c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 03/04/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

118/Cr-C/2012

18.03.2012

ޙިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

36/Cr-C-2017

05.01.2017

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މުޒުލިފް

3

1282/Cr-C/2016

06.12.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޝްރަފް މުޙައްމަދު

ހ.ޒިތާ  /ކ.މާލެ

4

1117/Cr-C/2016

09.11.2016

ޓެކުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވާފިރު

ގ.ހަނދުވަރީގެ

K

5

1264/Cr-C/2016

05.12.2016

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއްހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފު

ގދ.ތިނަދޫ  /ފެހިކޮކާ

F

10:00

6

797/Cr-C/2015

15.12.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަމީން

ސ.ހުޅުދޫ /ސީވޭވް

E

10:00

7

1381/Cr-C/2016

12.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިމާލް

ސ.ފޭދޫ  /ރަތްވިލާގެ

G

10:30

8

430/Cr-C/2017

30.03.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މާއިފު އާދަމް

މއ.ކޮއްޓަފަރު  /މާލެ

B

10:30

9

431/Cr-C/2017

30.03.2017

މުދަލަށް ގެލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މާއިފު އާދަމް

މއ.ކޮއްޓަފަރު  /މާލެ

B

10:30

10

1245/Cr-C/2016

04.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޔަމަން ނަދީމް

ސ.މަރަދޫ  /ރަތްމާގެ

K

10:30

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ޢާދިލް

ހ.ހެންވޭރުފިނި

D

10:00

ބ.ދަރަވަންދޫ  /ވިލަރެސް

G

10:00

B

10:00
10:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން

11

38/Cr-C/2017

05.11.2017

12

23/Cr-C/2017

05.01.2017

"

"

"

"

13

1201/Cr-C/2016

22.11.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

14

110/Cr-C/2016

01.02.2016

15

1251/Cr-C/2016

04.12.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

16

1049/Cr-C/2016

27.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

17

778/Cr-C/2016

14.08.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނާއިފް

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޔާސިރު

ހދ.މަކުނުދޫ  /ގުލްއަލާގެ

18

702/Cr-C/2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ސަމްޢޫން

ލ.ގަން /ނޫރުވާދީ

K

19

42/Cr-C/2017

05.01.2017

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ބުރުތުކާލުގެ

F

11:00

20

519/Cr-C/2016

16.05.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަނީސް އިސްމާޢީލް

ގއ.ވިލިނގިލި /ސީރިޔާގެ

E

11:00

21

124/Cr-C/2017

11.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝިޔާޤް

ސ.މަރަދޫ  /ރަތްމާގެ

G

11:30

22

60/Cr-C/2017

10.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޔަޒީން

ގދ.ގައްދޫ  /އަޅިފަށުއިގެ

F

11:30

23

1057/Cr-C/2016

27.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫންތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނަޞްރަތު ރަޝީދު

ގދ .ހޯޑެއްދޫ  /ބިންމާގެ

H

13:00

07.08.2016

ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ބާރުހިންގުން

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ
ބޭނުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިދުރީސް މާހިރު

ލ.ގަން  /ބޭސްގެ

F

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އައިމަން

ސ.ހިތަދޫ /މަލަ

E

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިބްރާހީމް

މާލެ /މއ.ޢާޞިމާމަންޒިލް

E

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަމާން މުޙައްމަދު

މއ .ގަޖުރާގެ  /މާލެ

H

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަމާން މުޙައްމަދު

މއ .ގަޖުރާގެ  /މާލެ

H

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މާހިން

ސ.ފޭދޫ  /ޗާންދަނީމާގެ

D

11:00

އަޙްމަދު އާދަމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ  /ކަރަންކާގެ

G

11:00

ހދ.މަކުނުދޫ  /އުނިމާގެ

B

11:00

B

11:00
11:00

24

154/Cr-C/2017

16.01.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް އިރާޝާ

ގ.ކޯޒީ /މާލެ

D

13:00

25

599/Cr-C/2016

16.06.2016

ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު ޢަލީ

މާލެ  /މ.ރިހިވިދުވަރުގެ

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ފާތިކު

ތ.ވިލުފުށީ  /ޗަންޕާޕޫލްގެ

G

13:00

26

1041/Cr-C/2011

24.07.2011

ދަޢުވާލިބޭ

އަބްދުﷲ ވަޙީދު

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އުބައިދުﷲ ސަޢީދު

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަލީ ޙާޝިމް

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފަރުހާދު އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

B

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފަޞީހް އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

B

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

B

13:00

27

801/Cr-C/2014

06.11.2014

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޙުސައިން

ސ.ހިތަދޫ  /ފޭމާ

F

13:00

28

606/Cr-C/2015

13.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ޅ.ކުރެންދޫ  /އޯޒޯން

K

13:00

29

727/Cr-C/2015

02.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މއ .އާއްމުއުފާ  /މެލެ

H

13:30

30

141/Cr-C/2017

11.01.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފާޠިހް ޝިޔާން

ކ.މާލެ  /ދަފްތަރު 1983

G

13:30

31

252/Cr-C/2015

15.04.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މާހިން އަޙްމަދު

ސ .ފޭދޫ  /ޗާންދަނީމާގެ

H

14:00

"

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ސަނާ ރަޝާދު

މއ .ސްނޯލައިޓް  /މާލެ

H

14:00

ޢައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަން ނަގާލުމާއި ،ޢައިރު
ޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން
''

32

226/Cr-C/2017

23.01.2017

ކެނެބިހުން މުއާމަލާތުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު މަޤްސަދު ސައީދު

ސ.ފޭދޫ  /ބުރުނީގެ

D

14:00

33

198/Cr-C/2016

06.03.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މަޙްމޫދު

ރ.ރަސްގެތީމު  /ސަންސައިން

G

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނުޒުފަތު

ޅ.ހިންނަވަރު  /ބިލަމަގުމާގެ

G

14:00

34

59/Cr-C/2016

20.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރުސްލާން އަބްދުﷲ

މާލެ  /ގ.ރޯސްއައިލެންޑް

B

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޢާޒު

ދަފްތަރު 8499

B

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޞާޞް ސަލީމް

މާލެ  /ހ.އިސްފަހާން

B

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސާއިފް އަޙްމަދު

މއ.ބަގުފަޑިއްގޭއިރުމަތީގެ

B

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޢިއާދު ސަލީމް

މާލެ  /މއ.ދިރޭ

B

14:00

"

"

"

"

ލިބޭ
ދޢވާލ
ދޢުވ
ަ

ދ
މދ
ޙައްމަ ު
މޙ
މ މު
ޝާ ް

ނގހާއީ
ހ.ޝަންގހ
ލ  /ހ
މ ެ
މލ
ާ

B

14:00

35

44/Cr-C/2017

05.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ފަޒީން

F

14:00

36

990/Cr-C/2016

20.10.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްސަލާމް ޔޫސުފް

ބ.ކެންދޫ /މޯނިންގހައުސް

E

14:00

37

778/Cr-C/2015

13.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަފްސަޙް

މާލެ  /ހ.ދާލި

K

14:00

38

697/Cr-C/2016

07.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފަހުދު

މ.ސިތާރާ  /މާލެ

D

14:30

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތުގައި ބާރުހިންގުން

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު -03
1-53

