c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 08/03/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

750/Cr-C/2015

06.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

160/Cr-C/2016

28.02.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޖަޒުލާން

3

102/Cr-C/2016

28.01.2016

ބިރުދެއްކުން

ވލިބޭ
ދަޢު ާ

އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ޅ.ހިންނަވަރު /ނައިލޯނުގެ

4

55/Cr-C/2016

18.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙަބީބު

ސ.ހިތަދޫ /ވާދޫގެ

D

5

506/Cr-C/2015

15.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝައްފާން ލުތުފީ

ތ.މަޑިފުށި /އެދުރުގެ

"

11:00

6

334/Cr-C/2015

12.05.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސުހައިލް

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ނީލްވިލާ

"

13:00

7

802/Cr-C/2015

15.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު

ސ.ހުޅުދޫ /ގާޑަން

"

14:00

8

28/Cr-C/2015

12.01.2015

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަމްލާ އިބްރާހީމް

ހ.ވައިލެޓްފެހި

F

10:00

9

789/Cr-C/2015

14.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓުރެފިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިރުޝާދު

އއ.ހިމަންދޫ /ރަތްވިލާގެ

"

11:00

10

31/Cr-C/2016

10.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޖަމީލު

ސ.ހުޅުދޫ /އަބުހަރީގެ

"

13:00

11

536/Cr-C/2015

13.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ޖަލީލު

މއ.ގަޖުރާގެ

"

14:00

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ނ

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ނ
ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު ވާފިރު

މ.މުލި /ޖޭމްގަސްދޮށުގެ

I

10:00

ގއ.ވިލިނގިލ /ނޫރާނީމާގެ

"

11:00

"

13:00
10:00

12

539/Cr-C/2015

18.08.2015

ޓެރަރިޒަމް.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ހ.އީމާންމަންޒިލް

E

10:00

"

"

"

"

"

އަޙްމަދު ރިޒާމް

ދަފްތަރު 1475

"

"

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު މިދުހަތު

ހ.ބްލޫބާރޑުގެ

"

"

13

655/Cr-C/2015

13.10.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲސަޢީދު

ގދ.ގައްދޫ /ޒަމާނީވިލާ

"

11:00

14

797/Cr-C/2015

15.12.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަމީނު

ސ.ހުޅުދޫ /ސީވޭ ް
ވ

"

13:00

15

88/Cr-C/2016

26.01.2016

ވައްކަކްނުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

ހ .ވައްޓަރު

"

14:00

16

112/Cr-C/2016

01.02.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަޢީމް

ހއ.ބާރަށް /އަތަމާއާގެ

AN

10:00

17

569/Cr-C/2015

30.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ރަޝީދު

ކލްޑޯނިޔާ
މއެ .

"

11:00

18

628/Cr-C/2015

28.09.2015

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަރީފް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ލަކަނޫގެ

"

13:00

19

693/Cr-C/2015

18.11.2015

ނ
ބަނގުރާ ގެންގުޅު ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޤާސިމް

ޅ.ހިންނަވަރު /އާވާޒް

"

14:00

20

68/Cr-C/2016

21.01.2016

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޒުމީން

ހއ.ކެލާ /އަޅިވިލާގެ

K

10:00

21

650/Cr-C/2013

03.06.2013

ޖަމާޢަތްހަދައިގެން ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފަޟީލް ޢަލީ ވަޙީދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /ބީޗްސައިޑް

"

11:00

22

58/Cr-C/2016

20.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖދު
އިބްރާހީމް ޝު ޫ

މ.މެރީލޮޖް

"

13:00

23

357/Cr-C/2015

13.05.2015

މަކާރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހަސަން މާހިރު

އއ.ބޮޑުފޮޅަދޫ /ފިލިގަސްދޮށުގެ

"

14:00

24

662/Cr-C/2014

03.09.2014

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މިރާޒް ޝޭޙް

ބަނގުލަދޭޝް

"

14:00

25

663/Cr-C/2014

03.09.2014

ގން
ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިން ު

ދަޢުވާލިބޭ

މިރާޒް ޝޭޙް

ބަނގުލަދޭޝް

"

14:00

26

1215/Cr-C/2013

03.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /ގުލްހަޒާރުގެ

B

10:00

27

681/Cr-C/2015

28.10.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ށ.ފުނަދޫ /މާލަމު

"

11:00

28

660/Cr-C/2015

18.10.2015

މޢާމަލާތުކުރުން
ޑައިމޯފިނުން ު

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރިޔާޟް

ގދ.ވާދޫ /އިރާކުވިލާ

"

13:00

29

294/Cr-C/2015

 27.04.2015ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު /މުރަނގަމާގެ

"

14:00

30

152/Cr-C/2016

25.02.2016

ސްރީލަންކާ

G

10:00

31

146/Cr-C/2016

25.02.2016

ސްރީލަންކާ

"

10:00

32

163/Cr-C/2016

28.02.2016

ގއ.ކޮނޑޭ /ބުލޫނިޔާގެ

"

13:00

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާ
މަންޒަރެއް ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން.
އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން.
ނުރައްކާތެރިކޮށް އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވައިގެން
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެންލުންދިނުން.

ދަޢުވާލިބޭ
ދަޢުވާލިބޭ
ލބޭ
ދަޢުވާ ި

ކަހަދުގޮޑުކަންކާނަމަގެ ގުނަދާސަ އެލިއަސް
ދ ގުނަދާސަ
މުޙައްމަ ު
ގ ގުނަދާސަ އެލިއަސް
ކަހަދުގޮޑުކަންކާނަމަ ެ
މުޙައްމަދު ގުނަދާސަ
މަފްތޫޙް އިބްރާހީމް

