c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 21/02/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

43/Cr-C/2016

11.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

202/Cr-C/2015

29.03.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

''

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވާފިރު

ސ.ފޭދޫ  /މިރުސްމާގެ

3

21/Cr-C/2015

11.01.2015

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަކްރަމް

މއ.ކަނޑޫގެ

D

94/Cr-C/2014

24.03.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވަޙީދު

ހ.ރެދަން

D

11:00

''

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ޔާމީން

ދަފްތަރު 856

D

"

''

"

"

"

"

ޒައިދު ޔޫސުފް

ބ.ތުޅާދޫ  /ދީފުރަމްގެ

D

"

5

720/Cr-C/2014

28.09.2014

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ރާނީ

ޅ.ނައިފަރު  /ރާނީވިލާ

D

13:00

6

457/Cr-C/2014

22.06.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝިޔާޒު

ވ.ހަހަރު

D

14:00

7

567/Cr-C/2015

30.08.2015ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އަޒްމާން

މާލެ  /ހ.ވައިޖެހޭ

F

10:00

4

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަސްލަމް މުޙައްމަދު

ކ.ގުރައިދޫ  /ޝަބުނަމީގެ

I

11:00

ސ.ހިތަދޫ  /ދަބުސުތުލިގެ

I

13:00

"

"
10:00

8

341/Cr-C/2010

24.10.2010

ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ބަދީޢު

މާލެ  /ހ.ލަންދޫގެއިރުމަތީބައި

F

11:00

''

"

"

"

"

އާދަމް ޝަރީފު

އއ.މަތިވެރި  /އިރަމާގެ

"

"

''

"

"

"

"

އިބްރާހީމް މުމްތާޒް

ސ.މަރަދޫ  /ބަހާރުގެ

"

"

9

10/Cr-C/2016

06.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ޝަރީފު

އއ.މަތިވެރި  /އިރަމާގެ

F

11:00

10

357/Cr-C/2013

17.03.2013

މީހަކު މަރާލުމަށް އެހީތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ވަސީމް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ  /މާލެވި

F

13:00

11

471/Cr-C/2015

 23.06.2015ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިޤުބާލު

ނ.މިލަދޫ  /ނޫރާނީގެ

F

14:00

12

633/Cr-C/2014

24.08.2014

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޔޫސުފް

ލ.ގަން،ތުނޑި /ހިމާޔަތް

E

10:00

''

''

''

''

''

ޙަސަން ނަސީމް

ދަފްތަރު 7102

''

''

13

531/Cr-C/2015

13.08.2015

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަސީމް

ހއ.ހޯރަފުށި /ނޫރަންމާގެ

E

11:00

14

279/Cr-C/2015

22.04.2015ލހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނު ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ލުޠުފީ

މާލެ  /މއ.ރިދަލިގެ

E

13:00

15

32/Cr-C/2016

11.01.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުއްޠަލިބް ޢަބްދުﷲ

މާލެ /މ.އާބިދާމަންޒިލް

E

13:00

16

53/Cr-C/2016

14.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަޢުދުﷲ

ލ.ކުނަހަންދޫ /އިރުމަތީގެ

E

14:00

17

716/Cr-C/2014

25.09.2014

ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޤާސިމް

ގއ .މާމެންދޫ  /ތަރިވިދާގެ

AN

10:00

18

547/Cr-C/2015

24.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޢާޠިފް

AN

11:00

19

551/Cr-C/2013

05.05.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

AN

14:00

މއ .ސެވަން އެންޑް ހައުސް
 /މާލެ
އދ .މާމިގިލި  /ކަރަންކާވިލާ

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް

ދަޢުވާލިބޭ

ނަފީސާ އުމަރު

ނ.ވެލިދޫ  /ރިވެރިން

K

10:00

''

މަރްޔަމް ރިޔާސާ

ގ.ސައުތުބްރީޒް  /މާލެ

''

''

އިބްރާހީމް ނަދީމް

ވ.ފެލިދޫ  /ކެނެރީހިޔާ

K

11:00

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ނޫމާގެ

K

13:00

K

14:00
''
10:00

20

41/Cr-C/2016

11.01.2016

''

''

''

''

21

870/Cr-C/2013

14.07.2013

ޓެކުން

ދަޢުވާލިބޭ

22

13/Cr-C/2016

07.01.2016

ވަކިމީހަކަށް ނުލައްވާ ގޮތަށް ވިހެއުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަފާ އަޙްމަދު

23

654/Cr-C/2013

03.06.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަރުޝަދު

ތ.ގުރައިދޫ  /ނިރޮޅު

''

''

''

''

''

ޢަލީ ޝާހީން

ތ.ގުރައިދޫ  /ވިނަރެސް

K

24

127/Cr-C/2016

15.02.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިރުފާދު މުޖްތަބާ

ހއ.ދިއްދޫ  /ސެގޯލިލީ

G

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓު ް
ނ

