c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 08/05/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

527/Cr-C/2012

13.05.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

504/Cr-C/2011

03.04.2011

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މަނިކު

3

1406/Cr-C/2010

24.10.2010

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނަދީމް ރަޝީދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ގާޑަން

4

120/Cr-C/2016

08.02.206

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އމަދު
އަޙްމަދު މުޙަ ް

މ.ޔުނިކް

H

5

134/Cr-C/2016

23.02.2016

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

ހ.ނިކްޗޫން

"

14:00

6

148/Cr-C/2016

25.02.2016

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު

ށ.މިލަންދޫ /ސޯސަންވިލާ

E

10:00

7

04/Cr-C/2016

05.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިންތިފް ރައޫފް

ހ.ހިލްޓަން

"

11:00

8

234/Cr-C/2016

17.03.2016

ކެނަބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޞްޣަރު ޢަބްދުލްމަތީން

"

13:00

9

183/Cr-C/2016

02.03.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހުޝާމް އަޙްމަދު

ހ.އަހުމީން

"

14:00

10

297/Cr-C/2016

17.04.2016

ކންކުރަން ރޭވުން
ވައް ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިއުތު މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ /ބްލެކްބާރޑް

B

10:00

11

298/Cr-C/2016

17.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިއުތު މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ /ބްލެކްބާރޑް

"

10:00

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް
ގެންގުޅު ް
ނ

ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލެއް
ހިންގު ް
ނ

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މ.ޔުނިކް

D

10:00

ހ.ގްރީންސްޓާރއާގެ

"

11:00

"

14:00
13:00

ހުޅުމާލެ ފުލެޓު ނަންބަރު-06
ޖީ121-

12

294/Cr-C/2016

17.04.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހުސައިން ޝަޙްބާން

ލ.މާބައިދޫ /ސަބުނަމްހައުސް

"

11:00

13

295/Cr-C/2016

17.04.2016

ވައްކަންކުރަން އުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝަޙްބާން

ލ.މާބައިދޫ /ސަބުނަމްހައުސް

"

11:00

14

296/Cr-C/2016

17.04.2016

ވައްކަންކުރަން ރޭވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމީޒު ސަޢީދު

ޑއްދޫ /ފެހިވިނަމާގެ
ގދހޯ ެ

"

13:00

15

59/Cr-C/2016

20.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރުސްލާން ޢަބްދުﷲ

ގ.ރޯސްއައިލެންޑް

"

14:00

"

''

''

''

"

އަޙްމަދު މުޢާޒު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 8499

"

"

"

''

''

''

"

އަޙްމަދު ރަޞާޞް ސަލީމް

ހ.އިސްފަހާން

"

"

"

''

''

''

"

ސާއިފް އަޙްމަދު

ތގެ
މއ.ބަގުފަޑިއްގޭއިރުމަ ީ

"

"

"

''

''

''

"

ޙަސަން އިޢާދު ސަލީމް

މއ.ދިރޭ

"

"

"

''

''

''

"

ޝާމް މުޙައްމަދު

ހ.ޝަންގހާއީ

"

"

16

333/Cr-C/2016

19.04.2016

އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސުމޮން ކާޒީ

ބަންގުލަދޭޝް

G

10:00

17

334/Cr-C/2016

19.04.2016

ޓެކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސުމޮން ކާޒީ

ބަންގުލަދޭޝް

"

10:00

18

364/Cr-C/2016

21.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޣަނީ

މއ.ހަލަވެލިގެ

"

11:00

19

276/Cr-C/2016

14.04.2016

އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސމޮން މިއާ
ު

ބަންގުލަދޭޝް

"

14:00

20

373/Cr-C/2016

21.04.2016

ކެނެބިސްބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުޢާޒް

މ.ޝަބީނާ

K

10:00

21

41/Cr-C/2016

11.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ނަފީސާ ޢުމަރު

ނ.ވެލިދޫ /ރިވެރިން

"

11:00

"

"

"

"

މަރްޔަމް ރިޔާސާ

ގ.ސައުތުބްރީޒް

"

"

ނކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި
މަ ާ
އަތުގައި ބެހެއްޓު ް
ނ
"

22

798/Cr-C/2014

06.11.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާހިލް މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ /ފެމޯރާގެ

"

13:00

23

34/Cr-C/2016

11.01.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޝްވާން

މއ.ކުރިބީގެ

"

14:00

24

289/Cr-C/2016

18.04.2016

މސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފާޠިޙް ޝިޔާމް

ދަފްތަރު ނަމްބަރު 1983

F

10:00

25

312/Cr-C/2016

18.04.2016

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

ލުޤްމާން އިސްމާޢިލް

ހ.އަނަސަމް

"

11:00

26

313/Cr-C/2016

18.04.2016

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ލުޤްމާން އިސްމާޢިލް

ހ.އަނަސަމް

"

11:00

27

216/Cr-C/2016

13.03.2016

ނންކުރުން
ކެނެބިސް ބޭ ު

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ގ.ސެމިޓޯން

"

13:00

28

703/Cr-C/2015

23.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވާރިޝް

މއ.އިބްރާހީމީމަންޒިލް

"

14:00

29

105/Cr-C/2016

31.01.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަމާޙް ޢަލީ

ގ.ކަނދުމާގެއާގެ

"

14:00

"

"

"

"

"

ޢާފިރު މުޙައްމަދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ /އައްސޭރިވިލާ

"

"

