c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 29/10/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

1

697/Cr-C/2016

03.08..2016

2

835/Cr-C/2017

15.08.2017

3

363/Cr-C/2017

08.03.2017

4

657/Cr-C/2017

30.07.2017

5

1155/Cr-C/2017

04.10.2017

6

73/Cr-C/2017

10.01.2017

7

632/Cr-C/2017

19.07.2017

8

373/Cr-C/2017

09.03.2017

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން.

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ފަހުދު

މ.ސިތާރާ

D

10:00

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ސުޖޫދު

މާލެ  /މ.މެރީލޮޖް

G

10:00

މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ
ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ރަޓަން މިއާ

ބަނގްލަދޭޝް

K

10:00

ކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓުން.
އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒ ހަލީމް
މުޙައްމަދު އިޢުޖާ ް

މ.ފެމްލެޓް  /މާލެ

D

10:30

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއްވާގޮތަށް
ތޫނުއެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

ސާމިޙް އަޙްމަދު

މާލެ  /މ.ވިނަރެސް

G

10:30

މަރާމަރީ ހިންގުން.
ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މިޒްނީން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިފާން

ށ.ފޭދޫ  /އަލްމާޒާ

9

1151/Cr-C/2016

14.11.2016

ހަށިވިއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް އަޝްފާ

ސ.ހިތަދޫ  /ސްޕަންޖުގެ

K

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ

ނ.ވެލިދޫ  /ގުލިސްތާނުގެ

K

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ
މަސައްކަތަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން.

މާލެ  /މ.ރިހިވިދުވަރުގެ
ލ.ގަން ،މަތިމަރަދޫ /
ހެޕީނައިޓް

K

10:30

D

11:00

G

11:00
11:00
11:00

މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ
10

231/Cr-C/2017

30.01.2017

11

232/Cr-C/2017

30.01.2017

12

935/Cr-C/2017

20.08.2017

ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ނަހަމަގޮތެއްގައި

ދަޢުވާލިބޭ

އެމް ޑީ ދުލާލް މިއާ

ބަންގްލަދޭޝް

E

11:00

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓުން
ދަޢުވާލިބޭ

ލލް މިއާ
އެމް ޑީ ދު ާ

ބަންގްލަދޭޝް

E

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢާމިރު

ސ.ހިތަދޫ  /ދޮންދުބުރިގެ

F

11:30

13

1109/Cr-C/2017

18.09.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ރިޒްވީން

މ.ޕެރީވިންކްއާގެ

K

11:30

14

1115/Cr-C/2017

24.09.2017

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ހާޝިމް

މާލެ  /މ.ވެރާ

F

13:00

15

1047/Cr-C/2011

09.08.2011

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ މޫސާ

އދ.ފެނފުށި  /ބާބުއަޒުމް

D

13:00

16

1120/Cr-C/2017

25.09.2017

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސަޢީދު ޙަސަން

ށ.ފޭދޫ  /ޗޭނުގެ

F

13:30

17

1028/Cr-C/2017

30.08.2017

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު ޝެރަން

ޅ.ނައިފަރު  /ސަނޯރާގެ

G

13:00

18

268/Cr-C/2014

10.04.2014

އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނިފާޒް

ރ.މަޑުއްވަރީ  /އިރުވައި

K

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ހައްވާ ރުހުމާ

-

K

13:00

19

1181/Cr-C/2017

11.10.2017

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ

ފ.ބިލެއްދޫ  /މާޖެހިގެ

G

13:30

20

121/Cr-C/2016

08.02.2016

ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަކަށް
ހަމަލާދިނުން

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި
މީހަކު މަރާލަން އުޅުމާއި ،ތޫނު އެއްޗެއް
ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލަން

ދަޢުވާލިބޭ

ފިރާޒް ޖައުފަރު

ފތަރު 6201
ދަ ް

K

13:30

އުޅުމުގައި ބައިވެރިވުން
"

"

"

"

ދޢުވާލިބޭ
ަ

ޚާލިދު ނަފީޢު

މާލެ  /ހ.ސެނާ

K

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަހުމަދު ރާއިދު

ހުޅުމާލެ 11270

K

13:30

21

1006/Cr-C/2017

27.08.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސުފްޔާން

22

574/Cr-C/2017

19.02.2017

ގައިގައި އަތްލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފިރާޝް

23

990/Cr-C/2017

23.08.2017

ގދ.ގައްދޫ  /ގުންޒަރު
ގއ.ވިލިނގިލި /
ހަނދުވަރުދޭގެ

F

14:00

D

14:00

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއްވާގޮތަށް
ތޫނުއެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

އމަދު ޖޫދު އަޝްރަފު
މުޙަ ް

މާލެ  /މ.އެއްމުލިމާގެ

G

14:00

މަރާމަރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން.
"

"

"

"

ދޢުވާލިބޭ
ަ

ސިރުފާން އިބްރާހީމް

ހއ.މޮޅަދޫ  /ބަހާރުގެ

G

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާބިލް އިސްމާޢީލް

މާލެ  /ގ.ކެރަފާގެ

G

14:00

24

991/Cr-C/2017

23.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުނާޛް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /ނާސިރައްދޫގެ

G

14:00

25

1220/Cr-C/2017

23.08.2017

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު
އެއްޗެއް ގެންގުޅުން.
މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއްވާގޮތަށް
ތޫނުއެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްދާން ހަސަން

ތ.ތިމަރަފުށި  /މާފޮޅޭގެ

G

14:00

މަރާމަރީ ހިންގުން.
"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަބޫބަކުރު ފާރިޢު

ނ.މިލަދޫ  /ކާރނޭޝަންމާގެ

G

14:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ޫސ އިބް ަރހ ްީމ
މ ާ

ާމ ެލ  /ވ.ބް ލޫ ނ ާިޔގެ

G

14:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ުމ ާނ ްޛ ުމޙައް ަމ ުދ

ސ.ހިތަދޫ ާ /ނސ ަިރއް ދޫގެ

G

14:00

26

1372/Cr-C/2016

12.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

އމަދު ފަޟްލޫން
މުޙަ ް

މާލެ  /ގ.މާލެހިޔާ03-16 1

K

14:00

27

1094/Cr-C/2017

13.09.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ރަޝާދު

ރ.މީދޫ  /އަލްފާ

K

14:30

28

930/Cr-C/2017

15.08.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނިމާލް

މއ.ދަގަނޑުކެޑިގެ

D

14:30

29

711/Cr-C/2017

31.07.2017

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ިޝ ްމ ަރޝ ުީދ
އ ް
ިސ ާމޢ ްީލ ަހއ ަ

ާމ ެލ /
ހ.އ ްނ ާނ ުރ ާމގެ
ަ

G

15:00

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ިސ ާމޢ ްީލ
ައޙް ަމ ުދ ޒ ާިހ ްނ އ ް

ާމ ެލ  /މ.އ ާިރ ް
ސމިކު ގެ

G

15:00

ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްތުގައި
މީހަކު މެރުން.
"

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ުމޙައް ަމ ުދ ދިފ ާްރ ުނ

.ގއް ދޫ  /ސ ްިނ ުދބ ުާދގެ
ގދ ަ

G

15:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ސ ްނ ޝ ާިފޒު
ަޙ ަ

ާމ ެލ  /މ.ކު ެދހިގެ

G

15:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ިސ ާމޢ ްީލ ަރޝ ުީދ
އ ް

ާމ ެލ  /މާ .ޠއ ްިފ

G

15:00

"

"

"

"

ަދޢު ާވ ިލބޭ

ޙުސއ ްިނ ޒ ާިޔ ުދ
ަ

މ.ކޮޅު ުފ ި
ީސޓް
ށ  /އ ް

G

15:00

