c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 30/10/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

1

68/Cr-C/2017

10.01.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުލްޢަނީ

މއ.ހަލަވެލިގެ މާލެ

D

10:00

2

37/Cr-C/2017

05.01.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ނަޒުމީ

މާލެ  /ޕޯޓްސައިޑް

G

10:00

3

1152/Cr-C/2016

14.11.2016

ފައިސާ ދީގެން ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އބްރާހީމް ޝިހާމް
ި

ވ.ރަކީދޫ  /ގުލްޒާރުހިޔާ

K

10:00

4

608/Cr-C/2017

22.06.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އަރީފް

ދ.މީދޫ  /ފިނިފެންމާގެ

D

10:30

5

1110/Cr-C/2017

18.09.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޝާހީން

މާލެ  /ހ.ސުވާސާވިލާ

G

10:30

6

803/Cr-C/2017

10.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

މ.ތިންތާރަ

K

10:30

7

1133/Cr-C/2013

15.09.2013

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޖުނާޙު

ގ.ޑްރީމް  /މާލެ

D

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ޝާހީން

ގ.ޑްރީމްހައުސް  /މާލެ

D

11:00

8

654/Cr-C/2017

25.07.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޖުނާޙު

ގ.ޑްރީމް  /މާލެ

D

11:00

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި،
ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަންނަގާލުން
ޖަދުވަލު  2ގައިވަ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

ހުޅުމާލެ  /ފްލެޓް ނަންބަރު

9

836/Cr-C/2017

15.08.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝީޙާން

10

837/Cr-C/2017

15.08.2017

ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ޝީޙާން

11

96/Cr-C/2017

10.01.2017

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޒަމީރު

ސހަގެ
ގއ.ގެމަނަފުށި  /ހިތްފަ ޭ

12

1405/Cr-C/2016

29.12.2016

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ފާޠިމަތު އަޤީލާ

މާލެ  /މއ.ކަސްމީރީވާ

F

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އސައްތާރު
ސަނާ ޢަބްދު ް

މާލެ  /ހ.ބްލޫލޫން

F

11:30

13

997/Cr-C/2017

27.08.2017

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޘީމް ޢަލީ

މާލެ  /މ.އަރީޖް

K

11:30

14

1128/Cr-C/2016

09.11.2016

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތްހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުފީދާ މަޖީދު

ގދ .ރަތަފަންދޫ  /މާފޮޅޭގެ

E

11:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަދުނާން އިބްރާހިމް

ބހާރުގެ
ނ .ވެލިދޫ  /ދިލް ަ

E

11:30

15

1286/Cr-C/2016

08.12.2016

އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުފީދާ މަޖީދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ /މާފޮޅޭގެ

E

11:30

16

873/Cr-C/2017

15.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޤްލީމް ޢަބްދުﷲ

ގއ.ދާންދޫ  /އޯޝަންރީޑް

F

13:00

17

767/Cr-C/2015

10.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަމީލް

ޏ.ފުވައްމުލައް /މެހެލަގެ

D

13:00

18

1137/Cr-C/2016

10.11.2016

އަމަންނަގާލުން

ވލިބޭ
ދަޢު ާ

އަޙްމަދު ޢަލީ

ލ.ގަން ،ތުނޑި  /ހުދުވިލާގެ

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން އާފާޤު

ކ.ގުރައިދޫ  /ސައިމާގެ

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ރަޝީދު މޫސާ

މާލެ  /ދަފްތަރު 4533

G

13:00

ވ މަސްތުވާ އެއްޗެއް
ޖަދުވަލު 2ގައި ާ
ޓްރެފިކްކުރުން
ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް
ޙަމަލާދިނުން

07-1-4
ހުޅުމާލެ  /ފްލެޓް ނަންބަރު
07-1-4

G

11:00

G

11:00

K

11:00
11:30

19

340/Cr-C/2016

19.04.2016

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޒަހީން

އއ.އުކުޅަސް  /ރިހިވެލި

K

13:00

20

65/Cr-C/2017

10.01.2017

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސަދު އިބްރާހީމް

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /އަތިރީގެ

F

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސަމާހް ޢަލީ

ކ.މާލެ /ގ .ކަނދުމާގެއާގެ

F

13:30

21

396/Cr-C/2017

19.03.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މަޢުރޫފް މުޙައްމަދުދިދީ

G

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ އަކުރަމް

ސ.ހިތަދޫ  /އެބީވިލާ

G

13:30

22

1153/Cr-C/2017

04.10.2017

މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލިންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ދ ހުމާމް
މުޙައްމަ ު

ހދ.ނޭކުރެންދޫ  /ޖަންބުމާގެ

K

13:30

23

1154/Cr-C/2017

04.10.2017

ގައިގާއަތްލުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހުމާމް

ހދ.ނޭކުރެންދޫ  /ޖަންބުމާގެ

K

13:30

24

405/Cr-C/2017

22.03.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަފްޒަން

މ .ސުތުލިމާގެ

D

14:00

25

1119/Cr-C/2017

24.09.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަސީމް

މާލެ  /ގްރީންޕީކް

G

14:00

26

1081/Cr-C/2016

30.10.2016

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މަސްޢޫދު ރަނާ

ބަނގްލަދޭޝް

K

14:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މހިއުއްދީން
ޮ

ބަނގްލަދޭޝް

K

14:00

27

694/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒުމީ އަޙްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ހިރުދުގަސްދޮށުގެ

F

14:30

28

987/Cr-C/2017

23.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝިރުފާއު

ސ.މަރަދޫ  /ބަގީޗާގެ

D

14:30

29

1087/Cr-C/2017

12.09.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ތ.ތިމަރަފުށި  /ފެހިގެ

G

14:30

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް
ހަމަލާދިނުން

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ޓްރެފިކުކުރުން
ތ ޢާއްމު ތަނެއްގައި
މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެ ި
ތޫނުއެއްޗެއް ގެންގުޅުން
އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

މާލެ  /ދަފްތަރު ނަންބަ ު
ރ
301

30

154/Cr-C/2016

25.02.2016

ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ޝަރީފް

އއ.މަތިވެރި /އިރަމާގެ

K

14:30

31

1087/Cr-C/2016

31.10.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުއައިބު ލަޠީފް

މާލެ  /މ.ގުލްޝަނީގެ

F

15:00

32

1089/Cr-C/2016

31.10.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ސން
އިސްމާޢިލް ޔާ ީ

ކ.މާލެ  /ޖަވާހިރުވާދީ

F

15:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފައިސަލް

މާލެ  /މ.ލާލްޕޫލްގެ

F

15:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޣަޒާލީ ސާޖިދު ޢަބްދުﷲ

މާލެ  /ގ.ދޮންފެހިގެ

F

15:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝމް
ޙުސައިން ހައި ަ

ކ.ހުރާ  /ސްވީޓްޑްރީމް

F

15:30

