c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 10/05/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

1057/Cr-C/2016

27.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫންތަނަކަށްވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

152/Cr-C/2017

16.01.2017

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ހަމްޒާ

3

112/Cr-C/2017

11.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނާޝިކު އަޙްމަދު

ބ.އޭދަފުށީ  /އުފާ

"

"

"

"

ބޭ
ލިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ޒް
ޒީޒ
ޢަޒ
ޢބދލޢ
ީޝނ ޢަބްދުލް
ޢޝާން

ށީ  /މަލަސް
މލސ
ފުށ
ބ.އދފ
ބ އޭދަ

G

4

813/Cr-C/2016

25.08.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަލީމް

ރ.އިންނަމާދޫ /ފެމޯރާ

E

10:00

5

1119/Cr-C/2016

09.11.2016

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު

ސ.ހުޅުދޫ  /ގާޑަން

F

10:00

6

1336/Cr-C/2016

08.12.2016

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސުނާޙް

ހއ.ހޯރަފުށި  /ކޮތަރިވިލާ

K

10:00

7

1352/Cr-C/2016

12.12.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސުނާޙް

ހއ.ހޯރަފުށި  /ކޮތަރިވިލާ

K

10:00

8

543/Cr-C/2016

16.05.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

H

10:30

9

778/Cr-C/2016

14.08.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނާއިފް

ހދ.މަކުނުދޫ  /އުނިމާގެ

B

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޔާސިރު

ހދ.މަކުނުދޫ  /ގުލްއަލާގެ

B

10:30

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ނަޞްރަތު ރަޝީދު

ގދ .ހޯޑެއްދޫ  /ބިންމާގެ

H

10:00

ލ.ގަން  /ރެޑްފިޝް

B

10:00

G

10:00
10:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން

10

305/Cr-C/2016

18.04.2016

11

1040/Cr-C/2016

27.10.2016

12

1041/Cr-C/2016

27.10.2016

13

1337/Cr-C/2016

08.12.2016

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

14

395/Cr-C/2017

19.03.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

15

1048/Cr-C/2016

27.10.2016

ޙިޔަނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު މުޙައްމަދު

މމޚ.ދަފްތަރު 49-500

16

176/Cr-C/2017

16.01.2017

ާރހންގުން
ިނގނ
މރމރީހ
މާރާމ

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ލް މޫސާ
މސ
އިލ
ސހައ
ދު ސުހ
މޙއމދ
މުޙައްމަ

ެޕރޯސް
ީރސ
ށް  /ހޕ
ހއ.ބރށ
ބރަ
ހއާ .

G

17

670/Cr-C/2016

10.07.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަދީބު

ހ .ސާމަރާ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިޝްފާހް ޢަލީ

މ .ލޭންޑްއޮފްގާރޑަން

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ

މއ .ކުރިކީލަގެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސެއިން

ގ .އޮއިވާލި

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަތީފް

މ .ސެސްނާ

E

11:00

18

705/Cr-C/2016

07.08.2016

ގައިގާއަތްލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޖަބީން ޢަބްދުﷲ

ޅ .ނައިފަރު  /އާބާދީއަޙްމަދު

H

13:00

19

883/Cr-C/2016

25.09.2016

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަމްސީދު އަލަމް

ބަނގްލަދޭޝް

B

13:00

ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާޒިމް

މާލެ  /ހ.ހަވިއްތަ

F

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާޒިމް

މާލެ  /ހ.ހަވިއްތަ

F

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާޒިމް

މާލެ  /ހ.ހަވިއްތަ

F

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސުނާޙް

ހއ.ހޯރަފުށި  /ކޮތަރިވިލާ

K

11:00

އިބްރާހީމް ޝަހީމް

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

H

11:00

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

H

11:00

B

11:00
11:00

20

285/Cr-C/2016

14.04.2016

ޑައިމޯފިނުން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަފްޢާން ސަލީމް

މާލެ  /ގ.ހިޔަރޯދި

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޚްލިސް އާދަމް

ފ.ދަރަނބޫދޫ  /އާބާދީގުލްޝަން

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަރުގީލް އަޝްފާޤް

ގއ.ވިލިނގިލި  /ހަދިވިދާގެ

G

13:00

21

620/Cr-C/2016

16.09.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝަމްޢާން

ސ.ހިތަދޫ  /ޗާނދުމާގެ

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަޛާން ޢަލީ

ސ.މަރަދޫ  /ގަދަކޯޅިގެ

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިފާޛު ޢަލީ

ސ.މަރަދޫ  /އޮނުފީނުގެ

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ސ.ހިތަދޫ  /ހަނދުވަރު

E

13:00

22

1168/Cr-C/2016

14.11.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުންޖިދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ގުޑްނެސް

F

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަޒުހަން

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ގްރޭސް

F

13:00

23

284/Cr-C/2016

14.04.2016

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން މުއިއްޒު

މާލެ  /މ.ފުއްޓަރު

K

13:00

24

486/Cr-C/2016

09.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާތިޙް އިސްމާޢީލް

ގ.ދިއްފިޒާގެ  /މާލެ

H

13:30

25

341/Cr-C/2012

21.06.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނާޝިދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ކަނޑުބަލާގެ

F

14:00

26

368/Cr-C/2015

19.05.2015

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝައުކަތު އިބުރާހީމް

ހ.ހަބަރުގެ  /މާލެ

H

14:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަޝްރަފް

ރ.ރަސްމާދޫ  /ބަހާރުގެ

H

14:00

27

520/Cr-C/2016

16.05.2016

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝިފާން

މާލެ  /ހ.ހަވެހި

B

14:00

28

1259/Cr-C/2016

12.10.2016

ކެނަބިސްޓްރެފިކް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނާޞިރު

ބަނޤްލަދޭޝް

E

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އެމްޑީސައިފުލް އިސްލާމް

ބަނޤްލަދޭޝް

E

14:00

29

310/Cr-C/2017

21.02.2017

ގައިގާ އަތްލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރުޤިއްޔާ އަމާނަތު

ލ.ގަން.ތިނޑި  /ލޮބްސްޓަރ

K

14:00

30

497/Cr-C/2017

23.04.2017

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ

ބަންގްލަދޭޝް

B

14:30

31

152/Cr-C/2016

25.02.2016

ސްރީލަންކާ

G

14:30

32

146/Cr-C/2016

25.02.2016

ސްރީލަންކާ

G

14:30

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާ މަންޒަރެއް
ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން
އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ
ދަޢުވާލިބޭ

ކަހަދުގޮޑަކަންކާނަމަގެ ގުނަދާސަ އެލިއަސް މުޙައްމަދު
ގުނަދާސަ
ކަހަދުގޮޑަކަންކާނަމަގެ ގުނަދާސަ އެލިއަސް މުޙައްމަދު
ގުނަދާސަ

