c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 01/02/2018ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

1

1187/Cr-C/2010

24.10.2010

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިމާޒު އަޙްމަދު

2

509/Cr-C/2014

09.07.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު މުޙައްމަދު

ވ.ވިލިގިލިޕެލަސް  /މާލެ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްލަތީފް

ގ  /މާލެ
ހ.ސަންދަލީ ެ

D

3

652/Cr-C/2016

21.06.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަހުމަދު ރިޔާޟް މުޙައްމަދު

މާލެ  /މއ.ފްރެންޒީ

K

10:00

4

1030/Cr-C/2016

25.10.2016

ކެނެބިސްޓްރެފިކް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސައިދުލް ބުހުޔާން

ބަނޤްލަދޭޝް

E

10:00

5

73/Cr-C/2018

08.01.2018

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަނަސް

ރސްމާތޮޑާ  /އަތިރީގެ
ގދ.ފަ ެ

D

10:30

6

850/Cr-C/2016

18.09.2016

"

"

"

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ގއ.ވިލިނގިލި /
ގުލޭނޫރަންމާގެ

ސެކްޝަން

ގަޑި

F

9:00

D

10:00
10:00

ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމާއި،
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަހުދާން އާދަމް

މާލެ  /ގ.ލަކްސްވިލާ

K

11:00

ބައިވެރިވުން
"

ދަޢުވާލިބޭ

އަހުމަދު ރާއިދު ޢަބްދުލްޣަނީ

ނ.މިލަދޫ  /ޗާނދަނީގެ

K

11:00

7

1099/Cr-C/2016

08.11.2016

8

429/Cr-C/2010

24.10.2010

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްބާޠިން މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ

ހުޅުމާލެފްލެޓް ނަންބަރު -3-08
60

K

11:30

އުފަންދަރިއަކާމެދު ގަދަކަމުން ހުތުރުކަންބޮޑު
ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމާ ،ކުޑަކުއްޖަކާމެދު

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު

ތ.ތިމަރަފުށީ  /އަހްމަދީއާބާދު

F

13:00

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން
9

708/Cr-C/2017

31.07.2017

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝެޕޮން ދަލި

ބަނގްލަދޭޝް

D

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޮހައްމަދު އަލް އަމިން

ބަނގްލަދޭޝް

D

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޤާސިމް

ހ.ރެދަން

D

13:00

10

721/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރިޝީފް

ހދ.ނޭކުރަންދޫ  /ސާޒް

K

13:00

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ސިޔުނާ

މާލެ  /ހ.ގިއްސާގެ

K

13:00

11

985/Cr-C/2017

23.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރިޝީފް

ހދ.ނޭކުރަންދޫ  /ސާޒް

K

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ސިޔުނާ

މާލެ  /ހ.ގިއްސާގެ

K

13:00

12

306/Cr-C/2012

10.06.2012

ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އެމް.ޑީ ސަލާމް

ބަންގްލަދޭޝް

F

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަރީފް

ޝ
ބަންގްލަދޭ ް

F

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަލާލް

ބަންގްލަދޭޝް

F

13:30

13

461/Cr-C/2016

03.05.2016

ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޒާމް

ދަފްތަރު 1475

K

13:30

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
"
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
14

70/Cr-C/2018

04.01.2018

15

71/Cr-C/2018

04.01.2018

އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަމާޙް

ތ.ގުރައިދޫ  /ތިބްރޯޒުގެ

F

14:00

މާރާމާރީ ހިންގުން
މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޢާންމު ތަނެންގައި ތޫނު

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަމާޙް

ތ.ގުރައިދޫ  /ތިބްރޯޒުގެ

F

14:00

16

151/Cr-C/2017

11.01.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ނަޒުމީ

ހ.ޕޯޓްސައިޑް /މާލެ

D

14:00

17

464/Cr-C/2017

12.04.2017

ގހެކިދިނުން
ދޮ ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ރ.މީދޫ  /އަލްފާ

K

14:00

18

15/Cr-C/2017

05.01.2017

ަމ ަކ ާރހ ަީލތް ހެ ުދ ްނ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ރ.މީދޫ  /އަލްފާ

K

14:00

19

1094/Cr-C/2017

13.09.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޝާދު

ރ.މީދޫ  /އަލްފާ

K

14:00

20

1031/Cr-C/2016

25.10.2016

އެއްޖިންސުން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙމަދު ރަޝިދު
އަ ް

ރ.މަޑުއްވަރީ  /ޑޯރެންސީ

D

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްމަޖީދު އާދަމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ދިވަރު

D

14:30

21

1378/Cr-C/2016

12.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޔާމީން

ސ.ފޭދޫ  /އުޖާލާގެ

K

14:30

އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

