c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 14/12/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

1

1155/Cr-C/2017

04.10.2017

2

956/Cr-C/2017

22.08.2017

"

"

"

3

241/Cr-C/2017

02.02.2017

4

813/Cr-C/2017

14.08.2017

5

1181/Cr-C/2017

11.10.2017

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

ސާމިޙް އަޙްމަދު

މާލެ  /މ.ވިނަރެސް

G

10:00

މާރާމާރީ ހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
"
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަނާން އަޙްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /މޮޑަންހައުސް

G

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަދުހަމް

މާލެ  /ގ.ޑްރޫޕް

G

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

ހަސަން އިކްލީލް

ހ.ބްރެޑްލީ  /މާލެ

D

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

ހަސަން އިކްލީލް

ހ.ބްރެޑްލީ  /މާލެ

D

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ

ފ.ބިލެތްދޫ  /މާޖެހިގެ

G

11:00

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފަރުދީން

ގދ.ގައްދޫ  /ސާވަން

G

11:30

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރަޝިދު ޝާވިން

މ.ދާރުލްޤަރާރު  /މާލެ

D

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރަޝިދު ޝާވިން

މ.ދާރުލްޤަރާރު  /މާލެ

D

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝީޙާން

ފްލެޓް ނަންބަރު 4-1-07

G

13:00

ޙުސައިން ޝީޙާން

ފްލެޓް ނަންބަރު 4-1-07

G

13:00

އއ.މަތިވެރި  /ހަނދުވަރީގެ

G

13:30

G

14:00

G

14:30

6

910/Cr-C/2017

20.08.2017

7

1212/Cr-C/2017

25.10.2017

8

1146/Cr-C/2017

04.10.2017

9

836/Cr-C/2017

15.08.2017

ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން

10

837/Cr-C/2017

15.08.2017

އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

11

291/Cr-C/2017

16.02.2017

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މލް
ޢަބްދުﷲ ޖަ ީ

12

1028/Cr-C/2017

30.08.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ޝެރަން

ޅ.ނައިފަރު  /ސަނޯރާގެ

13

1060/Cr-C/2017

07.09.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އެމް.ޑީ ރިޕޮން ޙުސައިން

ބަނގުލަދޭޝް

14

990/Cr-C/2017

23.08.2017

"

"

"

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ހއްދަނޫން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ު
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން
މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއްވާގޮތަށް
ތޫނުއެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޖޫދު އަޝްރަފު

މާލެ  /މ.އެއްމުލިމާގެ

G

15:00

މަރާމަރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން.
"

ދަޢުވާލިބޭ

ސިރުފާން އިބްރާހީމް

ހއ.މޮޅަދޫ  /ބަހާރުގެ

G

15:00

"

"

"

15

991/Cr-C/2017

23.08.2017

16

1220/Cr-C/2017

23.08.2017

"
މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު
އެއްޗެއް ގެންގުޅުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާބިލް އިސްމާޢީލް

މާލެ  /ގ.ކެރަފާގެ

G

15:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުނާޛް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /ނާސިރައްދޫގެ

G

15:00

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއްވާގޮތަށް
ތޫނުއެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްދާން ހަސަން

ތ.ތިމަރަފުށި  /މާފޮޅޭގެ

G

15:00

މަރާމަރީ ހިންގުން.

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަބޫބަކުރު ފާރިޢު

ނ.މިލަދޫ  /ކާރނޭޝަންމާގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އިބްރަހީމް

މާލެ  /ވ.ބްލޫނިޔާގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުނާޛް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /ނާސިރައްދޫގެ

G

15:00

17

1116/Cr-C/2017

20.09.2017

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ވ.ބްލޫނިޔާއާގެ

G

15:00

މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢައިލަމް

ސ.ހިތަދޫ  /ވައިލެޓްވިލާ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒްމީލް އަޙްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ހިތަދޫގެ

G

15:00

