c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 22/11/2015ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

1463/Cr-C/2013

04.12.2013

ޑައި ޯމފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

746/Cr-C/2014

09.10.2014

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފަރުހާދު އަ ޙްމަދު

3

615/Cr-C/2015

15.09.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މު ޙައްމަދު ޝިމާލް

ސ.ފޭދޫ  /ރަތްވިލާގެ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަ ޙްމަދު މަޢުޞޫމް

ސ.ހިތަދޫ  /ޖަރީގެ

"

4

375/Cr-C/2014

01.06.2014

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަ ޙްމަދު ނަބީލް

މާލެ  /ހ.ފިނިމާގެއާގެ

I

13:00

5

530/Cr-C/2012

12.08.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަ ޙްމަދު މައުޞޫމް

ސ.ހިތަދޫ  /އަވިނުދޭގެ

D

9:30

6

1047/Cr-C/2011

09.08.2011

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަނހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މޫސާ

އދ.ފެންފުށި  /ބާބުއަޒްމު

D

10:30

7

210/Cr-C/2010

24.10.2010

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަ ޚްލާޤީ އަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަ ޙްމޫދު ޙުސައިން

ހ.ގޯލްޑަންސަވަރ

D

11:30

8

768/Cr-C/2011

29.05.2011

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ސާއިފް

ރ.އަލިފުށި  /ހަބީބީހެ ޕް

D

13:00

"

"

"

"

"

ޙަސަން ފަޔާޟް

މއ.ސާނީވިލާ

"

"

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކުދޫ ޮކށް އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް
ފައިސާ ނުދެއްކުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ވިޝާމް މު ޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ފިލްމީސައިޓް

I

9:30

ގދ.ވާދޫ  /ޕެލަސް

I

10:30

I

11:30

"

9

398/Cr-C/2015

27.05.2015

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިލްހާމް މު ޙައްމަދު

ރޒް
ތ.ގާދިއްފުށި ޯ /

F

9:30

10

670/Cr-C/2015

27.05.2015

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝަމްޒޫން

ގދ.ގައްދޫ  /ދިލާވަރުގެ

F

10:30

11

548/Cr-C/2015

24.08.2015

މަކަރާއީ ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މު ޙައްމަދު ރިފްޢަތު ޙުސައިން ރި ޕޮން

ބަންގުލަދޭޝް

F

11:30

12

686/Cr-C/2015

09.11.2015

މަކަރާއީ ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މު ޙައްމަދު ރިފްޢަތު ޙުސައިން ރި ޕޮން

ބަންގުލަދޭޝް

F

11:30

13

319/Cr-C/2013

08.11.2015

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ޮކށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދަދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސާމީ އަޤީލް

މާލެ  /ހ.ރަންގަލި

F

13:00

14

674/Cr-C/2015

26.10.2015

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ޝިހާމް

ރ.މަޑުއްވަރީ /ލިލީމާގެ

E

9:30

"

"

"

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

"

ޢުބައިދުﷲ އިދުރީސް

މާލެ  /ގ.ފަރުހާނާމަންޒިލް

"

9:30

15

859/Cr-C/2012

04.11.2012

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނި ޡާމް ވަ ޙީދު

ސ.ހިތަދޫ /ހަސްތީގެ

E

10:30

16

554/Cr-C/2015

24.08.2015

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙައްވާ ރަޝީދާ

އދ.މަހިބަދޫ /ފަރުދާ

E

11:30

17

553/Cr-C/2015

24.08.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙައްވާ ރަޝީދާ

އދ.މަހިބަދޫ /ފަރުދާ

E

11:30

18

528/Cr-C/2015

13.08.2015

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޚަދީޖާ އަ ޙްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައްޯ /މޝަން

E

13:00

"

"

"

"

"

ޢަބްދުއްލަޠީފް

ސ.ހިތަދޫ /ދެކުލައަރާގެ

"

13:00

19

628/Cr-C/2015

28/09/2015

ޑައި ޯމފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މު ޙައްމަދު ޢަރީފް

ޏ .ފުވައްމުލައް  /ލަކަނޫގެ

AN

9:30

20

1490/Cr-C/2013

10/12/2013

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަދުނާނު

ލވިލާ
ސ .ހިތަދޫ  /ޔެ ޯ

AN

10:30

21

481/Cr-C/2015

28/06/2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މު ޙައްމަދު އިމްޔާން

ހއ .އިހަވަންދޫ  /ގުޑްލަކް

AN

11:30

22

494/Cr-C/2015

06/07/2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަ ޙްމަދު މަދީ ޙް

މއ .ސީނަރީވިޔު  /މާލެ

AN

13:00

''

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ލިފާ ޡް ޢާމިރު

މއ .ލިލީ ޯކޅި  /މާލެ

"

"

23

470/Cr-C/2015

17.06.2015

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ޮކށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަ ޙްމަދު ހަމީދު

މާލެ  /މ.ސީކްއީން

K

9:30

"

"

"

"

"

އަ ޙްމަދު ޝަމާ ޙް ރަޝީދު

މާލެ  /މ.ސިސްކިން

"

"

"

"

"

"

"

އިބްރާހީމް ސުޖާޢު

މާލެ  /ގ.ޅާންދަނީމާގެ

"

"

24

617/Cr-C/2015

15.09.2015

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްވައްހާބު އިބްރާހީމް

ހދ.ދިއްދޫ  /ރަންކޮކާގެ

K

10:30

25

227/Cr-C/2014

06.04.2014

އޮރިޔާން ޮކޑު އުފައްދައި ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙަލީމް

ރމްގެ
މާލެ  /ގޯ .

K

11:30

26

226/Cr-C/2014

06.04.2014

ގަދަކަމުން ބަދުއަ ޚުލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙަލީމް

ރމްގެ
މާލެ  /ގޯ .

K

11:30

27

197/Cr-C/2015

26.03.2015

ޑައި ޯމފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ދަފްތަރު 4075

K

13:00

28

137/Cr-C/2012

21/03/2012

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅަން މަސައްކަތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަޢުދު ޢަލީ

ގދ.ތިނަދޫ  /އަބްހަރީގެ

B

9:30

29

1417/Cr-C/2013

28/11/2013

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް އަ ޙުސަން

ކ.ތުލުސްދޫ  /ވެސްޓްވިލާ

B

10:30

''

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މު ޙައްމަދު ޙަސަން

ބމާގެ
މާލެ  /މ.ލު ޯ

"

"

30

1173/Cr-C/2013

22.09.2013

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަޒީ ޙު

މާލެ  /ހ.ޢަޒުމް

B

11:30

31

244/Cr-C/2015

15/04/2015

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަ ޙްމަދު ޝުޖާޢު

މާލެ  /ގ.ސައުތުބްރީޒް

B

13:00

''

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ސާޖިދު

މާލެ  /ގ.ސައުތުބްރީޒް

"

"

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް
އަތުގައިބެހެއްޓުން

