c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 19/02/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދ މަނިކު
އާފިޔާ މުޙައްމަ ު

ވ.ރަކީދޫ  /ލައިޓްހައުސް

D

10:00

_

D

"

D

13:00

13:00

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

386/Cr-C/2015

25.05.2015

ޤަސްދުގައި ކުއްޖަކު މަރާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ނިޝާން

2

526/Cr-C/2016
526/Cr
C/2016

16.05.2016
16
05 2016

ނކުރުން
ރނ
ވއކަ ް
ވއް
ަ

ލިބޭ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ފ
ީފ
ތ ް
ދު އަތ
މޙއމދ
މޙައްމަ
ު

ލޝަމްގެ
މގ
ދޫ  /ބު ާ
ގއދ
ގދ.ގައް
ގދ

3

527/Cr-C/2016

16.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަތީފް

ގދ.ގައްދޫ  /ބުލާޝަމްގެ

D

4

190/Cr-C/2017

16.01.2017

ޙިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހޮސައިން މުޙައްމަދު ރަސަލް

ބަންގްލަދޭޝް

D

14:00

5

1104/Cr-C/2016

08.11.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސުޢޫދު އިބްރާހީމް

ގއ.ދިޔަދޫ  /ވައިޖެހޭގެ

D

14:30

6

1190/Cr-C/2016

21.11.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނެތް ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސުޢޫދު އިބްރާހީމް

ގއ.ދިޔަދޫ  /ވައިޖެހޭގެ

D

14:30

7

368/Cr-C/2015

19.05.2015

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝައުކަތު އިބްރާހީމް

ހ .ހަބަރުގެ  /މާލެ

H

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަޝްރަފް

ރ .ރަސްމާދޫ  /ބަހާރުގެ

H

"

ބޭނުން

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

8

736/Cr-C/2016

09.08.2016

9

1342/Cr-C/2016

08.12.2016

"

"

"

"

10

1057/Cr-C/2016

27.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

11

662/Cr-C/2016

22.06.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިޝް ޙަނީފް

12

261/Cr-C/2016

14.04.2016

ވައްކަންކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުއުމިނު އިބްރާހިމް

ސ .ހިތަދޫ  /ހާލަމް

13

1259/Cr-C/2016

05.12.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނާސިރު

ބަންގްލަދޭޝް

E

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އެމް.ޑީ ސައިފުލް އިސްލާމް

ބަންގްލަދޭޝް

E

"

14

350/Cr-C/2016

20.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ތ .ތިމަރަފުށި  /ފެހިގެ

E

11:30

15

109/Cr-C/2016

01.02.2016

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާލިމް

ސ.މީދޫ /އިރާސްމެކުގެ

E

13:00

16

1056/Cr-C/2016

27.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާސިމް އިބްރާހީމް

ސ.ހިތަދޫ /ސްޓޯބަރީގެ

E

13:30

17

1358/Cr-C/2016

12.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަހްލާ މުޙައްމަދު

މާލެ /މ.ގްރީންޕީކް

E

14:00

މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް
ގެންގުޅުން

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި
ބާރުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނާފިޒް

ކ .ހިންމަފުށި  /ލަކީލާސްޓް

H

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުނީޒް

މއ .މަސްފަން  /މާލެ

H

13:30

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

ސ .ހިތަދޫ  /ބުލޫމީޑު

H

"

ނަޞްރަތު ރަޝީދު

ގދ .ހޯޑެއްދޫ  /ބިންމާގެ

H

14:30

ގދ.ރަތަފަންދޫ /ގުމްރީވިލާ

E

10:00

E

10:30

11:00

18

869/Cr-C/2016

22.09.2016

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށީ  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

10:00

19

1043/Cr-C/2016

27.10.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށީ  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

10:00

20

1137/Cr-C/2016

10.11.2016

އަމަންނަގާލުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަލީ

ލ.ގަން  /ހުދުވިލާގެ

G

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އާފާޤް

ކ.ގުރައިދޫ  /ސައިމާގެ

G

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ރަޝީދު މޫސާ

G

"

21

1012/Cr-C/2016

24.10.2016

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަޘުމީ

މާލެ  /ހ.ދެމާގަސްދޮށުގެ

G

11:00

22

1277/Cr-C/2016

06.12.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ސ.މަރާދޫފޭދޫ  /ބްލޫކޯނަރ

G

11:30

23

797/Cr-C/2016

18.08.2016

ޑައިމޯފިނުން ޓްރެފިކްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފަޔާޟް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް

މާލެ  /މ.ލޮނުމިދިލިގެ

G

13:00

24

1078/Cr-C/2016

30.10.2016

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާންކާރޑް ގެންގުޅުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޔާޟް ޢަބްދުލްމަޖީދު

ތ.ގާދިއްދުށީ  /ފީރޯޒުގެ

G

13:30

25

1079/Cr-C/2016

30.10.2016

ކުޑަކުއްޖަކު މެދުވެރިކޮށް އޮރިޔާންކާރޑު އުފެއްދުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޔާޟް ޢަބްދުލްމަޖީދު

ތ.ގާދިއްދުށީ  /ފީރޯޒުގެ

G

13:30

26

1080/Cr-C/2016

30.10.2016

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޔާޟް ޢަބްދުލްމަޖީދު

ތ.ގާދިއްދުށީ  /ފީރޯޒުގެ

G

13:30

27

925/Cr-C/2016

12.10.2016

ބަނގުރާ ބުއިން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުނާޛު މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ނާސިރަންދޫގެ

G

14:00

ކ.މާލެ  /ދަފްތަރު ނަންބަރު
4533

28

1256/Cr-C/2016

05.12.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޒްމީލް

ނ.މިލަދޫ  /ދިލްޝާދުވިލާ

G

14:30

29

455/Cr-C/2016

02.05.2016

ޓެކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

މާލެ  /މއ.ފެއަރީހައުސް

K

10:00

30

992/Cr-C/2016

23.10.2016

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އައިމަން ރަޝީދު

ވ.ރަންދާން

K

11:00

31

407/Cr-C/2016

26.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ގދ.ތިނަދޫ  /ލަކީސްޓަރ

K

13:00

32

852/Cr-C/2016

14.12.2014

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝާފިޘް

ސ.ފޭދޫ  /ބީޗްކޯނަރ

K

13:30

33

860/Cr-C/2016

22.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ވަޙީދު

ހ.އެމެނިޓީ  /މާލެ

K

14:00

34

728/Cr-C/2015

02.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން

ށ.މަރޮށި  /ޖޭމުގެ

F

10:00

35

289/Cr-C/2016

18.04.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ފާޠިޙް ޝިޔާން

ދަފްތަރު 1983

F

11:00

36

41/Cr-C/2017

05.01.2017

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރޮފިކް މިއާހް

ބަންގްލަދޭޝް

F

13:00

37

429/Cr-C/2010

24.10.2010

ޖަދުވަލު 1ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން

ވައްކަންކުރުން

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

އުފަންދަރިއަކާމެދު ގަދަކަމުން ހުތުރުކަންބޮޑު ބަދުއަޚްލާޤީ
ޢަމަލު ހިންގުމާ ،ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު

ތ.ތިމަރަފުށީ  /އަހްމަދީއާބާދު

F

13:30

ނ
ޢަމަލު ހިންގު ް
"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ހދ.ނައިވާދޫ  /ކޯޕީގެ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު

ހދ.ނައިވާދޫ  /ޗަބޭލީގެ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

ހދ.ނައިވާދޫ  /ޕެންޒިމާ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް އަޙްމަދު

މާލެ  /މ.ބާދިޔާ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ހދ.ނައިވާދޫ  /ބަހާރުގެ

F

"

38

261/Cr-C/2017

08.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްރަޝީދު މޫސާ

ރ.މާކުރަތު  /ފިނިވާގެ

F

14:00

39

939/Cr-C/2013

31.07.2013

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަރީޝް

ސ.ހިތަދޫ  /ރަތްކެލާގެ

F

14:30

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

