c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 16/11/2015ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

598/Cr-C/2014

18.08.2014

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އެމްޑީ ސައިމް މޮއްލާ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްމަލަކް

ބަންގްލަދޭޝް

2

241/Cr-C/2015

13.04.2015

ލންދިނުން
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއް ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަބީލް

މާލެ  /މ.ގޯލްޑަންލީފް

I

3

666/Cr-C/2015

20.10.2015

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިފާޢު އަޙްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ހޯދަޑު.ކުއޭތު

I

11:30

4

609/Cr-C/2014

18.08.2014

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނޫރު މޫސާ

ބ.ތުޅާދޫ  /ރަންބުސްތާނުގެ

I

13:00

5

610/Cr-C/2014

18.08.2014

އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނޫރު މޫސާ

ބސްތާނުގެ
ބ.ތުޅާދޫ  /ރަން ު

I

13:00

6

566/Cr-C/2012

 02.09.2012ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރނަހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މ.ޕޮމްޕިޔާ

D

9:30

7

1309/Cr-C/2010

24.10.2010

ފޭރުން

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

ޙުސައިން ޝިވާޒް

ހ.ޓިވެގާލައިޓް

D

10:30

"

"

"

"

"

ޙަސަން ޝިފާން

ހ.ރަންފަރުގެ

"

"

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ބާދްޝާ

ބަންގްލަދޭޝް

I

9:30

ބަންގްލަދޭޝް

"

"

"

"
10:30

8

1310/Cr-C/2010

24.10.2010

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިވާޒް

ހ.ޓިވެގާލައިޓް

D

10:30

"

"

"

"

"

ޙަސަން ޝިފާން

ހ.ރަންފަރުގެ

"

"

9

115/Cr-C/2015

11.02.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނިސާމް

މ.ދިއްތުނޑި

D

11:30

10

174/Cr-C/2015

19.03.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސައިފް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ނިރިހާ

D

13:00

11

376/Cr-C/2015

21.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސައިފް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ނިރިހާ

D

13:00

12

659/Cr-C/2015

18.10.2015

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝުޖާޢު

ސ.ހިތަދޫ  /ދުގެތިމާގެ

F

9:30

13

1271/Cr-C/2013

23.10.2013

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިސްޙާޤު

މާލެ  /މއ.ދިލްމާ

F

10:30

14

499/Cr-C/2015

08.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހިލާލް ނަޢީމް

މާލެ  /މ.މައިމަގުމަތީގެ

F

11:30

15

583/Cr-C/2015

06.09.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ލުއިޒާ ޢަބްދުﷲ

މާލެ  /މއ.ޙަސްލަތު

F

13:00

16

613/Cr-C/2015

15.09.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާކިރު

ލ.ކަލައިދޫ /ޑޭޒީވިލާ

E

9:30

17

528/Cr-C/2015

13.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޚަދީޖާ އަޙްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /މޯޝަން

E

10:30

"

"

"

"

"

ޢަބްދުއްލަޠީފް

ސ.ހިތަދޫ /ދެކުލައަރާގެ

"

"

18

655/Cr-C/2015

13.10.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ގދ .ގައްދޫ /ޒަމާނީވިލާ

E

11:30

19

472/Cr-C/2015

23.06.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އުޡްމާން ޙަސަން

ސ.ހުޅުދޫ /ގުލްހަޒާރުގެ

E

13:00

20

658/Cr-C/2015

18/10/2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިފާޢު ޖަމީލު

މ .ނޫރުޒޭރު  /މާލެ

AN

9:30

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ނ
ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓު ް

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
ނ
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު ް

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް
އ ބެހެއްޓު ް
ނ
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގަ ި
ޗއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއް ެ
އެތެރެކުރުން

ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި
ނ
ބައިވެރިވު ް
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

21

68/Cr-C/2014

17/03/2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނާއިފް

ހ .ޅަރީތިގެ  /މާލެ

AN

10:30

"

''

''

''

"

ޙުސައިން ޞާލިޙް

ސ .ފޭދޫ  /އެވަރެސްޓް

"

"

22

255/Cr-C/2015

16/04/2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަޢުދުﷲ

ލ .ކުނަހަންދޫ  /އިރުމަތީގެ

AN

11:30

23

05/Cr-C/2015

07/01/2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އީވާން

ގއ .ކޮލަމާފުށި  /ގަދަކޯޅިވިލާ

AN

13:00

24

606/Cr-C/2015

13.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ޅ.ކުރެންދޫ  /އޯޒޯން

K

9:30

25

884/Cr-C/2013

16.07.2013

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޞްތަފާ

ލ.ގަން  /ނަވޭލި

K

10:30

26

638/Cr-C/2015

07.10.2015

ޢވާލިބޭ
ދަ ު

ޙަސަން ސަޢީދު

ދަފްތަރު 2972

K

11:30

27

642/Cr-C/2014

27.08.2014

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަބްދުއްރަހީމް

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު  /ނޫވިލާ

K

13:00

28

518/Cr-C/2015

02/08/2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ގުރަހާގެ

B

9:30

"

''

''

''

"

މުޙައްމަދު އަޝްވީން

ގއ.ކޮލަމާފުށި  /އޮޅުގިނަގެ

"

"

"

''

''

''

"

މުޙައްމަދު ސިފާން

ށ.ފޭދޫ  /އަލްމާޒާ

"

"

29

365/Cr-C/2015

18/05/2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޔާސިރު

ތ.ތިމަރަފުށި  /ދިލާވަރުގެ

B

10:30

30

163/Cr-C/2015

10/03/2015

ފުލުހުންގެ ދަޢުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފައިރޫޒް

ޅ.ހިންނަވަރު  /ދޫހިމެރިގެ

B

11:30

"

''

''

''

"

ޢުބައިދުﷲ ސަޢީދު

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

"

"

31

404/Cr-C/2015

31/05/2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް އަޠްހަރު

ށ.ފުނަދޫ  /ވައިޓްޕެލެސް

B

13:00

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް
ނ
އަތުގައި ބެހެއްޓު ް

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް ޗެކްގައިވާ
ނ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ވައްކަންކުރުން
މހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާ ގޮތަށް ތޫނު
ީ
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ި
ހންގުން

