c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

އ
ވ މައްސަލަތަ ް
އ ާ
ހފަ ި
އވުމަށް ހަމަޖެ ި
 01/08/2017ދުވަހު ބޭ ް
ދަޢުވާގެ ބާވަތް

ޙާޟިރުކުރެވޭ

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޙް

1

579/Cr-C/2016

23.05.2016

"

"

"

"

"

"

"

"

ލބޭ
ިބ
ވާލ
ދޢވ
ދަޢު

2

578/Cr-C/2017

11.06.2017

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

3

991/Cr-C/2016

21.10.2016

ކެނެބިސްޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު މާހިން އާދަމް

މާލެ  /މއ .ފްރެންޒީ

4

41/Cr-C/2016

11.01.2016

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

ނަފީސާ ޢުމަރު

ނ.ވެލިދޫ  /ރިވެރިން

K

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

މަރްޔަމް ރިޔާސާ

ގ.ސައުތުބުރީޒް

K

10:00

5

1245/Cr-C/2016

04.12.2016

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޔަމަން ނަދީމް

ސ.މަރަދޫ  /ރަތްމާގެ

K

10:30

6

418/Cr-C/2016

26.04.2016

ދަޢުވާލިބޭ

މޫސާ ރިޟްވާން

މ.ޝައިނިންގސްޓަރ  /މާލެ

B

11:00

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަބްދުﷲ ތިލްމީޒް

މ.ދިންނަމަ  /މާލެ

B

11:00

7

305/Cr-C/2017

21.02.2017

ޓެރަރިޒަމް

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ފައިރޫޒް

ފ.މަގޫދޫ  /ދިއްގަރު

G

11:00

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގައި
ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުން

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

އގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
އެހެން މީހެ ް
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން

މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސެކްޝަން

ގަޑި

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު ލަޠީފް

ލ.މާމެންދޫ  /މުރިނގު

F

10:00

ދޢުވާލިބޭ
ަ

އަޙްމަދު ސުހައިލް މޫސާ

ގދ.ރަތަފަންދޫ  /ނީލްވިލާ

F

10:00

ޢބްދުﷲ
ޢބދﷲ
ރު ަ
މނނވރ
މުންނަވަ

ަރގެ
ީގ
ީނރ
ށި  /ސނ
ފުށ
ިއފ
ާދއް
ގދ
ގ.ގ
ގ.

F

10:00

މއ.ބްލޫކްލައުޑް /މާލެ

B

10:00

G

10:00
10:00

ބޭނުން

"

"

"

"

8

892/Cr-C/2016

29.09.2016

9

368/Cr-C/2017

09.03.2017

10

79/Cr-C/2017

10.01.2017

ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

"

"

"

"

ދަޢުވާލިބޭ

11

541/Cr-C/2016

16.05.2016

ކން
ބިރުދެއް ު

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ސިފާޛް

12

597/Cr-C/2015

10.09.2015

އާއިލާ މެމްބަރަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަސްލަމް އިބްރާހީމް

ސ.ހިތަދޫ  /ހިތަދޫގެ

13

627/Cr-C/2017

12.07.2017

ރިޝްވަތު ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް

މާލެ  /މ.މާފަންނުވިލާ

F

14

257/Cr-C/2017

08.02.2017

ވައްކަންކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޙަސަން ނާޖިހް އިބްރާހީމް

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ޑޭޒީ

B

13:30

15

245/Cr-C/2016

19.04.2016

ގަދަކަމުން ބަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ދަޢުވާލިބޭ

އަޙްމަދު އާދަމް

ތ.ވިލުފުށި  /ރެޑިއަމްގެ

B

14:00

16

1067/Cr-C/2016

30.10.2016

ވައްކަންކުރުން.

ދަޢުވާލިބޭ

ޙުސައިން ރަޝީދު

ލ.މާބައިދޫ  /ކަނީރުވިލާ

G

14:00

17

97/Cr-C/2017

10.01.2017

ލބޭ
ދަޢުވާ ި

އަޙުމަދު ނާއިޒް

މާލެ  /މ.މެރީލޮޖް

K

14:00

18

1214/Cr-C/2016

29.11.2016

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު ރަޒީން

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ނިއުހެވަން

B

14:30

19

589/Cr-C/2017

11.06.2017

ކެނެބިސްޓްރެފިކްކުރުން

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަފްސަލް

މާލެ  /ގ.ފަރެސް

G

14:30

ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް
ޓްރެފިކްކުރުން
އެހެންމީހެއްގެ މަދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން
ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގައި
ބައިވެރިވުން

ދަޢުވާލިބޭ

ޢަލީ ޝަނީޒް

ގއ.ކޮނޑޭ  /ސީނުގެ

G

11:00

ދަޢުވާލިބޭ

ހުސައިން ޒަހީން

ލ.ކަޅައިދޫ  /މަތަރެސްމާގެ

K

11:00

ދޢުވާލިބޭ
ަ

އަލީ އަޙްމަދު

ޏ.ފުވައްމުލައް  /ހާގޯގެ

B

11:30

ދަޢުވާލިބޭ

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

މާލެ  /ހ.ކަހަފަތި

K

11:30

ފާޠިމަތު ސަލްމާ

ސ.ފޭދޫ  /ފަށުއި

K

11:30

ކ.ހިންމަފުށި  /އަމްފާ

F

13:00

K

13:00
13:30

