c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 22/08/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

42/Cr-C/2013

10.01.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

628/Cr-C/2013

28.05.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިވާޒް

3

384/Cr-C/2013

24.03.2013

ހިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިނާން

ރ.އިންނަމާދޫ  /ހަވީރީފިނި

4

105/Cr-C/2010

24.10.2010

ނ
ެރވު ް
ޙޔާނާތްތ ި
ި

ލިބޭ
ދޢުވާލ
ަ

ޖދ
މަމްޝޫޤް އަމްޖަދު

މ.އެމޭޒަން  /މާ ެ
ލ

D

5

917/Cr-C/2011

29.06.2011

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޒްމީލް

ގދ.ތިނަދޫ  /ޓެއިލަރ

D

13:00

6

557/Cr-C/2011

12.04.2011

ގރޫޕް ހަދައިގެން މާރާމާޜީހިންގުން
ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢައްސާން ޢަލީ

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /އަލި

D

13:30

7

271/Cr-C/2012

27.05.2012

ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ބަދުއަޙްލާޤީ އަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޤާސިމް މަޙްމޫދު

ނ.މަނަދޫ  /އަސަރީވިލާ

D

14:00

8

76/Cr-C/2016

24.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނަސީމް

ފ .ނިލަންދޫ  /ފިނިފެންމާގެ

H

10:00

9

494/Cr-C/2015

06.07.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަދީޙް

މއ .ސީނަރީވިޔު  /މާލެ

H

11:00

މީހަކު މަރާލެވިދާފަދަ ހަތިޔާރަކާއިއެކު މާރާމާރީ
ހިންގުން

އސާނެތިޗެކްދޫކޮށްއެޗެކްގައިވާއަދަދަށް
އެކައުންޓުގައި ފަ ި
ފައިސާނުދެއްކުން
ފޭރުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ލަތީފް

ސ.ހިތަދޫ  /ދިލާސާގެ

D

10:00

މއ.ރަވްހާ  /މާލެ

D

10:30

D

11:00
11:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ލިފާޡު ޢާމިރު

މއ .ލިލީކޯޅި  /މާލެ

H

"

10

628/Cr-C/2015

28.09.2015

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަރީފް

ޏ .ފުވައްމަލައް  /ލަކަނޫގެ

H

14:00

11

25/Cr-C/2016

10.01.2016

ނތެރިވުން
އަމުރަށްނުކިޔަމަ ް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިލްހާޒް ރަޝީދު

މާލެ /މއ.ގްރީންވީލް

E

10:00

12

737/Cr-C/2016

09.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަނީ

ސ.ހިތަދޫ /ޗޮކްލެޓް

E

10:30

13

350/Cr-C/2016

20.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ތ.ތިމަރަފުށި /ފެހިގެ

E

11:00

14

741/Cr-C/2016

09.08.2016

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޒޫރު

ސ.ހިތަދޫ /ދިރިމާގެ

E

11:30

15

283/Cr-C/2016

14.04.2016

ރއި ޙީލަތް ހެދުން
މަކަ ާ

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝާން

މާލެ /ހ.ދެތަނޑިމާލޮޖް

E

13:00

16

655/Cr-C/2016

13.10.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ގދ.ގައްދޫ /ޒަމާނީވިލާ

E

20:00

17

555/Cr-C/2016

22.05.2016

ނ
ޖަދުވަލް  2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރު ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޞީރު އާދަމް

ތ
މާލެ /މ .ރު ު

E

21:00

18

204/Cr-C/2012

24.04.2012

އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

ޅ.ނައިފަރު /މިސްކިތްދޮށުގެ

B

10:00

19

508/Cr-C/2016

12.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޒާހިޔާ ޢަބްދުﷲ

ގ.ކޮރަލްސީ

B

11:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޠާރިފް މުޙައްމަދު

ހ.ނިކްޗޫން

B

"

20

49/Cr-C/2012

29.01.2012

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ވާޙިދު

މާލެ  /މ.ރީފްސައިޑްގެ

B

13:00

21

150/Cr-C/2016

25.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިޙްސާން ރަޝީދު

ގދ.ވާދޫ /އާބަހާރުގެ

B

14:00

"

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ރަޝްވާން ސަޢީދު

ގދ.ފިޔޯރީ  /ބްލާސަމްއާގެ

B

"

އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު
ހިންގުން
އގައި ބާރު
އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެ ް
ހިންގުން

ލހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރިމީހަކަށް ހަމަލާދޭން
ފު ު
މަސައްކަތްކުރުން

ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި އަމަންނަގާލުމާއި ޣައިރު
ޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވު ް
ނ
''

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިސާމް މުޙައްމަދު

މ.ގޯލްޑްބާރޑްލިލީ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާރިފް ޝަރީފް

މއ.ރާޅުއެރިގެ

B

"

22

687/Cr-C-2016

24.07.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

ސ.ހިތަދޫ  /ޝޭޑީޔާޑް

G

10:00

23

346/Cr-C-2016

19.04.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝުޖާޢު

ސ.ހިތަދޫ  /ޢަލީބޮޚާރީގެ

G

11:00

24

143/Cr-C-2016

24.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް

މާލެ  /ދަފްތަރު 100

G

13:00

25

286/Cr-C-2016

17.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ އަނީސް

މާލެ  /ގ.ބިއުޓީވިލާ

G

14:00

26

852/Cr-C/2014

14.12.2014

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝާފިޘް

ސ.ފޭދޫ  /ބީޗްކޯނަރ

K

10:00

27

720/Cr-C/2016

08.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ހ.ސާމަރާ މާލެ

K

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްޙާޤު ޙުސައިން

ގ.އޮއިވާލި މާލެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ލަހިރު މަޑުޝަންކަރ މަނިއްކުއަޑޫރާ

ސްރީލަންކާ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފަޟީލް ޙަމީދު

މ.ލިލީޕާރކް މާލެ

K

"

28

493/Cr-C/2013

18.04.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޝްރަފް ޢަބްދުލްވާހިދު

ކ.މާލެ  /މ.ބާރަނާ

K

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފަތުހުﷲ ޖަމީލް

ގއ.ވިލިނގިލި  /ޕާރމްޝޭޑް

K

"

29

832/Cr-C/2013

07.07.2013

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާފިޢު ހާރޫން

ހއ.މުރައިދޫ  /މިނިވަންއުފާ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ފަޔާޟް

ހއ.ތަކަންދޫ  /ޑޭޒީވިލާ

K

"

ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް
ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވުން.
އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަންނަން އުޅުން.
ސތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޖަދުވަލު 1ގައިވާ މަ ް
އެތެރެކުރުން
އެނގިހުރެ މީހަކު މަރަން ރޭވުމާއި ،އެނގިހުރެ
މަރަން ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވު ް
ނ

30

703/Cr-C/2015

23.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވާރިސް

31

374/Cr-C/2016

21.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިރުފާން

32

760/Cr-C/2015

10.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ކަލީމް

ށ.ވެލިދޫ  /ދަންވަރުގެ

33

579/Cr-C/2016

23.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ލަޠީފު

ލ.މާމެންދޫ  /މުރިނގު

F

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސުހައިލް މޫސާ

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ނިލްވިލް

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުނައްވަރު ޢަބްދުﷲ

ތ.ގާދިއްފުށި  /ސީނަރީގެ

F

"

ޖއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ހަނގުރާމައެއްގައި
ރާއް ެ
ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުން

މާލެ  /މއ.އިބްރާހީމީމަންޒިލް
ލ.ގަން  /މުކުރިމަގު
ސަދުބަރަކަމާގެ

F

10:00

F

11:00

F

13:00
14:00

