c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 27/11/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

1

789/Cr-C/2017

08.08.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މ.ޔުނިކް

D

10:00

2

790/Cr-C/2017

08.08.2017

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށްވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މ.ޔުނިކް

D

10:00

3

723/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުމޮން މިއާ

ބަންގްލަދޭޝް

K

10:00

4

1030/Cr-C/2016

25.10.2016

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސައިދުލް ބުހުޔާން

ބަނޤްލަދޭޝް

E

10:00

5

358/Cr-C/2017

08.03.2017

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރާބިޢާ ޙުސައިން

ހދ.ނޭކުރެންދޫ  /ސޯސަންމާގެ

D

10:30

6

705/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުނައްވަރު

ގއ.ކޮލަމާފުށި  /ތަރިވިދާގެ

D

11:00

7

106/Cr-C/2016

01.02.2016

ފއްދައި ގެންގުޅުން
އޮރިޔާންކާޑު އު ެ

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޟްވާން ވަޙީދު

މާލެ /މއ.ވިރާޙް

F

11:30

8

107/Cr-C/2016

01.02.2016

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޟްވާން ވަޙީދު

މާލެ /މއ.ވިރާޙް

F

11:30

ށގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު
ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮ ް
މެރުން

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުން.

9

856/Cr-C/2017

15.08.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަޢުރޫފް

ނ.ލަންދޫ /ފާގަތި

K

11:30

10

251/Cr-C/2017

06.02.2017

ޢާއްމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުންހުރި ޢަމަލެއް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙުސަދު

މ.ހޯރަވިލާ /މާލެ

F

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އައިމަން އަޙްމަދު

މ.ހޯރަވިލާ /މާލެ

F

13:00

11

252/Cr-C/2017

06.02.2017

އަނިޔާއެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙުސަދު

މ.ހޯރަވިލާ /މާލެ

F

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އައިމަން އަޙްމަދު

މ.ހޯރަވިލާ /މާލެ

F

13:00

12

1258/Cr-C/2016

05.12.2016

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒައީފް

މ.ކަދުރުމާގެ  /މާލެ

D

13:00

13

171/Cr-C/2017

16.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ފަވާޒް މުޙައްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /ގާކެނޑިގެ

K

13:00

14

916/Cr-C/2017

20.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރީޙާން

ގދ.ހޯޑެއްދޫ  /މުލައްމާގެ

F

13:30

15

1262/Cr-C/2017

09.11.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މިޞްރު އާދަމް ޙަސަންފުޅު

ދަފްތަރު 070

D

13:30

16

761/Cr-C/2016

10.08.2016

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙާފިޘް ސަޢީދު

ގދ.ވާދޫ  /ދިއްގާގަސްދޮށުގެ

K

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަލީ އަބްދުއްސައްތާރު

ހުޅުމާލެ 07-3-30

K

13:30

17

839/Cr-C/2017

15.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވަޖީޙް

ލ.ގަން-މަތިމަރަދޫ  /ބޭސްގެ

F

14:00

18

1322/Cr-C/2016

08.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙާފިޘު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ހަނާ

D

14:00

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ޤަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކް
ކުރުން
ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެއަކަށް ވަނުން.

19

574/Cr-C/2015

01/09/2015

20

429/Cr-C/2010

24.10.2010

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝައިރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް

ދަފްތަރު 5624

K

14:00

އުފަންދަރިއަކާމެދު ގަދަކަމުން ހުތުރުކަންބޮޑު
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމާ ،ކުޑަކުއްޖަކާމެދު

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު

ތ.ތިމަރަފުށީ  /އަހްމަދީއާބާދު

F

14:30

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ހދ.ނައިވާދޫ  /ކޯޕީގެ

F

14:30

"

"

"

"

ދޢުވާލިބޭ
ަ

ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު

ހދ.ނައިވާދޫ  /ޗަބޭލީގެ

F

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

ހދ.ނައިވާދޫ  /ޕެންޒިމާ

F

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް އަޙްމަދު

މާލެ  /މ.ބާދިޔާ

F

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ހދ.ނައިވާދޫ  /ބަހާރުގެ

F

14:30

21

561/Cr-C/2017

25.05.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދޢުވާލިބޭ
ަ

އިސްމާޢީލް ޝާފިއު

ހ.ލޮބީ  /މާލެ

D

14:30

22

1058/Cr-C/2017

06.09.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒުހަރު އިބްރާހީމް

ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ

K

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަޢީމް

ހ.ލަދުމާގެ އާގެ

K

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް

ތ.ގާދިއްފުށި  /ސީނަރީގެ

K

14:30

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް މީހުން
ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދަންއުޅުން

23

1057/Cr-C/2017

06.09.2017

24

1056/Cr-C/2017

06.09.2017

25

887/Cr-C/2017

15.08.2017

މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި އާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު
އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒުހަރު އިބްރާހީމް

ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ

K

14:30

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒުހަރު އިބްރާހީމް

ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ

K

14:30

މާރާމާރީ ހިންގުން
އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަމާން

މ .ދަސްކަރަ

K

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް ޝާރިޤް

ގ .ތާފަތާގެ

K

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފަހުމީ ޢަލީ

ގއ .ވިލިނގިލި  /ހުދުރުވާގެ

K

15:00

ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން

