c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 30/03/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

120/Cr-C/2016

08.02.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

2

1471/Cr-C/2013

05.12.2013

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޢަލީ މަނުކު

ރ.މަޑުއްވަރީ  /ރަތްފުސްގެ

3

797/Cr-C/2016

18.08.2016

ޑައިމޯފިނުން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ހުސައިން ފަޔާޟް އަބްދުއްރައްޒާޤް

މާލެ  /މ.ލޮނުމިދިލިގެ

G

4

424/Cr-C/2017

28.03.2017

ރިޝްވަތު ހޯދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސުމައިރު ޗަރުވިލް ހައުސް

އިންޑިޔާ

G

10:00

5

349/Cr-C/2017

01.03.2017

އޮރިޔާންކާޑް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަރޫން މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ސްވީޓްޕީ

B

10:00

6

352/Cr-C/2017

01.03.2017

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއްހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަރޫން މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ސްވީޓްޕީ

B

10:00

7

351/Cr-C/2017

01.03.2017

ބްލެކްމެއިލްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަރޫން މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ސްވީޓްޕީ

B

10:00

8

564/Cr-C/2016

22.05.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް

ގދ.މަޑަވެލި /ގިސްމަތު

K

10:00

9

1062/Cr-C/2016

30.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝިނާން އިބްރާހީމް

ގދ.ވާދޫ /އެންދެރިމާގެ

E

10:00

ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މ.ޔުނިކް  /މާލެ

H

10:00

މ.ޔުނިކް  /މާލެ

H

10:00

D

10:00
10:00

"

"

"

"

10

311/Cr-C/2016

18.04.2016

11

1219/Cr-C/2016

01.12.2016

ވައްކަންކުރުން

12

884/Cr-C/2016

26.09.2016

މަޤްބޫލް ސަބަބެއްނެތި ތޫނު އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

13

219/Cr-C/2017

23.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މޫސާ

14

22/Cr-C/2017

05.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މުޒުލިފް

ބ.ދަރަވަންދޫ /ވިލަރެސް

15

1230/Cr-C/2016

01.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މުޒުލިފް

ބ.ދަރަވަންދޫ /ވިލަރެސް

E

16

736/Cr-C/2016

09.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނާފިޒް

ކ .ހިންމަފުށި  /ލަކީލާސްޓް

H

11:00

17

643/Cr-C/2013

02.06.2013

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޟާ

މ.ސްނޯ  /މާލެ

D

11:00

18

1222/Cr-C/2011

20.10.2011

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޟާ

މ.ސްނޯ  /މާލެ

D

11:00

19

29/Cr-C/2017

05.02.2017

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރާއިފު ޔޫސުފް

މާލެ  /މ.އަލިހަވާ

G

11:00

20

02/Cr-C/2017

05.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަހުމަދު ޝާކިރު

މާލެ  /މ.ވޭރާ

B

11:00

21

80/Cr-C/2017

10.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަމްދޫޙް އިބްރާހީމް

ނ.މާފަރު  /މަހިފެއަރ

K

11:00

22

373/Cr-C/2015

21.05.2015

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނާޝިދު

ގއ.ދެއްވަދޫ /މާޖެހިގެ

F

11:00

23

620/Cr-C/2016

16.09.2016

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝަމްޢާން

ސ.ހިތަދޫ /ޗާނދުމާގެ

E

11:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި
ބާރުހިންގުން

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގަން އުޅުން
ވައްކަންކުރުން
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރު ް
ނ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް
ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަޙްމަދު

ލ.ގަން /ސަޢީދާމަންޒިލް

E

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝާހިދު

އއ.ތޮއްޑޫ  /ފިނިފެންމާގެ

D

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ލ.ފޮނަދޫ  /މާލަމު

G

10:30

މުޙައްމަދު މައިސަމް މުޞްތަފާ

ގ.ރެއިންބޯ )މ.ނަސްފަރު(

B

10:30

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1718

K

10:30

E

10:30
10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަޛާން ޢަލީ

ސ.މަރަދޫ /ގަދަކޯޅިގެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނިފާޛު ޢަލީ

ސ.މަރަދޫ /އޮނުފީނުގެ

E

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ސ.ހިތަދޫ /ހަނދުވަރު

E

11:00

24

33/Cr-C/2017

05.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

މާލެ  /ވ.ސިވިލްގޯ

G

11:30

25

318/Cr-C/2017

22.02.2017

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ނިޝާނާ އިބްރާހީމް

ސ.ހިތަދޫ  /މެރޫނާގެ

B

11:30

26

428/Cr-C/2013

04.04.2013

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މޫސާ

ގ.ގްރީންބީންސް  /މާލެ

D

13:00

27

510/Cr-C/2016

12.05.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަދީމް

ބަންގުލަދޭޝް

G

13:00

28

870/Cr-C/2014

22.12.2014

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މުޝްތާޒް

ސ.ފޭދޫ  /ސިމާނީ

B

13:00

29

709/Cr-C/2015

24.11.2015

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއްހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢިލް ރަޢޫފު

މ.ދިއްގަރު  /ބަށިމާގެ

F

13:00

30

1335/Cr-C/2016

08.12.2016

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒުވާން ޢަބްދުﷲ

ޏ .ފުވައްމުލައް  /ހުމަށި

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢާމިރު

ގއ .މާމެންދޫ  /އާރާދަނާ

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް

ބ .އެދަފުށީ  /އިރުމަތީގެ

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސެއިން ޢަބްދުލް ޙަކީމް

ގއ .ގައްދޫ  /ފެތިރޯނުގެ

E

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސެއިން ޢަބްދުﷲ

ގދ .ތިނަދޫ  /މާދޫނި

E

13:00

31

292/Cr-C/2016

14.04.2016

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަޒްހީން

ސ.ހިތަދޫ  /ހިތިގަސްދޮށުގެ

K

13:00

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި
ބާރުހިންގުން

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމާއި ،ޑައިމޯފިން

32

806/Cr-C/2015

15.12.2015

"

"

"

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

33

286/Cr-C/2016

17.04.2016

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަންނަންއުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒަކަރިއްޔާ އަނީސް

34

704/Cr-C/2015

24.11.2015

ކެނެބިސް ޓުރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު މަލްދާން ޢަލީ

މާލެ  /ގ.ސީވޭވް

35

648/Cr-C/2016

21.06.2016

ކެނަބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިބްރާހީމް

ނ.ވެލިދޫ  /ފޮނގަމާގެ

E

36

335/Cr-C/2017

27.02.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރަސްލާން ޢަދީލް ޖަލީލު

ގ .ފެހިވާގެ  /މާލެ

H

14:00

37

745/Cr-C/2013

19.06.2013

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ޢިމްރާން

ލ.ދަނބިދޫ  /ނަންރީތިގެ

D

14:00

38

195/Cr-C/2015

26.03.2015

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއްހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސަލީމް

މ.މުލި  /ބްލޫވެއިޓް

G

14:00

39

159/Cr-C/2016

28.02.2016

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކައް ހަމަލާދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲދީދީ

B

14:00

40

1084/Cr-C/2016

30.10.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ރަޝާދު

ލ.ގަން /ކަރަންކާގެ

E

14:00

41

126/Cr-C/2015

15.02.2015

ޓެރަރިޜަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނިމްޝާދު

ގދ.ތިނަދޫ  /ސްވީޓްޑްރީމް

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޖައުފަރު

ހުޅުމާލެ 10118

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ރިފާޢު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 6566

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިޙްސާން ރަޝީދު

ގދ.ވާދޫ  /އާބަހާރުގެ

K

14:00

ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރުޝްދީ

ސ.ހުޅުދޫ /ކުރިކީލަގެ

K

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުނާފިސް

ސ.ހުޅުދޫ /ގުލްޝަނީގެ

K

13:00

ޖަސިމް

ބަނގުލަދޭޝް

K

13:00

މާލެ  /ގ.ބިއުޓީވިލާ

G

13:30

F

13:30
13:30

ދަފްތަރު 134
)ހ.ކާނޭޝަންހިޔާ(

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން އިސާމް މުޙައްމަދު

މ.ގޯލްޑްބާރޑްލިލީ

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާރިފް ޝަރީފް

މއ.ރާޅުއެރިގެ

K

14:00

42

143/Cr-C/2016

26.02.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

ޅ .ކުރެންދޫ  /ބޮޑުގަސްދޮށުގެ

H

14:30

43

708/Cr-C/2016

07.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަފްސާނު ޢަފީފް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /ޗަބޭލީގެ

G

14:30

44

106/Cr-C/2016

01.02.2016

އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދައި ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޟްވާން ވަޙީދު

މާލެ  /މއ.ވިރާޙް

F

14:30

45

107/Cr-C/2016

01.02.2016

ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޟްވާން ވަޙީދު

މާލެ  /މއ.ވިރާޙް

F

14:30

46

539/Cr-C/2016

18.08.2015

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރިޒާމް

މމޚ ދަފްތަރު 1475

E

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މިދުހަތު

ހ .ބްލޫބާރޑުގެ

E

14:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

މާލެ /ހ.އީމާންމަންޒިލް

E

14:30

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި
އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

