c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 07/11/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

66/Cr-C/2016

21.01.2016

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

931/Cr-C/2016

12.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އަޒްރާހް

3

920/Cr-C/2016

12.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަވާޛު

އއ.ތޮއްޑޫ  /އަސްރަފީގެ

4

629/Cr-C/2016

16.06.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އަހްމަދު މަނިކު

ހ.ގޯލްޑްވިލެޖް  /ޟާލެ

D

5

630/Cr-C/2016

16.06.2016

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އަހްމަދު މަނިކު

ހ.ގޯލްޑްވިލެޖް  /ޟާލެ

D

13:00

6

1002/Cr-C/2012

25.11.2012

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޚްތަރު ޚަލީލު

ހ.ރަންނަރުގެ  /މާލެ

D

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް އަޝްފާ

ސ.ހިތަދޫ  /ސްޕަންޖްގެ

D

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިޔާއު ސިރާޖް

ގ.ގާރނެޓް  /މާލެ

D

"

7

122/Cr-C/2013

28.01.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފާރިޝް

މ.އޭޝިއާ  /މާލެ

D

14:00

8

735/Cr-C/2016

09.08.2016

ޝަހްސު އޮޅުވާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާޞިމް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ޗަމަރުބްލޫ

D

14:30

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި
ނ
ބާރުހިންގު ް

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ރުސްދީ

އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ  /ކަރަންކާގެ

D

10:00

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 39-2-06

D

10:30

D

11:30
13:00

ވައްކަންކުރުން

9

262/Cr-C/2016

14.04.2016

10

110/Cr-C/2016

01.02.2016

11

12/Cr-C/2016

06.01.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

12

567/Cr-C/2016

23.05.2016

އޮރިޔާންކާޑު އުފައްދައި ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

13

705/Cr-C/2015

24.11.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާހް

14

71/Cr-C/2016

21.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ހުސައިން ޢަލީ

މާލެ /ދަފްތަރު 2486

15

670/Cr-C/2016

10.07.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މާލެ /ހ.ސާމަރާ

E

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢިޝްފާހް ޢަލީ

މާލެ /މ.ލޭންޑްއޮފް ގާރޑަން

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ

މާލެ /މއ.ކުރިކީލަގެ

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

މާލެ /ގ.އޮއިވާލި

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަޠީފް

މާލެ /މ .ސެސްނާ

E

"

16

744/Cr-C/2016

09.08.2016

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒުވަރު ރަޝީދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ކަފިއަގެ

B

10:00

17

938/Cr-C/2016

12.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާމިނަތު އިބްރާހީމް

ސ.ފޭދޫ /މުށުކުލާގެ

B

10:30

18

69/Cr-C/2016

21.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މާޒިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ލ.ގާދޫ /ގްރީންނައިޓް

B

11:00

18

1033/Cr-C/2016

26.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޣާލިބު

މ.ކޮޅުފުށި /އާރެސް

B

11:30

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެބެނުމަށް
އަތުގައި ބެހެއްޓުން

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ނ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް

މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޢާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު
ނ
އެއްޗެއް ގެންގުޅު ް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތުގައި ބާރު ހިންގު ް
ނ

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަޝްޖައު

ކ.ކާށިދޫ  /ފެމޯރާގެ

D

15:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަމާން މުޙައްމަދު

މއ .ގަޖުރާގެ  /މާލެ

H

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

H

13:00

ޙުސައިން އިބްރާހީމް

މ .ހާދޫ  /މާލެ

H

15:00

މާލެ /މއ.ސްޓާރލިންގގްރޭޑް

E

10:00

E

11:00
14:00

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ /
ބިއްދޮށުގެ

19

659/Cr-C/2016

21.06.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނާޡިމް

މއ.ހިތްތަލަވިލާ

B

13:00

20

215/Cr-C/2010

24.10.2010

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަލީފު ޢަލީ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /ދިލްސާދުގެ

B

13:30

21

793/Cr-C/2016

18.08.2016

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު އަޞްޣަރީ

މާލެ  /ހ.ހޭންބޭން

B

13:00

22

786/Cr-C/2016

17.08.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު އަޞްޣަރީ

މާލެ  /ހ.ހޭންބޭން

B

13:00

23

601/Cr-C/2015

13.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޟާ

މ.ސްނޯ

B

14:00

24

669/Cr-C/2016

10.07.2016

ކުއްޖަކު މެރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޤާސިމް

ށ.ފޭދޫ /ބުލޫހެވަން

B

15:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަޒީޒާ އިބްރާހީމް

ށ.ފޭދޫ /ވައިމަތީއާގެ

B

"

25

232/Cr-C/2012

29.04.2012

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސިނާން

ހއ.ކެލާ /ދޭލިޔާގެ

B

15:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިފާޒު

ހއ.ކެލާ /ނޫއަލި

B

"

26

985/Cr-C/2016

19.10.2016

ފޭރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނަޞީރު

ކ.މާލެ  /މ.ބްރައިޓްފްލާވަރ

G

10:00

27

322/Cr-C/2016

18.04.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މަފްޠޫހް އިބްރާހީމް

ގއ.ކޮނޑޭ  /ބުލޫނިޔާގެ

G

11:00

28

626/Cr-C/2016

16.06.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޣައިޘުﷲ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ކ.މާލެ  /މއ.ލެއްގި

G

13:00

29

822/Cr-C/2016

04.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މާދިޙު މުޙައްމަދު

ލ.ގަން  /ސްނޯރޯސް

G

14:00

30

573/Cr-C/2016

23.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އާޞިމް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ޗަމަރުބުލޫ

G

15:00

31

574/Cr-C/2016

23.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އާޞިމް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ޗަމަރުބުލޫ

G

15:00

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުމާއި ގަދަކަމުން
ނ
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމަށް އެހީތެރިވު ް

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން.
މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނުއެއްޗެއް
ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން.
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ބާރުހިންގުން.
ޝަޙްޞު އޮޅުވާލުން.

32

48/Cr-C/2016

13.01.2016

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނުއުމާން ޢަބްދުﷲ

ހއ.ހޯރަފުށި  /ސޯސަންވިލާ

K

11:00

33

226/Cr-C/2016

13.03.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަރުހާން

ހދ.ކުމުންދޫ  /އަންޑާޕޫލްގެ

K

13:00

34

392/Cr-C/2016

24.04.2016

އަމަންނަގާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޝްވީން

ގއ.ކޮލަމާފުށި  /އޮޅުގިނަގެ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަމީހް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ޝައިނީ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިވާޢު އަޙްމަދު

ގދ.ގައްދޫ  /ބޮޑުރާގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާފިޢު ހާރޫން

ހއ.މުރައިދޫ  /މިނިވަންއުފާ

K

"

35

778/Cr-C/2015

13.12.2015

ވައްކަން ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަފްސަހު

މާލެ /ހ.ދާލި

K

15:00

36

473/Cr-C/2014

23.06.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޟީލް

ގއ.ކޮލަމާފުށީ /އަސަރީގެ

K

15:30

37

892/Cr-C/2016

29.09.2016

ނ
ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒަހީން

ލ.ކަޅައިދޫ /މަތަރެސްމާގެ

K

16:00

38

723/Cr-C/2015

01.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިޔާން

މާލެ  /މއ.ގުލްބަކާގެ

F

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ޒިލާޙް

މާލެ  /ހ.ގްރޭފައިން

F

"

39

803/Cr-C/2015

15.12.2015

ޖަދުވަލު  02ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޒީމް

ފ.ބިލެއްދޫ  /ފިނިފެންމާގެ

F

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙަސަން

ށ.ފުނަދޫ  /އަލިތަރި

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިޘާމް

މާލެ  /ހ.އައި.އެން.ހައުސް

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޠާން އުޘްމާން

މާލެ  /ގ.މާލެހިޔާ

F

"

40

837/Cr-C/2016

18.09.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙައިދަރު

ތ.ދިޔަމިގިލި  /ވައިޖެހޭގެ

F

13:00

41

428/Cr-C/2016

12.06.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ އަނީސް

ކ.މާލެ  /ގ .ބިޔުޓީވިލާ

F

14:00

42

706/Cr-C/2015

24.11.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޒާމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1475

F

15:00

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު
ނ
އެއްޗެއް ގެންގުޅު ް

