c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 25/05/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

1128/Cr-C/2013

15.09.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

527/Cr-C/2015

12.08.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޖީތު ޢަބްދުލްމުޙްސިން

3

222/Cr-C/2014

13.03.2016

ދގުހެކިދިނުން
ޮ

ދަޢުވާލިބޭ

ފަޔާޒް ޙަމީދު

ޅ.ހިންނަވަރު /ފެންފިޔާޒްގެ

4

15/Cr-C/2012

29.01.2012

ނ
ވައްކަންކުރު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ނ
މުޙައްމަދު ފިޒާ ް

ގ.މެރިންލައިޓް

D

"

"

"

"

"

އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް

ހ.ސްވީޓްމީޓް

D

"

5

225/Cr-C/2016

13.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ލައްސާން ފާއިޒް

މ .ގްލެންވިލާ  /މާލެ

H

10:00

6

218/Cr-C/2016

13.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ނާޞިފް

މލެ
މ .ހަވީރީގެ ާ /

H

13:00

7

76/Cr-C/2016

24.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނަސީމް

ފ .ނިލަންދޫ  /ފިނިފެންމާގެ

H

14:00

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީހިންގުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން
ކއުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އެ ަ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު ޝާޙް

ގއ.ކޮލަމާފުށި /އޮމާގެ

D

10:00

ގއ.ވިލިނގިލި /ވަސްމީރުމާގެ

D

11:00

D

13:00
14:00

8

651/Cr-C/2015

13.10.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަޖީތު ޢަބްދުލް މުޙްސިން

ގއ.ވިލިނގިލި /ވަސްމީރުމާގެ

E

10:00

9

196/Cr-C/2016

06.03.2016

ގައިގާ އަތްލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނާޘިމް ނަޞީރު

މާލެ /ގ.ސްވިންގް

E

11:00

10

53/Cr-C/2016

14.01.2016

އމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން
ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ސަޢުދުﷲ

ލ.ކުހަންދޫ /އިރުމަތީގެ

E

13:00

11

192/Cr-C/2016

03.03.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަމްވީލް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ނީސްވިލާ

E

14:00

12

1145/Cr-C/2011

26.09.2011

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް

ކ.ގުޅި /ޗެރީހައުސް

B

11:00

13

1146/Cr-C/2011

26.09.2011

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް

ހއުސް
ކ.ގުޅި /ޗެރީ ަ

B

11:00

14

132/Cr-C/2016

21.02.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަމްދޫޙް

ހއ.ހޯރަފުށި /އާރޯ

B

13:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢުބައިދު އިބްރާހީމް

މ.ހީރޯ

B

''

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޒިހާން އަޙްމަދު

ތ.ތިމަރަފުށި /ވިލާ

B

''

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޠަލްޢަތު މުޙައްމަދު

ހ.މިޓާޒް

B

''

15

310/Cr-C/2016

18.04.2016

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސާއިރާ މުޙައްމަދު

ނ.ވެލިދޫ  /ސްނޯވައިޓް

G

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝާމް

ތ.މަޑިފުށީ  /މީނާޒް

"

"

16

328/Cr-C/2016

19.04.2016

ކެނެބިސްބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ލުޠުފީ

މާލެ  /ގ .ގޮއިދޫގެ

G

11:00

17

127/Cr-C/2016

15.02.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިރުފާދު މުޖުޠަބާ

ހއ .ދިއްދޫ  /ސެގޯލިލީ

G

13:00

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާ މަންޒަރު ކުޑަކުއްޖަކަށް
ދެއްކުން

18

84/Cr-C/2016

26.01.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މާލެ  /ހ.ސާމަރާ

G

14:00

"

"

"

"

"

ޙާމިދު އިސްމާޢީލް

މާލެ  /މ .ޝުރާމަންޒިލް

"

"

"

"

"

"

"

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު

މާލެ /ހ.އާހަމަ

"

"

19

663/Cr-C/2014

03.09.2014

ގަދަކަމުން ބަދްއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މީރާޒް ޝޭހް

ބަނގްލަދޭޝް

K

10:00

20

662/Cr-C/2014

03.09.2014

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މީރާޒް ޝޭހް

ބަނގްލަދޭޝް

K

10:00

21

615/Cr-C/2014

20.08.2014

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު ވަހީދު

ދަފްތަރު 2218

K

11:00

22

284/Cr-C/2016

14.04.2016

ގއި ބެހެއްޓުން
ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތު ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން މުޢިއްޒު

ކ.މާލެ  /ހ.ފުއްޓަރު

K

13:00

23

651/Cr-C/2014

31.08.2014

ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ކަމްރުލް އިސްލާމް

ބަނގްލަދޭޝް

K

14:00

24

723/Cr-C/2015

01.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިޔާން

މާލެ  /މއ.ގުލްބަކާރުގެ

F

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ޒިލާލް

މާލެ  /ހ.ގްރޭފައިޓް

"

"

25

709/Cr-C/2015

24.11.2015

އާއިލާގެ މެންބަރަކާއިއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ރަޢޫފް

މ.ދިއްގަރު  /ބަށިމާގެ

F

11:00

26

583/Cr-C/2015

06.09.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ލުއިޒާ ޢަބްދުﷲ

މާލެ  /މއ.ޙަސްލަތު

F

13:00

27

608/Cr-C/2015

13.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ރިފާ

ސގެ
ކ.މާފުށި  /ސުވާ ާ

F

10:00

