c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 15/03/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު އަޖުމަލް އިބްރާހީމް

ޅ.ހިންވަރު /ނަސްރު

I

10:00

ގ.މެޑޯ

"

"

"

"
"

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

513/Cr-C/2015

29.07.2015

ޑައިމޯފިން ޓުރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

"

އިސްމާޢީލް ޒިހާން

"

"

"

"

"

ފައިސަލް އިބްރާހީމް

މއ.އަނޫމާ

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ޢީސާފުޅު

ޅ.ހިންނަވަރު /އަގީދުގެ

"

2

102/Cr-C/2016

28.01.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ޅ.ހިންނަވަރު /ނައިލޯނުގެ

"

11:00

3

736/Cr-C/2015

03.12.2015

ރވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
މަނާކު ެ

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރިޟާ

ށ.ނޫމަރާ /މަސްއޮޑިގެ

"

14:00

4

503/Cr-C/2014

09.07.2014

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަވާޒު

މއ.މޯނިންގްވިއު

D

10:00

5

23/Cr-C/2016

07.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ސީނާ ޢަބްދުއްރަޝީދު

ހ.މޯނިންގްލޯރީ

"

11:00

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި އާންމު ތަނެއްގައި ތޫނުއެއްޗެއް
ގެންގުޅުން
ޒިނޭކުރުން

ބޭނުން

6

571/Cr-C/2015

01.09.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަކްރަމް ބަޝީރު

ސ.ހިތަދޫ /ވަރުދީގެ

"

13:00

"

"

"

"

"

އަޙްމަދު ޖަމީލް

ސ.ހިތަދޫ /މިޞްރުގަނދަކޯޅިމާގެ

"

"

7

572/Cr-C/2015

01.09.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަކްރަމް ބަޝީރު

ސ.ހިތަދޫ /ވަރުދީގެ

"

13:00

"

"

"

"

"

އަޙްމަދު ޖަމީލް

ސ.ހިތަދޫ /މިޞްރުގަނދަކޯޅިމާގެ

"

"

8

358/Cr-C/2015

14.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ރިފާޒް

ސ.މަރަދޫ /ސަލްޓަންވިލާ

"

14:00

9

165/Cr-C/2016

28.02.2016

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވަޖީޙް

ލ.ގަން /ބޭސްގެ

"

14:00

10

441/Cr-C/2015

08.06.2015

ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދިނުން

ބ
ދަޢުވާލި ޭ

އަޙުމަދު އަސްޢަދު

މ.ދިއްގަރު /ޢަޒުމް

F

10:00

11

426/Cr-C/2015

04.06.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ކަރަމް

ގއ.ވިލިނގިލި /ވައިޖެހޭގެ

"

11:00

12

550/Cr-C/2015

24.08.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢުޒައިރު އަޙުމަދު ދީދީ

ގ.އިދީމާ

"

13:00

13

96/Cr-C/2016

28.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢުޒައިރު އަޙުމަދު ދީދީ

ގ.އިދީމާ

"

13:00

14

583/Cr-C/2015

06.09.2015

ވން
އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރި ު

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ލުއިޒާ ޢަބްދުﷲ

މއ.ހަސްލަތު

"

14:00

15

148/Cr-C/2016

25.02.2016

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު

ށ.މިލަންދޫ /ސޯސަންވިލާ

E

10:00

16

531/Cr-C/2015

13.08.2015

ޓރެފިކް ކުރުން
ޑައިމޯފިން ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަސީމް

ހއ.ހޯރަފުށި /ނޫރަންމާގެ

"

11:00

ވައްކަންކުރުން

17

109/Cr-C/2016

01.02.2016

18

71/Cr-C/2016

21.01.2016

19

87/Cr-C/2016

26.01.2016

20

05/Cr-C/2015

07.01.2015

21

27/Cr-C/2014

12.03.2014

ވައްކަންކުރުން

"

''

''

''

22

213/Cr-C/2016

10.03.2016

23

552/Cr-C/2015

24.08.2015

ވައްކަންކުރުން

24

1085/Cr-C/2013

09.09.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

25

335/Cr-C/2014

23.04.2016

މަޤުބޫލް ސަބަބެއްނެތި ތޫނު އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އައިފާން

26

684/Cr-C/2013

09.06.2013

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މދު ޒާހިރު
މުޙައް ަ

ހއ.ފިއްލަދޫ /ބަނަފުސާގެ

27

1452/Cr-C/2013

03.12.2013

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޢަލީ

ސ.ހިތަދޫ /އަދަރާދަގެ

B

28

793/Cr-C/2015

15.12.2015

ކއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ކުޑަކުއްޖަ ާ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ގ.ވިލިނގިލިޕެލަސް

"

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން
އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން
ސތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް
މަނާކުރެވިފައިވާ މަ ް
އަތުގައި ބެހެއްޓުން

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި އާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު
އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާލިމް

ސ.މީދޫ /އިރާސްމެކުގެ

"

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ހުސައިން ޢަލީ

ދަފްތަރު 2486

"

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

މ
މޫސާ އިބްރާހީ ް

މ.ނަލަރީތިގެ

H

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އީވާން

ގއ.ކޮލަމާފުށި /ގަދަކޯޅިވިލާ

"

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަޙްލާމް

ހދ.ނެއްލައިދޫ /ވާދީ

"

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ތަސްލީމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 7881

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އމަދު ނިޝާޙު
މުޙަ ް

ގދ .ރަތަފަންދޫ /މަންޒިލް

"

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

ފައިޞަލް މުޙައްމަދު

މ.ޓީރޯސް

K

10:00

އިބްރާޙީމް ޢަލީ

ނ.ވެލިދޫ /ގޯބިލިގެ

"

11:00

ހ.މޫންލައިޓްވެލީ

"

13:00

"

14:00
10:00
11:00

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއްބޭނުންކުރުމާއި،

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އަންވަރު

ސ.ހިތަދޫ /ހަވާސާ

"

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ޝިބާނާ

ލ.އިސްދޫ /ގުލްފާމުގެ

"

14:00

މުޙައްމަދު ރަމްޒީ

ލ.އިސްދޫ /ފަރިވާގެ

"

"

ހއ.ދިއްދޫ /ސެގޯލިލީ

G

10:00

"

13:00

"

13:00

29

291/Cr-C/2010

24.10.2010

30

52/Cr-C/2010

24.10.2010

ނތެރިވުން
އަމުރަށް ނުކިޔަމަ ް

"

''

''

''

"

31

127/Cr-C/2016

15.02.2016

ޑައިމޯފިންޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިރުފާދު މުޖުތަބާ

32

194/Cr-C/2016

03.03.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މިސްބާޙް

ސ.ހުޅުދޫ /ނަފާ

33

195/Cr-C/2016

03.03.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މިސްބާޙް

ސ.ހުޅުދޫ /ނަފާ

ވިޔަފާރީގެބޭނުމަށްއަތުގައި ބެހެއްޓުން

