c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 02/11/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

1

653/Cr-C/2017

25.07.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަފާޒް

ފ.ނިލަންދޫ  /އަސަރީގެ

G

10:00

2

1038/Cr-C/2016

26.10.2016

އެ ނގިހު ެރ ހު އް ަދ ޫނ ްނ ަތ ަނ ަކ ްށ ަވ ުނ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ައލީ ނ ާިމ ްލ

މއ.ދިލ ާމ
ް

K

10:00

3

1039/Cr-C/2016

26.10.2016

ަވއް ަކ ްނކު ުރ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ައލީ ނ ާިމ ްލ

މއ.ދިލ ާމ
ް

K

10:00

4

807/Cr-C/2017

13.08.2017

އަނިޔާއެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް މުހައްމަދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ބިޗާނާ

G

10:30

5

642/Cr-C/2016

19.06.2016

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަލަމްގިރި ޙުސައިން

ބަންގްލަދޭޝް

E

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރިޔާޒް

ބަންގްލަދޭޝް

E

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަބެޑު

ބަންގްލަދޭޝް

E

10:30

6

1183/Cr-C/2016

20.11.2016

އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަޢޫޒު މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /އަތަމާވިލާ

G

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުބާރިކު މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /އައްޒާ

G

11:00

7

464/Cr-C/2017

12.04.2017

ިދިނ ްނ
ޮދގު ހެ ކ ު

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ައޙް ަމ ުދ ަރޝ ުީދ

ރ.މީދޫ ަ /އ ްލ ާފ

K

11:00

8

15/Cr-C/2017

05.01.2017

ަމ ަކ ާރހ ަީލތް ހެ ުދ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ައޙް ަމ ުދ ަރޝ ުީދ

ރ.މީދޫ ަ /އ ްލ ާފ

K

11:00

9

583/Cr-C/2016

26.05.2016

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސާހީން

ހއ .ތަކަންދޫ  /ނޫކޮކާ

E

11:00

10

602/Cr-C/2017

21.06.2017

ޝަޚްޝު އޮޅުވާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދް ފާރިސް މައުމޫން

މާލެ /މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ

E

11:30

11

106/Cr-C/2016

01.02.2016

އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދައި ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޟްވާން ވަޙީދު

ވރާޙް
މާލެ /މއި .

F

13:00

12

107/Cr-C/2016

01.02.2016

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޟްވާން ވަޙީދު

މާލެ /މއ.ވިރާޙް

F

13:00

13

1051/Cr-C/2017

05.09.2017

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރއްޔާ އަނީސް
ޒަކަ ި

މާލެ  /ގ.ބިޔުޓީވިލާ

G

13:00

14

909/Cr-C/2017

20.08.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ އަނީސް

މާލެ  /ގ.ބިޔުޓީވިލާ

G

13:00

15

234/Cr-C/2017

30.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް ޝިޛްލީނާ

ސ.ހިތަދޫ  /މެރީޑާ

F

13:30

16

855/Cr-C/2017

15.08.2017

ަވއް ަކ ްނކު ުރ ްނ

ަދޢު ާވ ިލ ޭބ

ޢަބް ުދﷲ އ ާިނޒު

މ.ސ ްނޑ ޮީހ ޯލ
ޭ

K

13:30

17

428/Cr-C/2014

12.06.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ޢވާލިބޭ
ދަ ު

ޒަކަރިއްޔާ އަނީސް

މާލެ  /ގ.ބިޔުޓީވިލާ

F

14:00

18

296/Cr-C/2017

16.02.2017

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވެނެއް ދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުޙައްމަދު

އދ.މާމިގިލި  /ފިނިވާގެ

G

14:00

19

721/Cr-C/2017

31.07.2017

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ޢަބް ުދﷲ ރިޝ ްީފ

ސޒް
ހދ ޭ
.ނކު ަރ ްނދޫ ާ /

K

14:00

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ާއމ ަިނތު ސ ުިޔ ާނ

ސގެ
ާމ ެލ  /ހ.ގިއް ާ

K

14:00

ލ  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޖަދުވަ ު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން

އެ ހެ ްނ މީހެ އް ގެ ުމ ަދ ެލއް ގެ ަމއް ަޗ ްށ ހު އް ަދ ޫނ ްނ
އ ާބ ުރ ހ ްިނގު ްނ
ޮގތެ އް ަގ ި
"

މީހެ އް ގެ ުމ ަދ ެލއް ގެ ަމއް ަޗ ްށ ހު އް ަދ ޫނ ްނ ޮގތެ އް ަގއި

20

985/Cr-C/2017

23.08.2017

"

"

"

"

21

704/Cr-C/2017

31/07/2017

ކެނެބިސް ޕެޑްލްކުރުން

22

1086/Cr-C/2017

12.09.2017

23

1029/Cr-C/2017

30.08.2017

24

418/Cr-C/2017

28.03.2017

25

363/Cr-C/2017

08.03.2017

ާބ ުރހ ްިނގު ްނ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
ަމ ަކ ާރއިޙ ަީލތް ހެ ުދ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ޢަބް ުދﷲ ރިޝ ްީފ

ސޒް
ހދ ޭ
.ނކު ަރ ްނދޫ ާ /

K

14:00

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ާއމ ަިނތު ސ ުިޔ ާނ

ސގެ
ާމ ެލ  /ހ.ގިއް ާ

K

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަމާން މުޙައްމަދު

މާލެ  /މއ .ގަޖުރާގެ

F

14:30

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިޢުޝާދު

މޑިފުށި  /ބޮންތި
ތަ .

G

14:30

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިޢުޝާދު

ތ.މަޑިފުށި  /ބޮންތި

G

14:30

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ޝތު ުމޙައް ަމ ުދ
އ ާިފ ަ

ގއ.ނ ަިލ ްނދޫ  /ގު ްލ ާޒ ުރގެ

K

14:30

ީމހޭއް ގެ ާކ ކު ަކ ްނ ައ ްނ ަގއިދޭ ލ ުިޔ ެމއް ުނވ ަތ
ޓް ެރ ަވ ްލ ޑ ޮކިއު ަމ ްށޓެ އް ަނ ަހ ަމ ޮގތު ަގއި
އ ހ ެިފހެ އް ޓު ްނ
ބ ުޭނ ްނކު ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކ ި

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ަރ ަޓ ްނ މި ާޢ

ދޭޝ
ބަނޤު ަލ ް

K

15:00

