c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 13/04/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

1

505/Cr-C/2016

11.05.2016

2

1108/Cr-C/2012

10.12.2012

3

1041/Cr-C/2011

24.07.2011

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

މަނާކުވެރިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ

ޙާޟިރުކުރެވޭ
ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސ .ހިތަދޫ /

ސެކްޝަން

ގަޑި

H

10:00

D

10:00
10:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙުސައިން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހާޝިމް

މއ.ޕިޖަންއޯކިޑް  /މާލެ

ދަޢުވާލިބޭ

އަބްދުﷲ ވަޙީދު

ހއ.ދިއްދޫ  /އޯޓަމްވާދީ

B

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސޢީދު
އުބައިދުﷲ ަ

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

4

1232/Cr-C/2016

01.12.2016

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޔާމީން މުޙައްމަދު

މާލެ  /ގ.ގްރީންބީންސް

G

10:00

5

864/Cr-C/2016

22.09.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސުޢޫދު އިބްރާހިމް

ގއ .ދިޔަދޫ  /ވައިޖެހޭގެ

E

10:00

6

477/Cr-C/2017

12.04.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1714

E

10:00

7

644/Cr-C/2014

28.08.2014

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަފީޤު

ދަފްތަރު 1259

K

10:00

ބޭނުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ޚިޔާނާތްތެރިވުން
ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަން ނަގާލުމާއި ،ޣައިރު
ޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުއައްޒަފެއްފެ މަސައްކަތަށް
ޤަސްދުގައ ހުރަސްއެޅު ް
ނ
ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ހުދުމާވަހަރުގެއާގެ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޙަންނާނު އާދަމް

ތ.ކިނބިދޫ /ކިނބިގަސްދޮށުގެ

K

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު

ވ.ފެލިދޫ /ރަށުތިލަ

K

10:00

8

317/Cr-C/2017

22.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ޅ.ހިންނަވަރު  /ކަށިމާގެ

G

10:30

9

302/Cr-C/2017

20.02.2017

ކެނަބިސް ޕެޑްލްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުސަން ޝަމީމް

ގދ .ތިނަދޫ  /އާފަތިސް

E

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު

މ .ފޮނިތުޅާގެ

E

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މ .ފޮނިތުޅާގެ

E

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު

ޏ .ފުވައްމުލަށް  /ދިލްއާރާމުގެ

E

10:30

10

1392/Cr-C/2016

12.12.2016

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހާފިޘް އަޙްމަދު

ސ.މީދޫ  /ސޮނީ

F

10:30

11

852/Cr-C/2016

14.12.2014

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ފޘް
ިޘ
ން ޝާފ
ައިނ
ޙސއ
ޙުސ

ދޫ  /ބޗްކޯނަރ
ީޗކނރ
ސ.ފދ
ސ.ފޭ

K

10:30

12

399/Cr-C/2017

21.03.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު

ށ .ކޮމަންޑޫ  /އުރަހަ

H

11:00

13

1391/Cr-C/2016

12.12.2016

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިޔާމު މުޙައްމަދު

ގއ.ގެމަނަފުށި  /ނޫރުއްސަބާޙް

D

11:00

14

42/Cr-C/2016

11.01.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަމީން މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /މަބްރޫކުގެ

B

11:00

15

296/Cr-C/2017

16.02.2017

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުޙައްމަދު

އދ.މާމިގިލީ  /ފިނިވާގެ

G

11:00

16

301/Cr-C/2017

20.02.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުސަން ޝަމީމް

ގދ .ތިނަދޫ  /އާފަތިސް

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު

މ .ފޮނިތުޅާގެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މ .ފޮނިތުޅާގެ

E

11:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ޖަދުވަލު 1ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު

ޏ .ފުވައްމުލަށް  /ދިލްއާރާމުގެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވިސާމް

މ.ތިރިންގަލި  /މާލެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަޢުފަރު މުޙައްމަދު

މ .މެދުރިޔާ

E

11:00

17

1253/Cr-C/2016

05.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

F

11:00

18

1399/Cr-C/2016

21.12.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްވާހިދު އާދަމް

ރ.އުނގޫފާރު  /ރޯޝަން

K

11:00

19

433/Cr-C/2016

02.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މިޞްބާޙް

ރ.އިންނަމާދޫ  /މެހުރާ

D

11:30

20

303/Cr-C/2017

20.02.2017

ކެނަބިހުން މުޢާމަލާތް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަޢުފަރު މުޙައްމަދު

މ .މެދުރިޔާ

E

11:30

21

478/Cr-C/2017

12.04.2017

ރިޝްވަތު ދިނުމަށް ހުށެހެޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް

މާލެ  /މ.މާފަންނުވިލާ

F

11:30

22

479/Cr-C/2017

12.04.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް

މާލެ  /މ.މާފަންނުވިލާ

F

11:30

23

480/Cr-C/2017

12.04.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް

މާލެ  /މ.މާފަންނުވިލާ

F

11:30

24

783/Cr-C/2016

16.08.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒާއިދު ޒަރީރު

ސ .މަރަދޫ  /ފެންފޯއްމާގެ

H

13:00

25

784/Cr-C/2016

16.08.2016

ބްލެކްމެއިލްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒާއިދު ޒަރީރު

ސ .މަރަދޫ  /ފެންފޯއްމާގެ

H

13:00

26

1151/Cr-C/2013

17.09.2013

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިއާން ޝަފީޤް

ހ.ހެދޭތުނޑި  /މާލެ

D

13:00

27

1145/Cr-C/2016

13.11.2016

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މަސްރާޙް

ގއ.ދާންދޫ  /މިސްކް

B

13:00

28

869/Cr-C/2016

22.09.2016

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށީ  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

13:00

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު
ފޯރުވަން އުޅުން
ވޯޓް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުފޫޒު
ފޯރުވަން އުޅުން

ރ.ކަނދޮޅުދޫ /
ޖަންބުގަސްދޮށުގެ

ވައްކަންކުރުން

29

1043/Cr-C/2016

27.10.2016

30

274/Cr-C/2017

13.02.2017

31

15/Cr-C/2016

07.01.2016

ވައްކަންކުރުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

32

539/Cr-C/2015

18.08.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޒާމް

މމޚދަފްތަރ 1475

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މިދުޙަތު

ހ .ބްލޫބާރޑުގެ

E

33

704/Cr-C/2015

24.11.2015

ކެނެބިސް ޓުރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު މަލްދާން ޢަލީ

މާލެ  /ގ.ސީވޭވް

F

13:30

34

1095/Cr C/2016
1095/Cr-C/2016

07 11 2016
07.11.2016

ިބ
ލބޭ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ލީ އަޝްވަން
އޝވނ
އަލ

ވލާ
ިލ
ިސްވ
ޮއސސ
މއ.އއިސ
މލ  /މއ އ
މާލެ

K

13:30

35

735/Cr-C/2015

03.12.2015

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒުރާރަތު މުޙައްމަދު

ގއ .ދާންދޫ  /ސަނީސައިޑް

H

14:00

36

07/Cr-C/2016

06.01.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މާހިދު

ތ.ވިލިފުށި  /އެހީވާގެ

B

14:00

37

1020/Cr-C/2016

24.10.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަމީން ފައިޞަލް

މާލެ  /ހ.ތަނޑިރަތްމާގެ

G

14:00

38

273/Cr-C/2017

13.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އިއްޒަތުލް ނިޒާޔާ ފައިރޯޒް އަޙްމަދު

ސްރީލަންކާ

F

14:00

39

404/Cr-C/2017

22.03.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

H

14:30

40

438/Cr-C/2017

02.01.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

H

14:30

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް
ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށީ  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ސާހުލް ހަމީދު ކަލަންޑަރު

އިންޑިޔާ

F

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ޖަމީލް

K

13:00

ޙުސައިން ޙަސަން

ސ.ހިތަދޫ  /މާބުޅާގެ

K

13:00

ހ .އީމާންމަންޒިލް

E

13:30

E

13:30
13:30

ސ.ހިތަދޫ /
މިސްރުގަނދަކޯޅިމާގެ

41

796/Cr-C/2015

15.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އދ.ފެންފުށި /ޒަމާނީވިލާ

F

14:30

