c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 07/01/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

1

690/Cr-C/2014

10.09.2014

2

375/Cr-C/2014

01.06.2014

ފޭރުން

3

794/Cr-C/2015

15.12.2015

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

4

195/Cr-C/2015

26.03.2015

ހންގުން
ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ި

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަލީމް

5

260/Cr-C/2015

16.04.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަޢުރޫފް

ނ.ލަންދޫ  /ފާގަތި

6

643/Cr-C/2013

02.06.2013

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޟާ

މ.ސްނޯ

"

7

1222/Cr-C/2011

20.10.2011

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޟާ

މ.ސްނޯ

"

"

8

210/Cr-C/2010

24.10.2010

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސއިން
މަޙްމޫދު ޙު ަ

ހ.ގޯލްޑަންސަވަރ

"

11:30

9

556/Cr-C/2012

30.08.2012

ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަންނަގާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒިނާދު މުޙައްމަދު

ހ.މޯނިންގްލޯރީ

"

13:00

10

721/Cr-C/2015

01.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ނަސްރީން

ވރު  /އަންބަރީގެ
ޅ.ހިންނަ ަ

F

10:00

11

307/Cr-C/2015

30.04.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް މުޙައްމަދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ޖަވާހިރުމާގެ

"

11:00

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު ް
ނ

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

ޖާފަރު ސުލްޠާން

ބަންގްލަދޭޝް

I

9:30

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަބީލް

މާލެ  /ހ.ފިނިމާގެއާގެ

"

10:30

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ވ.ވިލިނގިލިޕެލަސް

"

11:30

މ.މުލި  /ބްލޫވެއިޓް

"

13:00

D

9:30
10:30

ބޭނުން

12

209/Cr-C/2015

24.11.2015

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ރައޫފު

މ.ދިއްގަރު  /ބަށިމާގެ

"

13:00

13

782/Cr-C/2015

14.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ސުލްޠާނު

މާލެ  /ގ.ރަންދެލިގެ

"

14:00

14

618/Cr-C/2015

16.09.2015

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ލ ލިޝާމް
ޢަ ީ

ތ.ތިމަރަފުށި /ބިސްގެ

E

9:30

15

655/Cr-C/2015

13.10.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ގދ.ގައްދޫ /ޒަމާނީވިލާ

"

10:30

16

113/Cr-C/2015

10.02.2015

ގޑަށް ގެއްލުންދިނުން
ތޫނު އެއްޗަކުން މީހެއްގެ ހަށި ަ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްސަން ޙަސަންމަނިކު

ތ.ތިމަރަފުށި /ގޯލްޑަންހައުސް

"

11:30

16

"

"

"

"

ޢަބްދުﷲ މުޢާޒް

މާލެ /ގ.ޢީރީ

"

"

17

475/Cr-C/2015

23.06.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަލީމް ޢަބްދުއްސައްތާރު

ގދ .މަޑަވެލި  /ގާރޑްނިންގް

AN

13:00

17

''

''

''

"

ޣައްސާން ޙަސަން

ގދ .ތިނަދޫ  /ސަންޑޭ

"

"

18

960/Cr-C/2013

06.08.2013

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނާޖިޙު

ހދ.ވައިކަރަދޫ  /ނިރު

K

11:30

19

52/Cr-C/2010

24.10.2010

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ޝިބާނާ

ލ.އިސްދޫ  /ގުލްފާމްގެ

B

9:30

19

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ރަމްޒީ

ލ.އިސްދޫ  /ފަރިވާގެ

"

"

20

1320/Cr-C/2013

30.10.2013

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއްދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަޝްވާން

މ.މ.ހ.ދަފްތަރު 1841

"

10:30

21

1024/Cr-C/2012

27.11.2012

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަސްނޫމް

ސ.ފޭދޫ  /ކޯޒީކޯނަރ

"

11:30

22

114/Cr-C/2015

10.02.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްސަން ޙަސަން މަނިކު

ތ.ތިމަރަފުށި  /ގޯލްޑަންހައުސް

"

13:00

22

"

"

"

"

ޢަބްދުﷲ މުޢާޒް

މާލެ  /ގ.އީރީ

"

"

