c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 04/04/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

275/Cr-C/2013

24.02.2013

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

641/Cr-C/2016

19.06.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ޔާފިސް

3

802/Cr-C/2016

22.08.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށްވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝަޙްބާން

ލ.މާބައިދޫ  /ޝަމްނަމްހައުސް

4

803/Cr-C/2016

22.08.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝަޙްބާން

ލ.މާބައިދޫ  /ޝަމްނަމްހައުސް

G

5

1041/Cr-C/2011

24.07.2011

ދަޢުވާލިބޭ

އަބްދުﷲ ވަޙީދު

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އުބައިދުﷲ ސަޢީދު

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަލީ ޙާޝިމް

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފަރުހާދު އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

B

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފަޞީހް އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

B

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު

ހއ.ދިއްދޫ  /ނޫރާނީވިލާ

B

10:00

ޢައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަން ނަގާލުމާއި ،ޢައިރު
ޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޢަބްދުﷲ ނާފިޛު

ހދ .ވައިކަރަދޫ  /ޕެރިމްރޯޒް

H

10:00

ހ.ލައިޓްނައިޓް  /މާލެ

D

10:00

G

10:00
10:00

6

1099/Cr-C/2016

08.11.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްބާޠިން މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

7

146/Cr-C/2017

11.01.2017

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖާދުﷲ ޢަލީ

8

1407/Cr-C/2016

29.12.2016

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު
08-3-60
ޏ.ފުވައްމުލައް  /އަޒްމާ

K

10:00

F

10:00

ތޫނުއެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް
ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގައި

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްރަހުމާން

ރ .ކަނދޮޅުދޫ  /ފިރޯޒްގެ

E

10:00

ބައިވެރިވުން
9

1406/Cr-C/2016

29.12.2016

އެގިހުރެ މަރެއް ފޮރުވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްރަހުމާން

ރ .ކަނދޮޅުދޫ  /ފިރޯޒްގެ

E

10:00

10

1028/Cr-C/2011

02.08.2011

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނަޡީފް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ޒާވިޔާ

H

10:30

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ވ.ފަޒީލާމަންޒިލް /މާލެ

H

10:30

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރިފްޝާން

ގދ.ގައްދޫ /ބޮކަރުމާގެ

H

10:30

11

213/Cr-C/2017

23.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ލިޘާމް ނަޝީދު

ކ.މާލެ  /މ.ރަންބޮލި

G

10:30

12

1341/Cr-C/2016

08.12.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

K

10:30

13

148/Cr-C/2017

11.01.2017

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޣައްސާނު ޝާކިރު

ބ.އޭދަފުށި  /ފަސްމީރު

F

10:30

14

200/Cr-C/2017

23.01.2017

ގައިގައި އަތްލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޢީމް

ރ.މާކުރަތަ  /އެންދެރިމާގެ

D

11:00

15

201/Cr-C/2017

23.01.2017

ގައިގައި އަތްލުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޢީމް

ރ.މާކުރަތަ  /އެންދެރިމާގެ

D

11:00

16

1330/Cr-C/2016

08.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝަޙްބާން

ލ.މާބައިދޫ  /ޝަމްނަމްހައުސް

G

11:00

17

1215/Cr-C/2016

29.11.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު

B

11:00

ށ
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަ ް
ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން
ވައްކަންކުރުން

ލ.ގަން ،މުކުރިމަގު /
އިރުދޭމާގެ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /
އަބަދަށްހީޔާގެ

18

1289/Cr-C/2016

08.12.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނާއިމް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ލޮންސި

K

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަމީލް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /މަރިޔާޒުގެ

K

11:00

19

166/Cr-C/2017

16.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރަޝީދު

ސ.ފޭދޫ  /މައިނާއާގެ

F

11:00

20

670/Cr-C/2016

10.07.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަދީބް

ހ .ސާމަރާ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިޝްފާހް ޢަލީ

މ .ލޭންޑްއޮފްގާރޑަން

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ

މއ .ކުރިކީލަގެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސެއިން

ގ .އޮއިވާލި

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަތީފް

މ .ސެސްނާ

E

11:00

21

1225/Cr-C/2016

01.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ތ.ރިމަރަފުށި  /ފެހިގެ

B

11:30

22

921/Cr-C/2016

12.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ނަވްފަލް އިބްރާހީމް

މާލެ  /މއ.ތިލިންފަރު

K

11:30

23

1042/Cr-C/2013

26.08.2013

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަހުބަރާލީ އަބޫބައިދާ

ބަނގްލަދޭޝް

H

13:00

24

190/Cr-C/2017

16.01.2017

ޙިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހޮސައިން މުޙައްމަދު ރަސަލް

ބަންގްލަދޭޝް

D

13:00

25

1183/Cr-C/2016

20.11.2016

އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަޢޫޒު މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /އަތަމާވިލާ

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުބާރިކު މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /އައްޒާ

G

13:00

26

220/Cr-C/2016

13.03.2016

އަނިޔާއެއް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިޔާމް

ގދ.ތިނަދޫ  /އެވަރލައިޓް

B

13:00

މއޗށ ހުއްދަނޫން
ހއދނނ
ޗ ް
މދލއގ މައް ަ
ީހއގ މުދަލެއްގެ
ްމހެއްގެ
ނމ
އހނ
އެހެ
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު -53

27

561/Cr-C/2016

22.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ފަޒީން

28

25/Cr-C/2016

05.12.2017

މުދަލަށްގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ހުޝާމް

ކ .ގުރައިދޫ  /ގުލްހަޒާރުގެ

29

874/Cr-C/2016

22.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙާޛިމް

ކ.މާލެ  /މއ.ހެރޯން

G

30

937/Cr-C/2016

12.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަފާހް

ހ .ކަނޑުފިނިގެ

E

13:30

31

309/Cr-C/2016

18.04.2016

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ.އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

K

14:00

32

395/Cr-C/2017

19.03.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝަހީމް

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

H

14:00

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

H

14:00

33

1132/Cr-C/2013

15.09.2013

މާރާމާރީހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހަމީދު

މ.ސީކުއީން  /މާލެ

D

14:00

34

390/Cr-C/2017

19.03.2017

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަފްޒަން

ކ.މާލެ  /މ.ސުތުލިމާގެ

G

14:00

35

625/Cr-C/2016

16.06.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާހިލް އާދަމް

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 3-1-1

B

14:00

36

803/Cr-C/2015

15.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޒީމް

ފ.ބިލެއްދޫ  /ފިނިފެންމާގެ

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙަސަން

ށ.ފުނަދޫ  /އަލިތަރި

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިޘާމް

މާލެ  /ހ.އައި.އެން.ހައުސް

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފަޠާން ޢުޘްމާން

މާލެ  /ގ.މާލެހިޔާ

F

14:00

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނުއެއްޗެއް
ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ޖަދުވަލް  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން
ޖަދުވަލު  02ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

01-03

K

13:00

E

13:00

13:30

37

1259/Cr-C/2016

12.10.2016

ކެނަބިސްޓްރެފިކް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނާޞިރު

ބަނޤްލަދޭޝް

E

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އެމްޑީސައިފުލް އިސްލާމް

ބަނޤްލަދޭޝް

E

14:00

38

585/Cr-C/2016

30.05.2016

ޙިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފައްވާޒް

ސ.ހުޅުދޫ  /އައްސޭރި

D

14:30

39

217/Cr-C/2017

23.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަޢުރޫފް

ނ.ލަންދޫ  /ފާގަތި

G

14:30

