c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 16/04/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް
ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

1

415/Cr-C/2016

26.04.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

2

1046/Cr-C/2016

27.10.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޖަމީލް

3

1159/Cr-C/2016

14.11.2016

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއްހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަލީދީދީ

ތ.ދިޔަމިގިލި  /ސީނުގެ

4

1354/Cr-C/2016

12.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ވާރިޝް ޝަމްސުއްދީން

ގދ.ތިނަދޫ  /ސަންލައިޓްވިލާ

G

5

1139/Cr-C/2016

13.11.2016

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ހދ.ވައިކަރަދޫ  /ކަސްތޫރިގެ

E

10:00

6

46/Cr-C/2017

05.01.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ ޢާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަނީޒު މާހިރު

ސ.ހިތަދޫ  /ލަވްލީސްޓާރ

F

10:00

7

292/Cr-C/2017

13.02.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝާމިރު ލުޠުފީ

މާލެ  /މއ.ބޮލިގެ

K

10:00

8

307/Cr-C/2017

21.02.2017

ޒިނޭކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ކ.މާލެ  /ހ.ހަވީރީގުލްޝަން

G

10:30

9

1206/Cr-C/2017

27.11.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަދުހަމް މުޙައްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ސްވީޓްކޯނަރ

F

10:30

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މާހިދު

ތ.ވިލުފުށި  /އެހީވާގެ

F

10:30

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
"

ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

އަޙްމަދު ނަޢީމް

ވ .ސެޓެލައިޓް  /މާލެ

H

10:00

ޅ.ނައިފަރު  /ވައްވވަރުގެ

D

10:00

B

10:00
10:00

10

180/Cr-C/2017

16.01.2017

ބަނގުރާ ބުއިން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒަޢީމް

ހއ.ވައިކަރަދޫ  /ނަޔާސަވޭރާ

K

10:30

11

179/Cr-C/2017

16.01.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޒަޢީމް

ހއ.ވައިކަރަދޫ  /ނަޔާސަވޭރާ

K

10:30

12

169/Cr-C/2016

01.03.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރިޔާޟް

މ .ގެޕް  /މާލެ

H

11:00

13

345/Cr-C/2016

19.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އާދަމް

ތ.ވިލުފުށި  /ރެޑިއަމްގެ

B

11:00

14

1144/Cr-C/2016

13.11.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ނަދީފް މުޙައްމަދު

ގއ.ގެމަނަފުށީ  /ރަންކޮކާގެ

G

11:00

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު

G

11:00

15

572/Cr-C/2016

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ފަލާޙް

ޅ.ނައިފަރު  /އަޅިވިލާގެ

E

11:00

16

98/Cr-C/2017

11.01.2017
0 0 7

ލން ދިނުން
ލށް ގެއް ު
ދލަ
މީހެއްގެ މުދަ

ލބޭ
ާލ
ދޢވ ި
ދޢުވ
ަ

ލ ރަޝދު
ީދ
ިލ
ޢ ް
އސްމާޢ
ި

ދވރ
ދވަރު
ދ  /ހަނ ު
ސ.ހތަ ޫ
ިތދ

F

11:00
:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ސަމްއާން

ސ.ހިތަދޫ  /ޗާނދުމާގެ

F

11:00

17

319/Cr-C/2016

18.04.2016

ޖެހުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަދުހަމް ރަޝީދު

ގދ.ގައްދޫ  /ފައިންބީޗް

K

11:00

18

467/Cr-C/2017

12.04.2017

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަފްސާން އަފީފް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /ޗަބޭލީގެ

G

11:30

19

95/Cr-C/2017

10.01.2017

ރަހުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި އަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަޒީލް

ހއ.އިހަވަންދޫ  /ސަމާމަންޒިލް

F

11:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޠާލާލް ރަޝީދު

ހއ.ހޯރަފުށި  /ގުލްޗަންޕާ

F

11:30

20

542/Cr-C/2016

16.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ނަދީފް މުޙައްމަދު

ގއ .ގެމަނަފުށި  /ރަންކޮކާގެ

H

13:00

21

1162/Cr-C/2016

14.11.2016

ދަޢުވާލިބޭ

ނަވާޒު މުޙައްމަދު

މއ.އަމީނީވިލާ  /މާލެ

D

13:00

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ގަދަކަމުން ބަދްއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން
ޤާނޫނު ތަންފީޛްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް
ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުން
"

 22.05.2016ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި
ބާރުހިންގުން
މަކަރާއިހީލަތްހެދުން

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް

22

747/Cr-C/2016

09.08.2016

23

1400/Cr-C/2016

21.12.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

24

536/Cr-C/2012

13.08.2012

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަޒްހީން

25

413/Cr-C/2016

26.04.2016

މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މިދުހަތު އަބޫބަކުރު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 9634

26

252/Cr-C/2015

15.04.2015

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މާހިން އަޙްމަދު

ސ .ފޭދޫ  /ޗާންދަނީމާގެ

H

"

''

''

''

ދަޢުވާލިބޭ

ސަނާ ރަޝާދު

މއ .ސްނޯލައިޓް  /މާލެ

H

13:30

27

1487/Cr-C/2013

09.12.2013

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަފީޤް

ސ.ހިތަދޫ  /ޖަދޫގެ

D

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އިބްރާހީމް

ބ.ތުޅާދޫ  /އިރަމާގެ

D

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޝްރަފް ޔޫސުފް

ގ.އަންކާރާ  /މާލެ

D

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝިފާޒް ޔޫސުފް

ގ.މިލިއަނިއާގެ  /މާލެ

D

13:30

28

708/Cr-C/2016

07.08.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަފްސާން އަފީފް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /ޗަބޭލީގެ

G

13:30

29

381/Cr-C/2016

21.04.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަމީނާ މުޙައްމަދު

ޅ.ނައިފަރު /ހަނަފަސްގެ

K

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

މ.މުލީ /މީނާޒް

K

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އިބްރާހީމް

މ.މުލީ /މީނާޒް

K

13:30

ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ބާރު ހިންގުން

ޖަދުވަލުގައިވާ  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

ޖަދުވަލް  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙުމަދު އާދަމް

ތ.ތިމަރަފުށި  /ފެހިގެ

B

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

މާލެ  /މއ.ތަބުރުމާގެ

G

13:00

ޚަދީޖާ ޝިފްނީން

މާލެ  /މއ.އޮޅިތެރިގެ

G

13:00

ސ.ހިތަދޫ  /ހިތިގަސްދޮށުގެ

E

13:00

K

13:00
13:30

30

357/Cr-C/2017

07.03.2017

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަނާ ރަޝާދު

މއ.ސްނޯލައިޓް  /މާލެ

D

14:00

31

1214/Cr-C/2016

29.11.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަޒީން

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ނިއުހެވަން

B

14:00

32

651/Cr-C/2016

21.06.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ފިރާޤް

ލ.ގާދޫ  /ތަރިވިދާގެ

G

14:00

33

1175/Cr-C/2016

15.11.2016

ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހަކު ހިފެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ

ގދ.ތިނަދޫ  /ހެޕީލައިފް

E

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ

ބަންގްލަދޭޝް

E

14:00

34

1174/Cr-C/2016

15.11.2016

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ

ގދ.ތިނަދޫ  /ހެޕީލައިފް

E

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ

ބަންގްލަދޭޝް

E

14:00

35

579/Cr-C/2016

23.05.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ލަޠީފް

ލ.މާމެންދޫ  /މުރިނގު

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ސުހައިލް މޫސާ

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ނީލްވިލާ

F

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުންނަވަރު ޢަބްދުﷲ

ގ.ގާދިއްފުށި  /ސީނަރީގެ

F

14:00

36

407/Cr-C/2016

26.01.2016

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ގދ.ތިނަދޫ  /ލަކީސްޓަރ

K

14:00

37

390/Cr-C/2017

19.03.2017

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަފްޒަން

މާލެ  /މ.ސުތުލިމާގެ

G

14:30

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގައި
ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށްދިއުން

