c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 28/09/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

909/Cr-C/2017

20.08.2017

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

2

214/Cr-C/2017

12.10.2016

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު

3

964/Cr-C/2017

22.08.2017

ވައްކަންކުރުން.

ވލިބޭ
ދަޢު ާ

ޖަވްޝަން އަޙްމަދު

މާލެ  /ހ.ހީލިއަމް

4

359/Cr-C/2017

08.03.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ތަކުރުފާނު

ގއ.ދާންދޫ  /ޖަރީމާގެ

K

5

927/Cr-C/2017

20.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް

މާލެ  /ހ.ކުމެރި

G

11:00

6

721/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރިޝީފް

ހދ.ނޭކުރަންދޫ  /ސާޒް

K

11:00

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ތ ސިޔުނާ
އާމިނަ ު

މާލެ  /ހ.ގިއްސާގެ

K

11:00

7

985/Cr-C/2017

23.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރިޝީފް

ހދ.ނޭކުރަންދޫ  /ސާޒް

K

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ސިޔުނާ

މާލެ  /ހ.ގިއްސާގެ

K

11:00

8

1051/Cr-C/2017

05.09.2017

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށްވަނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ އަނީސް

މާލެ  /ގ.ބިޔުޓީވިލާ

G

11:30

9

579/Cr-C/2017

11.06.2017

ވައްކަންކުރު ް
ނ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ފްލާވަރ

K

11:30

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި
ބާރުހިންގުން
މސްތުވާއެއްޗެއް
ޖަދުވަލް  2ގައިވާ ަ
ޓްރެފިކްކުރުން.
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
"
މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޒަކަރިއްޔާ އަނީސް

މާލެ  /ގ.ބިޔުޓީވިލާ

G

10:00

ސ.މަރަދޫ  /ހިރުދުގަސްދޮށުގެ

K

10:00

G

10:30
10:30

10

580/Cr-C/2017

11.06.2017

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ފްލާވަރ

K

11:30

11

581/Cr-C/2017

11.06.2017

އެނގުހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ފްލާވަރ

K

11:30

12

1236/Cr-C/2016

01.12.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޞފް
މަޢާން ވާ ި

ސ.މީދޫ  /ސީސަންވިލާ

F

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒިނާދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.މޯނިންގްލޯރީ

F

13:00

13

249/Cr-C/2017

06.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙަމީދު

މާލެ  /ދަފްތަރު 7471

G

13:00

14

568/Cr-C/2017

25.05.2017

ޓެރަރިޜަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މުހައްމަދުދީދީ

މާލެ  /ހ.ދޫރިހާ

K

13:00

15

1168/Cr-C/2016

14.11.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުންޖިދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ގުޑްނެސް

F

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަޒުހަނު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ގްރޭސް

F

13:30

16

431/Cr-C/2016

02.05.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޢަފީފު

ސ.ހުޅުދޫ  /ރެޑިއަމްގެ

K

13:30

17

970/Cr-C/2017

22.08.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަފްރާޙް

މާލެ  /ވ.ފައިވްފްލާވަރ

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އައްޒާމް

މާލެ  /ހ.ދޮންއަންނާރުގެ

F

14:00

18

887/Cr-C/2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހދ.ނޮޅިވަރަން  /ހާވިލާ

G

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފައްސާން ވަލީދު

ގއ.ދާންދޫ  /ފަރުދާވާދީ

G

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިފާނު

މާލެ  /ހ.ސައިބާން

G

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިފާން ޒުފްރަތު

މާލެ  /ހ.ރޯޒެންޑޭލް

G

14:00

19

73/Cr-C/2017

10.01.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މިޒްނީން

މާލެ  /މ.ރިހިވިދުވަރުގެ

K

14:00

ކރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
އިތުބާރު ު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

 29.09.2016ޢާންމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުންހުރި ޢަމަލެއްކުރުން.

20

712/Cr-C/2017

31.07.2017

ގައިގާ އަތްލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސަމާޙް

ނ.މާފަރު  /މުރަގަމާގެ

F

14:30

21

1369/Cr-C/2016

12.12.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒާހިރު

ގއ.ދެއްވަދޫ  /ލިލީގެ

G

14:30

22

997/Cr-C/2017

27.08.2017

ޙލަތްހެދުން
މަކަރާއި ީ

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޘީމް ޢަލީ

މާލެ  /މ.އަރީޖް

K

14:30

23

1103/Cr-C/2017

14.09.2017

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިޝާޙް

ބ.ދޮންފަނު  /ނިޝާން

F

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ހަލީމް

ބ.ދޮންފަނު  /ފަޒާ

F

15:00

24

1054/Cr-C/2017

05.09.2017

ނބިސް ޓްރެފިކްކުރުން
ކެ ެ

ދަޢުވާލިބޭ

އާރިފް މިއާ

ބަންގްލަދޭޝް

F

15:30

