c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 02/02/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

780/Cr-C/2015

13.12.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

730/Cr-C/2015

03.12.2015

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަޤްޞަދު ސަޢީދު

3

862/Cr-C/2014

18.12.2014

ޢވާލިބޭ
ދަ ު

ޢަޒީޒާ އިބްރާހީމް

ށ.ފޭދޫ /ވައިމަތީއާގެ

4

863/Cr-C/2014

18.12.2014

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޤާސިމް

ށ.ފޭދޫ /ބުލޫހެވަން

"

5

545/Cr-C/2012

27.08.2012

ޓެރަރިޜަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ފާދިޙު

ސ.ފޭދޫ /ނާޒްކީގެ

"

14:00

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ޝާމިނު

ސ.ފޭދޫ /ނިއުޒީފެހި

"

"

6

1307/Cr-C/2013

28.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސައްފާޙު

ހ.ސަމަންވިލާ  3ނަންބަރު

D

10:00

7

1022/Cr-C/2012

27.11.2012

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަޒީލް ޢަބްދުﷲ

ގދ.ގައްދޫ /އޯކިޑްވިލާ

"

11:00

8

675/Cr-C/2015

26.10.2015

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޝްވީން

ގއ.ކޮލަމާފުށި /އޮޅުގިނަގެ

"

13:00

9

832/Cr-C/2014

30.11.2014

"

މުޙައްމަދު މިޢާދު

ހ.ގަސްވާ

"

14:00

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން
އެނގިހުރެ އެމަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ނުދީހުރު ް
ނ
އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ނ
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު ް

ފއިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް
މަނާކުރެވި ަ
އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ގއ.ކޮލަމާފުށި /ސިލްނާމަންޒިލް

I

10:00

ސ.ފޭދޫ /ބުރުނީގެ

"

11:00

"

13:00
13:00

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން

10

263/Cr-C/2015

19.04.2015

11

616/Cr-C/2015

15.09.2015

12

704/Cr-C/2015

24.11.2015

ކެނެބިސް ޓުރެފިކްކުރުން

13

745/Cr-C/2015

06.12.2015

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

14

164/Cr-C/2015

11.03.2015

ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބުދުﷲ މުޙައްމަދު

15

53/Cr-C/2016

14.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަޢުދުﷲ

ލ.ކުނަހަންދޫ /އިރުމަތީބައި

16

39/Cr-C/2016

11.01.2016

ނތެރިވުން
އަމުރަށްނުކިޔަމަ ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސާރިމް

ސ.ހުޅުދޫ /އާބާދުވިލާ

"

17

753/Cr-C/2015

08.12.2015

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ޝާމުނާ

ލ.މާބައިދޫ /ފެނޭބާ

"

14:00

18

628/Cr-C/2015

28.09.2015

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަރީފް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ލަކަނޫގެ

AN

9:30

19

1490/Cr-C/2013

10.12.2013

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަދުނާނު

ސ.ހިތަދޫ /ޔެލޯވިލާ

"

10:30

20

494/Cr-C/2015

06.07.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަދީޙް

މއ.ސީނަރީވިޔު

"

11:30

"

''

''

''

"

ޢަލީ ލިފާޡު ޢާމިރު

މއ.ލިލީކޯޅި

"

"

21

693/Cr-C/2015

18.11.2015

ގންގުޅުން
ބަނގުރާ ެ

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޤާސިމް

ޅ.ހިންނަވަރު /އާވާޒް

"

13:00

22

784/Cr-C/2015

14.12.2015

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަދުޙުﷲ ޝަރީފް

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ކަޝްމީރުވިލާ

"

14:00

23

270/Cr-C/2011

27.01.2011

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލް ބާސިތު މުޙައްމަދު

މ.ނޫރުއްޞަބާޙު

B

9:30

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްވައްހާބު އިބްރާހީމް

ހދ.ދިއްދޫ /ރައްކާކޮގެ

F

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ނަޒީޙް މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ /ކާފޫރުމާގެ

"

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު މަލްދާން ޢަލީ

ގ.ސީވޭވް

"

13:00

އިބްރާހީމް ވިސާމް

ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ

"

14:00

ނ.ކެދިކުޅުދޫ،ކުޅުދޫ /ދުވެލި

E

10:00

"

11:00
13:00

"

''

''

''

"

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

މ.ފެންނިރު

"

"

"

''

''

''

"

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

އދ.މާމިގިލި /ކަރަންކާވިލާ

"

"

24

516/Cr-C/2015

02.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަސްޢޫދު

ގދ.ގައްދޫ /ގްރިންގެ

"

10:30

25

336/Cr-C/2015

12.05.2015

ރން
ވައްކަންކު ު

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަމްޢޫން ރަޝީދު

މ.ކަދުރުމާގެ

"

13:00

26

1781/Cr-C/2010

14.12.2010

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /އަބަދަށްހިޔާގެ

"

14:00

ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓެއްކަން އެނގިހުރެ އެހެން މީހަކަށް
ރައްދުކުރު ް
ނ

