c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 05/02/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އމަދު ޖިނާޙް
މުޙަ ް

ގދ.ތިނަދޫ  /ގްރާންސް

D

10:00

ހ.ބްރެޑްލީ  /މާލެ

D

11:00

D

13:00

14:00

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

826/Cr-C/2013

07.07.2013

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

69/Cr-C/2017

10.01.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުޒައިމަތު ނަޢީމް

3

1362/Cr-C/2016

12.12.2016

ލިބޭ
ދޢުވާލ
ަ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ސސަންމީޑް  /މާލެ
ހޯ .

4

1734/Cr-C/2010

01.12.2010

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މޫސާ ޢަލީ

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ގުޑްލަކް

D

5

947/Cr-C/2016

12.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާނިޔާ ރަޝީދު

ސ .ހުޅުދޫ  /ކުރިކީލަގެ

H

13:00

6

68/Cr-C/2014

17.03.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނާއިފް

ހ .ޅަރީތިގެ  /މާލެ

H

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޞާލިޙް

ސ .ފޭދޫ  /އެވަރެސްޓް

H

"

7

110/Cr-C/2016

01.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަމާން މުޙައްމަދު

މއ .ގަޖުރާގެ  /މާލެ

H

14:00

8

242/Cr-C/2015

14.04.2015

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

މޙއމދ ޝަމްޢޫން
ޝމޢނ
މުޙައްމަދު

ގެ  /މާލެ
މލ
ޯއީގ
ނއ
ސނ
މއ .ސް

H

14:30

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި
ބާރުހިންގުން
މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް
އަތުގައިބެހެއްޓުން
ެފކްކުރުން
ިކކރނ
ރފ
ޓރ
ސް ޓް
ެބިސ
ނބ
ކނ
ކެ

ބޭނުން

"

"

"

"

9

441/Cr-C/2016

02.05.2016

"

"

"

"

10

442/Cr-C/2016

02.05.2016

އެގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަފީޢުﷲ ޢަބްދުލް ވާޙިދު

11

444/Cr-C/2016

02.05.2016

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހާމީމް

ގދ.ގައްދޫ /އެދުރުގެ

12

556/Cr-C/2016

22.05.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ޝާހިދާ

މާލެ /މ.އަލުވިމާގެ

E

13

487/Cr-C/2016

09.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިނާސް

ށ.ނޫމަރާ /މާލެގަމް

E

11:00

14

797/Cr-C/2015

15.12.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު ސަމީނު

ސ.ހުޅުދޫ  /ސީވޭވް

E

13:00

15

710/Cr-C/2016

24.11.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިޘާމް ވަޙީދު

ސ .ހިތަދޫ  /ހަސްތީގެ

E

14:00

16

59/Cr-C/2016

20.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރުސްލާން ޢަބްދުﷲ

ގ.ރޯސްއައިލެންޑް

B

10:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޢާޒު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 8499

B

"

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި
ބާރު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާތިމަތު ޙާނުމް

ސ .ފޭދޫ  /ޗާނދަނީމާގެ

H

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހާމީމް

ގދ.ގައްދޫ /އެދުރުގެ

E

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަފީޢުﷲ ޢަބްދުލް ވާޙިދު

ހއ.ހޯރަފުށި /ނީސް

E

"

އަޙްމަދު ހާމީމް

ގދ.ގައްދޫ /އެދުރުގެ

E

10:00

ހއ.ހޯރަފުށި /ނީސް

E

"

E

10:00

11:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޞާޞް ސަލީމް

ހ.އިސްފަހާން

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ސާއިފް އަޙްމަދު

މއ.ބަގުފަޑިއްގޭއިރުމަތީގެ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިޢާދު ސަލީމް

މއ.ދިރޭ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާމް މުޙައްމަދު

ހ.ޝަންގހާއީ

B

"

17

495/Cr-C/2016

09.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ބާޤިރު

ވ.ރާހި

B

11:00

18

1294/Cr-C/2016

08.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝުޖާޢު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ދަޑުމަތީގެ

B

13:00

19

1231/Cr-C/2016

01.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޢައްމަރު އަޙްމަދު

ގއ.ނިލަންދޫ  /މާޑު

B

14:00

20

1329/Cr-C/2016

08.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފަޔާޟް

ސ.ހިތަދޫ  /ސީލަވް

K

10:00

21

1081/Cr-C/2016

30.10.2016

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަސްޢޫދު ރަނާ

ބަނގްލަދޭޝް

K

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޮހިއުއްދީން

ބަނގްލަދޭޝް

K

"

22

96/Cr-C/2017

10.01.2017

ކުޑަކުއްޖާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޒަމީރު

ގއ.ގެމަނަފުށި  /ހިތްފަސޭހަގެ

K

11:30

23

1324/Cr-C/2016

08.12.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަފްޒަން

މާލެ  /މ.ސުތުލިމާގެ

K

13:00

އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން
މީހެއްގެ ހަށިގަނށޑަށް ގެއްލުން ދިނުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

24

1323/Cr-C/2016

08.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަފްޒަން

މާލެ  /މ.ސުތުލިމާގެ

K

13:30

25

900/Cr-C/2016

06.10.2016

އެނގިހުރެ ޞައްހަނޫން ގޮތެއްގައި އެއްޗެއް އުފެއްދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނަޒީދު

ޅ،ހިންނަވަރު  /އަންބަރީގެ

F

10:00

26

899/Cr-C/2016

06.10.2016

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނަޒީދު

ޅ،ހިންނަވަރު  /އަންބަރީގެ

F

10:00

27

657/Cr-C/2016

21.06.2016

ޝަޙްޞު އޮޅުވާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނަޒީދު

ޅ،ހިންނަވަރު  /އަންބަރީގެ

F

10:00

28

79/Cr-C/2012

23.02.2012

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އިބްރާހިމް

ޅ.ހިންނަވަރު /އާރާމްގެ

F

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މާހިރު

ލ.މުންޑޫ /ފޭރުމާގެ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސާއިބް އިބްރާހީމް

ކ.ގާފަރު /ނޫވިނަ

F

"

29

1138/Cr-C/2016

10.11.2016

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙައްވާ ޢަސްރާ

ރ.މީދޫ  /ފިނިމާގެ

F

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނަޒީޙް

މާލެ  /ގ.ޖޫތީގެ

F

"

