c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 24/07/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

1

308/Cr-C/2015

30.04.2015

"

"

"

"

2

358/Cr-C/2015

14.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

3

40/Cr-C/2015

12.01.2015

ނ
ޙިޔާނާތްތެރިވު ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު އާދަމް

4

375/Cr-C/2016

21.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ސާނީޒް

އދ.މާމިގިލި  /އެވަރރެސްޓް

5

608/Cr-C/2016

16.06.2016

ޑއިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން
ަ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނައުފަލް ޙަމީދު

ގ .ރޭނިސް  /މާލެ

H

6

716/Cr-C/2014

25.09.2014

ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޤާސިމް

ގއ .މާމެންދޫ  /ތަރިވިދާގެ

H

11:00

7

225/Cr-C/2016

13.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ލައްސާން ފާއިޒް

މ .ގްލެންވިލާ  /މާލެ

H

14:00

8

164/Cr-C/2015

11.03.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބުދުﷲ މުޙައްމަދު

E

10:00

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު
މެރުމުގައި ބައިވެރިވުން

މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި އާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު
އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
މރީހިންގުން
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާ ާ
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖީންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަމީޙް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ޝައިނީ

D

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަމްލު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ނޯވެލް

D

"

ޙަސަން ރިފާޒު

ލޓަންވިލާ
ސ.މަރަދޫ  /ސަ ް

D

11:00

ޗންޕާގެ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ަ /

D

13:00

D

14:00
10:00

ބޭނުން

ނ .ކެދިކުޅުދޫ ،ކުޅުދޫ /
ދުވެލި

9

382/Cr-C/2016

24.04.2016

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލަތްތައް ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަދުހަމް ރަޝީދު

ގދ .ގައްދޫ  /ފައިންބީޗް

E

11:00

10

383/Cr-C/2016

24.04.2016

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

އަދުހަމް ރަޝީދު

ގދ .ގައްދޫ  /ފައިންބީޗް

E

11:00

11

359/Cr-C/2016

21.04.2016

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

މުޙައްމަދު ނާފިޒް

ކ .ކާށިދޫ  /ޢަބުހަރީގެ

E

13:00

12

624/Cr-C/2016

16.06.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިކްލީލް އިބުރާހިމް

ގއ .ކަޑުހުޅުދޫ  /ވިދާތަރި

E

14:00

13

512/Cr-C/2015

22.07.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަފާ އަޙްމަދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ނޫމާގެ

B

10:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝުޢައިބު

ދަފްތަރު ނަންބަރ 2109

B

"

14

14/Cr-C/2016

07.01.2016

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަފާ އަޙްމަދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ނޫމާގެ

B

10:00

15

408/Cr-C/2016

26.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިމާދު

ސ.ހުޅުދޫ /އަބުލަޣީގެ

B

11:00

16

759/Cr-C/2015

09.12.2015

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ހންގުން
ގޮތެއްގައި ބާރު ި
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖޭއަށް
އެތެރެކުރުން

ށ ތޫ ު
ނ
ށ ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަ ް
މީހަކަ ް
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމާއި،

ދަޢުވާލިބޭ

ހާމީ އަޙްމަދު ސަޢީދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /އަސްރަފީގެ

B

13:00

ނ
އެކަމުގައި ބައިވެރިވު ް
"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ރިފާޢު މުޙައްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /އެދުރުގެ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޖުމާން ވަޙީދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /އާއަލި

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޒިޔާދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ޒީނާވިލާ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޢާދިލް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ރޯމާ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝިމާޢު ސަޢީދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ގްރީންލޭންޑް

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަޒީން

ޏ.ފުވައްމުލައް /ނިއުހެވަން

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޖިނާޙު އިބްރާހީމް

ޏ.ފުވައްމުލައް /އަލްފާ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ފަވާޒް މުޙައްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ގާކެޑިގެ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޢާޒިމް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ޒަމާނީގެ

B

13:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރަޝީދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ފަތްލިޔާގެ

B

13:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޒިޔާދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ޒިނާވިލާ

B

13:00

17

518/Cr-C/2015

02.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ގުރަހާގެ

B

14:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޝްވީނު

ގއ.ކޮލަމާފުށި /އޮޅުގިނަގެ

B

"

"

''

''

''

ބ
ދަޢުވާލި ޭ

މުޙައްމަދު ސިފާން

ށ.ފޭދޫ /އަލްމާޒާ

B

"

18

540/Cr-C/2016

16.05.2016

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލަތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަޔަންތާ ޕްރެމަލާލް އޮދަފެޑިގެ

ސްރީލަންކާ

K

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އެސް.އެން ބަންޑާރަ ޕޮލްގޮއްލެ ކަޕުރަލަލަގެ

ސްރީލަންކާ

K

"

19

319/Cr-C/2016

18.04.2016

ޖެހުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރޝީދު
އަދުހަމް ަ

ގދ.ގައްދޫ /ފައިންބީޗް

K

11:00

20

675/Cr-C/2014

10.09.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ޅ.ހިންނަވަރު /ލޫނާ

K

13:00

21

226/Cr-C/2014

06.04.2014

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙަލީމް

ގ.ރޯމުގެ

K

14:00

22

227/Cr-C/2014

06.04.2014

އޮރިޔާންކާޑު އުފައްދައި ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙަލީމް

ގ.ރޯމުގެ

K

14:00

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

