c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 14/02/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

89/Cr-C/2016

27.01.2016

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

195/Cr-C/2015

26.03.2015

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަލީމް

3

1306/Cr-C/2013

28.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

ޅ.ނައިފަރު  /ރޯޝަނީގެ

4

1463/Cr-C/2013

04.12.2013

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ވިޝާމް މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ފިލްމީސައިޓް

I

5

21/Cr-C/2015

11.01.2015

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަކްރަމް

މއ.ކަނޑޫގެ

D

10:00

"

"

"

"

"

ޚަދީޖާ ހިންދު ޢަލީ

ގ.ސިނަމާލެ 11-05 1

"

"

"

"

"

"

"

ޞަފޫރާ ޢަބްދުﷲ

ތ.ބުރުނީ  /އަލިމަސްގެ

"

"

6

40/Cr-C/2015

12.01.2015

ތރިވުން
ޙިޔާނާތް ެ

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އާދަމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ޗަންޕާގެ

D

11:00

7

675/Cr-C/2015

26.10.2015

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޝްވީން

ގއ.ކޮލަމާފުށި  /އޮޅުގިނަގެ

D

13:00

8

527/Cr-C/2015

12.08.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޖީތު ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ގއ.ވިލިނގިލި  /ވަސްމީރުމާގެ

D

14:00

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު އަފްޒަލް ޝަރީފު

މާލެ  /ގ.ހުރަސްފަރު

I

10:00

މ.މުލި  /ބްލޫވެއިޓް

I

11:00

I

13:00
14:00

9

414/Cr-C/2015

01.06.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

މ.ކޮޅުފުށި  /މަލްހާރުގެ

F

10:00

10

670/Cr-C/2015

22.10.2015

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝަމްޒޫން

ގދ.ގައްދޫ  /ދިލާވަރުގެ

F

11:00

11

332/Cr-C/2015

12.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސުޖޫދު

މާލެ  /މ.މެރީލޮޖް

F

13:00

12

538/Cr-C/2015

18.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފު

މާލެ  /މ.ރެވިނަލަ

F

14:00

13

1350/Cr-C/2013

10.11.2013

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

މާލެ /މއ.ރަވްޟާ

E

10:00

"

"

"

މާރާމާރީ ހިންގުން

ބަދަލުލިބޭ

ޢަލީ އަބޫބަކުރު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /ހިރުދު

"

"

14

726/Cr-C/2015

02.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މާލެ /މއ.އާއްމުއުފާ

E

11:00

15

528/Cr-C/2015

13.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޚަދީޖާ އަޙްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /މޯޝަން

E

13:00

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްލަޠީފް

ސ.ހިތަދޫ /ދެކުލައަރާގެ

"

"

16

108/Cr-C/2016

01.02.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަލޫސާ އިބްރާހީމް

މ .މާހަލް  /މާލެ

AN

10:00

17

791/Cr-C/2015

15.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒަރީރު

ދ .ވާނީ  /ބުލޫހެވަން

AN

11:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢލީ އަނާނު
ަ

ޏ .ފުވައްމުލައް  /އަލްޓްރާ

"

"

18

87/Cr-C/2016

26.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އިބްރާހީމް

މ .ނަލަރީތިގެ  /މާލެ

AN

13:00

19

784/Cr-C/2015

14.12.2015

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަދުޙުﷲ ޝަރީފް

AN

14:00

20

519/Cr-C/2015

02.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ޢުމްރާޢު

B

9:30

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ނ

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން
ވ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޖަދުވަލު  1ގައި ާ
އެތެރެކުރުން

އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ނ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް

ގދ .ރަތަފަންދޫ /
ކަޝްމީރުވިލާ
މާލެ  /މ.ރަބީޢުވިލާ

21

130/Cr-C/2015

19.02.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މޫސާ

ގއ.ނިލަންދޫ  /ޗަންޕާގެ

B

10:30

22

49/Cr-C/2012

29.01.2012

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ވާޙިދު

މާލެ  /މ.ރީފްސައިޑްގެ

B

13:00

23

541/Cr-C/2015

19.08.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހޮސައިން

ބަނގްލަދޭޝް

B

14:00

