c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 15/02/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ޢަބްދުﷲ ޒުބައިރު

ސ.ހިތަދޫ  /ޓިއުލިޕްމާގެ

D

11:00

ޅ.ނައިފަރު  /ވައްވަރުގެ

D

13:00

D

"

13:30

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

1373/Cr-C/2013

18.11.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

1046/Cr-C/2016

27.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޖަމީލް

"

"

"

"

ލިބޭ
ދޢވާލ
ދަޢުވ

ީރު
ޞރ
ން ނަޞ
އިނ
ޙސައ
ު

ަގޗާގެ
ީޗގ
ރތބގ
ތ
ށި  /ރަ ް
ފުށ
ހރފ
ހއ.ހޯރަ
ހއ

3

95/Cr-C/2013

27.01.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިލްހާމް އިބްރާހީމް

ލ.އިސްދޫ  /ސުދާހައުސް

D

4

451/Cr-C/2016

02.05.2016

ބަނގުރާބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މަޢުރޫފް

ހ.އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް  /މާލެ

D

14:00

5

239/Cr-C/2017

01.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ލުބާން

ސ.މަރަދޫ  /ފިޔާތޮށިގެ

D

11:00

6

240/Cr-C/2017

01.02.2017

އަނިޔާއެއްދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ލުބާން

ސ.މަރަދޫ  /ފިޔާތޮށިގެ

D

11:00

7

891/Cr-C/2017

10.01.2017

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޢަލީ

ލ .ގަން  /އަސްރަފީގެ

H

10:00

8

275/Cr-C/2017

14.02.2017

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރު ް
ނ

ދަޢުވާލިބޭ

ނަޒްމުލް ޙަސަ ް
ނ

ބަަނގްލަދޭޝް

H

10:30

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުން

ބޭނުން

"

"

"

"

9

584/Cr-C/2013

20.05.2013

"

"

"

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޢާޞިމް

10

505/Cr-C/2016

11.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ހުސައިން

ސ .ހިތަދޫ  /ހުދުމާވަހަރުގެއާގެ

11

134/Cr-C/2016

23.02.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

ހ .ނިކްޗޫން  /މާލެ

H

12

787/Cr-C/2016

17.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ހދ .ނޮޅިވަރަމްފަރު /ރޭވަ

E

10:00

13

905/Cr-C/2016

09.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިއުޝާދު

ތ.މަޑިފުށި /ބޮންތި

E

10:30

14

721/Cr-C/2016

08.08.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު

ހއ .ދިއްދޫ  /ނޫރިނީވިލާ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިހާމް

ގ.އަސްދޫ

E

"

15

1182/Cr-C/2016

16.11.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ބަދަލުލިބޭ

އާދަމް ނަޞީރު ޙަސަން

ށ.ފޭދޫ /ރީދޫމާގެ

E

13:00

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ޖިންސީޢަމަލެއް ހިންގުން

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ
ބޭނުމަށްޓަކައި އަތުގައިބެހެއްޓުން

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި
ބާރު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ގއ .ވިލިނގިލި  /ވިނަމާގެ

H

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަޝްރަފް

ކ .ގުރައިދޫ  /ވަގުތީހިޔާ

H

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނާފިޛު

ކ .ގުރައިދޫ  /ރޯޝަނީގެ

H

"

ޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫން

ކ .ގުރައިދޫ  /ގްރީންލައިފް

H

"

ކ .ގުރައިދޫ  /ގުލްހަޒާރުގެ

H

"

H

14:00

14:30

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި

16

1386/Cr-C/2016

12.12.2016

17

573/Cr-C/2016

23.05.2016

18

574/Cr-C/2016

23.05.2016

19

260/Cr-C/2016

14.04.2016

20

749/Cr-C/2016

09.08.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން.

21

322/Cr-C/2016

18.04.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން.

ދަޢުވާލިބޭ

22

237/Cr-C/2017

01.02.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާދަމް ޝިހާދު

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިފާލް

ގއ.ކޮލަމާފުށީ  /ރުއްގަޑިގެ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ޖުމާނާ

ތ.ބުރުނީ  /ޙުސައިނީއާބާދު

G

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޖަލީލް

ކ.މާލެ  /މއ.ދަނބުގަސްދޮށުގެ

G

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު އިތުމީނާ ސަޢީދު

ގދ.ގައްދޫ  /ވިނަރެސް

G

"

23

973/Cr-C/2016

16.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށްވަނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ނިކްޗޫން

G

13:30

ބާރު ހިންގުން
އެހެންމީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި
ތިމާގެ އަމިއްލަ ބާރުހިންގުން.

ޝަޙްޞު އޮޅުވާލުން.

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި
ބާރު ހިންގުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ރިޔާޟް

މާލެ /މ.ނާޒްލީމަންޒިލް

E

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާޞިމް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ޗަމަރުބުލޫ

G

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާޞިމް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ޗަމަރުބުލޫ

G

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަރުޝަދު

ތ.ގުރައިދޫ  /ނިރޮޅު

G

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މޮކްލަސް

ބަންގުލަދޭޝް

G

11:00

މަފްޠޫހް އިބްރާހީމް

ގއ.ކޮނޑޭ  /ބުލޫނިޔާގެ

G

11:30

ކ.މާލެ  /ގ.ޕޮމްޕިޔާލޮޖް

G

13:00

G

"

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ލަމްޙާ

މާލެ  /ގ.ފްރެސްލައިޓް

G

"

24

974/Cr-C/2016

16.10.2016

ވައްކަންކުރަން އުޅުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ނިކްޗޫން

G

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ލަމްޙާ

މާލެ  /ގ.ފްރެސްލައިޓް

G

"

25

1164/Cr-C/2016

14.11.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

މާލެ  /ގ.އަލްމާސް

G

14:00

24

520/Cr-C/2016

16.05.2016

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝިފާން

ހ.ހަވެހި

B

10:00

25

1076/Cr-C/2015

30.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޝާވިން

މާލެ  /މ.ދާރުލްޤަރާރު

B

11:00

26

1319/Cr-C/2016

08.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ތ.ތިމަރަފުށި  /ކަށިކެޔޮގެ

B

11:30

27

1276/Cr-C/2016

06.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް

ސ.ހިތަދޫ  /ދަބުސުތުލިގެ

B

13:00

28

215/Cr-C-2017

23.01.2017

އަނިޔާއެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްރަޝީދު މޫސާ

މާލެ  /ގ.ރަނައުރާގެއާގެ

B

13:30

29

216/Cr-C-2017

23.01.2017

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

''

''

B

13:30

30

1370/Cr-C/2016

12.12.2016

މީހަކު މަރުވެދިއުމުގެ އިހުމާލުގެ ޢަމަލެއްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ނާޞިރު

ފ.ނިލަންދޫ  /އުނިމާގެ

B

14:00

31

238/Cr-C/2017

01.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ސުޖިބު

ބަނގްލަދޭޝް

K

10:00

އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާނުދެއްކުން.

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

ޖަދުވަލު 1ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ރކުރުނ
އެތެ ެ
އތރކރން
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413/Cr-C/2016

26.04.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މިދުހަތު އަބޫބަކުރު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 9634

K

11:00
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319/Cr-C/2016

18.04.2016

ޖެހުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަދުހަމް ރަޝީދު

ގދ.ގައްދޫ  /ފައިންބީޗް

K

13:00
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945/Cr-C/2016

12.10.2016

ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޞުބުޙީ އިސްމާޢީލް މާހިރު

މާލެ  /މ.ގްލޯރީގެ

K

14:00
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420/Cr-C/2016

26.04.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ތާރިޤް ސަލީމް

ސ.ހިތަދޫ  /ޝޭޑީޔާޑު

F

10:00
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271/Cr-C/2016

14.04.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިމްރާން ޢަލީ

ނ.މާޅެންދޫ /މޫންލައިޓް

F

11:00
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567/Cr-C/2015

30.08.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އަހްމަދު އަޒްމާން

މާލެ  /މ.ވައިޖެހޭގެ

F

13:00
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79/Cr-C/2012

23.02.2012

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އިބްރާހިމް

ޅ.ހިންނަވަރު /އާރާމްގެ

F

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މާހިރު

ލ.މުންޑޫ /ފޭރުމާގެ

F

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސާއިބް އިބްރާހީމް

ކ.ގާފަރު /ނޫވިނަ

F

"
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593/Cr-C/2015

10.09.2015

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިލްޔާސް މުހައްމަދު

ހއ.ހޯރަފުށި  /ޒިކުރާ

F

14:00

40

1239/Cr-C/2016

04.12.2016

މީހަކު މަރުވެދިއުމުގެ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒާހިދު ޙަސަން

ސ.މީދޫ  /އިރުމަތީގެ

F

14:30

މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި އާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް
ގެންގުޅުން

