c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 06/03/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

1

275/Cr-C/2015

21.04.2015

2

274/Cr-C/2015

21.04.2015

3

866/Cr-C/2016

22.09.2016

"

"

"

"

4

866/Cr-C/2016

22.09.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

5

1211/Cr-C/2016

27.11.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރައްޔާން ޢާޠިފް

6

1142/Cr-C/2016

13.11.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހުމާމް އިސްމާޢީލް

ހ.އަނަސަމް

7

371/Cr-C/2016

21.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާޛްލީ

ސ.ހުޅުދޫ /ޕާމްގްރޯވް

B

8

1257/Cr-C/2016

05.12.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު މާއިޝާ ރަޝީދު

ދަފްތަރު 1217

K

11:00

9

902/Cr-C/2016

06.1.2016

ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ގަސްދުގައި އެއްކިބާވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޠާހާ ރަފީޢު

މާލެ  /މއ.ސްނޯވައިޓް

F

11:00

10

670/Cr-C/2016

10.07.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަދީބް ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މާލެ /ހ.ސާމަރާ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢިޝްފާހް ޢަލީ

މާލެ /މ.ލޭންޑްއޮފް ގާރޑަން

E

11:00

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުނީރު

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ /ވިޒާ

B

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުނީރު

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ /ވިޒާ

B

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޖިނާހު

ތ.ތިމަރަފުށި  /މުތީހައުސް

F

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ތ.ތިމަރަފުށި  /ޢަލީއާބާދު

F

10:00

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ތ.ތިމަރަފުށި  /ޢަލީއާބާދު

F

10:00

މާލެ /މ.ލެވެންޑަރ

E

10:00

K

10:30
11:00

ބޭނުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ

މާލެ /މއ.ކުރިކީލަގެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

މާލެ /ގ.އޮއިވާލި

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަޠީފް

މާލެ /މ .ސެސްނާ

E

11:00

11

40/Cr-C/2015

12.01.2015

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އާދަމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ޗަންޕާގެ

D

13:00

12

1033/Cr-C/2016

26.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޣާލިބު

މ.ކޮޅުފުށި /އާރެސް

B

13:00

13

796/Cr-C/2015

15.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އދ.ފެންފުށި /ޒަމާނީވިލާ

F

13:00

14

230/Cr-C/2017

30.01.2017

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އދ.ފެންފުށި /ޒަމާނީވިލާ

F

13:00

15

1252/Cr-C/2016

04.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ވަޙީދު

ސ.ހިތަދޫ/މިޞްރުގަނދަކޯޅިމާގެ

E

13:00

16

186/Cr-C-2017

16.01.2017

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްތަފާ ވަޙީދު

ހއ.ބާރަށް  /ކާރނޭޝަންވިޔު

B

13:30

17

263/Cr-C/2015

19.04.2015

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްވައްހާބު އިބްރާހީމް

ހއ.ދިއްދޫ  /ރަންކާކޮގެ

F

13:30

18

960/Cr-C/2016

16.10.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ކ.ގުރައިދޫ /ބެރުގެ

E

13:30

19

386/Cr-C/2016

24.04.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޛުލިފު ޖަޢުފަރު

ސ.ހުޅުދޫ /ނާދީ

B

14:00

20

392/Cr-C/2016

24.04.2016

އަމަންނަގާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޝްވީން

ގއ.ކޮލަމާފުށި  /އޮޅުގިނަގެ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަމީހް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ޝައިނީ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝިވާޢު އަޙްމަދު

ގދ.ގައްދޫ  /ބޮޑުރާގެ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާފިޢު ހާރޫން

ހއ.މުރައިދޫ  /މިނިވަންއުފާ

K

14:00

21

1402/Cr-C/2016

21.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /ފީރޯޒްގެ

F

14:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން

ހަނގުރާމައެއްގައި
ގ ަ
ނ ބޭރުގައި ހިނ ާ
ރާއްޖެއި ް
ބައިވެރިވުން

22

1260/Cr-C/2016

05.12.2016

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނިމާލް

މާލެ /މއ.ދިލްމާ

E

14:00

