c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

 08/09/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މަމްޝޫޤް އަމްޖަދު

މ.އެމޭޒަން  /މާލެ

D

10:00

ސ.މަރަދޫ  /ސިލްވަރވިލާ

D

11:00

D

13:00

D

"

D

14:00

D

"
"

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

105/Cr-C/2010

24.10.2010

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

231/Cr-C/2016

15.03.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މިދުޙަތު ވަޖުދީ

3

272/Cr-C/2016

14.04.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މާމުން ރޯޝިދު

ބަންގްލަދޭޝް

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިނާން މުޙައްމަދު

މ .މޫންބީމްސް  /މާލެ

4

739/Cr-C/2012

16.10.2012

ފޭރުން
ފރނ

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

އޙމދ ޝފާޒް
ިފޒ
އަޙްމަދު

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢިމްރާން

ގއ.މާމެންދޫ  /މޫންލައިޓްވިލާ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްދޫން ޙަސަން

ގއ.މާމެންދޫ  /ސަންލައިޓްވިލާ

D

5

727/Cr-C/2015

02.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މއ .އާއްމުއުފާ  /މާލެ

H

10:00

6

747/Cr-C/2015

06.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މއ .އާއްމުއުފާ  /މާލެ

H

11:00

7

119/Cr-C/2016

04.02.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ރިފާ

ކ.މާފުށި /ސުވާސާގެ

E

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސިނާން

މާލެ /ހ.ސަމަންވިލާ

E

"

ބޭނުން

މ.ޕެރީވިންކްލް އިރުމަތީބައި /
މާލެ

8

443/Cr-C/2016

02.05.2016

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަފީޢުﷲ ޢަބްދުލްވާޙިދު

ހއ.ހޯރަފުށި /ނީސް

E

11:00

9

442/Cr-C/2016

02.05.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙާމީން

ގދ.ގައްދޫ /އެދުރުގެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ބދުލްވާޙިދު
ޝަފީޢުﷲ ޢަ ް

ހއ.ހޯރަފުށި /ނީސް

E

"

10

444/Cr-C/2016

02.05.2016

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙާމީން

ގދ.ގައްދޫ /އެދުރުގެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙާމީން

ގދ.ގައްދޫ /އެދުރުގެ

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަފީޢުﷲ ޢަބްދުލްވާޙިދު

ހއ.ހޯރަފުށި /ނީސް

E

"

11

494/Cr-C/2016

09.05.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފަރުޙަތު

ގދ.ވާދޫ /ފްރީޒާ

E

13:00

12

741/Cr-C/2016

09.08.2016

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަޒޫރު

ސ.ހިތަދޫ /ދިރިމާގެ

E

14:00

13

275/Cr-C/2015

21.04.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުނީރު

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ /ވިޒާ

B

10:00

14

274/Cr-C/2015

21.04.2015

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ުނރު
ީރ
ދު މނ
މޙއމދ
މުޙައްމަ

ގއ.ކނޑހޅދ /ވޒާ
ިޒ
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ/

B

10:00

15

553/Cr-C/2016

18.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

ހ.ފްލޯރާ

B

11:00

16

294/Cr-C/2015

 27.04.2015ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު /މުރަނގަމާގެ

B

13:00

17

512/Cr-C/2015

22.07.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަފާ އަޙްމަދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ނޫމާގެ

B

14:00

"

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝުޢައިބު

ދަފްތަރު ނަންބަރ 2109

B

"

18

08/Cr-C/2016

06.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްލަޠީފް

ހ.ސަންދަލީގެ

B

14:30

19

655/Cr-C/2014

03.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަވާބު

ސ.ހިތަދޫ  /ދެވިނަގެ

G

10:00

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
ޖންސ ޢަމަލެއް ހންގު ް
ނ
އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ޖންސ ޢަމަލެއް ހންގުން
ވައްކަންކުރުން

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖޭއަށް
އެތެރެކުރުން
''
މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި އާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު
އެއްޗެއް ގެންގުޅު ް
ނ
ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުއައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުފާޢު އަޙްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ކުއޭތު

G

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަފީފް

ކ.މާލެ  /މ.ސްނޯފީލްޑް

G

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް ރިޔާޝާ

ކ.މާލެ  /ގ.ސައުތުބްރީޒް

G

14:00

މަރްޔަމް ރިޔާޝާ

ކ.މާލެ  /ގ.ސައުތުބްރީޒް

G

"

ކ.މާލެ  /ފިނިމާގެއާގެ

G

15:00

K

10:00
11:00

20

701/Cr-C/2016

07.08.2016

21

181/Cr-C/2015

22.03.2015

22

546/Cr-C/2016

16.05.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން.

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

23

375/Cr-C/2014

01.06.2014

ފޭރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަބީލް

24

988/Cr-C/2013

19.08.2013

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙުސްނީ

މ.ރަތްލިލީވިލާ

25

225/Cr-C/2015

08.04.2015

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 94-500

K

26

674/Cr-C/2014

07.09.2014

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 94-500

K

13:00

27

56/Cr-C/2016

18.01.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 94-500

K

14:00

28

805/Cr-C/2016

22.08.2016

އި އަތްލުން
އތލނ
ިގައ
ައގ
ގއ

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ރފް
ިފ
ޢބދﷲ ޢާރ
ޢަބްދުﷲ

ީދ /މަޚްމާ
މޚމ
މދޫ/
ދ.މ
ދ.

K

15:00

29

393/Cr-C/2016

24.04.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ގދ.ތިނަދޫ  /ސަރިންދާގެ

F

10:00

30

52/Cr-C/2016

14.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުޢައިބު އަޙްމަދު

ލ.ކުނަހަންދޫ  /ވައިފިނިވާގެ

F

11:00

31

81/Cr-C/2016

25.01.2016

ރދެއްކުން
ބި ު

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޅ.ނައިފަރު  /ފަރިހުގެ

F

13:00

32

316/Cr-C/2016

18.04.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ފާއިޒް

ތ.މަޑިފުށި  /ނިވައިދޮށުގެ

F

14:00

33

775/Cr-C/2016

11.08.2016

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު ޢަލީ

މާލެ  /ރިހިވިދުވަރުގެ

F

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ފާތިކް

ތ.ތިމަރަފުށި  /ޗަންޕާޕޫލްގެ

F

"

ގަސްތުގައ ހުރަސްއެޅުން.
އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ދށް ފައސާ ނު ެ
ޢަދަ ަ
ދއްކުން.

