c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 17/03/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރިޟާ

ށ.ނޫމަރާ /މަސްއޮޑިގެ

I

10:00

1

736/Cr-C/2015

03.12.2015

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޒުވަރު

ދ.ކުޑަހުވަދޫ /ފިނިހިޔާގެ

"

11:00

2

36/Cr-C/2016

ގ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން
 11.01.2016ފުލުހުން ެ
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ގއ.ކޮލަމާފުށި /ސިލްނާމަންޒިލް

"

13:00

3

780/Cr-C/2015

13.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނައުފަލް ޙަމީދު

ގ.ރޭނިސް

"

14:00

4

168/Cr-C/2016

01.03.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

އައްޔޫބު އާދަމް

ރ.ހުޅުދުއްފާރު /އާސްމާންވިލާ

D

10:00

5

199/Cr-C/2016

07.03.2016

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހއ.ތަކަންދޫ /އެރޯމާ

"

"

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު މިރާޟު

"

10:00

6

200/Cr-C/2016

07.03.2016

ހން ހިފެހެއްޓުން
ހުއްދަނޫންގޮތުގައި މީ ު

ދަޢުވާލިބޭ

އައްޔޫބު އާދަމް

ރ.ހުޅުދުއްފާރު /އާސްމާންވިލާ

"

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު މިރާޟު

ހއ.ތަކަންދޫ /އެރޯމާ

"

7

201/Cr-C/2016

07.03.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އައްޔޫބު އާދަމް

ރ.ހުޅުދުއްފާރު /އާސްމާންވިލާ

"

10:00

"

"

"

"

"

އމަދު މިރާޟު
މުޙަ ް

ހއ.ތަކަންދޫ /އެރޯމާ

"

"

ބޭނުން

8

202/Cr-C/2016

07.03.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އައްޔޫބު އާދަމް

ރ.ހުޅުދުއްފާރު /އާސްމާންވިލާ

"

10:00

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު މިރާޟު

ހއ.ތަކަންދޫ /އެރޯމާ

"

"

9

30/Cr-C/2016

10.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޙަމްޒާ

ލ.ގަން /ރެޑްފިޝް

"

11:00

10

917/Cr-C/2011

29.06.2011

މީހަކު މަރާލެވިދާފަދަ އެއްޗަކާއެކު މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޒްމީލް

ގދ.ތިނަދޫ /ޓެއިލަރ

"

13:00

11

215/Cr-C/2016

13.03.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްޒާ ޝަރީފް

ގ.ސްމިޓޯން

"

14:00

12

31/Cr-C/2016

10.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޖަމީލު

ސ.ހުޅުދޫ /އަބުހަރީގެ

F

10:00

13

38/Cr-C/2016

11.01.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓުރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ ޢައްޒާމް

ނ.ފޮއްދޫ /އަލިވާގެއާގެ

"

11:00

14

624/Cr-C/2015

17.09.2015

ދޮގުހެކި ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފިޒުނީ މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /އަތަމާވިލާ

"

11:00

15

432/Cr-C/2015

07.06.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓުރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސާޒް

ސވީނާ
ހއ.ބާރަށްެ /

"

13:00

16

491/Cr-C/2015

02.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ނަބީލް

ހ.ފިނިމާގެއާގެ

"

14:00

"

"

"

"

ބަދަލުލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަފަޤު

ހއ.ކެލާ /އަރާއިރު

"

"

17

164/Cr-C/2015

11.03.2015

އޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ކުޑަކު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ /ދުވެލި

E

10:00

18

116/Cr-C/2016

02.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މޫސާ

ޏ.ފުވައްމުލައް /ސައިމާގެ

"

11:00

19

539/Cr-C/2015

18.08.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ހ.އީމާންމަންޒިލް

"

13:00

"

"

"

"

"

އަޙްމަދު ރިޒާމް

ދަފްތަރު 1475

"

"

ގއިވާ
އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކޮށް އެޗެކު ަ
ނ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ނ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު މިދުޙަތު

ހ.ބްލޫބާރޑުގެ

"

"

20

761/Cr-C/2015

10.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ޅ.ނައިފަރު /މީނާރު

"

14:00

21

40/Cr-C/2016

10.01.2016

އކަންކުރުން
ވަ ް

ދަޢުވާލިބޭ

ނޫރު މޫސާ

ބ.ތުޅާދޫ /ރަންބުސްތާނުގެ

H

10:00

22

153/Cr-C/2016

25.02.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ލިޝާމް

ތ.ތިމަރަފުށި /ބިސްގެ

"

11:00

23

47/Cr-C/2016

13.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝިފާޒް

މ.ޕެރީވިންކްލްއިރުމަތީބައި

"

13:00

24

658/Cr-C/2015

18.10.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ޢވާލިބޭ
ދަ ު

ޙުސައިން ޝިފާޢު ޖަމީލު

މ.ނޫރުޒޭރު

"

14:00

25

674/Cr-C2014

07.09.2014

ޚިޔާނާތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 94-500

K

10:00

26

56/Cr-C2016

18.01.2016

ޚިޔާނާތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 94-500

"

10:00

27

343/Cr-C2015

12.05.2015

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ނަސީމް

މ.ލަވްނެސްޓް

"

11:00

28

312/Cr-C2015

04.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޛިޔާދު

މއ.ނަސްރީނުވިލާ

"

13:00

29

490/Cr-C2015

01.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ސ.ހުޅުދޫ /އަލިމަސްގެ

"

14:00

30

225/Cr-C2015

08.04.2015

ޚޔާނާތެރިވުން
ި

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 94-500

"

14:00

31

35/Cr-C/2016

11.01.2016

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޝްވާން

މއ.ކުރިބީގެ

B

10:00

32

636/Cr-C/2015

07.10.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިޔާމް

ގދ.ގައްދޫ /ކިނާރީގެ

"

11:00

33

800/Cr-C/2015

15.12.2015

އއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާ ެ

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިފާޢު ޙުސައިން

ދަފްތަރު ނަންބަރު 0319

"

13:00

34

139/Cr-C/2016

24.02.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރާއިދު ޢަބްދުލްޣަނީ

ނ.މިލަދޫ /ޗާނދަނީގެ

"

14:00

"

''

''

''

"

ތަރަފް ޢަބްދުއްޞަމަދު

ގއ.ދެއްވަދޫ /ކަރަންކާގެ

"

"

35

143/Cr-C/2016

24.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ދަފްތަރު 100

G

10:00

36

167/Cr-C/2016

29.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މުޢާޒް

ހ .ވޭވީވޯރކް

"

14:00

ފއިސާ ލިބޭނެގޮތް
ޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ަ
ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވުން.
ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

