c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 20/11/2016ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

37/Cr-C/2016

11.01.2016

ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

1002/Cr-C/2012

25.11.2012

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޚްތަރު ޚަލީލު

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް އަޝްފާ

ސ.ހިތަދޫ  /ސްޕަންޖްގެ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިޔާއު ސިރާޖް

ގ.ގާރނެޓް  /މާލެ

D

3

1664/Cr-C/2010

15.09.2013

ޢައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން ބާރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އީސާ

ނ.މާޅެންދޫ  /ބާރްޑްލައިން

D

11:00

4

1083/Cr-C/2016

30.10.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަސްވާނު

ވ.ކެޔޮދޫ  /ނަސީމީވިލާ

D

13:00

5

1120/Cr-C/2016

09.11.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަރުޝަދު ޙާލިދު

ގދ.ހޯޑެއްދޫ  /އަލޯރާ

D

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް

ގއ.ނިލަންދޫ  /ނޫރާނީގެ

D

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޔުގީތު އިބްރާހީމް

ގއ.ވިލިނގިލި  /އަލިތަރި

D

"

6

1121/Cr-C/2016

09.11.2016

ވައްކަންކުރަން އުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަރުޝަދު ޙާލިދު

ގދ.ހޯޑެއްދޫ  /އަލޯރާ

D

13:30

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި މުދަލަށް ގެއްލުން
ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ނޫރު މޫސާ

ބ.ތުޅާދޫ  /ރަންބުސްތާނުގެ

D

10:00

ހ.ރަންނަރުގެ  /މާލެ

D

10:30

D

"
"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް

ގއ.ނިލަންދޫ  /ނޫރާނީގެ

D

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޔުގީތު އިބްރާހީމް

ގއ.ވިލިނގިލި  /އަލިތަރި

D

"

7

1122/Cr-C/2016

09.11.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަރުޝަދު ޙާލިދު

ގދ.ހޯޑެއްދޫ  /އަލޯރާ

D

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް

ގއ.ނިލަންދޫ  /ނޫރާނީގެ

D

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޔުގީތު އިބްރާހީމް

ގއ.ވިލިނގިލި  /އަލިތަރި

D

"

8

802/Cr-C/2015

15.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު

ސ.ހުޅުދޫ  /ގާޑާން

D

14:00

9

868/Cr-C/2016

22.09.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އާލިމް

ލ.ގަން  /އެލެސްކާ

D

15:00

10

215/Cr-C/2016

24.10.2010

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަލީފް ޢަލީ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ  /ދިލްސާދުގެ

D

15:30

11

493/Cr-C/2016

09.05.2016

ވައްކަންކުރުން
ވއކނކރނ

ލބޭ
ިބ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ހމް
ީމ
ިބރާހ
ފް އބްރ
ޞިފ
ޢާޞ

ދޫ  /އަތަމާގެ
އތމގ
ވދ
ގދ .ވާ

H

10:00

12

425/Cr-C/2016

26.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ފައިޞަލް މުޙައްމަދު

މ .ޓީރޯސް  /މާލެ

H

13:00

13

588/Cr-C/2016

30.05.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މާނިޙް

ރ .އިނގުރައިދޫ  /ނީރަންގެ

H

14:00

14

19/Cr-C/2016

07.01.2016

ދޮގުހެކިދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޢަލީ

H

15:00

15

463/Cr-C/2016

03.05.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނާޞިޙް

ސ .ހިތަދޫ  /ޒެޓައިރު

H

16:00

16

787/Cr-C/2016

18.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ހދ.ނޮޅިވަރަމް /ރޭވަ

E

10:00

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް
ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މާއަޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ޏ .ފުވައްމުލައް /
މުބާހުމަންޒިލް

17

555/Cr-C/2016

22.05.2016

ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޞީރު

މާލެ /މ .ރުތު

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަދުހަމް އިބްރާހީމް

ޅ.ހިންނަވަރު /ޖަސްތުކަފާގެ

E

"

18

721/Cr-C/2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު

ހއ .ދިއްދޫ /ނޫރާނީވިލާ

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުހައްމަދު ޝިހާމް

މާލެ /ގ.އަސްދޫ

E

"

19

518/Cr-C/2016

16.05.2016

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޤްސާމް މުޙައްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް /މަތަން

E

14:00

20

986/Cr-C/2016

19.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާހް

ގއ.ކޮލަމާފުށި /އޮމާގެ

E

15:00

21

867/Cr-C/2016

22.09.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިކުލީލް

މާލެ /ހ.ބްރެޑްލީ

E

16:00

22

128/Cr-C/2016

17.02.2016

23

129/Cr-C/2016

17.02.2016

24

130/Cr-C/2016

17.02.2016

25

690/Cr-C/2014

10.09.2014

 08.08.2016ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

އިންސާނާގެ ފުރާނައިގެ އަގަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް
ނެތްކަމަށް ދައްކުވައިދޭ ޙާލަތެއްގައި މީހަކު

ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިހާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ބ.ތުޅާދޫ  /ހުދުއަސުރުމާގެ

G

10:00

މަރުވެދިއުމުގެ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއް ކުރުން.
ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިހާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ބ.ތުޅާދޫ  /ހުދުއަސުރުމާގެ

G

10:00

މީހަކު މަރުވެދިއުމުގެ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއް ކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ފާރިހާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ބ.ތުޅާދޫ  /ހުދުއަސުރުމާގެ

G

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޖާފަރު ސުލްޠާން

ބަންގުލަދޭޝް

G

11:00

26

502/Cr-C/2016

11.05.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޛުލިފު ޖަޢުފަރު

ސ.ހުޅުދޫ  /ނާދީ

G

11:30

27

501/Cr-C/2014

09.07.2016

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

ޅ.ކުރެންދޫ  /ބޮޑުގަސްދޮށުގެ

G

13:00

28

788/Cr-C/2016

17.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ  /ދަބުސުތުލިގެ

G

14:00

ނ ބެލެހެއްޓުމަށް އޮތް ވާޖިބާއި ،ދަރިންނަށް
ދަރި ް
އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލުން.
އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން.

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ލަމްޙާ

މާލެ  /ގ.ފްރެސްލައިޓް

G

"

"

"

"

"

ބަދަލުލިބޭ

ޙަސަން ރަފްޙާން

ބ.ގޮއިދޫ  /ބްލޫރޯސް

G

"

29

346/Cr-C/2016

19.04.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝުޖާޢު

ސ.ހިތަދޫ  /ޢަލީބޮޚާރީގެ

G

14:30

30

822/Cr-C/2016

04.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މާދިޙު މުޙައްމަދު

ލ.ގަން  /ސްނޯރޯސް

G

15:00

31

202/Cr-C/2015

29.03.2015

ފޭރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ  /ދަނބުސުތުލިގެ

G

16:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ވާފިރު

ސ.ފޭދޫ  /މިރުސްމާގެ

G

"

32

875/Cr-C/2016

25.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ /އަބަދަށްހިޔާގެ

K

10:00

33

963/Cr-C/2016

16.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކ.ގުރައިދޫ /އަލްބޭނިޔާ

K

10:30

34

964/Cr-C/2016

16.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކ.ގުރައިދޫ /އަލްބޭނިޔާ

K

10:30

35

309/Cr-C/2016

18.04.2016

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ރ.އިނގުރައިދޫ  /ބޮޑުކާށިގެ

K

11:00

36

490/Cr-C/2016

09.05.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝާނީޒް

ސ.ފޭދޫ  /ޝާޒިލާމަންޒިލް

K

11:30

37

197/Cr-C/2016

06.03.2016

ދޮގުހެކިދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ މަޙްޒޫން

ސ.ހުޅުދޫ /ސީސަންމާގެ

K

13:00

38

182/Cr-C/2016

02.03.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ މަޙްޒޫން

ސ.ހުޅުދޫ /ސީސަންމާގެ

K

13:00

39

1011/Cr-C/2013

21.08.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުސްތަފާ އާދަމް

ކ.މާލެ  /ގ.ލައިޓްނިންގވިލާ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަލީ ރިއުސާން

ނ.މާފަރު  /ވައިމަތީގެ

K

"

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނުއެއްޗެއް
ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން.

މަޤްބޫލް ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމުތަނެއްގައި ތޫނުއެއްޗެއް
ގެންގުޅު ް
ނ

ގދ.ތިނަދޫ /

K

15:00

K

16:00
10:00

40

257/Cr-C/2016

05.04.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު ސަމާޙް ޙަމީދު

41

675/Cr-C/2014

10.09.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުލާ އާދަމް

ޅ.ހިންނަވަރު  /ލޫނާ

42

179/Cr-C/2015

22.03.2015

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޔާޙް

ސ.ހުޅުދޫ  /ކުދީނާގެ

F

43

820/Cr-C/2016

04.09.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދުމަނިކު

މާލެ  /މއ.ކްލޯވަރ

F

11:00

44

721/Cr-C/2015

01.12.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަސްރީން

ޅ.ހިންނަވަރު  /އަންބަރީގެ

F

13:00

45

579/Cr-C/2016

23.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ލަޠީފު

ލ.މާމެންދޫ  /މުރިނގު

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު ސުލައިލް މޫސާ

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ނީލްވިލަ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުނައްވަރު ޢަބްދުﷲ

ތ.ގާދިއްފުށި  /ސީނަރީގެ

F

"

46

92/Cr-C/2015

29.01.2015

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހަލީމް

މާލެ  /ހ.ލިލީފެހި

F

15:00

47

645/Cr-C/2016

21.06.2016

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހަލީމް

މާލެ  /ހ.ލިލީފެހި

F

15:00

48

715/Cr-C/2015

29.11.2015

ޑައިމޯފިން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

ސ.ހިތަދޫ  /ޝޭޑީޔާޑް

F

16:00

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ހަނގުރާމައެއްގަ
ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުން.

މިނިވަންއައްސޭރި

