c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 13/10/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

321/Cr-C/2016

18.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

517/Cr-C/2012

08.08.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ބަދީޢު ޢަބްދުﷲ

3

279/Cr-C/2016

14.04.2016

ޖެހުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޒްމީލް ޖަލީލް

މ.ދޯޅަބުގެ  /މާލެ

4

778/Cr-C/2013

26.06.2013

ނ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅު ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޔާޟް

މ.ފަރިދުވެލި

D

"

"

"

"

"

ޢަލީ ހާޝިމް

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

"

"

5

726/Cr-C/2011

19.05.2011

ޙިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ގދ.ތިނަދޫ  /ސަންޑަލްވުޑް

D

14:30

6

698/Cr-C/2016

07.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޖާވިދު

H

11:00

7

493/Cr-C/2015

06.07.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

H

13:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެމައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި
ބާރުހިންގުން
ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ޝާން

ދަފްތަރު 2699

D

11:00

D

13:00

D

13:30
14:00

ސ.ހިތަދޫ /
ސެޕްޓެމްބަރގެއާގެ

ގ .ޑޮލްފިންހައުސް
އުތުރުބައި  /މާލެ
ގދ .ތިނަދޫ /
ޕެރިސްގާރޑްން

8

844/Cr-C/2016

18.09.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢާދިލް

ގއ .މާމެންދޫ  /އަލްފާ

H

14:00

9

736/Cr-C/2016

09.08.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނާފިޒް

ކ .ހިންމަފުށި  /ލަކީލާސްޓް

H

16:00

10

565/Cr-C/2015

30.08.2015

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމްމަނިކު

މ.އެއްދުއްފަރު

B

10:00

11

508/Cr-C/2016

12.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޒާހިޔާ ޢަބްދުﷲ

ގ.ކޮރަލްސީ

B

10:30

"

''

''

''

"

ޠާރިފް މުޙައްމަދު

ހ.ނިކްޗޫން

"

"

12

585/Cr-C/2015

06.09.2015

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަރުޞީދު

ސ.މަރަދޫ /މައިޒާން

B

11:00

13

883/Cr-C/2016

25.09.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަމްސީދު އަލަމް

ބަންގްލަދޭޝް

B

11:30

14

689/Cr-C/2016

01.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު

ސ.މަރަދޫ /ހިރުދުގަސްދޮށުގެ

B

13:00

15

814/Cr-C/2016

29.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ /ދަބުސުތުލިގެ

B

13:30

16

815/Cr-C/2016

29.08.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ /ދަބުސުތުލިގެ

B

13:30

17

870/Cr-C/2014

22.12.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުޝްތާޒު

ސ.ފޭދޫ /ސިމާނީ

B

14:00

18

294/Cr-C/2015

 27.04.2015ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު /މުރަނގަމާގެ

B

14:30

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރިމީހަކަށް ހަމަލާދޭން
ތކުރުން
މަސައްކަ ް

ން
ހއދނނ
ށް ހުއްދަނޫ
މއޗށ
ގެ މައްޗަ
މދލއގ
ގެ މުދަލެއް
ީހއގ
ން މހެއް
އހނ
އެހެ
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު
އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

19

28/Cr-C/2016

10.01.2016

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު /ރޭވަ

B

15:00

20

901/Cr-C/2016

06.10.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަކިބުލް ޙަސަން

ބަންގްލަދޭޝް

B

16:00

21

573/Cr-C/2015

01.09.2015

ޖަދުވަލު2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސުހައިލް

މއ.އާހިޔާވިލާ

K

10:00

22

893/Cr-C/2013

22.07.2013

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަންޞޫރު އިބްރާހީމް

ސ.ހިތަދޫ /ސްޓޯބަރީގެ

K

10:30

23

970/Cr-C/2013

11.08.2013

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަމްއޫން ރަޝީދު

މ.ކަދުރުމާގެ  /މާލެ

K

11:00

24

561/Cr-C/2016

22.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ފަޒީން

K

13:00

25

373/Cr-C/2016

21.04.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުއާޒް

ކ.މާލެ  /މ.ޝަބީނާ

K

14:00

26

392/Cr-C/2016

24.04.2016

ނ
އަމަންނަގާލު ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޝްވީން

ގއ.ކޮލަމާފުށި  /އޮޅުގިނަގެ

K

15:00

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ސަމީހް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ޝައިނީ

"

"

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ޝިވާޢު އަޙްމަދު

ގދ.ގައްދޫ  /ބޮޑުރާގެ

"

"

"

"

"

"

"

ޝާފިޢު ހާރޫން

ހއ.މުރައިދޫ  /މިނިވަންއުފާ

"

"

27

665/Cr-C/2016

27.06.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޞަބާޙް

ރ.މަޑުއްވަރީ  /މުޝްތަރީގެ

K

16:00

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު -53
01-03

28

373/Cr-C/2015

25.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނާޝިދު

ގއ.ދެއްވަދޫ  /މާޖެހިގެ

F

10:00

29

703/Cr-C/2016

07.08.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަރީފު

ސ.ހިތަދޫ  /ދިލްދާރުގެ

F

11:00

30

592/Cr-C/2016

08.06.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އދ.ފެންފުށި  /ޒަމާނީވިލާ

F

13:00

"

"

"

"

"

އިސްމާޢީލް މުފީދު

ފ.ބިލެއްދޫ  /ހިމާލިޔާ

"

"

"

"

"

"

"

ޢަބްދުލްހާދީ

ސމަރަދޫ  /މޯނިންގލޯރީ.

"

"

31

559/Cr-C/2016

22.05.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ހަމްދާން

މާލެ  /ގ.ދަމަނަ

F

14:00

32

558/Cr-C/2016

22.05.2016

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ހަމްދާން

މާލެ  /ގ.ދަމަނަ

F

14:00

33

1271/Cr-C/2013

23.10.2013

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިސްޙާޤް

މއ.ދިމްލާ  /މާލެ

F

15:00

ސީ
ިންސ
ދު ޖނ
ކޑކއޖކމދ
ރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެ
މޤމއގހރ
ވޭ މަޤާމެއްގަހު
ިތބރކރވ
ތބާރުކުރެ
އ ު
ޢަމަލެއް ހިންގުން

"

