c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 20/02/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ސުޢޫދު އިބްރާހީމް

ގއ.ދިޔަދޫ  /ވައިޖެހޭގެ

D

10:00

ބ.މާޅޮސް  /ބިލަމަގުމާގެ

D

"

D

11:00

D

11:30

D

13:00

D

"

14:00

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

847/Cr-C/2016

18.09.2016

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ކޮންސްޓަބްލް ފާއިގު ރަޝީދު

2

1212/Cr-C/2016

28.11.2016

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

އިޒްހާނު މުޙައްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ކެތި

3

1364/Cr-C/2016

12.12.2016

އަމުރައް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ލިއުޝާން

ދަފްތަރު 2314

4

272/Cr-C/2016

14.04.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މާމުންރޯޝިދު  /ބަންގްލަދޭޝް

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިނާން މުޙައްމަދު

މ.މޫންބީމްސް  /މާލެ

5

1283/Cr-C/2016

06.12.2016

ޑައިމޯފިނުން މުއާމަލާތުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަންމަނިކު

ހއ.ބާރަށް  /ވައިޓްސޯވް

D

6

947/Cr-C/2016

12.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާނިޔާ ރަޝީދު

ސ .ހުޅުދޫ  /ކުރިކީލަގެ

H

13:00

7

784/Cr-C/2016

16.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒާއިދު ޒަރީރު

ސ .މަރަދޫ  /ފެންފޯއްމާގެ

H

14:00

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން

ބްލެކްމެއިލްކުރުން

ބޭނުން

ބަންގްލަދޭޝް )ރ.އިނގުރައިދޫ
 /ކާމިޔާބު(3

8

783/Cr-C/2016

16.08.2016

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒާއިދު ޒަރީރު

ސ .މަރަދޫ  /ފެންފޯއްމާގެ

H

14:00

9

1127/Cr-C/2016

09.11.2016

މީހަކު ލައްވާ ހަށިވިއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝަފީޤް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ /ހޮޑައިދޫގެ

E

10:00

10

918/Cr-C/2016

12.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަކީލް

ގދ.ގައްދޫ /އަދުންގެ

E

10:30

11

1105/Cr-C/2016

08.11.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޒުހުދާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ގދ.ދާންދޫ /ހެޕީސައިޑް

E

11:00

12

1188/Cr-C/2016

21.11.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒުހުދާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން

ގދ.ދާންދޫ /ހެޕީސައިޑް

E

11:00

13

298/Cr-C/2017

19.02.2017

ކުށެއް ކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރީޝަމް

މާލެ /ގ.ޖެލީފިޝް

E

11:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ ޡަހޫރު އިސްމާޢީލް

ތ.ވިލުފުށި /މީނާޒް

E

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޝިހާމް

ހދ.ނޭކުރެންދޫ /ރެސްޓްވިލާ

E

"

14

53/Cr-C/2017

10.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިފާން ޒުފްރަތު

މާލެ /ހ.ރޯޒަންޑޭލް

E

13:00

15

54/Cr-C/2017

10.01.2017

އަނިޔާއެއްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝިފާން ޒުފްރަތު

މާލެ /ހ.ރޯޒަންޑޭލް

E

13:00

16

21/Cr-C/2017

05.02.2017

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޢާދިލް

ޏ.ފުވައްމުލައް /ރޯމާ

E

13:30

17

803/Cr-C/2014

06.11.2014

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސުޖާޢު

މާލެ /ގ.ޗާންދަނީމާގެ

E

10:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި
ބާރު ހިންގުން

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ފަރާތަކަށް
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުން

18

942/Cr-C/2016

12.10.2016

ފޭރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހިލާލް

މާލެ  /މ.މައިމަގުމަތީގެ

G

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ދާއޫދު މަމްދޫޙް

މާލެ  /މ.ލިޔާއާގެ

G

10:00

19

30/Cr-C/2017

05.01.2017

ފޭރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝައިރަފު ޢަބްދުއްރަޙީމް

މާލެ  /ދަފްތަރު 5624

G

10:30

20

701/Cr-C/2016

07.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުފާޢު އަޙްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ކުއޭތު

G

11:00

21

1242/Cr-C/2016

04.12.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށްވަނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަނާން އަޙްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /މޮޑަންހައުސް

G

11:30

22

976/Cr-C/2016

16.10.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފައުޒީ

މާލެ  /ވ.މާލެހިޔާ

G

13:30

23

874/Cr-C/2016

22.09.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙާޛިމް

މާލެ  /މއ.ހެރޯން

G

14:00

24

973/Cr-C/2016

16.10.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށްވަނުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ނިކްޗޫން

G

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ލަމްޙާ

މާލެ  /ގ.ފްރެސްލައިޓް

G

14:30

25

974/Cr-C/2016

16.10.2016

ވައްކަންކުރަން އުޅުން.

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްޢަދު މުޙައްމަދު

މާލެ  /ހ.ނިކްޗޫން

G

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާމިނަތު ލަމްޙާ

މާލެ  /ގ.ފްރެސްލައިޓް

G

14:30

26

806/Cr-C/2015

15.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރުޝްދީ

ސ.ހުޅުދޫ /ކުރިކީލަގެ

K

10:00

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުއައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން.

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނުއެއްޗެއް
ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމާއި ،ޑައިމޯފިން
ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުނާފިސް

ސ.ހުޅުދޫ /ގުލްޝަނީގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަސިމް

ބަނގުލަދޭޝް

K

"

27

135/Cr-C/2016

23.02.2016

ޑައިމޯފިން ޕެޑްލްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަލީ

ރ.ކަނދޮޅުދޫ  /ކަބީލާގެ

K

11:00

28

1123/Cr-C/2016

09.11.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އާދަކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިޒްނީން މުސްތަފާ

ސ.ހުޅުދޫ  /ވާރުގެ

K

13:00

29

565/Cr-C/2016

23.05.2016

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނަދީމް މަސްޢޫދު

މ.ޓްރެންކްލިޓީ

K

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޠާރިޤް ޖަމީލް

މއ.ނާރެސް

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްމަޖީދު

ސ.މަރަދޫ /ނަރުގިސްމާގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަކްރަމް

މއ.ކަނޑޫގެ

K

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަޙްމަދު

މއ.ކަނޑޫގެ

K

"

30

197/Cr-C/2016

06.03.2016

ދޮގުހެކިދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ މަހުޒޫން

ސ.ހުޅުދޫ  /ސީސަންމާގެ

K

14:00

31

637/Cr-C/2016

19.06.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢިއްފަތު މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /ވެސްޓްސައިޑް

F

10:00

32

821/Cr-C/2012

31.10.2012

ދަޢުވާލިބޭ

ފަހުމީދާ ޝަކީބު

މާލެ  /ގ.މަސްއޮޑިގެ

F

11:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ޑައިމޯފިން މުޢާމަލާތްކުރުން

33

796/Cr-C/2015

15.12.2015

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އދ.ފެންފުށި /ޒަމާނީވިލާ

F

13:00

34

230/Cr-C/2017

30.01.2017

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އދ.ފެންފުށި /ޒަމާނީވިލާ

F

13:00

35

44/Cr-C/2017

05.01.2107

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ފަޒީން

F

14:00

36

990/Cr-C/2010

24.10.2010

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

މާލެ  /ހުޅުމާލެ ފުލެޓް -1-03
53

މަނާކުރެވިފަވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާ،
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކާ އަތުގަ ބެހެއްޓުމާ ،ބޭހުގެ ގޮތުގަ
ނ
ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުޥާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރު ް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

ސ.ހިތަދޫ  /ސޯސަންގެ

F

14:30

