c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 27/01/2016ދުވަހު 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

195/Cr-C/2015

26.03.2015

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

4

787/Cr-C/2015

14.12.2015

ކރުން
ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތު ު

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުސްޢަދު

5

721/Cr-C/2015

01.12.2015

ނ
ވައްކަންކުރު ް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ނަސްރީން

ޅ.ހިންނަވަރު /އަންބަރީގެ

6

760/Cr-C/2015

10.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހުމަދު ކަލީމް

ނ.ވެލިދޫ /ދަންވަރުގެ

"

7

426/Cr-C/2015

04.06.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ކަރަމް

ގއ.ވިލިނގިލި /ވައިޖެހޭގެ

"

13:00

8

536/Cr-C/2015

13.08.2015

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ޖަލީލު

މއ.ގަޖުރާގެ

"

14:00

9

515/Cr-C/2014

13.07.2014

މަކަރާހީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހާޝިމް

މއ .ޕިޖަންއޯކިޑް

E

10:00

10

39/Cr-C/2016

11.01.2016

އމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން
ަ

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސާރިމް

ސ.ހުޅުދޫ /އާބާދުވިލާ

"

11:00

11

673/Cr-C/2015

22.10.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަވާޛް

އއ.ތޮއްޑޫ /އަސްރަފީގެ

"

13:00

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖެކާއެކު
ނ
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު ް

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

ޖާފަރު ސުލްޠާން

ބަނގްލަދޭޝް

I

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަބީލް

ފިނިމާގެއާގެ

"

11:00

އިބްރާހީމް ސަލީމް

މ.މުލި /ބްލޫވެއިޓް

"

13:00

ގ.ސިންދު

"

14:00

F

10:00
11:00

ބޭނުން

12

711/Cr-C/2015

25.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައުޒޫން

ގދ.ގައްދޫ /ދިލާވަރުގެ

"

14:00

13

658/Cr-C/2015

18.10.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިފާޢު ޖަމީލު

މ .ނޫރުޒޭރު  /މާލެ

AN

10:00

14

68/Cr-C/2014

17.03.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އން ނާއިފް
ޙުސަ ި

ހ.ޅަރީތިގެ

"

11:00

"

''

''

''

"

ޙުސައިން ޞާލިޙް

ސ.ފޭދޫ /އެވަރެސްޓް

"

"

15

82/Cr-C/2016

25.01.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނިމާލް

މއ.ދިލްމާ

"

13:00

16

05/Cr-C/2015

07.01.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އީވާން

ގއ.ކޮލަމާފުށި /ގަދަކޯޅިވިލާ

"

14:00

17

1417/Cr-C/2013

28.11.2013

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް އަޙުސަން

ކ.ތުލުސްދޫ /ވެސްޓްވިލާ

B

9:30

"

''

''

''

"

މުޙައްމަދު ޙަސަން

މ.ލުބޯމާގެ

"

"

18

1387/Cr-C/2013

20.11.2013

ވައްކަންކުރުން

ވލިބޭ
ދަޢު ާ

އިބްރާހީމް ސަނާޙް

ހ.ބުރަކިގެއާގެ

"

10:30

19

581/Cr-C/2013

20.05.2013

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުސާ ޢަފީފް

ސ.ހުޅުދޫ /ޕެރިސްގެ

"

11:30

20

294/Cr-C/2015

 27.04.2015ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު /މުރަނގަމާގެ

"

13:00

ޔފާރީގެ ބޭނުމަށް
މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވި ަ
ނ
އަތުގައި ބެހެއްޓު ް

