c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

 12/02/2018ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

1

306/Cr-C/2012

10.06.2012

ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުން

ދަޢުވާލިބޭ

އެމް.ޑީ ސަލާމް

ބަންގްލަދޭޝް

F

9:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޝަރީފް

ބަންގްލަދޭޝް

F

9:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަލާލް

ބަންގްލަދޭޝް

F

9:30

2

1048/Cr-C/2017

05.09.2017

ނ ޓްރެފިކުކުރުން
ޑައިމޯފި ް

ދަޢުވާލިބޭ

ޢާއިޝަތު ނަސާޔާ

ރ.އަލިފުށި  /މަރީނާގެ

G

10:00

3

1052/Cr-C/2017

05.09.2017

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫންތަނަކަށް ވަނުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /ދިލާސާގެ

K

10:00

4

606/Cr-C/2017

22.06.2017

މދާ އެއްޗިހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން
ކުޑަކަ ު

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާމް ޒުބައިރު

މާލެ /މ.ލަންސިމޫވިލާ

E

10:00

5

1013/Cr-C/2017

28.08.2017

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ޝިމާމު

މއ.ޑޯރެންސީވިލާ

G

10:30

6

256/Cr-C/2016

14.04.2016

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް

މ.ފޯރމޫނސް

K

10:30

7

402/Cr-C/2017

22.03.2017

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޚަލީލް

ލ.ކަލައިދޫ /ފޯލައިޓް

E

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އާދަމް ނަސީމް

ލ.ކަލައިދޫ /ތުނިޔަ

E

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޚަލީލް

ލ.ކަލައިދޫ /ޔެލޯލައިޓް

E

10:30

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ޝަހީމް

ލ.ކަލައިދޫ /އޯޝަންވިލާ

E

10:30

8

1268/Cr-C/2017

13.11.2017

ވައްކަންކުރުން

ދޢުވާލިބޭ
ަ

ޢަނާން މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /މޮޑަންހައުސް

G

11:00

9

1425/Cr-C/2017

24.12.2017

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަނާން މުޙައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ  /މޮޑަންހައުސް

G

11:00

10

501/Cr-C/2017

23.04.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިނާޒު

ލ.މާމެންދޫ  /ހުދުފަސް

K

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ސުލްޠާން މުޙައްމަދު

ސ.ފޭދޫ  /އިންކާރަންއާގެ

K

11:00

11

956/Cr-C/2017

13.10.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޙައްސާން

މާލެ /ގ.މާލެހިޔާ 01-03-16

E

11:00

12

1255/Cr-C/2017

06.11.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

މާލެ  /މ.ޝާމިލްއާބާދު

K

11:30

13

421/Cr-C/2017

28.03.2017

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝާހް

މާލެ /މއ.ކެލާގެއާގެ

E

11:30

14

1366/Cr-C/2017

14.12.2017

ޓެކުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ޝަބީން

ކ.ގުޅި  /ސިޔާނާމަންޒިލް

F

13:00

15

647/Cr-C/2017

25.07.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ނަޒީރު

K

13:00

16

489/Cr-C/2017

19.04.2017

ޤާނޫނު ބާރުހިންގުމަށް ދަތިކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒައިދުލް އަމީން

ހ .އަނރާހނަދު

E

13:00

17

490/Cr-C/2017

19.04.2017

ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަން ހޯދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒައިދުލް އަމީން

ހ .އަނރާހނަދު

E

13:00

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން
މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނީއްކައެއްވާގޮތައް ތޫނު
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީހިންގުމުގައި

އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

ޏ.ފުވައްމުލައް /
ކެޔޮގަސްދޮށުގެ

ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަން އުޅުން

18

491/Cr-C/2017

19.04.2017

19

611/Cr-C/2016

16.06.2016

20

1126/Cr-C/2017

28.09.2017

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން

21

493/Cr-C/2014

26.06.2011

ވައްކަންކުރުން

22

873/Cr-C/2016

22.09.2016

"

"

"

"

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޞަދޫޙު ސާމިޢު

23

725/Cr-C/2015

01.12.2015

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ހަމްޒާ

ލ .ގަން  /ރެޑްފިޝް

24

813/Cr-C/2016

25.08.2016

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސަލީމް

ރ.އިންނަމާދޫ /ފެމޯރާ

E

25

1037/Cr-C/2017

30.08.2017

އ ޙީލަތްހެދުމުގައި ބައިވެރިވުން
މަކަރާ ި

ދަޢުވާލިބޭ

އިބްރާހީމް ޙުނައިން އަޙްމަދު

މާލެ  /މ.ފާގަތިގެ

F

14:30

26

437/Cr-C/2017

02.04.2017

ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާފީ

ރ .މީދޫ  /ނަސީމީގެ

K

14:30

27

800/Cr-C/2016

22.08.2016

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް

މާލެ /މ.ވިންޑްސްކްރީމް

E

14:30

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް
ހަމަލާދިން

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު
އެއްޗެއް ބޭނުންކޮސްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން
ގަސްތުގައި މިހަކު މެރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޒައިދުލް އަމީން

ހ .އަނރާހނަދު

E

13:00

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން މުފީދު

ހދ.ވައިކަރަދޫ  /ހުވަދުމާގެ

F

13:30

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ޝާފީ

ހ.ހަތްކޮޅު

G

13:30

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ނަޞީރު

ހއ.ހޯރަފުށި  /ރަތްބަގީޗާގެ

F

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އިޔާޝް

މޑޯ
މާލެ  /ގެ .

G

14:00

ދަޢުވާލިބޭ

އާލިމް ޙަސަން

ގއ.ގެމަނަފުށީ  /އަސުރުމާގެ

G

14:00

މުޙައްމަދު ސިމާޙު ރަޝީދު

ނޅުގެ
މާލެ  /ގ.ވަޑި ޮ

G

14:00

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  /ސަމަން

G

14:00

K

14:00
14:00

28

936/Cr-C/2017

20.08.2017

ޓެރިރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ސުޢައިދު

ސ.ހުޅުދޫ  /އަތިރިއާގެ

F

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާލިފް ރައޫފް

މާލެ  /ހ.ހިލްޓަން

F

15:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން

ގދ .ވާދޫ  /ކަރަންކާގެ

F

15:00

