c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 06/03/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

43/Cr-C/2016

11.01.2016

ވައްކަންކުރުން

2

862/Cr-C/2014

18.12.2014

3

863/Cr-C/2014

18.12.2014

4

15/Cr-C/2012

29.01.2012

ވައްކަންކުރުން

"

"

"

"

"

5

94/Cr-C/2016

27.01.2016

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު އާލާފް މުޙައްމަދު

6

1133/Cr-C/2013

15.09.2013

ޖަދުވަލް 2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޖުނާޙް

ގ.ޑްރީމް

6

"

"

"

"

އިސްމާޢީލް ޝާހީން

އސް
ގ.ޑްރީމްހަ ު

"

7

713/Cr-C/2015

26.11.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ހ.ސާމަރާ

"

14:00

8

150/Cr-C/2015

03.03.2015

ޑައިމޯފިން ޓުރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް އިބްރާހީމް

ދަފުތަރު ނަންބަރު 2432

F

10:00

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން
ތ ފުލުހުންނަށް ނުދީހުރުން
އެނގިހުރެ އެމަޢުލޫމާ ު
އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް މުޙައްމަދު

ކ.ގުރައިދޫ /ޝަބުނަމީގެ

I

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަޒީޒާ އިބްރާހީމް

ށ.ފޭދޫ /ވައިމަތީއާގެ

"

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޤާސިމް

ށ.ފޭދޫ /ބުލޫހެވަން

"

13:00

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

މުޙައްމަދު ފިޒާން

ގ.މެރިންލައިޓް

D

10:00

އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް

ހ.ސްވީޓްމީޓް

"

10:00

ގދ.ތިނަދޫ /ބްރޯން

"

11:00

"

13:00
"

ބޭނުން

9

463/Cr-C/2015

17.06.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާއިލް ފަޔާސް

ހ.ޕީޗުމެލްބާ

"

11:00

10

440/Cr-C/2015

08.06.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަސްޢަދު

މ.ދިއްގަރު /ޢަޒުމް

"

13:00

11

441/Cr-C/2015

08.06.2015

މތު ދިނުން
ދޮގުމަޢުލޫ ާ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އަސްޢަދު

މ.ދިއްގަރު /ޢަޒުމު

"

13:00

12

471/Cr-C/2015

23.06.2015

ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިޤުބާލު

ނ.މިލަދޫ /ނޫރާނީގެ

"

14:00

13

164/Cr-C/2013

05.12.2013

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަޝީތު

މއ.ގޮމަށިގެ

E

10:00

14

25/Cr-C/2016

10.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ލހާޒް ރަޝީދު
އަޙްމަދު އި ް

މއ .ގްރީންވީލް

"

11:00

15

648/Cr-C/2015

12.10.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނާޞިރު

ގދ.ގައްދޫ /ޒަމާނީއާގެ

"

11:00

16

97/Cr-C/2016

28.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުމްތާޒް ޙުސައިން

ސ.ހިތަދޫ /ސެންޓްރާލް

"

13:00

17

275/C C/2013
275/Cr-C/2013

24 02 2013
24.02.2013

ރން
ފޭ ު

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނާފިޛު

ހދ.ވައިކަރަދޫ /ޕެރިމްރޯޒް

AN

10 00
10:00

18

735/Cr-C/2015

03.12.2015

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒުރާރަތު މުޙައްމަދު

ގއ.ދާންދޫ /ސަނީސައިޑް

"

11:00

19

658/Cr-C/2015

18.10.2015

ޖދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން
ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިފާޢު ޖަމީލު

މ.ނޫރުޒޭރު

"

13:00

20

554/Cr-C/2013

05.05.2013

ޤަސްދުގައި ކުއްޖަކު މެރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ޝަހީ ޢާލަމް

ސ.މަރަދޫ /ޝޭމްރޮކް

"

14:00

20

''

''

''

"

އިބްރާހީމް ވިސާމް

ސ.މަރަދޫ /ފިނިފެންމާގެ

"

"

21

643/Cr-C/2015

11.10.2015

ޓެރަރިޜަމް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މީއާދު

ހ.ގަސްވާ

K

10:00

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމާއި ޑައިމޯފިން

22

806/Cr-C/2015

15.12.2015

"

"

"

"

"

"

"

"

"

23

1085/Cr-C/2013

09.09.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާޙީމް ޢަލީ

24

574/Cr-C/2015

01.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝައިރަފް ޢަބްދުއްރަހީމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 5624

25

639/Cr-C/2015

11.10.2015

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާދު

މ.ގީލާވިލާ

B

26

629/Cr-C/2015

28.09.2015

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަފްތޫޙް އިބްރާހީމް

ގއ.ކޮނޑޭ /ބުލޫނިޔާގެ

"

11:00

27

172/Cr-C/2016

01.03.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދުދީދީ

މއ.ރަބީޢުގެ

"

13:00

28
8

204/Cr-C/2012
0 /C C/ 0

24.04.2012
0 0

ހންގުން
ޅން ި
ޖންސީގު ު
ޖިންސުން ި
އެއްޖ

ލިބޭ
ދޢވާލ
ދޢުވ
ަ

ދ އިބްރާހީމް
އަޙްމަ ު

ދ
ިފރި /
ޅ.ނައފަރު/
ޅ
ިތދށުގެ
މސްކތް ޮ

"

:00
14:00

29

167/Cr-C/2016

29.02.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މުޢާޒު

ހ.ވޭވިވޯރކް

G

10:00

30

128/Cr-C/2016

17.02.2016

31

129/Cr-C/2016

17.02.2016

32

130/Cr-C/2016

17.02.2016

ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރުޝްދީ

ސ.ހުޅުދޫ /ކުރިކީލަގެ

"

11:00

"

އަޙްމަދު މުނާފިސް

ސ.ހުޅުދޫ /ގުލްޝަނީގެ

"

"

ޖަސިމް

ބަނގުލަދޭޝް

"

"

ނ.ވެލިދޫ /ގޯބިލިގެ

"

13:00

"

14:00
10:00

އިންސާނާގެ ފުރާނައިގެ އަގަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް
ތއްގައި މީހަކު
ނެތްކަމަށް ދައްކުވައިދޭ ޙާލަ ެ

ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިހާ ޢަބްދުއްރަހްމާން

ބ.ތުޅާދޫ /ހުދުއަސުރުމާގެ

"

13:00

ނ
މަރުވެދއުމުގެ ަ
ފރުވާކުޑަ ޢަމަލެއް ކުރު ް
މީހަކު މަރުވެދިޔުމުގެ ފަރުވާކުޑާ ޢަމަލެއް ކުރުން
ދަރިން ބެލެހެއްޓުމަށް އޮތް ވާޖިބާއި،
ނ
ދަރިންނަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިހާ ޢަބްދުއްރަހްމާން

ބ.ތުޅާދޫ /ހުދުއަސުރުމާގެ

"

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިހާ ޢަބްދުއްރަހްމާން

ބ.ތުޅާދޫ /ހުދުއަސުރުމާގެ

"

13:00

