c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 07/03/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

1463/Cr-C/2013

04.12.2013

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

202/Cr-C/2015

29.03.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

"

"

"

"

"

އަޙްމަދު ވާފިރު

ސ.ފޭދޫ /މިރުސްމާގެ

3

757/Cr-C/2015

08.12.2015

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ހ.ސާމަރާ

"

4

628/Cr-C/2013

28.05.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިވާޒް

މއ.ރަވްހާ

D

10:00

5

242/Cr-C/2013

19.02.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިޔާއު ސިރާޖް

ގ.ގާރނެޓް

"

11:00

6

1430/Cr-C/2013

01.12.2013

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިނާޙް

މއ.ހަނިމާދޫގެ

"

13:00

"

"

"

"

"

ފާރިސް ޚާލިދު

ގދ.ގައްދޫ /އިހި

"

"

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ޒަޢީމް

ހދ.ވައިކަރަދޫ /ނަޔާސަވޭރާ

"

"

"

"

"

"

"

އިބްރާހީމް ޒަޢީމް

ހދ.ވައިކަރަދޫ /ނަޔާސަވޭރާ

"

"

7

600/Cr-C/2015

10.09.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

މއ.ގްރޭޝެލްސް

"

14:00

ނގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުމާއި
ފުލުހު ް
އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ވިޝާމް މުޙައްމަދު

ހ.ފިލްމީސައިޓް

I

10:00

ސ.ހިތަދޫ /ދަބުސުތުލިގެ

"

11:00

"

"
13:00

8

362/Cr-C/2015

17.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަބީލް

ހ.ފިނިމާގެއާގެ

F

10:00

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ޔާސިރު

ހ.ނިކްޗޫން

"

"

9

502/Cr-C/2015

12.01.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އުޒައިލް

މ.ލަކުސްގާރޑަން

"

11:00

10

500/Cr-C/2015

12.07.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙއްމަދު ޝައުޒޫން
މު ަ

ގދ.ގައްދޫ /ދިލާވަރުގެ

"

13:00

11

17/Cr-C/2016

07.01.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައުޒޫން

ގދ.ގައްދޫ /ދިލާވަރުގެ

"

13:00

12

567/Cr-C/2015

30.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އަޒްމާން

ހ.ވައިޖެހޭ

"

14:00

13

623/Cr-C/2012

16.09.2012

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސަނީމް

ވ.ރިހިމެދު

E

10:00

14

18/Cr-C/2016

07.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވަޙީދު

ވ.އަސްކަނި

"

11:00

"

"

"

"

ބަދަލުލިބޭ

މުޙައްމަދު ތައުފީޤް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1346

"

"

15

77/Cr-C/2016

24.01.2016

ނ
ބިރުދެއްކު ް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޖަވާދު ޝިޔާމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 5565

"

13:00

16

46/Cr-C/2016

14.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޞަލާޙް ޞިދުޤީ

ސ.ހިތަދޫ /އަތިރީއާގެ

"

14:00

17

76/Cr-C/2016

24.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނަސީމް

ފ .ނިލަންދޫ /ފިނިފެންމާގެ

AN

10:00

18

493/Cr-C/2015

06.07.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ގދ.ތިނަދޫ /ޕެރިސްގާރޑްން

"

13:00

19

111/Cr-C/2016

01.02.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަޢީދު

ސ.ފޭދޫ /ސުވާސާގެ

"

14:00

20

771/Cr-C/2015

10.12.2015

އަމުރަށްނުކުޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ވާރިޝް ޝަމްސުއްސުއްދީން

ގދ.ތިނަދޫ /ސަންރައިޒްވިލާ

K

10:00

21

700/Cr-C/2015

23.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފަޠުހު އާދަމް ޙަސަންފުޅު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 071

"

11:00

މަޤްބޫލް ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު
އެއްޗެއް ގެންގުޅު ް
ނ
ވައްކަންކުރުން
އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ނ

އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ނ

22

473/Cr-C/2014

23.06.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޟީލް

ގއ.ކޮލަމާފުށި /އަސަރީގެ

"

13:00

23

576/Cr-C/2014

02.09.2015

އަމުރަށްނުކުޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު

ވ.މެޑެލްޖެހިގެ

"

14:00

24

85/Cr-C/2016

26.01.2016

ރވުން
އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެ ި

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޢާޠިފް

މއ.ސެވަން އެންޑް ހައުސް

B

10:00

25

1387/Cr-C/2013

20.11.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަނާޙް

ހ.ބުރަކިގެއާގެ

"

11:00

26

779/Cr-C/2015

13.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝައްފާން ލުޠުފީ

ތ.މަޑިފުށި /އެދުރުގެ

"

13:00

"

''

''

''

"

ޝިނާޙް ޢާމިރު

މއ.ވިއަވަތި

"

"

27

512/Cr-C/2015

22.07.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަފާ އަޙުމަދު

ފންދޫ /ނޫމާގެ
ގދ.ރަތަ ަ

"

14:00

"

''

''

"

ޢަބްދުﷲ ޝުޢައިބު

ދަފްތަރު ނަންބަރ 2109

"

"

28

143/Cr-C/2016

24.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ދަފްތަރު 100

G

10:00

29

138/Cr-C/2016

24.02.2016

ނ
މާރާމާރީ ހިންގު ް

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު ވިސާމް

ލ.މާވަށް /އެވަރބްލޫ

"

11:00

30

125/Cr-C/2016

14.02.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ހދ.މާވައިދޫ /ނޫރީގެ

"

13:00

31

207/Cr-C/2016

07.03.2016

ރަސްމީ ޙައިޘިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު ނިހާން

ގއ.މާމެންދޫ /ވީނަސް

"

14:00

32

208/Cr-C/2016

07.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު ނިހާން

މންދޫ /ވީނަސް
ގއ.މާ ެ

"

14:00

33

209/Cr-C/2016

07.03.2016

34

210/Cr-C/2016

07.03.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖޭއަށް
އެތެރެކުރުން.
''
ޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް
ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވު ް
ނ

ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ
ނ
ޢަމަލެއް ހިންގު ް
ވަކި އަސްލެއް އޮތް އެއްޗެއްކަމުގައި ޞައްޙަ
ނޫންގޮތެއްގައި

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު ނިހާން

ގއ.މާމެންދޫ /ވީނަސް

"

14:00

ނ
ދެއްކުމަށްޓަކައި ލިޔުމެއް އުފެއްދު ް
ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި މީހަކު ހިފަހައްޓަން އުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު ނިހާން

ގއ.މާމެންދޫ /ވީނަސް

"

14:00

