c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 01/11/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

1

1307/Cr-C/2013

28.10.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސައްފާޙު

ހ.ސަމަންވިލާ  3 /ނަންބަރު

D

10:00

2

927/Cr-C/2017

20.08.2017

ޖަދުވަލް  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް

މާލެ  /ހ.ކުމެރި

G

10:00

3

789/Cr-C/2016

17.08.2016

އަނިޔާއެއްދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ބކުރު
ޢަބްދުލްމުއިން އަބޫ ަ

ރ.އަލިފުށި  /ސެކްޝަން

K

10:00

4

1074/Cr-C/2017

11.09.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަރީފް

މާލެ  /މ.ޓެމަރިސްކް

G

10:30

5

620/Cr-C/2017

22.06.2017

ނކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނު ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނާޞިޙް

ގއ.ކޮނޑޭ  /ދާރުލްޤަރާރު

K

10:30

6

325/Cr-C/2017

26.02.2017

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާޙް

މާލެ  /މއ.ކެލާގެއާގެ

G

11:00

7

684/Cr-C/2017

31.07.2017

ކެނެބިސްޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާޞިފް

ލ.ގަން-މުކުރިމަގު  /މުރިނގު

K

11:00

8

231/Cr-C/2017

30.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އ
އެމް ޑީ ދުލާލް މި ާ

ބަންގްލަދޭޝް

E

11:00

9

232/Cr-C/2017

30.01.2017

ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން

ބ
ދަޢުވާލި ޭ

އެމް ޑީ ދުލާލް މިއާ

ބަންގްލަދޭޝް

E

11:00

10

1160/Cr-C/2017

02.10.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ.އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

K

11:30

މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް
ނަހަމަގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓުން

11

1165/Cr-C/2017

08.10.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ.އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

K

11:30

12

652/Cr-C/2017

25.07.2017

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިބްތިޝާމް

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ޑޭޒީމާގެ

F

13:00

13

521/Cr-C/2017

03.05.2017

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙސަން ފަޔާޟް
ަ

ބ.ގޮއިދޫ  /އުނިމާގެ

G

13:00

14

561/Cr-C/2016

22.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ފަޒީން

K

13:00

15

659/Cr-C/2017

25.07.2017

ކެނެބިސް ޕެޑްލްކުރުން

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

އަޙުސަން ޝަމީމް

ގދ.ތިނަދޫ  /އާފަތިސް

F

13:30

16

859/Cr-C/2017

19.07.2017

އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރާޝިދު

ހއ.ބާރަށް  /އަޅިވިލާގެ

G

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަހުމީ

ހއ.ބާރަށް  /އަޅިވިލާގެ

G

13:30

17

860/Cr-C/2017

19.07.2017

އޮރިޔާންކާޑު އުފައްދައި ،ގެންގުޅުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަހުމީ

ދ.މީދޫ  /ނިރު

G

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރާޝިދު

ދ.މީދޫ  /ނިރު

G

13:30

18

1113/Cr-C/2017

19.09.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާތިޙް ޝާކިރު

މާލެ  /މ.ސީވިންޑް

K

13:30

19

65/Cr-C/2017

10.01.2017

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސަދު އިބްރާހީމް

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /އަތިރީގެ

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސަމާހް ޢަލީ

ކ.މާލެ /ގ .ކަނދުމާގެއާގެ

F

14:00

20

777/Cr-C/2017

07.08.2017

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ގދ.ތިނަދޫ  /ލަކީސްޓާރ

G

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ދ
އަނާން އަޙްމަ ު

ގދ.ތިނަދޫ  /އަބްހަރީއާގެ

G

14:00

21

778/Cr-C/2017

07.08.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ގދ.ތިނަދޫ  /ލަކީސްޓާރ

G

14:00

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު -53
01-03

22

78/Cr-C/2017

10.01.2017

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާހިދު ޙުސައިން

ރ.ކިނޮޅަސް  /ނިޔާމަ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު

މާލެ  /ހ.އާހަމަ

K

14:00

23

924/Cr-C/2017

20/08/2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފައިޙް ނިޘާމް

ސ.މަރަދޫފޭދޫ  /ރަށްދެބައިގެ

F

14:30

24

925/Cr-C/2017

20/08/2017

ބަނގުރާބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފައިޙް ނިޘާމް

ސ.މަރަދޫފޭދޫ  /ރަށްދެބައިގެ

F

14:30

25

1335/Cr-C/2016

08.12.2016

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒުވާން ޢަބްދުﷲ

ޏ .ފުވައްމުލައް  /ހުމަށި

E

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢާމިރު

ގއ .މާމެންދޫ  /އާރާދަނާ

E

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް

ބ .އެދަފުށީ  /އިރުމަތީގެ

E

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސެއިން ޢަބްދުލް ޙަކީމް

ގއ .ގައްދޫ  /ފެތިރޯނުގެ

E

14:30

"

"

"

"

ވލިބޭ
ދަޢު ާ

ޙުސެއިން ޢަބްދުﷲ

ގދ .ތިނަދޫ  /މާދޫނި

E

14:30

