c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 08/02/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

102/Cr-C/2016

28.01.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

627/Cr-C/2015

17.06.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޞިމާދު

3

546/Cr-C/2012

27.08.2012

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝިހާޒް

ސ.ފޭދޫ /ސްނޯވައިޓް

4

194/Cr-C/2015

26.03.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިނާސް

ފ
ށ.ނޫމަރާ /ވަ ާ

D

5

506/Cr-C/2015

15.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝައްފާން ލުތުފީ

ތ.މަޑިފުށި /އެދުރުގެ

"

11:00

6

40/Cr-C/2015

12.01.2015

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އާދަމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /ޗަންޕާގެ

"

13:00

7

143/Cr-C/2012

28.03.2012

ނގުން
މާރާމާރީހި ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ލ.ގަން /ތުނޑި،ބާބުލްއަވާލީ

"

14:00

8

38/Cr-C/2016

11.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޝަރީފް

ސ.ހިތަދޫ /ފުނަގެ

F

10:00

9

43/Cr-C/2016

11.01.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓުރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ ޢައްޒާމް

ނ.ފޮއްދޫ /އަލިވާގެއާގެ

"

11:00

10

81/Cr-C/2016

25.01.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޅ.ނައިފަރު /ފަރިހުގެ

"

13:00

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ޅ.ހިންނަވަރު /ނައިލޯނުގެ

I

10:00

ގއ.ވިލިނގިލި /ދެތަނޑިމާގެ

"

11:00

"

14:00
10:00

11

465/Cr-C/2015

17.06.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސިމާދު

ސ.ފޭދޫ /ވައިޖެހޭގެ

"

14:00

12

783/Cr-C/2016

14.12.2015

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްރަޝީދު މޫސާ

ރ.މާކުރަތު /ފިނިވާގެ

E

10:00

13

776/Cr-C/2016

13.12.2016

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އރަޝީދު މޫސާ
ޢަބްދު ް

ރ.މާކުރަތު /ފިނިވާގެ

"

10:00

14

514/Cr-C/2015

29.07.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޖިތު ކުރިޝަންތަ މުޑަލިގެ ކޮލަންބޯ

ކޮލަންބޯ

"

11:00

"

"

"

"

"

ފ ދަނަންޖާޔާ ގަގަބަޑަ އަރައްޗިގެ ކޮލަންބޯ
ސަންދީ ް

ކޮލަންބޯ

"

"

15

515/Cr-C/2015

29.07.2015

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޖިތު ކުރިޝަންތަ މުޑަލިގެ ކޮލަންބޯ

ކޮލަންބޯ

"

11:00

"

"

"

"

"

ސަންދީފް ދަނަންޖާޔާ ގަގަބަޑަ އަރައްޗިގެ ކޮލަންބޯ

ކޮލަންބޯ

"

"

16

113/Cr-C/2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްސަން ޙަސަންމަނިކު

ތ.ތިމަރަފުށި /ގޯލްޑަންހައުސް

"

13:00

"

"

"

"

"

ޢަބްދުﷲ މުޢާޒު

ގ.އީރީ

"

"

17

705/Cr-C/2015

24.11.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާހް

މއ.ސްޓާރލިންގގްރޭޑް

"

14:00

18

354/Cr-C/2015

12.05.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަޢުދުﷲ ރަޝީދު

ލ .ދަނބިދޫ  /ދޯދި

AN

9:30

19

569/Cr-C/2015

30.08.2015

އކަންކުރުން
ވަ ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ރަޝީދު

މއ .ކެލްޑޯނިޔާ  /މާލެ

"

10:30

20

668/Cr-C/2015

22.10.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުނާޛު

ސ .މަރަދޫ  /ދުންފިނިގެ

"

11:30

21

73/Cr-C/2016

21.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

މ .މެޑްރިޓްހައުސް  /މާލެ

"

13:00

22

384/Cr-C/2015

24.05.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ބާޞިތު އިބްރާހީމް

ސ .ހިތަދޫ  /އަލިމަސްގެ

AN

14:00

23

520/Cr-C/2015

02.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިބްރާޙީމް

އދ.މާމިގިލި /ކަރަންކާވިލާ

B

9:30

 10.02.2015ތޫނު އެއްޗަކުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި
މީހަކަށް ހަމަލާދިނު ް
ނ

24

523/Cr-C/2015

06.08.2015

25

291/Cr-C/2010

24.10.2010

26

636/Cr-C/2015

07.10.2015

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ނ
މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި،
ނ
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓު ް
ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަމީން

ސ.މަރަދޫ /ރޭޝަން

"

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އަންވަރު

ސ.ހިތަދޫ /ހަވާސާ

"

11:30

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިޔާމް

ގދ.ގައްދޫ /ކިނާރީގެ

"

13:00

