c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 13/01/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

794/Cr-C/2015

15.12.2015

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

2

788/Cr-C/2014

02.11.2014

3

411/Cr-C/2014

12.06.2014

ވައްކަންކުރުން

4

627/Cr-C/2015

17.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

5

600/Cr-C/2015

10.09.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

6

287/Cr-C/2015

26.04.2015

ޑައިމޯފިން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފަޔާޟް މުޙައްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ހޯދަޑިގެ

7

476/Cr-C/2015

25.06.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޙއްމަދު ޙައްސާން
މު ަ

ތ.ތިމަރަފުށި /ކަށިމާގެ

"

8

654/Cr-C/2015

13.10.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އުމަރު

މ.ރޫބީ

"

13:00

10

1177/Cr-C/2011

03.10.2011

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ގދ.ހޯޑެއްދޫ /ޝަބްނަމީގެ

"

14:00

11

447/Cr-C/2015

10.06.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އިޝާން

ގ.ގޯލްޑްމެޝަރ

F

10:00

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރަކުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް
ނ
ގެއްލުންދިނު ް

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާންމުތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް
ނ
ގެންގުޅު ް

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ވ.ވިލިނގިލިޕެލަސް

I

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

އިޙުސާން ނަސީމް

އައިޝާމަންޒިލް

"

11:30

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިނާނު އަޙްމަދު

މ.ސްވީޓްޑްރީމް

"

13:00

ޙުސައިން ޞިމާދު

ގއ.ވިލިނގިލި /ދެތަޑިމާގެ

"

14:00

މއ.ގްރޭޝެލްސް

D

9:30

"

10:30
11:30

ބޭނުން

12

499/Cr-C/2015

08.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހިލާލު ނަޢީމު

މ.މައިމަގުމަތީގެ

"

11:00

13

594/Cr-C/2015

10.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝައްފާން ލުޠުފީ

ތ.މަޑިފުށި /އެދުރުގެ

"

13:00

14

536/Cr-C/2015

13.08.2015

ނ މާރާމާރީ ހިންގުން
ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެ ް

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ޖަލީލު

މއ.ގަޖުރާގެ

"

14:00

15

687/Cr-C/2011

11.05.2011

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޞާދިޤު އަޙުމަދު

ބ.ތުޅާދޫ /ހިތްވަރު

"

14:00

16

1038/Cr-C/2012

29.11.2012

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ލުޤްމާން ޙުސައިން

އދ.ހަންޏާމިދޫ/ހަނދުވަރީގެ

E

9:30

17

622/Cr-C/2012

16.09.2015

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ރައޫފް

ރ.އިންނަމާދޫ /އާޝިޔާނާ

"

10:30

18

539/Cr-C/2015

18.08.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ހ.އީމާންމަންޒިލް

"

11:30

"

"

"

"

"

އަޙްމަދު ރިޒާމް

ދަފްތަރު 1475

"

"

"

"

"

"

"

ތ
ިދޙަ ު
ދ
ދ މ ު
މުޙައްމަ ު

ލބާރޑުގެ
ހ.ބް ޫ

"

"

19

741/Cr-C/2015

03.12.2015

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްދާން ޢަލީ

މ.ޝާކިރީހިޔާ

"

13:00

20

762/CrC/2015

10.12.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިމާޒް

ހދ .ހިރިމަރަދޫ /ސީޒަން

AN

9:30

21

724/CrC/2015

01.12.2015

ދއްކުން
ބިރު ެ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަސްޢޫދު

ގދ .ގައްދޫ /ގްރިންގެ

"

10:30

22

747/CrC/2015

06.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މއ .އާއްމުއުފާ

"

"

23

727/CrC/2015

02.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މއ .އާއްމުއުފާ

"

13:00

24

712/CrC/2015

25.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް މުޙައްމަދު

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި/ޖަވާހިރުމާގެ

"

13:00

25

791/CrC/2015

15.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒަރީރު

ދ .ވާނީ /ބުލޫހެވަން

"

14:00

"

''

''

''

"

ޢަލީ އަނާނު

ޏ .ފުވައްމުލައް /އަލްޓްރާ

AN

14:00

26

1173/Cr-C/2013

22.09.2013

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަޒީހު

ހ.އަޒުމް

B

9:30

27

882/Cr-C/2013

15.07.2013

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޒުހައިރު

ކ.ލޭކްސައިޑް

"

10:30

28

764/Cr-C/2015

10.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިމާލް

ސ.މަރަދޫ /ރަތްވިލާގެ

"

11:30

29

1143/Cr-C/2012

16.12.2012

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުމައިދު ވަޙީދު

ހ.ހީރޯޝީމާ

"

13:00

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ
ނ
ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓު ް
މާރާމާރީ ހިންގުން
އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ނ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

