c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 25/04/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

334/Cr-C/2015

12.05.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

401/Cr-C/2015

28.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާމިން

"

"

"

"

"

ޢަލީ ޝިޔާޤު

ސ.މަރަދޫ /ރަތްމާގެ

3

1663/Cr-C/2010

25.11.2010

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ މުންޛިރު

ކ.ގާފަރު /ދިލަ ި
ގ

"

"

"

"

"

"

ޢަބްދުﷲ ޒަކީ

ތ.ތިމަރަފުށި /އަނޯނާގެ

"

"

"

"

"

"

"

އަޙްމަދު ސިރާޖް

ލ.އިސްދޫ /ސްވީޓްހާރޓް

"

"

"

"

"

"

"

ޢަބްދުﷲ ވާޙިދު

މ.ރީފްސައިޑް

"

"

4

600/Cr-C/2015

10.09.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

މއ.ގްރޭޝެލްސް

"

14:00

5

113/Cr-C/2016

01.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް

ރ.އުނގޫފާރު /ބަހާރުގެ

H

10:00

6

97/Cr-C/2016

28.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުމްތާޒް ޙުސައިން

ސ.ހިތަދޫ /ސެންޓްރާލް

E

10:00

7

95/Cr-C/2016

28.01.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރިފިކް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފިޔާޟް

ކ.ގުރައިދޫ /މިނިވަންއައްސޭރި

"

11:00

އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ނ

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ސުހައިލް

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ނީލްވިލާ

D

10:00

ހ.ވެލަސްފަރު

"

11:00

"

"
13:00

8

164/Cr-C/2015

10.03.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ،ކުޅުދޫ /ދުވެލި

"

13:00

9

115/Cr-C/2016

02.02.2016

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ދަފްތަރު 935

"

14:00

10

220/Cr-C/2016

13.03.2016

އަނިޔާއެއް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝޔާމް
ި
ޙަސަން

ގދ.ތިނަދޫ /އެވަރލައިޓް

B

10:00

11

607/Cr-C/2015

13.09.2015

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޢަބްދުއްސައްތާރު

އއ.ފެރިދޫ /އިޙްރާމްގެ

"

11:00

12

336/Cr-C/2015

12.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަމްޢޫން ރަޝީދު

މ.ކަދުރުމާގެ

"

13:00

13

1644/Cr-C/2010

09.11.2010

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަޢުޖާޛް

ތރު 843
މމޚ.ދަފް ަ

"

14:00

14

184/Cr-C/2016

02.03.2016

ކެނެބިސްބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިޝާތު އަޙްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /އުނިތޮށިގެ

G

10:00

15

238/Cr-C/2016

17.03.2016

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަސްވަދު

ގއ.ނަޑެއްލާ /ޗަމަން

"

11:00

16

276/Cr-C/2016

14.04.2016

އެނގިހުރެ މީހަކުމެރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސމޮން މިއާ
ު

ބަންގުލަދޭސް

"

13:00

17

207/Cr-C/2016

07.03.2016

ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިހާން

ގއ.މާމެންދޫ /ވީނަސް

"

14:00

18

208/Cr-C/2016

07.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިހާން

ގއ.މާމެންދޫ /ވީނަސް

"

14:00

19

209/Cr-C/2016

07.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިހާން

ގއ.މާމެންދޫ /ވީނަސް

"

14:00

20

212/Cr-C/2016

10.03.2016

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއްކުރަންއުޅުމާއި ބައިވެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިހާން

ގއ.މާމެންދޫ /ވީނަސް

"

14:00

21

244/Cr-C/2016

04.05.2016

ފލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން
ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

ގ.ހާފްސީ

K

10:00

22

684/Cr-C/2013

09.06.2013

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޒާހިރު

ހއ.އިހަވަންދޫ /ބަންފުސާގެ

"

11:00

23

219/Cr-C/2016

13.03.2016

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ

ނ.ވެލިދޫ /ގުލިސްތާނުގެ

"

13:00

ކައިވެނި ޙަރާމް ކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު
ހިންގު ް
ނ

މ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލެއް
ރަސް ީ
ހިންގުން
ވަކިއަސްލެއްއޮތްއެއްޗެއްކަމުގައި ޞައްޙަނޫންގޮތެއްގައި
ދެއްކުމަށްޓަކައި ލިޔުމެއްއުފެއްދު ް
ނ

ދަޢުވާލިބޭ

ނިމްތާޒް ޙިލްމީ

ސ.މަރަދޫ /ހިލްމަން

"

14:00

 27.01.2016ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުންހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން

24

92/Cr-C/2016

ލހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން
ފު ު

ދަޢުވާލިބޭ

އިލްހާމް މުޙައްމަދު

ތ.ގާދިއްފުށި /ރޯޒީ

F

10:00

25

398/Cr-C/2015

27.05.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ވިރުދާ

ޅ.ނައިފަރު /ޒައިތޫނިގެ

"

11:00

26

436/Cr-C/2015

07.06.2015

ވަކިމީހަކަށް ނުލައްވާގޮތަށް ވިހެއުން

އަޙްމަދު ވާރިސް

މއ.އިބްރާހީމިމަންޒިލް

"

13:00

27

703/Cr-C/2015

23.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިރުޝާދު

އއ.ހިމަންދޫ /ރަތްވިލާގެ

"

14:00

28

789/Cr-C/2015

14.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

