c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 06/09/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

917/Cr-C/2011

29.06.2011

މީހަކު މަރާލެވިދާފަދަ އެއްޗަކާއިއެކު މާރާމާރީހިންގުން

2

646/Cr-C/2016

21.06.2016

3

140/Cr-C/2012

21.03.2012

ވައްކަންކުރުން

4

556/Cr-C/2012

30.08.2012

ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަންނަގާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

5

801/Cr-C/2016

22.08.2016

ޢާއްމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުންހުރި ޢަމަލެއްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޖިނާދު

6

376/Cr-C/2016

21.09.1985

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައުޒޫން

ގދ .ގައްދޫ  /ދިލާވަރުގެ

7

349/Cr-C/2016

20.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސައްފާޙު

ހ .ސަމަންވިލާ / 3މާލެ

8

12/Cr-C/2016

06.01.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

9

241/Cr-C/2016

17.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވަސީމް

ލ.ގަން /މަތިމަރަދޫ ،ބީޗްހެވަން

10

249/Cr-C/2016

05.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވިސާމް

ލ.ގަން /މަތިމަރަދޫ ،ބީޗްހެވަން

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި
ނ
އަތުގައި ބެހެއްޓު ް

ނމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދާނޫން
އެހެ ް
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ނ
ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅު ް
ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޒްމީލު

ގދ.ތިނަދޫ  /ޓެއިލަރ

D

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ރިޒުސާން

ލ.ގަން  /އަސުރުމާގެ

D

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙަބީބު

ސ.ހިތަދޫ  /ވާދޫގެ

D

13:00

ޙުސައިން ޒިނާދު މުޙައްމަދު

ހ.މޯނިންގްލޯރީ  /މާލެ

D

14:00

މ .ޖެރޭނިއަމް  /މާލެ

H

10:00

H

11:00

H

13:00

H

14:00

E

10:00

E

11:00

ބޭނުން

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ /
ބިއްދޮށުގެ

11

71/Cr-C/2016

21.01.2016

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަލީ

މާލެ /ދަފްތަރު 2486

E

13:00

"

"

"

"

ބަދަލުލިބޭ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު އަބޫބަކުރު

މާލެ /މ.އެޖެންޑާ

E

"

12

776/Cr-C/2016

11.08.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވު ް
ނ

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރިޟްވާން ނަޢީމް

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 13-4-08

E

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައްމާން އިބްރާހީމް ޚާލިދު

މާލެ /ގ.ކަންނެލި

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައްމާން ސަލީމް

މާލެ /ގ .ހިޔަރޯދި

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ވަޙީދު

ގދ.މަޑަވެލި /ތޯމަރާގެ

E

"

13

791/Cr-C/2016

17.08.2016

އޮރިޔާން ކާޑް އުފައްދައި ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މާލެ /މ.ފޮތިތުޅާގެ

E

14:00

14

438/Cr-C/2016

02.05.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް

ކ.ގުރައިދޫ /ޓިއުރިން

E

20:00

15

555/Cr-C/2016

22.05.2016

ެފކްކުރުން
ިކކރނ
ރފ
ޓރ
އް ޓް
އއޗއ
ވާ އެއްޗެ
މސތވ
ވާ މަސްތު
ައިވ
ލު  2ގއ
ޖދވލ
ޖަދުވަ

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ރު އާދަމް
އދމ
ަޞީރ
ދު ނޞ
މޙއމދ
މުޙައްމަ

މލ /މ.ރުތު
މ.ރތ
މާލެ/

E

21:00

16

592/Cr-C/2015

10.09.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނައުފަލް ޙަމީދު

ގ.ރޭނިސް

B

10:00

17

545/Cr-C/2016

16.05.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޞީހު

ކ.ދިއްފުށި /މާހާ

B

11:00

18

453/Cr-C/2016

02.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

ޝަމާޙު މޫސާދީދީ

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1264

B

13:00

19

445/Cr-C/2016

02.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޝްވާން

ސ.މަރަދޫ /ރިޔާސާމަންޒިލް

B

14:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިޔާމަން ނިޒާރު

ގ.އާކާޝްވިލާ

B

"

20

671/Cr-C/2016

12.07.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދޢުވާލިބޭ
ަ

ފާޠިމަތު ޔުސްރާ

އއ.މާޅޮސް  /ހިތްފަސޭހަގެ

G

10:00

"

"

"

"

21

626/Cr-C/2016

16.06.2016

22

651/Cr-C/2016

21.06.2016

ވައްކަންކުރުން.

23

202/Cr-C/2015

29.03.2015

ފޭރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވާފިރު

24

656/Cr-C/2016

21.06.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަބްދުއްރަހްމާން ޙުސައިން

ލ.އިސްދޫ  /އޯކިޑްމާގެ

25

685/Cr-C/2015

09.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާސިފް އިބްރާހީމް

ގދ.ވާދޫ  /އަތަމާގެ

K

26

788/Cr-C/2014

02.11.2014

ދަޢުވާލިބޭ

އިހުސާން ނަސީމް

ކ.މާލެ  /މ.އައިޝާމަންޒިލް

K

13:00

27

832/Cr-C/2013

07.07.2013

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާފިޢު ހާރޫން

ހއ.މުރައިދޫ  /މިނިވަންއުފާ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަލީ ފަޔާޟް

ހއ.ތަކަންދޫ  /ޑޭޒީވިލާ

K

"

28

340/Cr-C/2016

19.04.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޒަހީން

އއ.އުކުޅަސް  /ރިހިވެލި

K

15:00

29

592/Cr-C/2016

08.06.2016

ކރުމަށް ދަތިކުރުން
ފުލުހުންގެ ދަޢުރު އަދާ ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އދ.ފެންފުށި  /ޒަމާނީވިލާ

F

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް މުފީދު

ފ.ބިލެއްދޫ  /ހިމާލިޔާ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްހާދީ

ސ.މަރަދޫ  /މޯނިންގލޯރީ

F

"

30

305/Cr-C/2016

18.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އާޒިމް

މާލެ  /ހ.ހަވިއްތަ

F

11:00

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން.

ގ ހަށިގަނޑަށް
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރަކުން މީހެއް ެ
ގެއްލުން ދިނުން.

އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައިބާރު
ނ
ހިންގު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޞިމްތާން ވަޙީދު

ސ.ހުޅުދޫ  /މުލައްމާގެ

G

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޣައިޘުﷲ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ކ.މާލެ  /މއ.ލެއްގި

G

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ފިރާޤް

ލ.ގާދޫ  /ތަރިވިދާގެ

G

13:00

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ  /ދަބުސުތުލިގެ

G

14:00

ސ.ފޭދޫ  /މިރުސްމާގެ

G

"

K

10:00
11:00

31

347/Cr-C/2016

19.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް ސާމަން ރަޝީދު

ސ.ފޭދޫ  /ޔެލޯހައުސް

F

13:00

32

432/Cr-C/2016

02.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުފްލިޙް ޖައުފަރު

ސ.ހުޅުދޫ  /ނާދީ

F

14:00

33

402/Cr-C/2016

26.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުފްލިޙް ޖައުފަރު

ސ.ހުޅުދޫ  /ނާދީ

F

14:00

