c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 07/02/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޒއިމަތު ނަޢީމް
ޙު ަ

ހ.ބްރެޑްލީ /މާލެ

D

10:00

ލ.މާބައިދޫ  /ކަނީރުވިލާ

D

11:00

H

13:00

13:00

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

69/Cr-C/2017

10.01.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

145/Cr-C/2012

28.03.2012

މަކަރާއި ޙިލާތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހައްސާނު

3

134/Cr-C/2016
134/Cr
C/2016

23.02.2016
23
02 2016

ނނކުރުން
ރނ
ނ
އް ބޭނު ް
ތވއއޗއ
މސްތުވާއެއްޗެ
ވާ ަ
އިވ
ިފައ
ވފ
ނކުރެވ
މނާ
މަ

ލިބޭ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

މޙއމދު
މޙައްމަދ
ދު ު
ޢދ
އަސްޢަ

ން  /މާލެ
މލ
ޗނ
ހ .ނިކްޗޫ
ހ

4

743/Cr-C/2016

09.08.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫންތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

ހ .ނިކްޗޫން  /މާލެ

H

5

853/Cr-C/2016

19.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

ހ .ނިކްޗޫން  /މާލެ

H

13:00

6

68/Cr-C/2014

17.03.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނާއިފް

ހ .ޅަރީތިގެ  /މާލެ

H

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޞާލިޙް

ސ .ހިތަދޫ  /އެވަރެސްޓް

H

"

7

587/Cr-C/2016

30.05.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިފާން ޢަބްދުﷲ

ސ .މަރަދޫފޭދޫ  /މޫނިމާގެ

E

10:00

8

77/Cr-C/2016

24.01.2016

ބިރުދެއްކު ް
ނ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ޖަވާދު ޝިޔާމް

ދަފްތަރުު5565

E

11:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެމައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި
ބާރުހިންގުން

ބޭނުން

9

666/Cr-C/2016

29.06.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ފަހުމީ

ހއ .ހޯރަފުށީ  /ފައިންޕާކް

E

13:00

10

1313/Cr-C/2016

08.12.2016

ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތުދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުޢައްމަރު

ގދ.ތިނަދޫ /ޓިވެގާލައިޓް

E

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސުނައިމް އިބްރާހީމް

މާލެ /ހ.ނީސް

E

"

11

1314/Cr-C/2016

08.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުޢައްމަރު

ގދ.ތިނަދޫ /ޓިވެގާލައިޓް

E

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސުނައިމް އިބްރާހީމް

މާލެ /ހ.ނީސް

E

"

12

1315/Cr-C/2016

08.12.2016

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުޢައްމަރު

ގދ.ތިނަދޫ /ޓިވެގާލައިޓް

E

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސުނައިމް އިބްރާހީމް

މާލެ /ހ.ނީސް

E

"

13

150/Cr-C/2016

25.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިޙްސާން ރަޝީދު

ގދ.ވާދޫ /އާބަހާރުގެ

B

10:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ރަޝްވާން ސަޢީދު

ގދ.ފިޔޯރީ  /ބްލާސަމްއާގެ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިސާމް މުޙައްމަދު

މ.ގޯލްޑްބާރޑްލިލީ

B

"

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާރިފް ޝަރީފް

މއ.ރާޅުއެރިގެ

B

"

14

1098/Cr-C/2016

08.11.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަމްދޫޙް އިބްރާހީމް

ނ.މާފަރު  /މަހިފެއަރ

B

13:00

ވަކި އަސްލެއްއޮތް އެއްޗެއްކަމުގައި ސައްޙަނޫން
ގޮތެއްގައި ދެއްކުމަށްޓަކައި ލިޔުމެއް އުފެއްދުން

ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި އަމަންނަގާލުމާއި ޣައިރު
ޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން

15

1301/Cr-C/2016

08.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުނީޒް

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

16

1140/Cr-C/2016

13.11.2016

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާޚް

މާލެ  /މއ.ސްޓާރލިންގގްރޭޑް

17

1351/Cr-C/2016

08.12.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޟިރާރު އަޒުވަރު ނަޢީމް

މާލެ  /ދަފްތަރު ނަންބަރު 851

G

18

1125/Cr-C/2016

09.11.2016

އެނގިހުރެ މީހަކުމެރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމްދީދީ

ސ.ހިތަދޫ  /ހެޕީފިއުޗަރ

G

11:00

19

1184/Cr-C/2016

20.11.2016

އެނގިހުރެ މީހަކުމެރުމުގައި ބައިވެރިވުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިފާޒް

ސ.ހިތަދޫ  /ނަޝީދީގެ

G

11:30

20

693/Cr-C/2016

03.08.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިފާޢު

މ.މަޑުއްވަރީ  /ނައިޓްރޯސް

G

13:00

21

1338/Cr-C/2016

08.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝާމް

ކ.މާލެ  /މއ.ގްރޭވޫލްއާގެ

G

13:30

22

510/Cr-C/2016

12.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަދީމް

ބަންގުލަދޭޝް

G

14:00

23

243/Cr-C/2017

02.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަސީޙް

ތ.ދިއްފުށި  /މާހާ

K

10:00

24

244/Cr-C/2017

02.02.2017

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އިނާޒް

ލ.މާމެންދޫ  /ހުދުފަސް

K

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަސީޙް

ތ.ދިއްފުށި  /މާހާ

K

"

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި
ބާރުހިންގުން.

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން.

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

މއ.މަސްފަން

ސ.ހިތަދޫ  /މޫންލައިޓް

B

14:00

B

"

G

10:00

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޠާހާ ޔޫސުފް

ލ.މާމެންދޫ  /ހުދުފަސް

K

"

25

1378/Cr-C/2016

12.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު ޔާމީން

ސ.ފޭދޫ  /އުޖާލާގެ

K

11:00

26

1352/Cr-C/2016

12.12.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސުނާޙް

ހއ.ހޯރަފުށި  /ކޮތަރިވިލާ

K

11:30

27

1366/Cr-C/2016

12.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިމްރާން ޝަރީފް

މާލެ  /މއ.ނަހީދީމަންޒިލް

K

13:00

28

780/Cr-C/2015

13.12.2015

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްމުހްސިން

F

10:00

29

236/Cr-C/2017

01.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ކުލައެއްލަރ އޯރޓިޒް ކްލައުޑިއާ ޕަރޓިރީސިއާ

ބޮލީވިއާ

F

11:00

30

79/Cr-C/2012

23.02.2012

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އިބްރާހިމް

ޅ.ހިންނަވަރު /އާރާމްގެ

F

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މާހިރު

ލ.މުންޑޫ /ފޭރުމާގެ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސާއިބް އިބްރާހީމް

ކ.ގާފަރު /ނޫވިނަ

F

"

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން

ގއ.ކޮލަމާފުށި  /ސިލްނާ
މަންޒިލް

