c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 28/11/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ
ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ލ.ގަން-މުކުރިމަގު /

ސެކްޝަން

ގަޑި

D

10:00

D

11:00
10:00

1

591/Cr-C/2015

10.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިރުފާނު

2

95/Cr-C/2013

27.01.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިލްހާމް އިބްރާހިމް

ލ.އިސްދޫ  /ސުދާހައުސް

3

386/Cr-C/2015

25.05.2015

ގަސްދުގައި ކުއްޖަކު މަރާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާފިޔާ މުޙައްމަދު މަނިކު

ވ.ރަކީދޫ  /ލައިޓްހައުސް

D

4

763/Cr-C/2016

10.08.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދިލް

އއ.މާޅޮސް  /ކެނެރީވިލާ

D

14:30

5

764/Cr-C/2016

10.08.2016

ނ
އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނު ް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދިލް

އއ.މާޅޮސް  /ކެނެރީވިލާ

D

14:30

6

471/Cr-C/2016

04.05.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒާހިރު

ގދ.ވާދޫ  /ޞަބާހީމަންޒިލް

D

15:00

7

693/Cr-C/2015

18.11.2015

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޤާސިމް

ޅ.ހިންނަވަރު /އާވާޒު

H

10:00

8

368/Cr-C/2016

21.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަޙްމޫދު ޝަފީޤް

ތ .ވިލުފުށި  /ޗާނދަނީގެ

H

13:00

9

568/Cr-C/2016

23.05.20165

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހުންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ގ .އަލިޝާ  /މާލެ

H

15:00

10

710/Cr-C/2015

24.11.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިޘާމް ވަޙީދު

ސ.ހިތަދޫ /ހަސްތީގެ

E

10:00

11

713/Cr-C/2016

07.08.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަނީލް

ނ.މަނަދޫ /ކަހެކްޝާން

E

10:00

ސަދުބަރަކަމާގެ

12

706/Cr-C/2016

07.08.2016

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އާދަމް

ދަފްތަރު 6091

E

11:00

13

668/Cr-C/2016

03.07.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިލާދްރީ ބިހާރީ ސަތްޕަތީ

އިންޑިޔާ

E

13:00

14

1032/Cr-C/2016

26.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަހްނަފް

ގދ.ގައްދޫ /ޗަބޭލީގެ

E

14:00

15

1056/Cr-C/2016

27.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާސިމް އިބްރާހީމް

ސ.ހިތަދޫ /ސްޓޯބަރީގެ

E

15:00

16

520/Cr-C/2012

08.08.2012

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޤާސިމް

މާލެ /ހ .ވޭވަރ

E

16:00

17

887/Cr-C/2016

29.09.2016

ޢާންމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުންހުރި ޢަމަލެއްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހދ.ނޮޅިވަރަން  /ހާވިލާ

G

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފައްސާން ވަލީދު

ގއ.ދާންދޫ  /ފަރުދާވާދީ

G

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިފާން

މާލެ  /ހ.ސައިބާން

G

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިފާން ޒުފަރަތު

މާލެ  /ހ.ރޯޒެންޑޭލް

G

"

18

387/Cr-C/2016

24.04.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސުހައިލް މޫސާ

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ނީލްވިލާ

G

11:00

19

752/Cr-C/2016

09.08.2016

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝާހް

G

13:00

20

753/Cr-C/2016

09.08.2016

މީހަކުމަރުވެދިއުމުގެ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއް ކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝާހް

G

"

21

754/Cr-C/2016

09.08.2016

މީހަކުމަރުވެދިއުމުގެ އިހުމާލުގެ ޢަމަލެއްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝާހް

G

"

22

646/Cr-C/2014

28.08.2014

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނާޞިރު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ  /ނީޑްހައުސް

G

13:30

23

973/Cr-C/2016

16.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ނިކްޗޫން

G

14:00

ގދ.ތިނަދޫ /
ޖަވާހިރުމާގެދެކުނު
ގދ.ތިނަދޫ /
ޖަވާހިރުމާގެދެކު ު
ނ
ގދ.ތިނަދޫ /
ޖަވާހިރުމާގެދެކު ު
ނ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ލަމްޙާ

މާލެ  /ގ.ފްރެސްލައިޓް

G

"

24

974/Cr-C/2016

16.10.2016

ވައްކަންކުރަން އުޅުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ނިކްޗޫން

G

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ލަމްޙާ

މާލެ  /ގ.ފްރެސްލައިޓް

G

"

25

375/Cr-C/2014

01.06.2014

ފޭރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަބީލް

މާލެ  /ހ.ފިނިމާގެއާގެ

G

14:30

26

260/Cr-C/2016

14.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަރުޝަދު

ތ.ގުރައިދޫ  /ނިރޮޅު

G

15:00

27

1114/Cr-C/2016

09.11.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މާލެ  /ގ.ސެމިޓޯން

G

15:30

28

327/Cr-C/2016

19.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާފީން ނާފިޒް

ނ.ވެލިދޫ  /ނިސާތު

K

10:00

29

357/Cr-C/2015

13.05.2015

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން މާހިރު

އއ.ބޮޑުފޮޅަދޫ  /ފިލިގަސްދޮށުގެ

K

10:30

30

27/Cr-C/2016

10.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މަޢުސިމް ވާފިރު

ސ.މީދޫ  /ދިވެހި

K

11:00

31

565/Cr-C/2016

23.05.2016

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނަދީމް މަސްޢޫދު

މ.ޓްރެންކްލިޓީ

K

11:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޠާރިޤް ޖަމީލް

މއ.ނާރެސް

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްމަޖީދު

ސ.މަރަދޫ /ނަރުގިސްމާގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަކްރަމް

މއ.ކަނޑޫގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަޙްމަދު

މއ.ކަނޑޫގެ

K

"

32

773/Cr-C/2016

10.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ރާޝިދު

ލ.ގަން /ކީމިޔާގެ

K

13:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން.

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް ،އެޗެކުގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ނ

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް
ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ބާރުހިންގު ް
ނ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝާނިޒް

ސ.ހިތަދޫ /ޑިސެމްބަރުގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރަފާޙު ރިޔާޟު

ގއ.ކޮލަމާފުށީ /ނިވައިދަށުގެ

K

"

33

338/Cr-C/2016

12.05.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ހަލީމް

ކ.މާލެ  /ހ.ލިލީފެހި

K

13:30

34

852/Cr-C/2014

14.12.2014

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝާފިޒް

ސ.ފޭދޫ  /ބީޗްކޯނަރ

K

14:00

35

1103/Cr-C/2013

10.09.2013

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާފިޢު

ގއ.ވިލިގިލީ /ތިންމާ

K

"

36

313/Cr-C/2015

05.05.2015

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ޙަލީމް

ހއ.ފިއްލަދޫ  /ކެވެލި

K

15:00

37

328/Cr-C/2015

12.05.2015

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަޒްމަން

މ.ޢަޒްމާ

K

15:30

38

449/Cr-C/2016

02.05.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މައިސަމް މުސްޠަފާ

މާލެ  /ގ.ރެއިންބޯ

K

16:00

39

996/Cr-C/2016

23.10.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޢަލީ

ނ.ވެލިދޫ  /ބޮކަރުމާގެ

F

10:00

40

988/Cr-C/2016

19.10.2016

ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުޙައްމަދު

އދ.މާމިނގިލި  /ފިނިވާގެ

F

10:30

41

1007/Cr-C/2016

24.10.2016

އަނިޔާއެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޞީރު

މާލެ  /ހ.ބޮނޑިކަނދޮޅުގެ

F

11:00

42

1028/Cr-C/2016

25.10.2016

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަރީފް

ސ.ހުޅުދޫ  /ޑައިމަންޑްވިލާ

F

11:30

43

1029/Cr-C/2016

25.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަރީފް

ސ.ހުޅުދޫ  /ޑައިމަންޑްވިލާ

F

"

44

676/Cr-C/2015

26.10.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ދާއޫދު މަމްދޫޙު

މާލެ  /މ.ލިޔާއާގެ

F

13:00

45

227/Cr-C/2015

08.04.2015

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނާސިޙު

ގއ.ކޮނޑޭ  /ދާރުލްޤަރާރު

F

13:30

ޖަދުވަލު 1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން
ވ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޖަދުވަލު1ގައި ާ
އެތެރެކުރުން

46

743/Cr-C/2015

06.12.2014

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

މާލެ  /ހ.ލަދުމާގެއާގެ

F

14:00

47

644/Cr-C/2015

12.10.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

މާލެ  /ހ.ލަދުމާގެއާގެ

F

"

48

1199/Cr-C/2013

26.09.2013

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސަނީމް

މާލެ  /ވ.ރިހިމެދު

F

14:30

49

1157/Cr-C/2013

18.09.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝަހީމް

ކ.ގުރައިދޫ  /ގުލްހަޒާރުގެ

F

15:00

50

1118/Cr-C/2016

09.11.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ނާޞިޙް

F

15:30

51

1138/Cr-C/2016

10.11.2016

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙައްވާ ޢަސްރާ

ރ.މީދޫ  /ފިނިމާގެ

F

16:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނަޒީޙް

މާލެ  /ގ.ޖޫތީގެ

F

"

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ޙުއްދަނޫން
ނ
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގު ް

ހދ.ނޭކުރެންދޫ /
އަސްރަފީވިލާ

