c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 24/02/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

202/Cr-C/2015

29.03.2015

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

"

އަޙްމަދު ވާފިރު

2

788/Cr-C/2014

02.11.2014

ދަޢުވާލިބޭ

އިޙުސާން ނަސީމް

މ.އައިޝާމަންޒިލް

3

01/Cr-C/2016

04.01.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އަފްރަޙު

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /އުޖާލާގެ

"

4

102/Cr-C/2016

28.01.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ޅ.ހިންނަވަރު /ނައިލޯނުގެ

"

14:00

5

767/Cr-C/2015

10.12.2015

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރިމީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަމީލް

ޏ.ފުވައްމުލައް /މެހެލަގެ

D

10:00

6

271/Cr-C/2012

27.05.2012

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޤާސިމް މަޙްމޫދު

ނދޫ /އަސަރީވިލާ
ނ.މަ ަ

"

11:00

7

473/Cr-C/2015

23.06.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިޝާހު

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ /މަންޒިލް

"

13:00

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ހައްސާން

ތ.ތިމަރަފުށި /ކަށިމާގެ

"

"

8

428/Cr-C/2013

04.04.2013

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މޫސާ

ގ.ގްރީންބީންސް

"

14:00

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރަކުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް
ނ
ގެއްލުން ދިނު ް

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއްވާގޮތަށް ތޫނުއެއްޗެއް
ނ
ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީހިންގު ް

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ /ދަބުސުތުލިގެ

I

10:00

ސ.ފޭދޫ /މިރުސްމާގެ

"

"

"

11:00
13:00

އުފަންދަރިއަކާމެދު ގަދަކަމުން ހުތުރުކަންބޮޑު

9

429/Cr-C/2010

24.10.2010

10

1271/Cr-C/2013

23.10.2013

11

118/Cr-C/2015

12.02.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

12

745/Cr-C/2015

06.12.2015

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

13

695/Cr-C/2015

22.11.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ލ މުޙައްމަދު
ޢަ ީ

14

228/Cr-C/2015

09.04.2015

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޚްލިޞް އާދަމް

ފ.ދަރަބޫދޫ /އާބާދީގުލްޝަން

15

433/Cr-C/2015

07.06.2015

ރއި ޙީލަތް ހެދުން
މަކަ ާ

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު

ވ.މެޑެލްޖެހިގެ

"

16

626/Cr-C/2015

17.09.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝަމްޒޫން

ގދ.ގައްދޫ /ދިލާވަރުގެ

"

13:00

17

71/Cr-C/2016

21.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އަލީ

ދަފްތަރު 2486

"

14:00

18

804/Cr-C/2015

15.12.2015

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޞްތަފާ ލުޠުފީ

ސ.ހުޅުދޫ /ހުދުފިނިފެންމާގެ

AN

10:00

19

740/Cr-C/2015

03.12.2015

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޒިދާން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް

ސ.ފޭދޫ /ޕިންކްހައުސް

"

11:00

20

777/Cr-C/2015

13.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޙަލީމް

މ.ރަނިކަ

"

14:00

21

792/Cr-C/2015

15.12.2015

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝަމީމް

އއ.މާޅޮސް /ކަނީރުގެ

K

10:00

22

330/Cr-C/2015

12.05.2015

ފުލުހުންގެ ދައުރުއަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާޡިމް

ހ.ނިއުކްއީން

"

11:00

23

20/Cr-C/2016

07.01.2016

ދޮގުހެކިދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފުއާދު ޒާހިރު

މރިޔަމްމާގެ
ގއ.ކޮލަމާފުށިަ /

"

13:00

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމާ ،ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގު ް
ނ

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
ކން
ޢަދަދަށްފައިސާ ނުދެއް ު

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު

ތ.ތިމަރަފުށީ /އަހްމަދީއާބާދު

F

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިސްޙާޤު

މއ.ދިލްމާ

"

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްއަޒީޒު އަންވަރު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 2542

"

13:00

އިބްރާހީމް ވިސާމް

ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ

"

14:00

އއ.ހިމަންދޫ /ހެޕީރެސްޓް

E

10:00

"

11:00
11:00

24

690/Cr-C/2015

10.11.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙާއްމަދު ނާޒިލް

ގދ.ގައްދޫ /ބިއްލޫރިޖެހިގެ

"

13:00

25

335/Cr-C/2014

23.04.2014

މަޤުބޫލް ސަބަބެއްނެތި ތޫނު އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އައިފާން

ހ.މޫންލައިޓްވެލީ

"

14:00

26

675/Cr-C/2014

10.09.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހުލާ އާދަމް

ޅ.ހިންނަވަރު /ލޫނާ

"

14:00

27

14/Cr-C/2016

07.01.2016

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަފާ އަޙްމަދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ނޫމާގެ

B

10:00

28

69/Cr-C/2016

21.01.2016

އޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން
ދިވެހިރާ ް

ދަޢުވާލިބޭ

މާޒިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ލ.ގާދޫ /ގްރީންނައިޓް

"

11:00

29

607/Cr-C/2015

13.09.2015

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޢަބްދުއްސައްތާރު

އއ.ފެރިދޫ /އިޙްރާމްގެ

"

13:00

30

275/Cr-C/2015

21.04.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުނީރު

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ /ވިޒާ

"

14:00

31

274/Cr-C/2015

21.04.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުނީރު

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ /ވިޒާ

"

14:00

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

