c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 01/03/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

736/Cr-C/2015

03.12.2015

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

1306/Cr-C/2013

28.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

3

801/Cr-C/2015

15.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ވލިބޭ
ދަޢު ާ

ބިލާލު ޢަލީ

ކ.ކާށިދޫ /މަންޒިލް

4

195/Cr-C/2015

26.03.2015

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަލީމް

މ.މުލި /ބްލޫވެއިޓް

"

5

563/Cr-C/2015

26.08.2015

ނ
ވައްކަންކުރު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޚަލީލް އަޙްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /އަސަރީވިލާ

D

10:00

6

788/Cr-C/2015

14.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނައުޝާދު މޫސާ

ގ.މާލެހިޔާ 13-02-2

"

11:00

7

174/Cr-C/2015

19.03.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސައިފް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ނިރިހާ

"

13:00

8

376/Cr-C/2015

21.05.2015

ވއްކަންކުރުން
ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސައިފް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ނިރިހާ

"

13:00

9

308/Cr-C/2015

30.04.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަމީޙް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ޝައިނީ

"

14:00

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ޝަމްލު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ނޯވެލް

"

"

10

471/Cr-C/2015

23.06.2015

ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިޤުބާލު

ނ.މިލަދޫ /ނޫރާނީގެ

F

10:00

ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު
މެރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޢަލީ ރިޟާ

ށ.ނޫމަރާ /މަސްއޮޑިގެ

I

10:00

ޅ.ނައިފަރު /ރޯޝަނީގެ

"

11:00

I

13:00
14:00

11

437/Cr-C/2015

08.06.2015

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ރިފާޒު

ސ.މަރަދޫ /ސަލްޓަންވިލާ

"

11:00

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ރިމާހު

ސ.މަރަދޫ /ސަލްޓަންވިލާ

"

"

"

"

"

"

"

ޖަޒީލު މުޙައްމަދު

ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު /ޖަޒީލާމަންޒިލް

"

"

"

"

"

"

"

ޙުސައިން އަންވަރު ޢަލީ

ސ.ހިތަދޫ /އައްޑޫގެ

"

"

12

1253/Cr-C/2013

10.10.2013

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގަހުރެ ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރަފީޢު

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /ފުނަމާގެ

"

13:00

13

106/Cr-C/2016

01.02.2016

އޮރިޔާންކާޑު އުފައްދައި ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޟްވާން ވަޙީދު

މއ.ވިރާޙް

"

14:00

14

107/Cr-C/2016

01.02.2016

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޟްވާން ވަޙީދު

މއ.ވިރާޙް

"

14:00

15

761/Cr-C/2015

10.12.2015

ޓރެފިކްކުރުން
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ޅ.ނައިފަރު /މީނާރު

E

10:00

16

674/Cr-C/2015

26.10.2015

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ޝިހާމް

ރ.މަޑުއްވަރީ /ލިލީމާގެ

"

11:00

"

"

"

"

"

ޢުބައިދުﷲ އިދުރީސް

ގ.ފަރުހާނާމަންޒިލް

"

"

17

790/Cr-C/2015

15.12.2015

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އިނާޔަތު

މ.ކުދެހިގެ

"

13:00

18

711/Cr-C/2015

25.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައުޒޫން

ގދ.ގައްދޫ /ދިލާވަރުގެ

"

14:00

19

162/Cr-C/2016

28.02.2016

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހުޛާމަތު މޫސާ

ބ.ތުޅާދޫ /ތަޑިރަތްމާގެ

AN

10:00

20

641/Cr-C/2015

11.10.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޔާމީން

ހއ.ކެލާ /ވިންގު

"

11:00

21

26/Cr-C/2016

10.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ހަމްދާން ޢަލީ

މ.ޝާކިރީހިޔާ

"

13:00

22

724/Cr-C/2015

01.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަސްޢޫދު

ގދ.ގައްދޫ /ގްރިންގެ

"

14:00

ބބެއްނެތި ޢާއްމު ތެނެއްގައި ތޫނު
މަޤްބޫލު ސަ ަ
އެއްޗެއް ގެންގުޅު ް
ނ
ބިރުދެއްކުން

ވައްކަންކުރުން

23

790/Cr-C/2013

30.6.2013

24

725/Cr-C/2015

01.12.2015

25

970/Cr-C/2013

11.08.2013

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

26

893/Cr-C/2013

22.07.2013

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

27

521/Cr-C/2015

04.08.2015

ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޢިޤު އާދަމް

28

345/Cr-C/2014

30.04.2014

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަޠޫފް

ޅ.ނައިފަރު /ވިލުވެލި

29

93/Cr-C/2016

27.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޅ.ނައިފަރު /ފަރިހުގެ

"

30

716/Cr-C/2015

29.11.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ /ދަބުސުތުލިގެ

"

14:00

"

''

''

''

"

މުޙައްމަދު ޝަނޫން

ލ.މުންޑޫ /ހީނާވިލާ

"

"

31

125/Cr-C/2016

14.02.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ހދ.މާވައިދޫ /ނޫރީގެ

G

10:00

32

126/Cr-C/2016

14.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހާދީ

ސ.ހިތަދޫ /ސަރިންދާގެ

"

13:00

ނުރައްކާތެރިހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި
މީހަކު މެރުން

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާ
ނ
ދިނު ް

އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ނ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުހުސިން

ހ.ދޫހިމެރިގެ

K

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޙަމްޒާ

ލ.ގަން /ރެޑްފިޝް

"

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

މއޫން ރަޝީދު
ޝަ ް

މ.ކަދުރުމާގެ

"

13:00

މަންޞޫރު އިބްރާހީމް

ސ.ހިތަދޫ /ސްޓޯބަރީގެ

"

14:00

ހދ.ކުމުންދޫ /ރަވީނާ

B

10:00

"

11:00
13:00

