

40

681/Cr-C/2016

19.07.2016

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފާރިސް

މ.އޭޝިޔާ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝިފާން

މއ.ކަޅުފެހިގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ސަޔާޙު

ހ.ބުރެކިގެއާގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޔޫސުފް ޝާހީން

ހ.ރޯޝަންވިލާ

K

"

41

681/Cr-C/2016

19.07.2016

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޔޫސުފް

ލ.ގަން /ޙިމާޔަތް

K

14:00

42

663/Cr-C/2014

03.09.2014

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މިރާޒް ޝޭޙް

ބަންގުލަދޭޝް

K

15:30

43

662/Cr-C/2014

03.09.2014

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މިރާޒް ޝޭޙް

ބަންގުލަދޭޝް

K

15:30

44

948/Cr-C/2016

12.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާޞިފް އިބްރާހީމް

ގދ.ވާދޫ /އަތަމާގެ

K

16:00

45

949/Cr-C/2016

12.10.2016

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާޞިފް އިބްރާހީމް

ގދ.ވާދޫ /އަތަމާގެ

K

16:00

46

950/Cr-C/2016

12.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާޞިފް އިބްރާހީމް

ގދ.ވާދޫ /އަތަމާގެ

K

16:00

47

67/Cr-C/2016

21.02.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަސްޢޫދު

ގދ.ގައްދޫ  /ގްރިންގެ

F

10:00

48

728/Cr-C/2015

02.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން

ށ.މަރޮށި  /ޖޭމުގެ

F

11:00

49

968/Cr-C/2016

16.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝާމް

ސ.މަރަދޫ  /ހުދުފިނިފެންމާގެ

F

13:00

50

969/Cr-C/2016

16.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝާމް

ސ.މަރަދޫ  /ހުދުފިނިފެންމާގެ

F

13:00

51

757/Cr-C/2016

10.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢައްބާސް

ސ.ހުޅުދޫ  /ފެހިވިދުވަރުގެ

F

14:00

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ނ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

52

305/Cr-C/2016

18.04.2016

53

1040/Cr-C/2016

27.10.2016

54

1041/Cr-C/2016

27.10.2016

55

820/Cr-C/2016

04.09.2016

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާޒިމް

މާލެ  /ހ.ހަވިއްތަ

F

15:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާޒިމް

މާލެ  /ހ.ހަވިއްތަ

F

15:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާޒިމް

މާލެ  /ހ.ހަވިއްތަ

F

15:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދުމަނިކު

މާލެ  /މއ.ކްލޯވަރ

F

16:00

