c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 30/08/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ
ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

މ.ޕެރީވިންކްލް އިރުމަތީބައި /

ސެކްޝަން

ގަޑި

D

10:00

D

"
"

1

65/Cr-C/2012

15.02.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު ޝިފާޒް

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢާޤިލު

ލ.މާވަށް  /ހެޕީލައިފް

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަޤީލް

ގދ.ތިނަދޫ  /ފެހިކޮކާ

D

"

"

"

"

ލިބޭ
ދޢުވާލ
ަ

ޖޙް
މޫސާ ނަ ާ

ުމރުސްގެ
ލނ ި
ިފުށި ޮ /
ލފ
ތ.ވލ
ި

D

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޞާދިޤް

ގދ.ގައްދޫ  /ޒަމާނީވިލާ

D

"

2

731/Cr-C/2010

24.10.2010

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޞާބިރު

ހ.ބްރިންޖޯފްލާރވަރ  /މާލެ

D

10:30

3

986/Cr-C/2011

17.07.2011

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަޝިދު

މއ.ފޯޗިއުން  /މާލެ

D

11:00

4

210/Cr-C/2010

24.10.2010

ޢވާލިބޭ
ދަ ު

މަޙްމޫދު ޙުސައިން

ހ.ގޯލްޑަންސަވަރ

D

11:30

5

555/Cr-C/2012

30.08.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު އަޒީމް

ކ.ގުރައިދޫ  /ވަލުގެ

D

13:00

6

548/Cr-C/2012

29.08.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު އަޒީމް

ކ.ގުރައިދޫ  /ވަލުގެ

D

13:00

ކުދަކުއްޖަކާއިމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޙްލާގީ
އަމަލުހިންގު ް
ނ

މާލެ

7

52/Cr-C/2012

06.02.2012

ޙިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ބާސިމް

ރ.އިނގުރައިދޫ  /ރޭނިގެ

D

13:30

8

231/Cr-C/2016

15.03.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މިދުޙަތު ވަޖްދީ

ސ.މަރަދޫ  /ސިލްވަރވިލާ

D

14:00

9

257/Cr-C/2012

13.05.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މ.ޔުނިކް  /މާލެ

D

14:30

10

277/Cr-C/2016

14.04.2016

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިމާޒް

ހދ .ހިރިމަރަދޫ  /ސީޒަން

H

10:00

11

397/Cr-C/2016

26.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ގއ .ދެއްވަދޫ  /ހުސްނުހީނާގެ

H

11:00

12

406/Cr-C/2016

26.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މޫސާ

ދަފްތަރު  / 1718މާލެ

H

13:00

13

104/Cr-C/2016

31.01.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙައުލާ މުޙައްމަދު

ކ.ގުރައިދޫ /ސައިމާގެ

E

10:00

14

295/Cr-C/2015

27.04.2015

އެކައުންޓުގައިފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް

ތ.ތިމަރަފުށި /ފިނިފެންމާގެ

E

11:00

15

158/Cr-C/2016

28.02.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ފާޠިނާ

މާލެ /މއ.ވަންދޫގެ

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަރުވާން އަޙްމަދު

ހއ.ދިއްދޫ /މަނަސް

E

"

16

583/Cr-C/2016

26.05.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސާހީން

ހއ.ތަކަންދޫ /ނޫކޮކާގެ

E

14:00

17

655/Cr-C/2016

13.10.2015

ކނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން
ެ

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ގދ.ގައްދޫ /ޒަމާނީވިލާ

E

20:00

18

555/Cr-C/2016

22.05.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޞީރު އާދަމް

މާލެ /މ .ރުތު

E

21:00

19

232/Cr-C/2012

29.04.2012

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސިނާން

ހއ.ކެލާ /ދޭލިޔާގެ

B

10:00

"

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިފާޒު

ހއ.ކެލާ /ނޫއަލި

B

"

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ނ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުމާއި ގަދަކަމުން
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުން
''

20

220/Cr-C/2016

13.03.2016

އަނިޔާއެއް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިޔާމް

ގދ.ތިނަދޫ /އެވަރލައިޓް

B

11:00

21

1197/Cr-C/2011

13.10.2011

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިލްޔާސް މުޙައްމަދު

ހއ.ހޯރަފުށި /ޒިކުރާ

B

13:00

22

215/Cr-C/2010

24.10.2010

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަލީފު ޢަލީ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /ދިލްސާދުގެ

B

14:00

23

733/Cr-C/2016

09.08.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިޔާހް

ތ.ތިމަރަފުށީ  /އަންނާރުމާގެ

G

10:00

24

620/Cr-C/2016

16.06.2016

މަކަރާއި ހީލާތްހެދުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް

ކ.މާލެ  /ވ.ޓްރާންސިލްވޭނިޔާ

G

11:00

25

715/Cr-C/2016

08.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޠާލިބު

ސ.މީދޫ  /ދޮންދީދީމަންޒިލް

G

13:00

26

302/Cr-C/2016

18.04.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޖުމްޢާން މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /ބުލޫހެވަން

G

14:00

27

333/Cr-C/2016

19.04.2016

އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއް ދިނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ސުމޮން ކާޒީ

ބަންގުލަދޭޝް

G

15:00

28

313/Cr-C/2015

05.05.2015

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

ޢވާލިބޭ
ދަ ު

އަޙުމަދު ޙަލީމް

ހއ.ފިއްލަދޫ  /ކެވެލި

K

10:00

29

193/Cr-C/2016

03.03.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޞްޠަފާ ޢަބްދުއްލަތީފް

ނ.ލަންދޫ  /ތަނޑިރަތްމާގެ

K

11:00

30

41/Cr-C/2016

11.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ނަފީސާ ޢުމަރު

ނ.ވެލިދޫ  /ރިވެރިން

K

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް ރިޔާސާ

ގ.ސައުތުބުރީޒް

K

"

31

577/Cr-C/2015

03.09.2015

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާޔަތު އައްބާސް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1835

K

14:00

32

10/Cr-C/2016

06.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ޝަރީފް

އއ.މަތިވެރި  /ބަށިމާގެ

F

10:00

33

575/Cr-C/2016

10.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އައްބާސް

ސ.ހުޅުދޫ  /ފެހިވިދުވަރުގެ

F

11:00

އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި ލިޔުމެއް އުފައްދަން
އެދުން.

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި
ނ
އަތުގައި ބެހެއްޓު ް

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގު ް
ނ

34

775/Cr-C/2016

11.08.2016

ބަނގުރަ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު ޢަލީ

މާލެ  /ރިހިވިދުވަރުގެ

F

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ފާތިކް

ތ.ތިމަރަފުށި  /ޗަންޕާޕޫލްގެ

F

"

35

579/Cr-C/2016

23.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ލަޠީފް

ލ.މާމެންދޫ  /މުރިނގު

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝުލައިލް މޫސާ

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ނީލްވިލް

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުނައްވަރު ޢަބްދުﷲ

ތ.ގާދިއްފުށި  /ސީނަރީގެ

F

"

އން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގަ
ރާއްޖެ ި
ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުން

