c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 09/01/2018ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

1

217/Cr-C/2012

24.04.2012

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާޞިމް ޢަބްދުއްނާޞިރު

ފ.ބިލެއްދޫ  /އާސިމްއާބާދު

D

10:00

2

442/Cr-C/2017

02.04.2017

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިހުނީ

ހއ.އުތީމު  /ގުލްޒާހުގެ

G

10:00

3

443/Cr-C/2017

02.04.2017

ވައްކަންކުރުން

ދޢުވާލިބޭ
ަ

އަޙްމަދު ޒިހުނީ

ހއ.އުތީމު  /ގުލްޒާހުގެ

G

10:00

4

975/Cr-C/2017

22.08.2017

ރިޝްވަތު ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފާރިސް މަޢުމޫނު

މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ

K

10:00

5

235/Cr-C/2017

01.02.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ވިޝާހު އިބްރާހީމް

ގއ.ވިލިނގިލި /މާފޮޅޭގެ

B

10:00

6

485/Cr-C/2017

18.04.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިހުނީ

ހއ.އުތީމު  /ގުލްޒާހުގެ

G

10:30

7

966/Cr-C/2017

22.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިހުނީ

ހއ.އުތީމު  /ގުލްޒާހުގެ

G

10:30

8

1031/Cr-C/2016

25.10.2016

އެއްޖިންސުން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޝިދު

ރ.މަޑުއްވަރީ  /ޑޯރެންސީ

D

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ދމް
ޢަބްދުލްމަޖީދު އާ ަ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ދިވަރު

D

11:00

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

9

1302/Cr-C/2016

08.12.2016

ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަލީ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ކަސްތޫރިގެ

G

11:00

10

904/Cr-C/2017

16.08.2017

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަމްހަރު ޢަލީ

އދ.މަހިބަދޫ  /ބުލާޝަމްގެ

G

11:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މ
ޙުސައިން އިބްރާހީ ް

އދ.މަހިބަދޫ  /ބުލްބުލާގެ

G

11:30

11

899/Cr-C/2017

16.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަސްޢޫދު

ގދ.ގައްދޫ  /ގްރިންގެ

D

13:00

12

246/Cr-C/2016

05.04.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢިމްރާން

ލ.އިސްދޫ  /ހުޅަނގުގެ

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢުބައިދުﷲ ސަޢީދު

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

G

13:00

13

268/Cr-C/2014

10.04.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙައްވާ ރުހުމާ

މާލެ  /ވ.ހުވަފެން

K

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނިފާޒް

ރ.މަޑުއްވަރީ  /އިރުވައި

K

13:00

14

296/Cr-C/2017

16.02.2017

ދއްކުން
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވެނެއް ެ

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުޙައްމަދު

އދ.މާމިގިލި  /ފިނިވާގެ

G

13:30

15

1255/Cr-C/2017

06.11.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

މާލެ  /މ.ޝާމިލްއާބާދު

K

13:30

16

685/Cr-C/2017

31.07.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ލޫޠު ޔޫސުފް

ބ.ތުޅާދޫ  /އަސަރީގެ

B

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ލހް
ޙުސައިން މުފް ި

ރ.މާކުރަތު  /ޗަނބޭލީގެ

B

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަޝާދު

ގދ.މަޑަވެލި  /ފެހިވިނަ

B

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ މުޢާޒް

ގ.އީރީ  /މާލެ

B

13:30

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތުގައި ބާރުހިންގުން

އިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒާހިރު

ދަފްތަރު 8769

D

14:30

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒާހިރު

ދަފްތަރު 8769

D

14:30

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒާހިރު

ރ 8769
ދަފްތަ ު

D

14:30

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިޢުޝާދު

ތ.މަޑިފުށި  /ބޮންތި

G

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުމްތާޒް މޫސާ

ދަފްތަރު ނަންބަރު 7771

K

14:00

މުޙައްމަދު އަމާން އިބްރާހީމް

ގއ.ވިލިނގިލި  /އައިޒަން

G

14:30

މާލެ  /މ.ގުލްޝަންވިލާ

G

14:30

G

14:30
14:30

17

1178/Cr-C/2017

11.10.2017

18

1179/Cr-C/2017

11.10.2017

19

1180/Cr-C/2017

11.10.2017

20

889/Cr-C/2017

15.08.2017

21

16/Cr-C/2017

05.01.2017

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވުން

22

770/Cr-C/2017

06.08.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ނާފިޢު މުޙައްމަދު ނާޡިފް

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝީޙާން

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 4-1-07

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިރުޝާދު

ޅ.ހިންނަވަރު  /ދުންފިނި

G

23

771/Cr-C/2017

06.08.2017

ބަނގުރާބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަމާން އިބްރާހީމް

ގއ.ވިލިނގިލި  /އައިޒަން

G

14:30

24

772/Cr-C/2017

06.08.2017

ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝީޙާން

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 4-1-07

G

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިރުޝާދު

ރ  /ދުންފިނި
ޅ.ހިންނަވަ ު

G

14:30

25

1153/Cr-C/2017

04.10.2017

މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހުމާން

ހދ.ނޭކުރަންދޫ  /ޖަންބުމާގެ

K

14:30

26

538/Cr-C/2017

11.05.2017

ރފިކްކުރުން
މީހުން ޓް ެ

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ މުންތަސަމް

ސ.ހިތަދޫ  /ސައުތުކްރޯސް

K

15:00

ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުން
އިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު
ޖިންސީ އަމަލު ބެލުވުން
އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

27

539/Cr-C/2017

11.05.2017

މީހަކު ލައްވާ ހަށިވިއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ މުންތަސަމް

ސ.ހިތަދޫ  /ސައުތުކްރޯސް

K

15:00

