c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 11/01/2018ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

1

726/Cr-C/2011

19.05.2011

ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

2

630/Cr-C/2017

18.07.2017

ކެނަބިސް ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ނަސީމް

ސ.ފޭދޫ  /ފޫޅުމާގެއާގެ

3

1044/Cr-C/2017

05.09.2017

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން

ވލިބޭ
ދަޢު ާ

މުޙައްމަދު އަޖުވަދު

އދ.މަހިބަދޫ  /ކަރަންކާގެ

K

4

1261/Cr-C/2016

05.12.2016

ބިރުދެއްކުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޞާލިޙް ވަފާދު

ކ.ގުރައިދޫ /ރޯޝަނީމަންޒިލް

B

10:00

5

91/Cr-C/2017

10.01.2017

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށި  /ރަތްބަގީޗާގެ

K

10:30

6

656/Cr-C/2017

30.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މާލެ  /މއ.ޢާއްމުއުފާ

G

10:30

7

532/Cr-C/2017

11.05.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ފަޔާޟް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ގުރަހާގެ

D

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސިފާން

ށ.ފޭދޫ  /އަލްމާޒާ

D

11:00

8

588/Cr-C/2017

11.06.2017

އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފިރާޝް

ދަފްތަރު 2114

G

11:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ގދ .ތިނަދޫ /
ސަންޑަލްވުޑްހުޅަގު

ސެކްޝަން

ގަޑި

D

10:00

G

10:00
10:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޙަމްދާން ޢަބްދުﷲ

ވ.ބިންފެހި

G

11:00

9

568/Cr-C/2017

25.05.2017

ޓެރަރިޜަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މުހައްމަދުދީދީ

މާލެ  /ހ.ދޫރިހާ

K

11:00

10

992/Cr-C/2017

24.08.2017

އވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
މަނާކުރެވިފަ ި

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޞާލިޙް

ސ.ހިތަދޫ  /ތްރަޝް

D

11:30

11

73/Cr-C/2017

10.01.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މިޒްނީން

މާލެ  /މ.ރިހިވިދުވަރުގެ

K

11:30

12

1087/Cr-C/2017

12.09.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ތ.ތިމަރަފުށި  /ފެހިގެ

G

11:30

13

705/Cr-C/2017

31.07.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު މުނައްވަރު

ގއ.ކޮލަމާފުށި  /ތަރިވިދާގެ

D

13:00

14

427/Cr-C/2017

16.01.2017

އިންޖީނުލީއެއްޗެއް ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވުން

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް އާޠިފް

ރ.އަލިފުށި  /ހަވާސް

K

13:00

15

253/Cr-C/2017

07.02.2017

ކެނަބިސް ޓްރެފިކުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ބަބުލް ޚާން

ބަނގުލަދޭޝް

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ކައުސަރު އާލަމް

ބަނގުލަދޭޝް

G

13:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިން އާލަމް

ބަނގުލަދޭޝް

G

13:00

16

534/Cr-C/2017

11.05.2017

މަކަރާހީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ސ.ހިތަދޫ  /ސިލްވަރުގެ

K

13:30

17

535/Cr-C/2017

11.05.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ސ.ހިތަދޫ  /ސިލްވަރުގެ

K

13:30

18

1039/Cr-C/2017

30.08.2017

ފޭރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ހަލީލް

ބަނގުލަދޭޝް

G

13:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޒާއުލް ކަރިމް

ބަނގުލަދޭޝް

G

13:30

19

1092/Cr-C/2017

13.09.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަޝީދު

މއ.ފޯޗިއުން  /މާލެ

D

14:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގު ް
ނ
އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު
ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް

20

1205/Cr-C/2016

27.11.2016

"

"

"

21

675/Cr-C/2017

31.07.2017

22

531/Cr-C/2016

16.05.2016

23

1112/Cr-C/2017

19.09.2017

"

"

"

"

24

1099/Cr-C/2017

14.09.2017

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރަން

25

990/Cr-C/2017

23.08.2017

ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
"
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން
މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ތ.ތިމަރަފުށި  /އަލީއާބާދު

K

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަލީ އަނީލް

ނ.މަރަދޫ  /ކަހެކްޝާން

K

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޖަވްޝަން އަޙްމަދު

މާލެ  /ހ.ހީލިއަމް

G

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް

މާލެ  /ވ.ނަޖަފް

K

14:30

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޢާނިމް

ސ.ހިތަދޫ  /މާސާ

G

14:30

ދަޢުވާލިބޭ

ރިޝާމް ރަޝީދު

ތ.ތިމަރަފުށި  /ކަށިކެޔޮމާގެ

G

14:30

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަންމަނިކު

ހއ.ބާރަށް  /ވައިޓްސޯވް

D

15:00

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއްވާގޮތަށް
ތޫނުއެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޖޫދު އަޝްރަފު

މާލެ  /މ.އެއްމުލިމާގެ

G

15:00

މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން.
"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސިރުފާން އިބްރާހީމް

ހއ.މޮޅަދޫ  /ބަހާރުގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާބިލް އިސްމާޢީލް

މާލެ  /ގ.ކެރަފާގެ

G

15:00

26

991/Cr-C/2017

23.08.2017

ދަޢުވާލިބޭ

މުނާޛް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /ނާސިރައްދޫގެ

G

15:00

27

1220/Cr-C/2017

23.08.2017

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

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަމްދާން ހަސަން

ތ.ތިމަރަފުށި  /މާފޮޅޭގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަބޫބަކުރު ފާރިޢު

ނ.މިލަދޫ  /ކާރނޭޝަންމާގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ އިބްރަހީމް

މާލެ  /ވ.ބްލޫނިޔާގެ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުނާޛް މުޙައްމަދު

ސ.ހިތަދޫ /ނާސިރައްދޫގެ

G

15:00

28

1116/Cr-C/2017

20.09.2017

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

ބ
ދަޢުވާލި ޭ

ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ވ.ބްލޫނިޔާއާގެ

G

15:00

މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން
"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޢައިލަމް

ސ.ހިތަދޫ  /ވައިލެޓްވިލާ

G

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޒްމީލް އަޙްމަދު

ސ.ހިތަދޫ  /ހިތަދޫގެ

G

15:00

