c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 24/04/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

224/Cr-C/2010

24.10.2010

މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

242/Cr-C/2013

19.02.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިޔާއު ސިރާޖް

3

713/Cr-C/2015

26.11.2015

ރރިޒަމް
ޓެ ަ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ހ.ސާމަރާ

4

38/Cr-C/2016

11.01.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓުރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ ޢައްޒާމް

ނ.ފޮއްދޫ /އަލިވާގެއާގެ

F

5

1238/Cr-C/2013

08.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަފީފު

ގދ.ތިނަދޫ /ފުލޫނިޔާގެ

"

11:00

6

459/Cr-C/2015

08.06.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އަސްޢަދު

މ.ދިއްގަރު /ޢަޒުމު

"

13:00

7

440/Cr-C/2015

08.06.2015

ނކިޔަމަންތެރިވުން
އަމުރަށް ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަސްޢަދު

މ.ދިއްގަރު /ޢަޒުމް

"

13:00

"

"

"

"

"

ޙުސައިން ޞާލިޙް

ސ.ފޭދޫ /އެވަރެސްޓް

"

"

8

164/Cr-C/2013

05.12.2013

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަޝީތު

މއ .ގޮމަށިގެ

E

10:00

9

705/Cr-C/2015

24.11.2015

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާހް

މއ.ސްޓާރލިންގގްރޭޑް

"

11:00

10

790/Cr-C/2015

15.12.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އިނާޔަތު

މ.ކުދެހިގެ

"

13:00

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މުޙައްމަދު ޝަމްއޫން

މ.ވޭވަށް /ވަގުތީހިޔާ

D

10:00

ގ.ގާރނެޓް

"

11:00

"

13:00
10:00

11

710/Cr-C/2015

24.11.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިޡާމް ވަޙީދު

ސ.ހިތަދޫ /ހަސްތީގެ

"

14:00

12

592/Cr-C/2015

10.09.2015

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނައުފަލް ޙަމީދު

ގ.ރޭނިސް

B

10:00

13

35/Cr-C/2016

11.01.2016

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

އަޙްމަދު ރިޝްވާން

މއ.ކުރިބީގެ

"

11:00

14

371/Cr-C/2015

21.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަލާޙް ސިދުޤީ

ސ.ހިތަދޫ /އަތިރީއާގެ

"

13:00

15

121/Cr-C/2015

12.02.2015

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަސީމް

ސ.ހިތަދޫ /އުލްފާ މަންޒިލް

"

14:00

16

198/Cr-C/2016

06.03.2016

ކެނެބިސްބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް

ރ.އަނގޮޅިތީމް /ސަންސައިން

G

10:00

"

"

"

"

"

މުޙައްމަދު ނުޒުފަތު

ޅ.ހިންނަވަރު /ބިލަމަގުމާގެ

"

"

17

221/Cr-C/2016

13.03.2016

ރން
އަނިޔާއެއްކު ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަބޫބަކުރު ފާރިޢު

ނ.މިލަދޫ /ކާރނޭޝަންމާގެ

"

11:00

18

246/Cr-C/2016

05.04.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރުއަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢިމްރާން

ލ.އިސްދޫ /ހުޅަނގުގެ

"

13:00

"

"

"

"

"

ޢުބައިދުﷲ ސަޢީދު

ހއ.ދިއްދޫ /އޯޓަމްވާދީ

"

"

19

75/Cr-C/2016

24.01.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޖުނައިދު

ގއ.ދެއްވަދޫ /އަސްވާޑް

K

10:00

20

678/Cr-C/2014

10.09.2014

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާޙިމް ނާޝިދު

ގދ.ތިނަދޫ /ސަކީނާމަންޒިލް

"

11:00

"

"

"

"

"

ސނާހް ޢާމިރު
ި

މއ.ވިއަވަތި

"

"

21

226/Cr-C/2016

13.03.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަރުހާން

ހދ.ކުމުންދޫ /އަންޑާޕޫލްގެ

"

13:00

22

291/Cr-C/2016

17.04.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާދު

މ.ގީލާވިލާ

H

14:00

