c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

272/Cr-C/2016

14.04.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިނާން މުޙައްމަދު

2

141/Cr-C/2015

24.02.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަޖީބް

ދަފްތަރު 3361

3

66/Cr-C/2016

21.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރުސްދީ

އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ  /ކަރަންކާގެ

4

1430/Cr-C/2013

01.12.2013

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ހޯދައިދިނުން
މާރާމާރީހިންގުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މާމުންރޯޝިދު

ބަންގްލަދޭޝް

D

10:00

މ.މޫންބީމްސް  /މާލެ

D

"

D

11:00

D

13:00

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް
ހަމަލާދިނުމައި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިނާޙް

މއ.ހަނިމާދޫގެ  /މާލެ

D

14:00

ނ
ދަތިކުރު ް
"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިސް ޚާލިދު

ގދ.ގައްދޫ  /އިހި

D

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒަޢީމް

ގދ.ވައިކަރަދޫ  /ނަޔާސަވޭރާ

D

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޒަޢީމް

ހދ.ވައިކަރަދޫ  /ނަޔާސަވޭރާ

D

"

5

368/Cr-C/2016

21.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަޙްމޫދު ޝަފީޤް

ތ .ވިލުފުށި  /ޗާނދަނީގެ

H

11:00

ޓެރެރިޒަމް

6

384/Cr-C/2015

24.05.2015

7

542/Cr-C/2016

16.05.2016

8

633/Cr-C/2014

24.08.2014

ޓެރަރިޒަމް

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

9

765/Cr-C/2015

10.12.2015

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ފާޠިނާ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަރުވާން އަޙްމަދު

ހއ.ދިއްދޫ /މަނަސް

10

662/Cr-C/2016

22.06.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިޝް ޙަނީފް

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ގުމްރީގެ

E

11

741/Cr-C/2016

09.09.2016

ނ
މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދު ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޒޫރު

ސ.ހިތަދޫ /ދިރިމާގެ

E

11:30

12

713/Cr-C/2016

07.08.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަނީލް

ނ.މަނަދޫ /ކަހެކްޝާން

E

13:00

13

555/Cr-C/2016

22.05.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޞީރު

މާލެ /މ.ރުތު

E

13:30

14

518/Cr-C/2016

16.05.2016

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޤްސާމް މުޙައްމަދު

ލއް/މަތަން
ޏ.ފުވައްމު ަ

E

14:00

15

249/Cr-C/2016

05.04.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވިސާމް

ލ.ގަން /މަތިމަރަދޫ،ބީޗްހެވަން

E

19:00

16

241/Cr-C/2016

17.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވިސާމް

ލ.ގަން /މަތިމަރަދޫ،ބީޗްހެވަން

E

20:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް
ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ޤާނޫނު ތަންފީޛް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ޤަޞްދުގައިހުރަސްއެޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ބާސިތު އިބްރާހީމް

ސ .ހިތަދޫ  /އަލިމަސްގެ

H

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ނަދީފް މުޙައްމަދު

ގއ .ގެމަނަފުށި  /ރަންކޮކާގެ

H

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޔޫސުފް

ލ.ގަން،ތުނޑި /ހިމާޔަތް

E

10:00

ޙަސަން ނަސީމް

ދަފްތަރު 7102

E

"

މާލެ  /މއ.ވަންދޫގެ

E

10:30

E

"
11:00

"

"

"

"

17

350/Cr-C/2016

20.04.2016

18

1215/Cr-C/2013

03.10.2013

ވއްކަންކުރުން
ަ

19

1306/Cr-C/2013

28.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

20

1320/Cr-C/2013

30.10.2013

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަޝްވާން

21

1325/Cr-C/2011

16.11.2011

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާދިލް އިބްރާހީމް

ގއ.ދެއްވަދޫ /ޖޯޖެޓްވިލާ

22

518/Cr-C/2015

02.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ގުރަހާގެ

B

"

''

''

''

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ްވނު
ީނ
އޝވ
ދު އަޝ
މޙއމދ
މުޙައްމަ

ުގނަގެ
ިނގ
ޅގ
އޅ
ުށ /ި/އޮ
ފށ
ގއ.ކލމފ
ގއ.ކޮލަމާ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިފާން

ށ.ފޭދޫ /އަލްމާޒާ

B

"

23

563/Cr-C/2016

22.05.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ނިޝާން ޢަބްދުﷲ

ގދ.ތިނަދޫ  /ނޫރާނީގެ

G

10:00

24

352/Cr-C/2016

20.04.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޠާރިޤް ސަލީމް

ސ.ހިތަދޫ  /ޝޭޑީޔާޑު

G

11:00

"

"

"

"

ބަދަލުލިބޭ

ހާޝިމް ޒަކަރިއްޔާ

ކ.މާލެ  /މ.ގެމްބިޔާ

G

"

25

143/Cr-C/2016

24.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠިފް

ކ.މާލެ  /ދަފްތަރު 100

G

13:00

26

322/Cr-C/2016

18.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މަފްތޫޙް އިބްރާހީމް

ގއ.ކޮނޑޭ  /ބުލޫނިޔާގެ

G

14:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ޗެކުގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް
ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވުން.
އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރު

ސ.ފޭދޫ /ހަޒާރުމާގެ

E

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ތ.ތިމަރަފުށި /ފެހިގެ

E

21:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /ގުލްހަޒާރުގެ

B

10:00

ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

ޅ.ނައިފަރު /ރޯޝަނީގެ

B

11:00

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1841

B

13:00

B

14:00
14:30

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާޢެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި

27

852/Cr-C/2016

19.09.2016

28

869/Cr-C/2016

22.09.2016

29

331/Cr-C/2016

19.04.2016

ފޭރުން

30

309/Cr-C/2016

18.04.2016

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

31

155/Cr-C/2016

25.05.2016

ނކުރުން
ވައްކަ ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސިނާން

32

490/Cr-C/2015

01.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ސ.ހުޅުދޫ  /އަލިމަސްގެ

33

1018/Cr-C/2013

22.08.2013

ބަދްއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނާޘިމް އަލީ

ސ.ހިތަދޫ  /ފޮނިތޮށިމާގެ

K

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް ދޫމާ

ވ.ހެދޭކުރި

K

"

34

432/Cr-C/2016

02.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުފްލިޙު ޖައުފަރު

ސ.ހުޅުދޫ  /ނާދީ

F

20:00

35

817/Cr-C/2016

31.08.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިރުފާދު މުޖުތަބާ

ހއ.ދިއްދޫ  /ސެގޯލިލީ

F

10:00

36

792/Cr-C/2016

17.08.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ޝާހިދާ

ށ.ފުނަދޫ  /ދިނަށަ

F

11:00

37

789/Cr-C/2015

14.12.2015

ޖަދުވަލު 02ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރޝާދު
ޙުސައިން އި ު

އއ.ހިމަންދޫ  /ރަތްވިލާގެ

F

13:00

38

579/Cr-C/2016

23.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ލަޠީފު

ލ.މާމެންދޫ  /މުރިނގު

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު ސުލައިލް މޫސާ

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ނީލްވިލަ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުނައްވަރު ޢަބްދުﷲ

ތ.ގާދިއްފުށި  /ސީނަރީގެ

F

"

އަތުގައި ބެހެއްޓުން.
ލޤީ ޢަމަލު
ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚް ާ
ހިންގުން.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ހަނގުރާމައެއްގަ
ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަފްރާޒް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ކެމީ

G

20:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށީ  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

21:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު އާލިމް

ލ.ގަން  /އެލަސްކާ

K

10:00

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ.އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

K

11:00

ސ.މީދޫ  /ގަދަކޯޅިވާދީ

K

13:00

K

14:00
15:00

