c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 22/05/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

713/Cr-C/2015

26.11.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

2

190/Cr-C/2013

10.02.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުޙައްމަދު

3

545/Cr-C/2014

22.07.2014

ދަޢުވާލިބޭ

ސާމީ އަޤީލް

ހ.ރަންގަލި

"

"

"

"

"

ޢަލީ ޢާރިފް

ހ.ސިޓްރަސް

"

4

240/Cr-C/2015

13.04.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ސިއުނާ

ށ.ފުނަދޫ /ނޫބަހާރުގެ

"

14:00

5

169/Cr-C/2016

01.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރިޔާޟް

މ.ގެޕް

H

14:00

6

261/Cr-C/2016

14.04.2016

ވައްކަންކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުއުމިނު އިބްރާހީމް

ސ.ހިތަދޫ /ހާލަމް

E

11:00

7

137/Cr-C/2016

23.02.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢާދިލް

އއ.މާޅޮސް /ކެނެރީގެ

"

13:00

ނ އެހެން ފަރާތްތަކަށް
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެ ް
ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުން

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ހ.ސާމަރާ

D

10:00

ހއ.ކުޅުދުއްފުށި /ޖަވާހިރުމާގެ

"

11:00

"

13:00
"

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ތ.ތިމަރަފުށި /ފެހިގެ

"

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ހަނާން

ހ.ބޮނޑިކަނދޮޅުގެ

B

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ހަނާން

ހ.ބޮނޑިކަނދޮޅުގެ

"

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އަންވަރު

ސ.ހިތަދޫ /ހަވާސާ

"

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

ނިވާން އަޙްމަދު

ގ.ފެންބޯހުރާ

"

13:00

ޙުމައިދު ވަޙީދު

ހ.ހީރޯޝީމާ

"

14:00

ނ.މިލަދޫ /ކާރނޭޝަންމާގެ

G

10:00

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ނީލްވިލާ

"

11:00

ސްރީލަންކާ

"

13:00

ސްރީލަންކާ

"

13:00

ސ.ހިތަދޫ /ލާސާނީ

K

10:00

ސ.ހިތަދޫ /ސީލަވް

"

"

8

350Cr-C/2016

20.04.2016

9

458/Cr-C/2016

02.05.2016

10

459/Cr-C/2016

02.05.2016

11

291/Cr-C/2010

24.10.2010

12

79/Cr-C/2014

17.03.2014

ފޭރުން

13

1143/Cr-C/2012

16.12.2012

ނސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖި ް

ދަޢުވާލިބޭ

14

221/Cr-C/2016

13.03.2016

އަނިޔާއެއްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަބޫބަކުރު ފާރިޢު

15

387/Cr-C/2016

24.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސުހައިލު މޫސާ

16

152/Cr-C/2016

25.02.2016

ގޮތެއްގައިބާރު ދެއްކުން
ހނިއްކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު
މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ާ
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން
އަނިޔާއެއް ދިނުން
ނންކުރުމާއި،
މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭ ު
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

އމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާމަންޒެއް
ޖިންސީ ާ
ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ކަހަދުގޮޑަކަންކާނަމަގެ ގުނަދާސަ އެލިއަސް
މުޙައްމަދު ގުނަދާސަ
ކަހަދުގޮޑަކަންކާނަމަގެގުނަދާސައެލިއަސް މުޙައްމަދު

17

146/Cr-C/2016

25.02.2016

އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

18

608/Cr-C/2014

18.08.2014

ކންކުރުން
ވައް ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ހަނީފް

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ފަޔާޟް

ގުނަދާސަ

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

19

1107/Cr-C/2013

10.09.2013

20

266/Cr-C/2016

14.04.2016

21

148/Cr-C/2015

03.03.2015

ކެނެބިސްޓްރފިކް ކުރުން

"

"

"

"

"

22

150/Cr-C/2015

03.03.2015

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް އިބްރާހިމް

23

373/Cr-C/2015

21.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

ޙަސަން ނާޝިދު

ގއ.ދެއްވަދޫ /މާޖެހިގެ

24

239/Cr-C/2015

13.04.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޣައުޘުﷲ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މއ.ލެއްގި

"

25

550/Cr-C/2015

24.08.2015

ނ
ވައްކަންކުރު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ﷲ ޢުޒައިރު އަޙްމަދު ދީދީ
ޢަބްދުﷲ

ގ.އިދިމާ

"

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް
އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޒުހައިރު

ހ.ލޭކްސައިޑް

"

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ލިއުޝާން

މއ.އޮއިސިސްވިލާ

"

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަހުޒާމް ނަޢީމް

ހ.ބްރެޑްލީ

"

14:00

މުޙައްމަދު ބިޝާރު

ގ.ތަނބުރުގެ

"

"

ދަފްތަރު ނަމްބަރު2432

F

10:00

"

11:00
13:00
14:00

