c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 18/05/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

603/Cr-C/2013

28.05.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

745/Cr-C/2013

19.06.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިމްރާން

3

675/Cr-C/2015

26.10.2015

ގން
މާރާމާރީހިން ު

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޝްވީނު

ގއ.ކޮލަމާފުށި /އޮޅުގިނަގެ

4

376/Cr-C/2014
376/C C/2014

ނން
 01.06.2014ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދި ު
01 06 2014

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނަސީމް

ދަފްތަރު 7102

"

5

804/Cr-C/2015

15.12.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ

ސ.ހުޅުދޫ /ހުދުފިނިފެންމާގެ

H

11:00

6

693/Cr-C/2015

18.11.2015

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޤާސިމް

ޅ.ހިންނަވަރު /އާވާޒް

"

13:00

7

11/Cr-C/2016

06.01.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ވިޝާހް

ހއ.ހޯރަފުށި /ވައިލެޓްވިލް

E

10:00

8

307/Cr-C/2016

18.04.2016

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސާމީ ޙަސަން

މއ .މަލިކުރުވާގެ

"

11:00

"

"

"

"

"

ޢަބްދުﷲ ސާޖިދު ޙަސަން

މއ .މަލިކުރުވާގެ

"

"

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ޙަނީފް

ލ.ގަން،މުކުރިމަގު /ހީނާމާގެ

D

10:00

ލ.ދަނބިދޫ /ނަންރީތިގެ

"

11:00

"

13:00
14 00
14:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޣައްސާން މުޙައްމަދު

ގ.ޓޮޕާޒް

"

13:00

ވައްކަންކުރުން

9

282/Cr-C/2016

14.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ބާބުލް ރާޖާ ބަންގްލަދޭޝް

ބަންގްލަދޭޝް

"

14:00

10

395/Cr-C/2016

26.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

ފރު /މިސްކިތްދޮށުގެ
ޅ.ނައި ަ

B

10:00

11

204/Cr-C/2012

24.04.2012

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާޠިފް އަޙްމަދު

ގ.ގްރީންލޮޖް

"

11:00

12

46/Cr-C/2012

 29.01.2012ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން
ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނާޞިޙް

ސ.ހިތަދޫ /ޒެޓައިރު

"

13:00

13

49/Cr-C/2016

13.01.2016

ވައްކަންކުރަން ރޭވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިއުތު މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ /ބްލެކްބާރޑް

"

14:00

14

297/Cr-C/2016

17.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިއުތު މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ /ބްލެކްބާރޑް

"

14:00

15

298/Cr-C/2016

17.04.2016

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ފް ޖަޢުފަރު
ޖޢފރ
ލިފ
ޛުލ
މޛ
މު

ސ.ހޅދ /ނާދ
ދީ
ސ.ހުޅުދޫ/

G

10:00

16

502/Cr-C/2016

11.05.2016

ެބސްބޭނުންކުރުން
ިސބނނކރނ
ނބ
ކނ
ކެ

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަދީމް

ބަންގުލަދޭޝް

"

11:00

17

510/Cr-C/2016

12.05.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަރުޝަދު

ތ.ގުރައިދޫ /ނިރޮޅު

"

13:00

18

260/Cr-C/2016

14.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ހ.ސާމަރާ

"

14:00

19

84/Cr-C/2016

26.01.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް

މ.ޝުރާމަންޒިލް

"

"

"

"

"

"

"

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު

ހ.އާހަމަ

"

"

"

"

"

"

"

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން
އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން

ށގެންނުވާ ޢަމަލެއް
ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެކަ ީ
ހިންގުން

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ބރުހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ
ގޮތެއްގައި ާ

20

490/Cr-C/2015

01.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު

ސ.ހުޅުދޫ /އަލިމަސްގެ

K

10:00

21

123/Cr-C/2016

09.02.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަޢީމް

ހއ.ބާރަށް /އަތަމާއާގެ

"

11:00

22

244/Cr-C/2016

05.04.2016

ރ އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން
ފުލުހުންގެ ދައު ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަޚުލޫފް

ގ.ހާފްސީ

"

13:00

23

678/Cr-C/2014

10.09.2014

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނާޝިދު

ގދ.ތިނަދޫ /ސަކީނާމަންޒިލް

"

14:00

"

"

"

"

"

ސިނާޙް ޢާމިރު

މއ.ވިއަވަތި

"

"

24

67/Cr-C/2016

21.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު މަސްޢޫދު

ގދ.ގައްދޫ /ގްރިންގެ

F

10:00

25

447/Cr-C/2015

10.06.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އިޝާން

ގ.ގޯލްޑްމެޝަރ

"

11:00

26

1271/Cr-C/2013

23.10.2013

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ން އސްޙާޤު
ިސޙޤ
ައިނ
ޙސއ
ޙުސ

މ
ިލމ
މއ.ދލް ާ
މއ.ދ

"

13:00

27

616/Cr-C/2015

15.09.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ނަޒީހް މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ /ކާފޫރުމާގެ

"

14:00

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން

