c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 19/05/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

989/Cr-C/2012

25.11.2012

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

51/Cr-C/2016

14.01.2016

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފާއިޒް

3

1430/Cr-C/2013

01.12.2013

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިނާޙް

މއ.ހަނިމާދޫގެ

"

"

"

"

"

ފާރިސް ޚާލިދު

ގދ.ގައްދޫ /އިހި

"

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ޒަޢީމް

ހދ.ވައިކަރަދޫ /ނަޔާސަވޭރާ

"

"

"

"

"

"

"

އިބްރާހީމް ޒަޢީމް

ހދ.ވައިކަރަދޫ /ނަޔާސަވޭރާ

"

"

4

86/Cr-C/2016

26.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޢާޠިފް

މއ.ސެވަން އެންޑް ހައުސް

"

14:00

5

120/Cr-C/2016

08.02.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މ.ޔުނިކް

H

10:00

6

368/Cr-C/2016

21.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަޙްމޫދު ޝަފީޤު

ތ.ވިލުފުށި /ޗާނދަނީގެ

"

11:00

ދކުރުމަށް ދަތިކުރުމާއި
ފުލުހުންގެ ދައުރު އަ ާ
އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އުސާމަރު އިސްމާޢީލް

މ.ދޫނިދޫ

D

10:00

ގދ.ތިނަދޫ /އާރލަކްސް

"

11:00

"

13:00
"

7

134/Cr-C/2016

23.02.2016

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

ހ.ނިކްޗޫން

"

13:00

8

464/Cr-C/2016

03.05.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޢާވިޔަތު އަޙްމަދު ސަމީރު

މ.ކަގި

"

14:00

9

344/Cr-C/2016

19.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ލ ޙަސީން
ޢަ ީ

ޅ.ހިންނަވަރު /ހަވާސާ

E

10:00

10

116/Cr-C/2016

02.02.2016

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މޫސާ

ޏ.ފުވައްމުލައް /ސައިމާގެ

"

11:00

11

377/Cr-C/2016

21.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުފްރިޙް ޖައުފަރު

ސ.ހުޅުދޫ /ނާދީ

"

13:00

12

330/Cr-C/2016

19.04.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ސަޢީދު

ސ.ފޭދޫ /ސުވާސާގެ

"

14:00

13

159/Cr-C/2016

 28.02.2016ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲދީދީ

ދަފްތަރު ނަންބަރު 134

B

10:00

14

85/Cr-C/2016

26.01.2016

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ޠފް
ިފ
ން ޢާޠ
ޙސނ
ޙަސަ

ސ
ހއސ
ޑް ހައު ް
އނޑ
ން އެން
މއ.ސވނ
މއ.ސެވަ

"

11:00

15

93/Cr-C/2016

27.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޅ.ނައިފަރު /ފަރިހުގެ

"

13:00

16

1211/Cr-C/2010

24.10.2010

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢާމިރު

މމޚ.ދަފްތަރު 7086

"

14:00

17

151/Cr-C/2016

25.02.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޞީރު

އލުމަސްގެ
ޏ.ފުވައްމުލައް ަ /

G

10:00

18

446/Cr-C/2016

02.05.2016

ތޫނުއެއްޗަކާއެކު މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިރުހާން ޝަމީމް

މ.ކޮޅުފުށީ /ޒަހީރާމަންޒިލް

"

11:00

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު މުރާދު

ހ.ތެދުއޮފި

"

11:00

ެރވުން
ިވނ
ތރ
ިޔމނތ
ުކޔަމަން
ށް ނކ
އމރށ
އަމުރަ
ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާ
ދިނުން

19

203/Cr-C/2016

07.03.2016

ޢާޢިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މޫސާ

ހ.ލަކީލޮޖް

K

10:00

20

893/Cr-C/2013

22.07.2013

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަންޞޫރު އިބްރާޙީމް

ސ.ހިތަދޫ /ސްޓޯބަރީގެ

"

11:00

21

236/Cr-C/2016

17.03.2016

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލި ޭ
ބ

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ /އަލްފާ

"

13:00

22

988/Cr-C/2013

19.08.2013

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙުސްނީ

މ.ރަތްލިލީވިލާ

"

14:00

23

285/Ct-C/2015

26.04.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަލީ

ގ.ބްލޫހަޓް

F

10:00

24

608/Ct-C/2015

13.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ރިފާ

ވސާގެ
ކ.މާފުށި /ސު ާ

"

11:00

25

499/Ct-C/2015

08.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙިލާލް

މ.މައިމަގުމަތީގެ

"

13:00

26

498/Ct-C/2015

06.07.2015

ވައްކަންކުރުން
ވއކނކރނ

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ހމް
ިމ
ިބރާހ
ހް އބްރ
އފރހ
އަފްރާ

ލ
ިލ
ްޒ ް
ވ.ނޖމމނޒ
ވ.ނަޖުމާމަނ

"

14:00

27

497/Ct-C/2015

06.07.2015

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަފްރާހް އިބްރާހިމް

ވ.ނަޖުމާމަންޒިލް

"

14:00

