c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 15/11/2017ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

1

1116/Cr-C/2017

20.09.2017

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ވ.ބްލޫނިޔާއާގެ

G

10:00

މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން
"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢައިލަމް

ސ.ހިތަދޫ  /ވައިލެޓްވިލާ

G

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒްމީލް އަޙްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ހިތަދޫގެ

G

10:00

2

121/Cr-C/2016

08.02.2016

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

ދަޢުވާލިބޭ

ފިރާޒް ޖައުފަރު

ދަފްތަރު 6201

K

10:00

ބައިވެރިވުން
"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޚާލިދު ނަފީޢު

މާލެ  /ހ.ސެނާ

K

10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަހުމަދު ރާއިދު

ހުޅުމާލެ 11270

K

10:00

3

930/Cr-C/2016

12.10.2016

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޞިއްދީޤް

ކ.ގުރައިދޫ  /ޓިއުރިން

D

10:30

4

1087/Cr-C/2017

12.09.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ތ.ތިމަރަފުށި  /ފެހިގެ

G

10:30

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

އެހެންމީހުންގެ މުދަލެއްގެ މައްޔަށް ހުއްދަނޫން

5

1016/Cr-C/2017

28.08.2017

6

691/Cr-C/2016

30.07.2017

7

588/Cr-C/2017

11.06.2017

އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

8

484/Cr-C/2016

09.05.2016

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އިޒްމީލް ޙަސަން

9

534/Cr-C/2017

11.05.2017

މަކަރާހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ސ.ހިތަދޫ  /ސިލްވަރުގެ

10

535/Cr-C/2017

11.05.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ސ.ހިތަދޫ  /ސިލްވަރުގެ

K

11

602/Cr-C/2017

21.06.2017

ޝަޚްޝު އޮޅުވާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދް ފާރިސް މައުމޫން

މާލެ /މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ

E

11:30

12

1231/Cr-C/2017

31.10.2017

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ލޫޠު ޔޫސުފް

ބ.ތުޅާދޫ  /އަސަރީގެ

F

13:00

13

742/Cr-C/2016

09.08.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނާޒް

މ.މަދަން  /މާލެ

D

13:00

14

253/Cr-C/2017

07.02.2017

ކެނަބިސް ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ބަބުލް ހާން

ބަނގުލަދޭޝް

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ކައުސަރު އާލަމް

ބަނގުލަދޭޝް

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިން އާލަމް

ބަނގުލަދޭޝް

G

13:00

ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން
އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އަލީކް ޢަލީ

ހުޅުމާލެ  124ޖީ0-

K

10:30

ދަޢުވާލިބޭ

ސުޢޫދު އިބްރާހީން

ގއ.ދިޔަދޫ  /ވައިޖެހޭގެ

D

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފިޔާޟް

މާލެ  /ދަފްތަރު 2114

G

11:00

މުޙައްމަދު ޙަމްދާން ޢަބްދުﷲ

މާލެ  /ވ.ބިންފެހި

G

11:00

މާލެ ،ހ.ޕްރިޓީވިލާ

K

11:00

K

11:30

11:30

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމާއި ،ޑައިމޯފިން

15

806/Cr-C/2015

15.12.2015

"

"

"

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

16

1236/Cr-C/2017

31.10.2017

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް އަޝްފާޤް އަޙްމަދު

17

593/Cr-C/2017

18.06.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ލިޢުޝާދު

މާލެ  /މ.ގެލެކްސީ

18

1153/Cr-C/2017

04.10.2017

މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލިންދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ހުމާމް

ހދ.ނޭކުރެންދޫ  /ޖަންބުމާގެ

K

19

1237/Cr-C/2017

29.10.2017

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މާލެ  /ގ .ސެމިޓޯން

F

14:00

20

288/Cr-C/2017

16.02.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ގދ.ތިނަދޫ  /ލަކީސްޓަރ

D

14:00

21

675/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަވްޝަން އަޙްމަދު

މާލެ  /ހ.ހީލިއަމް

G

14:00

22

238/Cr-C/2017

01.02.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ސުޖިބު

ބަނގްލަދޭޝް

K

14:00

23

600/Cr-C/2017

18.06.2017

އަނިޔާއެއް ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރާއިދު

ސ.ހުޅުދޫ  /ވިނޯލިޔާހައުސް

F

14:30

24

452/Cr-C/2017

02.04.2017

މަނާކުރެވިފަޢިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޞަބާޙް

ނ  /ލައިޓްރޫމް
ލ.ގަ ް

D

14:30

ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
ޖަދުވަލު 1ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ރުޝްދީ

ސ.ހުޅުދޫ  /ކުރިކީލަގެ

K

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުނާފިސް

ސ.ހުޅުދޫ  /ގުލްޝަނީގެ

K

13:00

ޖަސިމް

ބަންގްލަދޭޝް

K

13:00

F

13:30

G

13:30

13:30

ޏ.ފުވައްމުލައް-މާދަޑު /
ޑޭލައިޓް

25

1277/Cr-C/2016

06.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ސ.މަރަދޫފޭދޫ  /ބްލޫކޯނަރ

G

14:30

26

997/Cr-C/2017

27.08.2017

މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނަޘީމް ޢަލީ

މާލެ  /މ.އަރީޖް

K

14:30

27

723/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޝުމޮން މިއާ

ބަންގްލަދޭޝް

K

15:00

28

1314/Cr-C/2016

08.12.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުޢައްމަރު

ގދ.ތިނަދޫ /ޓިވެގާލައިޓް

E

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސުނައިމް އިބްރާހީމް

މާލެ /ހ.ނީސް

E

15:00

29

1313/Cr-C/2016

08.12.2016

ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތުދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުޢައްމަރު

ގދ.ތިނަދޫ /ޓިވެގާލައިޓް

E

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސުނައިމް އިބްރާހީމް

މާލެ /ހ.ނީސް

E

15:00

30

1315/Cr-C/2016

08.12.2016

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މުޢައްމަރު

ގދ.ތިނަދޫ /ޓިވެގާލައިޓް

E

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސުނައިމް އިބްރާހީމް

މާލެ /ހ.ނީސް

E

15:00

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު
މެރުން
ވަކި އަސްލެއްއޮތް އެއްޗެއްކަމުގައި ސައްޙަނޫން
ގޮތެއްގައި ދެއްކުމަށްޓަކައި ލިޔުމެއް އުފެއްދުން

