c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 08/01/2018ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

1

777/Cr-C/2017

07.08.2017

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫންތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ގދ.ތިނަދޫ  /ލަކީސްޓަރ

G

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަނާން އަޙްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /އަބްހަރީގެ

G

10:00

2

778/Cr-C/2017

07.08.2017

ކށް ވަނުން
އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫންތަނަ ަ

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ގދ.ތިނަދޫ  /ލަކީސްޓަރ

G

10:00

3

492/Cr-C/2017

24.04.017

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފަރަހަތު އިބްރާހީމް

ޅ.ނައިފަރު  /އޯކިޑްމާގެ

G

10:00

4

723/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުމޮން މިއާ

ބަންގްލަދޭޝް

K

10:00

5

120/Cr-C/2017

11.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާޙީމް ދީދީ

ޏ.ފުވައްމުލައް  /މާހުގެ

D

10:30

6

1107/Cr-C/2017

14.09.2017

އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަމްޢޫން ޝިހާބު

ސ.ހިތަދޫ  /ނަޝީދީގެ

G

10:30

7

1108/Cr-C/2017

14.09.2017

ކުޑަކުއްޖަކު މެދުވެރިކޮށް އޮރިޔާން ކާޑު އުފެއްދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަމްޢޫން ޝިހާބު

ސ.ހިތަދޫ  /ނަޝީދީގެ

G

10:30

8

413/Cr-C/2016

26.04.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މިދުހަތު އަބޫބަކުރު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 9634

K

10:30

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު
މެރުން

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިމާޒް

ދަފްތަރު 1475

D

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

ތަޙްސީން މުޙައްމަދު

މާލެ  /ގ.ކަސަބުގެ

G

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ރަޝްފާ

ހއ.ހޯރަފުށީ  /ރުވާމާގެ

G

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު

K

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ޝިމާމު

މާލެ  /މއ.ޑޯރެންސީވިލާ

G

11:30

މުޙައްމަދު ހުމާމް

ހދ.ނޭކުރަންދޫ  /ޖަންބުމާގެ

K

11:30

ށ.ކަނޑިތީމް  /ފަޒާ

D

13:00

G

13:00
13:00

9

435/Cr-C/2017

02.04.2017

10

635/Cr-C/2017

24.07.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން.

11

636/Cr-C/2017

24.07.2017

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން.

12

875/Cr-C/2016

25.09.2016

13

1013/Cr-C/2017

28.08.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

14

1154/Cr-C/2017

04.10.2017

ގައިގާ އަތްލުން

ދޢުވާލިބޭ
ަ

15

493/Cr-C/2017

23.04.2017

ގައިގައި އަތްލުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނާޝިދު

16

1048/Cr-C/2017

05.09.2017

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ނަސާޔާ

ރ.އަލިފުށި  /މަރީނާގެ

17

690/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފައިސަލް

މާލެ  /ހ.ހުދުހުދާމަންޒިލް

K

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ކިއަމް އުއްދީން

ބަންގްލަދޭޝް

K

13:00

18

1119/Cr-C/2017

24.09.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަސީމް

މާލެ  /ގްރީންޕީކް

G

13:30

19

541/Cr-C/2017

11.05.2017

ހއްޓުން
ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެ ެ

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާރިޙް ޙަސަން

ސ.ހިތަދޫ  /ކަށިފަށުވިގެ

K

13:30

20

85/Cr-C/2017

10.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސިނާނު

މާލެ /ގ.މާފަރިވާގެ

B

13:30

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިވާޛު

މާލެ /ގ.ހާފްސީ

B

13:30

ޓްރެފިކްކުރުން

މަޤްބޫލް ސަބަބެއް ނެތި އާއްމުތަނެއްގައި
ތޫނުއެއްޗެއް ގެންގުޅުން

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /
އަބަދަށްހިޔާގެ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް

މ.ނަލަހިޔާމަންޒިލް  /މާލެ

D

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިޔާޝް

މާލެ  /ގ.މެޑޯ

G

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

އާލިމް ޙަސަން

ގއ.ގެމަނަފުށީ  /އަސުރުމާގެ

G

14:00

މުޙައްމަދު ސިމާޙު ރަޝީދު

މާލެ  /ގ.ވަޑިނޮޅުގެ

G

14:00

ޑ  /ސަމަން
ގދ.ފަރެސްމާތޮ ާ

G

14:00

D

14:30
14:30

21

1026/Cr-C/2017

30.08.2017

22

873/Cr-C/2016

22.09.2016

"

"

"

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަދޫޙު ސާމިޢު

23

329/Cr-C/2017

26.02.2017

ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޟުވާން ސައީދު

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /ގަސްކޯނި

24

1043/Cr-C/2016

27.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށި  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

25

869/Cr-C/2016

22.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށި  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

14:30

26

1283/Cr-C/2017

21.11.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށި  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

14:30

27

1284/Cr-C/2017

21.11.2017

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށި  /ރަތްބަގީޗާގެ

G

14:30

28

509/Cr-C/2017

25.04.2017

އަނިޔާއެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޔާމީން ޢަލީ

މާލެ  /ވ.ދިރޭކުރި

K

14:30

29

711/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް ރަޝީދު

މާލެ  /ހ.އަންނާރުމާގެ

G

15:00

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިހާން އިސްމާޢީލް

މާލެ  /މ.އިރާސްމިކުގެ

G

15:00

މަސައްކަތަށްގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން
ހނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ާ
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮސްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު
ހިންގުން

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު
މެރުން
"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ދިފްރާން

ގދ.ގައްދޫ  /ސިންދުބާދުގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިފާޒު

މާލެ  /މ.ކުދެހިގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

މާލެ  /މ.ޠާއިފް

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒިޔާދު

މ.ކޮޅުފުށި  /އީސްޓް

G

15:00

