c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 13/11/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

788/Cr-C/2015

14.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

778/Cr-C/2013

26.06.2013

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޔާޟް

"

"

"

"

"

ޢަލީ ހާޝިމް

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

3

507/Cr-C/2016

12.05.2016

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު ރިޟްވާން ވަޙީދު

ވ.އަސްކަނި  /މާލެ

D

4

1259/Cr-C/2011

25.10.2011

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަމީލް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /މެހެލަގެ

D

13:00

5

840/Cr-C/2011

09.06.2011

ޙިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރާޝާދު

ތ.މަޑިފުށި  /ވިޝަން

D

13:30

6

16/Cr-C/2016

07.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ނަހުޒާ

ވ.ނަފްހާމަންޒިލް

D

14:00

7

712/Cr-C/2016

07.08.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަބާޙް މުޙައްމަދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ގުމްރީގެ

D

14:30

8

1094/Cr-C/2010

24.10.2010

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އާދިލް

މ.މ.ހ .ދަފްތަރު1602

D

15:00

9

596/Cr-C/2016

16.06.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަނާހް

ހ .ބުރަކިގެއާގެ  /މާލެ

H

13:00

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ނައުޝާދު މޫސާ

ގ.މާލެހިޔާ 13-02-2

D

10:30

މ.ފަރިދުވެލި

D

11:00

D

"
11:30

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް

10

87/Cr-C/2016

26.01.2016

11

323/Cr-C/2016

19.04.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

12

324/Cr-C/2016

19.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

13

325/Cr-C/2016

19.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

14

326/Cr-C/2016

19.04.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

ހ .ފްލޯރާ  /މާލެ

15

441/Cr-C/2016

02.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހާމީމް

ގދ.ގައްދޫ /އެދުރުގެ

E

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަފީޢުﷲ ޢަބްދުލް ވާޙިދު

ހއ.ހޯރަފުށި /ނީސް

E

"

16

442/Cr-C/2016

02.05.2016

އެގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހާމީމް

ގދ.ގައްދޫ /އެދުރުގެ

E

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަފީޢުﷲ ޢަބްދުލް ވާޙިދު

ހއ.ހޯރަފުށި /ނީސް

E

"

17

444/Cr-C/2016

02.05.2016

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހާމީމް

ގދ.ގައްދޫ /އެދުރުގެ

E

10:00

18

839/Cr-C/2016

18.09.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިފާން

ސ.ހިތަދޫ /ފާލަންދޮށުގެ

E

11:00

19

813/Cr-C/2016

25.08.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަލީމް

ރ.އިންނަމާދޫ /ފެމޯރާ

E

13:00

20

556/Cr-C/2016

22.05.2016

ޖަދުވަލް  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ޝާހިދާ

މާލެ /މ.އަލުވިމާގެ

E

14:00

21

721/Cr-C/2016

 08.08.2016ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ /ނޫރާނީވިލާ

E

15:00

އެޗެކްގައިވާޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އިބްރާހީމް

މ .ނަލަރީތިގެ  /މާލެ

H

15:00

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

ހ .ފްލޯރާ  /މާލެ

H

16:00

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

ހ .ފްލޯރާ  /މާލެ

H

16:00

ހ .ފްލޯރާ  /މާލެ

H

16:00

H

16:00
10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިހާމް

މާލެ /ގ.އަސްދޫ

E

"

22

910/Cr-C/2016

10.10.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ނަޞްރުﷲ ފާއިޒް

ށ.ފީވަށް /ދޫރެސް

E

16:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަރީދު

ފ.ފީއަލީ /ރޭވަވިލާ

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނިޘާމް

ށ.ފީވަށް /ދޫރެސް

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަފްވަތު އަންވަރު

ގއ.ކޮނޑޭ /ފޭޒުމާގެ

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ފާއިޒް

ށ.ފީވަށް /ދޫރެސް

E

"

23

625/Cr-C/2016

16.06.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާހިލް އާދަމް

ހުޅުމާގެ ފްލެޓް 1-1-03

B

10:00

24

512/Cr-C/2015

22.07.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަފާ އަޙްމަދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ނޫމާގެ

B

10:30

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝުޢައިބު

ދަފްތަރު ނަންބަރ 2109

B

"

25

294/Cr-C/2016

17.04.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހުސައިން ޝަޙްބާން

ލ.މާބައިދޫ /ސަބުނަމްހައުސް

B

11:00

26

295/Cr-C/2016

17.04.2016

ވައްކަންކުރަން އުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝަޙްބާން

ލ.މާބައިދޫ /ސަބުނަމްހައުސް

B

11:00

27

934/Cr-C/2016

12.10.2016

ފޭރުން

ދޢުވާލިބޭ
ަ

މުޙައްމަދު ނާޒިފް

ކ.ކާށިދޫ /ޢަބުހަރީގެ

B

11:30

28

936/Cr-C/2016

12.10.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނާޒިފް

ކ.ކާށިދޫ /ޢަބުހަރީގެ

B

11:30

29

814/Cr-C/2016

29.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ /ދަބުސުތުލިގެ

B

13:00

30

815/Cr-C/2016

29.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ދބުސުތުލިގެ
ސ.ހިތަދޫަ /

B

13:00

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖޭއަށް
އެތެރެކުރުން

މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު
އެއްޗެއް ގެންގުޅުން
ފޭރުން

31

953/Cr-C/2016

13.10.2016

ޖަދުވަލު  01ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މާޒިން ޢަބްދުﷲ

ގ.މީރާން  /މާލެ

B

14:00

32

901/Cr-C/2016

06.10.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަކިބުލް ޙަސަން

ބަންގްލަދޭޝް

B

15:00

33

716/Cr-C/2015

29.11.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ /ދަބުސުތުލިގެ

B

16:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަނޫން

ލ.މުންޑޫ /ހީނާވިލާ

B

"

34

914/Cr-C/2016

12.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ

މާލެ  /ގ.ފެހިމާ

G

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަމްޝީދު ނަޞީރު

މާލެ  /މއ.ފުނަ

G

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ

ގދ.ފިޔޯރީ  /ރީގަލް

G

"

35

912/Cr-C/2016

12.10.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފަރުހާދު

ހދ.ވައިކަރަދޫ  /ކަށިމާގެ

G

10:30

36

927/Cr-C/2016

12.10.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ހދ.ތަކަންދޫ  /ކޮތަރިވިލާ

G

11:00

37

933/Cr-C/2016

12.10.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޢުތަސިމް މުޙައްމަދު

ގދ.ވާދޫ  /ވަޑިގެ

G

11:30

38

925/Cr-C/2016

12.10.2016

ބަނގުރާ ބުއިން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުނާޛު މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ނާސިރަންދޫގެ

G

13:00

39

942/Cr-C/2016

12.10.2016

ފޭރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހިލާލް ނަޢީމް

މާލެ  /މ.މައިމަގުމަތީގެ

G

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ދާއޫދު މަމްދޫޙް

މާލެ  /މ.ލިޔާގެއާގެ

G

"

40

962/Cr-C/2016

16.10.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިސް އަޙްމަދު

ލ.މާވަށް  /ހުޅަނގުގެ

G

14:00

41

973/Cr-C/2016

16.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ނިކްޗޫން

G

14:30

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު
ހިންގުން.

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ލަމްޙާ

މާލެ  /ގ.ފްރެސްލައިޓް

G

"

42

974/Cr-C/2016

16.10.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ނިކްޗޫން

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ލަމްޙާ

މާލެ  /ގ.ފްރެސްލައިޓް

G

"

43

976/Cr-C/2016

16.10.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފައުޒީ

މާލެ  /ވ.މާލެހިޔާ

G

15:30

44

622/Cr-C/2015

17.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސުހައިލް

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ނީލްވިލާ

K

10:00

45

305/Cr-C/2015

29.04.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޝްފާޤް އަޙްމަދު ނަޞީރު

ގދ.ތިނަދޫ /ވައިލެޓްވިލާ

K

10:30

46

135/Cr-C/2016

23.02.2016

ޑައިމޯފިން ޕެޑެލްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ  /ކަބީލާގެ

K

11:00

47

849/Cr-C/2016

21.04.2016

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާހު ޙަސަން

ސ.ހިތަދޫ /ޅަރީތިގެ

K

11:30

48

381/Cr-C/2016

21.04.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަމީނާ މުޙައްމަދު

ޅ.ނައިފަރު /ހަނަފަސްގެ

K

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

މ.މުލީ /މީނާޒް

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިބްރާހީމް

މ.މުލީ /މީނާޒް

K

"

49

466/Cr-C/2016

04.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އާމިރު

ލ.ގަން  /ނޫރުވާދީ

K

13:30

50

725/Cr-C/2013

17.06.2013

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙަލީމް

މާލެ  /މ.ރަނިކަ

K

14:00

51

92/Cr-C/2016

 27.01.2016ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިމްތާޒް ހީލްމީ

ސ.މަރަދޫ  /ހިލްމަން

K

15:00

52

1038/Cr-C/2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނިމާލް

މއ.ދިލްމާ

K

15:30

26.10.2016

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
ވައްކަންކުރުން

ވައްކަންކުރުން

53

1039/Cr-C/2016

26.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނިމާލް

މއ.ދިލްމާ

K

15:30

54

665/Cr-C/2016

27.06.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޞަބާޙް

ރ.މަޑުއްވަރީ  /މުޝްތަރީގެ

K

16:00

55

541/Cr-C/2016

16.05.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިފާޛް

ކ.ހިންމަފުށި  /އަމްފާ

F

10:00

56

740/Cr-C/2016

09.08.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިމްރާން ޝަރީފް

މާލެ  /މއ.ނާހީދީމަންޒިލް

F

11:00

57

70/Cr-C/2016

21.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޔާމީން

ހއ.ކެލާ  /ވިންގު

F

13:00

58

336/Cr-C/2016

19.04.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖުމްޢާން މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /ބްލޫހެވަން

F

14:00

59

688/Cr-C/2016

25.07.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙްސަން

މާލެ  /ހ.ހުދުހުދާމަންޒިލް

F

15:00

60

637/Cr-C/2016

19.06.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިއްފަތު މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /ވެސްޓްސައިޑް

F

16:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ޙުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

