c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 06/01/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

627/Cr-C/2015

17.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

1306/Cr-C/2013

28.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

3

1463/Cr-C/2013

04.12.2013

ފން ޓްރެފިކްކުރުން
ޑައިމޯ ި

ދަޢުވާލިބޭ

ވިޝާމް މުޙައްމަދު

ހ.ފިލްމީސައިޓް

4

11/Cr-C/2015

11.01.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަޢީދު

ސ.ފޭދޫ /ސުވާސާގެ

"

5

509/Cr-C/2014

09.07.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ވ.ވިލިނގިލިޕެލަސް

D

9:30

"

"

"

"

"

ޢަބްދުއްލަތީފް

ހ.ސަންދަލީގެ

"

"

6

1031/Cr-C/2012

28.11.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /ގުލްހަޒާރުގެ

"

10:30

7

227/Cr-C/2012

29.04.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /ގުލްހަޒާރުގެ

"

11:30

8

21/Cr-C/2015

11.01.2015

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަކްރަމް

މއ.ކަނޑޫގެ

"

13:00

9

704/Cr-C/2015

24.11.2015

ކެނެބިސް ޓުރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު މަލްދާން ޢަލީ

ގ.ސީވޭވް

F

10:00

10

796/Cr-C/2015

15.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު މުޙައްމަދު

އދ.ފެންފުށި /ޒަމާނީވިލާ

"

11:00

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޙުސައިން ޞިމާދު

ގއ.ވިލިނގިލި /ދެތަޑިމާގެ

I

9:30

ޅ.ނައިފަރު /ރޯޝަނީގެ

"

10:30

"

11:30
13:00

11

687/Cr-C/2015

09.11.2015

ޓެކުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 2218

"

14:00

12

08/Cr-C/2015

21.01.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނާޡިމް

މ.މެކުނު

E

9:30

13

651/Cr-C/2015

13.10.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަޖީތު ޢަބްދުލް މުޙްސިން

ގއ.ވިލިނގިލި /ވަސްމީރުމާގެ

"

10:30

14

1113/Cr-C/2012

10.12.2012

ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި މަޖުބޫރުން ހަށިވިއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މަނިކު

ހޅުދޫ /ހޭޅި
ސު .

"

11:30

"

"

"

"

"

ޙުސައިން މަނިކު

ސ.ހުޅުދޫ /ހިކިއުނިމާގެ

"

"

15

472/Cr-C/2015

23.06.2015

ރ ހިންގުން
ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާ ީ

ދަޢުވާލިބޭ

އުޘްމާން ޙަސަން

ސ.ހުޅުދޫ /ގުލްހަޒާރުގެ

"

13:00

16

1502/Cr-C/2013

21.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނާޒިޙް

ސ .މަރަދޫ  /ލިލީގެ

AN

9:30

"

''

''

''

"

ޢަލީ މާޙިދު

ސ .މަރަދޫ /ފާގަތި

"

"

17

609/Cr-C/2015

13.09.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ލައިލާ ޢަބްދުﷲ

މ .މުބީން

"

13:00

18

535/Cr-C/2015

13.08.2015

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް ސަނާޙް

ހ.ބްރެކިގެއާގެ

B

9:30

"

"

"

"

"

ޢާއިޝަތު ސާމުނާ

ލ.މާބައިދޫ /ފެނޭބާ

"

"

19

79/Cr-C/2014

13.08.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިވާން އަޙްމަދު

ގ.ފެންބޯހުރާ

"

10:30

20

317/Cr-C/2015

05.05.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އމަދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު
މުޙަ ް

ގ.ރެޑްކޮރަލް

"

11:30

21

607/Cr-C/2015

13.09.2015

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޢަބްދުއްޞައްތާރު

އއ.ފެރިދޫ /އިޙްރާމްގެ

"

13:00

ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް
ހަމަޖައްސައިދީފައިނުވުން

