c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 17/05/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

242/Cr-C/2013

19.02.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

424/Cr-C/2015

03.06.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢިމްރާން ޢަލީ

3

1309/Cr-C/2010

24.10.2010

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިވާޒް

ހ.ޓިވެގާލައިޓް

"

"

"

"

"

ނ
ިފ ް
ޙަސަން ޝފާ

ރގެ
ހ.ރަންފަ ު

"

4

1310/Cr-C/2010

24.10.2010

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިވާޒް

ހ.ޓިވެގާލައިޓް

"

13:00

"

"

"

"

"

ޙަސަން ޝިފާން

ހ.ރަންފަރުގެ

"

"

5

02/Cr-C/2016

04.01.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޒަކީ

ތ.ތިމަރަފުށި /އާގެ

"

14:00

6

275/Cr-C/2013

24.02.2013

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނާފިޛު

ހދ.ވައިކަރަދޫ /ޕެރިމްރޯޒް

H

10:00

7

111/Cr-C/2016

01.02.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަޢީދު

ސ.ފޭދޫ /ސުވާސާގެ

"

13:00

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ޝިޔާއު ސިރާޖް

ގ.ގާރނެޓް

D

10:00

ހދ.ނޮޅިވަރަން /ނައިޓްޑްރީމް

"

11:00

"

13:00
"

8

140/Cr-C/2014

26.03.2014

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަރުޞީދު

ސ.މަރަދޫ /މައިޒާން

"

14:00

9

115/Cr-C/2016

02.02.2016

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 935

E

10:00

10

370/Cr-C/2016

21.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ޢވާލިބޭ
ދަ ު

އަޙްމަދު އިޙްސާން

ގއ.މާމެންދޫ /ނިބްރާސް

"

11:00

11

144/Cr-C/2016

24.02.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ހަނީފް

ސ.ހިތަދޫ /ލާސާނީ

"

13:00

12

337/Cr-C/2016

19.04.2016

ކެނެހިބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަމީމް

ގއ.ދެއްވަދޫ /ނަސްރީނުވިލާ

"

14:00

13

132/Cr-C/2016

21.02.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

މދު މަމްދޫޙް
އަޙް ަ

ހއ.ހޯރަފުށި /އާރޯ

B

10:00

14

93/Cr-C/2016

27.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޅ.ނައިފަރު /ފަރިހުގެ

"

11:00

15

237/Cr-C/2016

17.03.2016

ނން
މުދަލަށް ގެއްލުންދި ި

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ގ.ޕާކަރުހައުސް

"

13:00

16

1211/Cr-C/2010

24.10.2010

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢާމިރު

މމޚ.ދަފްތަރު 7086

"

13:00

17

476/Cr-C/2016

08.05.2016

ކެނެބިސްޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޙަމީދު

ގ.ނައިޓްޑްރީމް

G

10:00

18

489/Cr-C/2016

09.05.2016

އސައިދީފައި ނުވުން
ޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ހަމަޖަ ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިފާނާ މުޙައްމަދުދީދީ

މ.ވާދީރޯސް

"

11:00

19

483/Cr-C/2016

09.05.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނާޝިދު މޫސާ

ޏ.ފުވައްމުލައް /އަންދަލީބުގެ

"

13:00

20

496/Cr-C/2016

09.05.2016

އކަންކުރަން އުޅުން
ވަ ް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަކީލު

ގދ.ގައްދޫ /އަދުންގެ

"

14:00

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާ
ދިނުން

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

21

226/Cr-C/2016

13.03.2016

22

1103/Cr-C/2013

10.09.2013

23

685/Cr-C/2015

09.11.2015

ވައްކަންކުރުން

24

123/Cr-C/2016

09.02.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

25

81/Cr-C/2016

25.01.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

26

728/Cr-C/2015

02.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން

ށ.މަރޮށި /ޖޭމު ެ
ގ

27

590/Cr-C/2015

08.09.2015

ނ
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރު ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޢާޛް ޢަބޫބަކުރު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /ލޯންލީހާޓް

"

28

240/Cr-C/2016

17.03.2016

ޖެހުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާ

ތ.ވިލުފުށި /އަތަމާގެ

"

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން

އެކައުބްޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް
އެޗެކްގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަރުހާން

ހދ.ކުމުންދޫ /އަންޑާޕޫލްގެ

K

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާފިޢު

ގއ.ވިލިނގިލި /ތިންމާ

"

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އާޞިފް އިބްރާޙީމް

ގދ.ވާދޫ /އަތަމާގެ

"

13:00

އަލީ ނަޢީމް

ހއ.ބާރަށް /އަތަމާއާގެ

"

14:00

ޅ.ނައިފަރު /ފަރިހުގެ

F

10:00

"

11:00
13:00
14:00

