c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 24/10/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

658/Cr-C/2016

21.06.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

788/Cr-C/2017

08.08.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަޢުމޫން ޢަބްދުﷲ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މދު މިންތާޒް
އަޙް ަ

ސ.ފޭދޫ  /ހިޔާލާގެ

3

975/Cr-C/2017

22.08.2017

ރިޝްވަތު ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފާރިސް މަޢުމޫނު

މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ

K

4

704/Cr-C/2016

07.08.2016

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ

މ.ބިންއުނިމާގެ  /މާލެ

D

10:30

5

72/Cr-C/2016

21.01.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ދ ޢަލީ
ޢަބްދުލްމަޖީ ު

މ.ބިންއުނިމާގެ  /މާލެ

D

10:30

6

811/Cr-C/2017

13.08.2017

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢުމަރު

މާލެ  /މ.ރޫބީ

G

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް ސަޢީ ާ
ދ

ސ.ފޭދޫ  /ފަށުއި

G

10:30

7

970/Cr-C/2016

16.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސާމީން ޢަލީ

ތ.ތިމަރަފުށި  /އައްސިދަ

D

11:00

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކޮށް
އެޗެކްގައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޙައްމާދު މުޙައްމަދު

ރ.މީދޫ  /ކަރތަންކާގެ

D

10:00

ސ.ހިތަދޫ  /ނަސީމީގެ

G

10:00

G

10:00
10:00

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
8

1104/Cr-C/2017

14.09.2017

އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ފަޔާޟް

ޅ.ހިންނަވަރު  /ބޮޑުހިޔާގެ

G

11:00

ބައިވެރިވުން
"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަލްޠާފް ޙަބީބް

ސ.ފޭދޫ  /ޔެނިސީ

G

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފޘް
ޙަސަން މަޙް ޫ

ސ.ފޭދޫ  /ވެސްޓަންވިލާ

G

11:00

9

1105/Cr-C/2017

14.09.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޒިހާން

ނ.ލަންދޫ  /ބަގީޗާގެ

G

11:00

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ދދީ
މިމްދަޙް މޫސާ ީ

ސ.ހިތަދޫ  /ރަފާހިޔާ

G

11:00

10

494/Cr-C/2017

23.04.2017

ަދޢު ާވ ިލބޭ

އިބް ާރހ ްީމ ުމޙައް ަމ ުދ

ލޫނ
ހދ.ކު ޅު ުދއް ުފށިާ /

E

11:00

11

970/Cr-C/2017

22.08.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަފްރާޙް

ވ .ފައިވްފްލާވަރ

F

11:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޢައްޒާމް

ހ .ދޮންއަންނާރުގެ

F

11:30

12

461/Cr-C/2017

12.04.2017

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

ނޡިމް
މުޙައްމަދު ނާޒިޝް ާ

ސ.ހިތަދޫ  /ގުލްބަކާގެ

K

11:30

13

1082/Cr-C/2017

42990

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވަޙީދު

ސ.ހިތަދޫ  /ރޯޒްވުޑް

F

13:00

14

154/Cr-C/2017

16.01.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް އިރާޝާ

ގ.ކޯޒީ  /މާލެ

D

13:00

15

822/Cr-C/2016

04.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މާދިޙު މުޙައްމަދު

ލ.ގަން  /ސްނޯރޯސް

G

13:00

16

823/Cr-C/2016

04.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ރަޝްވާން

ދަފްތަރު 1841

G

13:00

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން
"
ދިވހި
ތުވ އެ އް ޗެ އް
ަޖ ުދ ަވ ުލ ަ 1ގއ ާިވ ަމ ް
ެ
ސ ާ
ކުރ ްނ
ާރއް ޖ ަެއ ްށ އެ ތެ ެރ ު

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި
ބައިވެރިވުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޖާޒިމް ޖަޢުފަރު

ކ.ގާފަރު  /ގުލްދަސްތާގެ

G

13:00

17

836/Cr-C/2016

18.09.2016

މަކަރާހީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަޒްމީން

ބ.ތުޅާދޫ  /ހޭޒުލީން

K

13:00

18

1084/Cr-C/2017

42990

މކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން
ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަސީމް

މާލެ  /މ.ގްރީންޕީކް

F

13:30

19

1143/Cr-C/2016

13.11.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނައްޞާރު

ތ.ވިލުފުށި  /ސަބްދެލިމާގެ

K

13:30

20

1096/Cr-C/2017

14/09/217

ދަޢުވާލިބޭ

ރޮކީ އަޙްމަދު

ބަނގްލަދޭޝް

F

14:00

21

632/Cr-C/2017

19.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

D

14:00

22

1078/Cr-C/2016

30.10.2016

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރޔާޟް އަބްދުލްމަޖީދު
ި

ތ.ގާދިއްފުށި  /ފީރޯޒުގެ

G

14:00

23

1079/Cr-C/2016

30.10.2016

ކުޑަކުއްޖަކު މެދުވެރިކޮށް އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޔާޟް އަބްދުލްމަޖީދު

ތ.ގާދިއްފުށި  /ފީރޯޒުގެ

G

14:00

24

1080/Cr-C/2016

30.10.2016

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޖދު
ރިޔާޟް އަބްދުލްމަ ީ

ތ.ގާދިއްފުށި  /ފީރޯޒުގެ

G

14:00

25

68/Cr-C/2016

21.01.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ބަދަލުލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޒުމީން

ހއ.ކެލާ  /އަޅިވިލާގެ

K

14:00

26

1103/Cr-C/2017

42992

ރން
ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކު ު

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިޝާޙް

ބ .ދޮންފަން  /ނިޝާން

F

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޙަލީމް

ބ .ދޮންފަން  /ފަޒާ

F

14:30

27

688/Cr-C/2017

31.07.2017

ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މާހިދު ފައުޒީ

މާލެ  /ވ.ފާރމްސް

K

14:30

28

854/Cr-C/2017

15.08.2017

ދނުން
އިންޒާރު ި

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު

ސ.މަރަދޫ  /ހިރުދުގަސްދޮށުގެ

K

15:00

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ
މަސައްކަތަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން
ސ ޓްރެފިކް ކުރުން
ބ ް
ކެނަ ި
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން

ލ.ގަން ،މަތިމަރަދޫ /
ހެޕީނައިޓް

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

29

214/Cr-C/2017

12.10.2016

30

1314/Cr-C/2016

08.12.2016

"

"

"

"

31

1313/Cr-C/2016

08.12.2016

ލޫމތު ދ ުިނ ްނ
ަރ ް
ސ ީމ އ ާިދ ާރ ައ ަކ ްށ ޮދގު ަމޢު ާ

ަދޢު ާވ ިލ ޭބ

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ސ ަނއ ްިމ އިބް ާރހ ްީމ
ޙުސއ ްިނ ު
ަ

32

1315/Cr-C/2016

08.12.2016

މީހު ްނ ޓް ެރފިކް ކު ުރ ުމ ަގއި ަބއ ެިވރ ުިވ ްނ

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ުމޙައް ަމ ުދ ުމޢައް ަމ ުރ

ގދ.ތ ަިނދޫ  /ޓ ެިވ ާގ ަލއިޓް

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ސ ަނއ ްިމ އިބް ާރހ ްީމ
ޙުސއ ްިނ ު
ަ

ާމ ެލ /ހ.ނ ްީސ

ސއް ަޙ ޫނ ްނ
ަވ ިކ ައ ް
ސ ެލއް ޮއތް އެ އް ޗެ އް ަކ ުމ ަގއި ަ
ޮގތެ އް ަގއި ެދއް ކު ަމ ްށ ަޓ ަކއި ލ ުިޔ ެމއް އު ެފއް ުދ ްނ

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު

ސ.މަރަދޫ  /ހިރުދުގަސްދޮށުގެ

K

15:00

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ުމޙައް ަމ ުދ ުމޢައް ަމ ުރ
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