c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 07/11/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

1

554/Cr-C/2017

21.05.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު އަނޫޘާ

މާލެ  /ހ.ބައިކަނޑިގެ

G

10:00

2

975/Cr-C/2017

22.08.2017

ރިޝްވަތު ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފާރިސް މަޢުމޫނު

މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ

K

10:00

3

1012/Cr-C/2017

28.08.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ތައުފީޤު

ގދ.ވިލިނގިލި  /ޒިއުރިކުވިލާ

G

10:30

4

865/Cr-C/2017

18.08.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޙަންނާނު އާދަމް

މާލެ  /ހ.މާހަލް

G

11:00

5

426/Cr-C/2017

28.03.2017

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރަޝިދު

ދަފްތަރު 1387

D

13:00

6

446/Cr-C/2017

12.04.2017

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރާއިފު

މާލެ  /މއ.ހިންނަވަރުހުޅަގުބައި

G

13:00

7

725/Cr-C/2017

31.07.2017

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޝްވީން

ގއ.ކޮލަމާފުށި  /އޮޅުގިނަގެ

G

13:30

8

1152/Cr-C/2017

04.10.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ގދ.ތިނަދޫ  /ނިވްޒީލް

K

13:30

9

870/Cr-C/2017

15.08.2017

ކެނަބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް ރާދާ

ކ.ގުރައިދޫ  /ކުރި

G

14:00

10

541/Cr-C/2017

11.05.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްބާޞިތު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

K

14:00

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު -08
3-60

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ނިޔާޛު

މާލެ  /މއ.ވިންޓަރޕެލަސް

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާރިޙް ޙަސަން

ސ.ހިތަދޫ  /ކަށިފަށުވިގެ

K

14:00

11

699/Cr-C/2017

31.07.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަޙްބާން

ނ.ހޮޅުދޫ  /ސީޓްމާގެ

G

14:30

12

700/Cr-C/2017

31.07.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މާލިކު

ރ.ކަނދޮޅުދޫ  /މާކޯނިގެ

G

14:30

13

701/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަދީޖާ ޢަލީ

ތ.ކިނބިދޫ  /ވައިލެޓްހައުސް

G

14:30

14

1100/Cr-C/2017

14.09.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަޢުޞޫމް މުޙައްމަދު

ހއ.ބާރަށް  /ޑޯންޓްފޮގެޓް

K

14:30

15

711/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް ރަޝީދު

މާލެ  /ހ.އަންނާރުމާގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިހާން އިސްމާޢީލް

މާލެ  /މ.އިރާސްމިކުގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ދިފްރާން

ގދ.ގައްދޫ  /ސިންދުބާދުގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިފާޒު

މާލެ  /މ.ކުދެހިގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

މާލެ  /މ.ޠާއިފް

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒިޔާދު

މ.ކޮޅުފުށި  /އީސްޓް

G

15:00

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން
ވައްކަންކުރުން
ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު
މެރުން

