c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 13/03/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

1

156/Cr-C/2016

25.02.2016

2

22/Cr-C/2016

07.01.2016

3

788/Cr-C/2014

02.11.2014

4

94/Cr-C/2016

27.01.2016

ޒިނޭކުރުން

5

539/Cr-C/2012

15.08.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

6

40/Cr-C/2015

12.01.2015

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އާދަމް

7

303/Cr-C/2015

29.04.2015

ޑއިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން
ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރިޔާޟް

މ.ގެޕް

8

642/Cr-C/2015

11.10.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ސ.ހިތަދޫ /ދުންސާމުރާނިގެ

F

9

616/Cr-C/2015

15.09.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ނަޒީޙް މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ /ކާފޫރުމާގެ

"

11:00

10

704/Cr-C/2015

24.11.2015

ކެނެބިސް ޓުރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު މަލްދާން ޢަލީ

ގ.ސީވޭވް

"

13:00

11

154/Cr-C/2016

25.02.2016

ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ޝަރީފް

އއ.މަތިވެރި /އިރަމާގެ

"

14:00

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކޮދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ނ
ވައްކަންކުރުން
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރަކުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް
ގެއްލުން ދިނު ް
ނ

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި،
އ ބެހެއްޓު ް
ނ
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގަ ި
ޗއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއް ެ
އެތެރެކުރް

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އަޝްރަފު

ދަފުތަރު ނަންބަރު 8766

I

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ސުނީލް މުފީދު

ސ.ހިތަދޫ /ލިއޯން

"

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އިޙުސާން ނަސީމް

މ.އައިޝާމަންޒިލް

"

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު އާލާފް މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ /ބްރޯން

D

10:00

އަފްރާޙް އިބްރާހީމް

ގދ.ވާދޫ /އަތަމާގެ

"

11:00

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /ޗަންޕާގެ

"

13:00

"

14:00
10:00

ބޭނުން

12

10/Cr-C/2016

06.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ޝަރީފް

އއ.މަތިވެރި /އިރަމާގެ

"

14:00

13

341/Cr-C/2010

24.10.2010

ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ބަދީޢު

ހ.ލަންދޫގެއިރުމަތީބައި

"

14:00

"

"

"

"

"

އާދަމް ޝަރީފު

އއ.މަތިވެރި /އިރަމާގެ

"

"

"

"

"

"

"

އިބްރާހީމް މުމްތާޒް

ސ.މަރަދޫ /ބަހާރުގެ

"

"

14

605/Cr-C/2015

13.09.2015

ރޭޕްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ސަޢީދު

ސ.ފޭދޫ /ކާރނޭޝަންގެ

E

10:00

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ޝަރީފް

ހދ.ނޮޅިވަރަމް /ހިތްވަރު

"

"

15

746/Cr-C/2012

21.10.2012

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މ.ހަވީރީނައިޓް

"

11:00

16

98/Cr-C/2016

28.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢުޒައިރު އަޙްމަދުދީދީ

ގ.އިދިމާ

"

13:00

17

137/Cr-C/2016

23.02.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢާދިލް

އއ.މާޅޮސް /ކެނެރީވިލާ

"

14:00

18

697/Cr-C/2015

22.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަމާޙު ޙަމީދު

ގދ.ތިނަދޫ /މިނިވަންއައްސޭރި

H

10:00

19

411/Cr-C/2015

01.06.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޢިރުފާން

ސ.މަރަދޫ /ފެންފިޔާޒްއާގެ

"

11:00

"

''

''

''

"

ޢަލީ އަޝްކަރު އަޙްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /ދޮންފަތްބަގީޗާގެ

"

"

20

649/Cr-C/2015

12.10.2015

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނިސްޔާން

ނކުރާވިލާ
ގ.ނަ ް

"

13:00

21

384/Cr-C/2015

24.05.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ބާސިޠު އިބްރާހީމް

ސ.ހިތަދޫ /އަލިމަސްގެ

"

14:00

22

99/Cr-C/2014

 24.03.2016ފުލުހުންގެ ދައުރުއަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދޢުވާލިބޭ
ަ

އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

ހ.ސަމަރގްރީންގެ

K

10:00

23

576/Cr-C/2015

ދަޢުވާލިބޭ

ހަމްޒާ މުޙައްމަދު

ވ.މެޑެލްޖެހިގެ

"

11:00

02.09.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

24

678/Cr-C/2014

10.09.2014

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާޙިމް ނާޝިދު

ގދ.ތިނަދޫ /ސަކީނާމަންޒިލް

"

11:00

"

"

"

"

"

ސިނާހް ޢާމިރު

މއ.ވިއަވަތި

"

"

25

473/Cr-C/2014

23.06.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޟީލް

ގއ.ކޮލަމާފުށި /އަސަރީގެ

"

13:00

26

06/Cr-C/2016

06.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލި ޭ
ބ

އަސަދުﷲ ވަސީމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 359

"

14:00

27

317/Cr-C/2015

05.05.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު

ގ.ރެޑްކޮރަލް

B

10:00

28

519/Cr-C/2015

02.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ޢުމްރާޢު

މ.ރަބީޢުވިލާ

"

11:00

29

1146/Cr-C/2011

26.09.2011

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާންކާރޑު ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް

ކ.ގުޅި /ޗެރީހައުސް

"

13:00

30

395/Cr-C/2015

27.05.2015

ފލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން
ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒަކީ

ށ.ފޯކައިދޫ /ޝަރުމީލާމަންޒިލް

"

14:00

31

149/Cr-C/2016

25.02.2016

އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިޔާއު

ގއ.ކޮލަމާފުށި /ޖަވާހިރުގެ

G

10:00

32

151/Cr-C/2016

25.02.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޞީރު

ޏ.ފުވައްމުލައް /އަލުމަސްގެ

"

10:00

33

142/Cr-C/2016

24.02.2016

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަތީޤް ޙަސަން

ހ.ސްކައިނެޓް

"

14:00

