c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 18/01/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

242/Cr-C/2015

14.04.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

"

ފާޠިމަތު ޙާނުމް

2

1042/Cr-C/2013

26.08.2013

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަހުބަރާލީ އަބޫބައިދާ

އިންޑިއާ

3

08/Cr-C/2016

06.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްލަޠީފް

ދލީގެ
ހ.ސަން ަ

"

4

1460/Cr-C/2013

04.12.2013

ދަޢުވާލިބޭ

ވާރިސް ޝަމްސުއްދީން

ގދ.ތިނަދޫ /ސަންރައިޒްވިލާ

D

9:30

5

1097/Cr-C/2010

24.10.2010

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ސ.ހިތަދޫ /ސަންފްރީޒް

"

10:30

6

509/Cr-C/2015

20.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަސްޢޫދު

ގދ.ގައްދޫ /ގްރިންގެ

"

11:30

7

527/Cr-C/2015

12.08.201

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޖީތު ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ގއ.ވިލިނގިލި /ވަސްމީރުމާގެ

"

13:00

8

204/Cr-C/2015

01.04.2015

ބަދުއަޙްލާޤީ އަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުޙައްމަދު

އދ.މާމިގިލި /ފިނިވާގެ

"

14:00

9

499/Cr-C/2015

08.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙިލާލް ނަޢީމް

މ.މައިމަގުމަތީގަ

F

10:00

މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު
ނ
އެއްޗެއް ގެންގުޅު ް
މަޤްބޫލް ސަބަބެއް ނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު
ނ
އެއްޗެއް ގެންގުޅު ް

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

މ.ހޯގުޅާމަންޒިލް

I

10:00

ސ.ފޭދޫ /ޗާންދަނީމާގެ

"

"

"

13:00
14:00

10

703/Cr-C/2015

23.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ވާރިސް

މއ.އިބްރާހީމްމަންޒިލް

"

11:00

11

414/Cr-C/2015

01.06.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

މ.ކޮޅުފުށި  /މަލްހާރުގެ

"

13:00

12

624/Cr-C/2015

17.09.2015

ދޮގު ހެކި ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފިޒްނީ މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /އަތަމާވިލާ

"

14:00

13

746/Cr-C/2015

06.12.2015

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙަސަން

މ.މުލައް /ހުސްނޫގެ

E

10:00

14

11/Cr-C/2016

06.01.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ވިޝާހް

ހއ.ހޯރަފުށި /ވައިލެޓްވިލް

"

11:00

15

761/Cr-C/2015

10.12.2015

ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ދ
މުޙައްމަދު ވަޙީ ު

ޅ.ނައިފަރު /މީނާރު

"

13:00

16

692/Cr-C/2015

18.11.2015

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޔޫސުފް ނައްވާފް

ތ.ވިލުފުށި /ލޮނުމިރުސްގެ

"

14:00

17

804/Cr-C/2015

15.12.2015

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޞްޠަފާ ލުޠުފީ
ު

ސ .ހުޅުދޫ /ހުދުފިނިފެންމާގެ

AN

9:30

18

784/Cr-C/2015

14.12.2015

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަހުދުﷲ ޝަރީފް

"

10:30

19

581/Cr-C/2015

04.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް މޫސާ

ގ .ޓްރަސްޓްހޯމް

"

13:00

"

''

''

''

"

ޢަބްދުﷲ ޞައްފަޠު

ހ .އެވަރޕީސް

"

"

20

377/Cr-C/2015

21.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނާޒިޙް

ސ .މަރަދޫ /ލިލީގެ

"

14:00

"

''

''

''

"

ޢަލީ މާޙިދު

ސ .މަރަދޫ /ފާގަތި

"

"

21

204/Cr-C/2012

24.04.2012

އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

ޅ.ނައިފަރު /މިސްކިތްދޮށުގެ

B

9:30

22

288/Cr-C/2014

17.04.2014

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ޒަލީން

ހ.މެރީގޯލްޑްވިލާ

"

10:30

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނ
އެތެރެކުރު ް

ގދ .ރަތަފަންދޫ/
ކޝމ
ަޝ
ީރވިލާ
ްމރު

23

1277/Cr-C/2011

31.10.2011

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް

ލ.މާވަށް /ވައިފިނިގެ

"

13:00

24

1320/Cr-C/2013

30.10.2013

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަޝްވާން

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1841

"

14:00

