c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 14/03/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

158/Cr-C/2016

28.02.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

"

ޝަރުވާން އަޙްމަދު

2

195/Cr-C/2015

26.03.2015

ކޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ު

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަލީމް

މ.މުލީ /ބުލޫވެއިޓު

3

179/Cr-C/2016

02.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަސީރު

ތ.ތިމަރަފުށި /އަސްރަފީގެ

"

4

471/Cr-C/2013

15.04.2013

ނ
މާރާމާރީހިންގު ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މ.ދިއްގަރު /ހުދުވެލި

D

10:00

5

424/Cr-C/2015

03.06.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢިމްރާން ޢަލީ

ހދ.ނޮޅިވަރަން /ނައިޓްޑްރީމް

"

11:00

6

774/Cr-C/2015

13.12.2015

ބަނގުރާބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

މާޒިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ލ.ގާދޫ /ގްރީންނައިޓް

"

13:00

7

51/Cr-C/2016

14.01.2016

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ވލިބޭ
ދަޢު ާ

އިބްރާހީމް ފާއިޒް

ގދ.ތިނަދޫ /އާރލަކްސް

"

14:00

8

687/Cr-C/2015

09.11.2015

ޓެކުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ދަފުތަރު ނަންބަރު 2218

F

10:00

9

659/Cr-C/2015

18.10.2015

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝުޖާޢު

ސ.ހިތަދޫ /ދުގެތިމާގެ

"

11:00

10

471/Cr-C/2015

23.06.2015

ގން
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިން ު

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިޤުބާލު

ނ.މިލަދޫ /ނޫރާނީގެ

"

13:00

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައސާ ނުދެއްކު ް
ނ

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ފާޠިމަތު ފާތިނާ

މއ.ވަންދޫގެ

I

10:00

ހއ.ދިއްދޫ /މަނަސް

"

"

"

11:00
13:00

11

536/Cr-C/2015

13.08.2015

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ޖަލީލު

މއ.ގަޖުރާގެ

"

14:00

12

95/Cr-C/2016

28.01.2016

ލ  1ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން
ޖަދުވަ ު

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފިޔާޟް

ކ.ގުރައިދޫ /މިނިވަންއައްސޭރި

E

10:00

13

629/Cr-C/2012

17.09.2012

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ގދ .ރަތަފަންދޫ /ސީނުގެ

"

11:00

14

53/Cr-C/2016

14.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަޢުދުﷲ

ލ.ކުނަހަންދޫ /އިރުމަތީގެ

"

13:00

15

722/Cr-C/2015

01.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފުޟޫލް

ގދ.ގައްދޫ /ނޫމަސް

"

14:00

16

697/Cr-C/2015

22.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަމާޙު ޙަމީދު

ގދ.ތިނަދޫ /މިނިވަންއައްސޭރި

H

10:00

17

811/Cr-C/2014

13.11.2014

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒުހަރު އިބްރާހީމް

ސ.ހިތަދޫ /ހިތިގަސްދޮށުގެ

"

11:00

18

108/Cr-C/2016

01.02.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހމް
މަލޫސާ އިބްރާ ީ

މ.މާހަލް

"

14:00

19

615/Cr-C/2014

20.08.2014

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވަހީދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 2218

K

10:00

20

785/C C/2014
785/Cr-C/2014

30 10 2014
30.10.2014

ދން
މަކަރާއި ހީލަތްހެ ު

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަކްރަމް

މއ.ކަަނޑޫގެ

"

11 00
11:00

21

99/Cr-C/2014

 24.03.2014ފުލުހުންގެ ދައުރުއަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާޙިމް ޒަކަރިއްޔާ

ހ.ސަމަރގްރީންގެ

"

13:00

22

870/Cr-C/2013

14.07.2013

ޓެކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާޙިމް ނަދީމް

ވ.ފެލިދޫ /ކެނެރީހިޔާ

"

14:00

23

06/Cr-C/2016

06.01.2016

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސަދުﷲ ވަސީމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 359

K

14:00

24

84/Cr-C/2016

26.01.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ހ.ސާމަރާ

G

10:00

"

"

"

"

"

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް

މ.ޝުރާމަންޒިލް

"

"

"

"

"

"

"

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު

ހ.އާހަމަ

"

"

ގއި ތޫނު
މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާންމު ތަނެއް ަ
ނ
އެއްޗެއް ގެންގުޅު ް

25

133/Cr-C/2016

23.02.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ހ.ބްލޫޑްރީމް

"

11:00

26

184/Cr-C/2016

02.03.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިޝާޔަތު އަޙްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /އުނިތޮށިގެ

"

13:00

27

189/Cr-C/2016

02.03.2016

ތކުރުން
ކެނެބިހުން މުޢާމަލާ ް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޣައްސާން

ކ.ކާށިދޫ /ޖަވާހިރު

"

14:00

