c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 12/10/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

812/Cr-C/2013

03.07.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

1664/Cr-C/2010

25.11.2010

އަޢިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން ބާރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އެލެކްޒެންޑަރ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝާން

ހ.ފެންތިލަ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނާޝިދު

ސކީނާމަންޒިލް
ގދ.ތިނަދޫ ަ /

D

3

1124/Cr-C/2012

12.12.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ހއ.ހޯރަފުށި  /ފެހިއަލި

D

13:00

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ޞާލިޙް

ސ.ފޭދޫ  /އެވަރލާސްޓް

D

"

4

52/Cr-C/2012

06.02.2012

ޙިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ބާސިމް

ރ.އިނގުރައިދޫ  /ރޭނިގެ

D

13:30

5

555/Cr-C/2012

30.08.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޒީމް

ކ.ގުރައިދޫ  /ވަލުގެ

D

14:00

6

548/Cr-C/2012

29.08.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޒީމް

ކ.ގުރައިދޫ  /ވަލުގެ

D

14:00

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު ޢަލީމް ޢަބްދުއްސައްތާރު

ގދ.މަޑަވެލި  /ގާރޑްނިންގް

D

10:00

މ.އެރޯވިލާ

D

11:00

D

"
"

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތިޗެކްދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ

7

397/Cr-C/2016

26.04.2016

8

801/Cr-C/2016

22.08.2016

ޢާއްމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުންހުރި ޢަމަލެއްކުރުން

9

68/Cr-C/2014

17.03.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޞާލިޙް

10

682/Cr-C/2016

19.07.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަދޫޙް ޙުސައިން

މ .ރަތްކޮކާގެ  /މާލެ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިއުސާދު

ލ .މާމެންދޫ  /އާސްތާނާ

H

11

263/Cr-C/2016

14.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އިސްމާޢީލް

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ  /ނޫވިލާގެ

H

16:00

12

670/Cr-C/2016

10.07.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މާލެ /ހ.ސާމަރާ

E

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢިޝްފާހް ޢަލީ

ގާރޑަ ް
ނ
މާލެެ /މ.ލޭންޑްއޮފް ާ

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ

މާލެ /މއ.ކުރިކީލަގެ

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

މާލެ /ގ.އޮއިވާލި

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަޠީފް

މާލެ /މ .ސެސްނާ

E

"

13

793/Cr-C/2016

18.08.2016

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު އަޞްޣަރީ

މާލެ  /ހ.ހޭންބޭން

B

10:00

14

786/Cr-C/2016

17.08.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު އަޞްޣަރީ

މާލެ  /ހ.ހޭންބޭން

B

10:00

ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައިތޫނު އެއްޗެއް
ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ނާޞިފް

ގއ .ދެއްވަދޫ  /ހުސްނުހީނާގެ

H

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޖިނާދު

މ .ޖެރޭނިއަމް  /މާލެ

H

11:00

އަޙްމަދު ނައުފަލް ޙަމީދު

ގ .ރޭނިސް  /މާލެ

H

13:00

ސ .ފޭދޫ  /އެވަރެސްޓް

H

"

H

15:00
"

15

804/Cr-C/2016

22.08.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޚަދީޖާ ޢަލީ

މާލެ  /ގ.ހިލާލު

B

11:30

16

1320/Cr-C/2013

30.10.2013

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަޝްވާން

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1841

B

10:30

17

916/Cr-C/2013

28.07.2013

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްޒާ އިބްރާހީމް

ގ.ކަނީރުގެ

B

11:00

18

163/Cr-C/2015

10.03.2015

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފައިރޫޒް

ޅ.ހިންނަވަރު /ދޫހިމެރިގެ

B

13:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢުބައިދުﷲ ސަޢީދު

ހއ.ދިއްދޫ /އޯޓަމްވާދީ

B

"

19

185/Cr-C/2016

02.03.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ނުޞްރަތު

ސ.ފޭދޫ /ރެޑްރޯސް

B

14:00

20

114/Cr-C/2015

10.02.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްސަން ޙަސަން މަނިކު

ތ.ތިމަރަފުށި /ގޯލްޑަންހައުސް

B

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ މުޢާޒް

ގ.އީރީ

B

"

21

253/Cr-C/2016

05.04.2016

ން މުޢާމަލާތުކުރުން.
މޢމލތކރނ.
ިނނ
ޯފނު
މފ
އިމ
ޑައ

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ދު ނޝާދު
ިޝދ
މޙއމދ
މުޙައްމަ

ދޫ  /ދލްކުޝާގެ
ިލކޝގ
ގދ.ވދ
ގދ.ވާ

G

10:00

22

726/Cr-C/2016

09.08.2016

އަނިޔާއެއްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޒުހުދާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ގއ.ދާންދޫ  /ހެޕީސައިޑް

G

11:00

23

708/Cr-C/2016

07.08.2016

ޖަދުވަލް  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަފްސާނު ޢަފީފް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /ޗަބޭލީގެ

G

13:00

24

195/Cr-C/2015

26.03.2015

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަލީމް

މ.މުލި  /ބްލޫވެއިޓް

G

14:00

25

257/Cr-C/2016

05.04.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ސަމާޙް ޙަމީދު

K

10:00

26

411/Cr-C/2016

26.04.2016

ޓެރަރިޜަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާއީލް ރަޝީދު

ސ.ހިތަދޫ  /ހަނދުވަރު

K

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ސަމްޢާން

ސ.ހިތަދޫ  /ޗާންދުމާގެ

K

"

ގދ.ތިނަދޫ /
މިނިވަންއައްސޭރި

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް

ކ.މާލެ  /މ.ފޯރމޫންސް

K

13:00

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

27

265/Cr-C/2016

14.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ނިމްތާޒް ހީލްމީ

ސ.މަރަދޫ  /ހިލްމަން

K

14:00

28

92/Cr-C/2016

 27.01.2016ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން
މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރިޟާ

ށ.ނޫމަރާ /މަސްއޮޑި

K

15:00

29

736/Cr-C/2015

03.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަވާލް

މާލެ /މ.ވައިޓްފިޝް

K

16:00

30

301/Cr-C/2016

18.04.2016

ބަނގުރާގެންގުޅުން

މުޙައްމަދު ސާމީ

ޏ.ފުވައްމުލައް /އީގަލް

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ދަފްތަރު 1983

F

10:00

31

289/Cr-C/2016

21.11.1996

ޖަދުވަލު  02ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފާތިޙް ޝިޔާމް

F

11:00

32

780/Cr-C/2016

18.08.2016

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ގއ.ދެއްވަދޫ  /ހުސްނޫހީނާގެ

13:00

33

591/Cr-C/2016

30.05.2016

ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީދީދީ

ސ.މަރަދޫ ސޭބޫމާގެ

F

34

590/Cr-C/2016

30.05.2016

މަޢުލޫމާތު ހުށަނޭޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީދީދީ

ސ.މަރަދޫ ސޭބޫމާގެ

F

13:00

35

271/Cr-C/2016

14.04.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިމްރާން ޢަލީ

ނ.މާޅެންދޫ  /މޫންލައިޓް

F

13:00

36

706/Cr-C/2015

24.11.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޒާމް

ދަފްތަރު 1475

F

14:00

37

450/Cr-C/2016

02.05.2016

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ޙަސަން

ތ.ތިމަރަފުށި  /ސަލްވާ

F

14:30

38

704/Cr-C/2015

24.11.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަލްދާން

މާލެ  /ގ.ސީވޭވް

F

15:00

މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު
ނ
އެއްޗެއް ގެންގުޅު ް

