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ޝަކުވ

#

ހުށަހެޅ ފަރތް

ހުށަހެޅ ތރީޚް

.1

އަޙްމަދު ޢީސ،

 12/12/2018ނ.ކެނދކުޅުދ  9މީހެއްގެ ފޯމުލފައ

ފަރުވކުރެވުނު

ނންމުން

ތަފްސީލް

ތރީޚް
ހތްފަސޭހަގެ،

އޮތީ ،އެމީހުންނަށް ނޭނގކަމަށް

 18/12/2018އެ  9މީހުން ،މަޖލސް ޕްރައމަރީގެ
ވޯޓު ލސްޓުން އުނކުރުމަށް

ނ.ކެނދކުޅުދ
.2

ތ .ތމަރަފުށީ/ނޝން
އސްމޢީލު ސަނހް

.3

މ.ރުއްފުށ އބްރހީމް
ރަޝީދު،

 11/12/2018މ.ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުސްޠަފ2014 ،

 20/12/2018މުޙައްމަދު މުސްޠަފ ޕްރައމަރީގައ

ފޔަވަޅު އަޅކޮމޓީއަށް މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔތުންގެ މަޖލީހުގެ

ވދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޝަކުވ

ހުށަހެޅުމުން ،އެ ކޮމޓީން

އެމްޑީޕީ ޕްރައމަރީއަށް ވދަކުރެއްވުމުގައ

ކޮމޓީއަށް ހަނ ނުކުރެވޭނެކަމަށް

ނންމފައވަނީ މުޙައްމަދު

ސޮއކުރެއްވ އޤްރރ ޚލފުވެފައވތީ

މުސްޠަފއަށް ޕްރައމަރީގައ

ކަމަށް ބުނެ ،ޕްރައމަރީގައ

ވދަކުރެވޭނެކަމަށް (29

ވދަނުކުރެވޭނެކަމަށް،

ޑސެމްބަރ )2018

 18/12/2018ތ.ތމަރަފުށީ ދއރއަށް

 20/12/2018އަދކުރންޖެހޭ ސބތު ދަރަންޏެއް

ކުރމަތލައްވފައވ އަންވަރު އބްރހީމުގެ

އޮތް މީހަކު ނަމަ ،ޙުކުމ އެއްގޮތަށް

ސބތު ދަރނތަކެއް ހުރެ ،އެ

އެ ދަރަނ އަދކުރަމުން ނުދއުމަކީ،

ދަރަނތައް ޙުކުމ އެއްގޮތަށް އޭނ

ޕްރައމަރީގެ މަރުޙަލގައ،

އަދކުރައްވަމުން ނުދކަމަށް ބުނެ،

ވދަކުރުމަށް ޝަރުޠުފުރހަމަނުވ

ޕްރައމަރީގައ ވދަނުކުރެވޭނެކަމަށް،

ކަމެއްކަމުގައ ބެލެން ނެތްކަމަށް

2
ޝަކުވ

#

ހުށަހެޅ ފަރތް

ހުށަހެޅ ތރީޚް

.4

ޢަބްދުލްޖަލީލު

 14/12/2018އދ.ކުނބުރުދގެ އެމްޑީޕީ ވޯޓު

ފަރުވކުރެވުނު

ނންމުން

ތރީޚް
 20/12/2018އދ.މަހބަދީ ދއރއަކީ

އބްރހީމް،

ލސްޓުގައ ،ކުރީގައ ޕީޕީއެމްގައ

ޕްރައމަރީއެއް ނުބއްވ

ނަންރީތގެ،

ހމެނުނު  14މީހެއްގެ ނަން އޮތުން

ދއރއަކަށްވތީ ،މައްސަލަ ނުބެލުމަށް

އދ.މަހބަދ
.5

ރޮޒައނ އދަމް،

.6

ޙަސަން ފރޝް

 16/12/2018ސ.މީދ އައމނަތް ޚލޞގެ ނަން،
އެމްޑީޕީ ވޯޓު ލސްޓުގައ އޭނއަށް

 04/01/2019ޚލޞގެ ނަން ،ލސްޓުން
އުނކުރެވފައ

ނޭނގ ހމެނފައ އޮތުން
ރަޝީދު ،ހ.ބޮކަރުމގެ

.7

.8

އބްރހީމް ޠހރު،

 20/12/2018ކެނޑޑޭޓު ނަންބަރު ލބޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅ
ތަރުތީބުންކަމަށް އޮތް އރު ،އސްމޢީލު

މައްސަލައެއް ހމެނޭ

ރމޙަށް ،ޢަލީ ޢޒމުގެ ކުރން

ޝަކުވއަކަށްވތީ ޝަކުވ

ކެންޑޑޭޓު ނަންބަރު ލބުން

ބަލައނުގަތުމަށް

 21/12/2018އެޕްލކޭޝަން ފޯމު ސުންގަޑއަށް

ސެވަންސްޓރ،

ނުފޮނުވއޮތީ އޮޅުމަކުންކަމަށް ބުނެ،

ސ.ހތަދ

އތުރު ފުރުޞަތެއް ދނުމަށް

ޔަޢުޤބް ޢަބްދުﷲ،
ކަކގެ ،ގއ .ދންދ

 20/12/2018ބަލަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ

 22/12/2018ދންދއން އެއް ކެންޑޑޭޓު ނެގުމަށް

 25/12/2018އތުރު ފުރުސަތެއް ދެވޭނެފަދަ
ހެއްކެއް ލބފައ ނެތްކަމަށް
 10/01/2019ރަށްރަށުގައ ބއްވ ދޭސީ

ބޭއްވ ރަށު ޕްރައމަރީއން ބަލވ

ޕްރައމަރީއަކީ ޕޓީއަށް އަންގައގެން

ފަރތެއް ޕްރައމަރީގައ ވދަކުރުން

ބއްވ އެއްޗަކަށް ނުވތީ ،މައްސަލަ
ނުބެލުމަށް

.9

ޙުސައން މުނައްވަރު،
މ.ސެންޓްހެލީނ

 23/12/2018މފަންނު ހުޅަނގު ވޯޓު ލސްޓުގައ

 04/01/2019ދަފްތަރު ނަންބަރުތައް އުނކޮށްފައ

ދަފްތަރު ނަންބަރުގެ  202މީހުން
ހމަނފައވތީ

.10

ނަދީމް އަޙްމަދު،
މ.މަޑުއްވަރު މަލޒް

 25/12/2018އެމްޑީޕީ މުލަކު ދއރގެ ރައީސް ވަކ
ފަރތަކަށް ކެމްޕޭނުކުރކަމަށް ބުނެ،

 10/01/2019އެމްޑީޕީގެ އންތޚބު ކޮމޓީއއ
ޝަކުވ ކޮމޓީގެ މެންބަރުން ފޔަވައ
އެހެނހެން މަޤމުތަކުގައ ތއްބެވ

ތަފްސީލް
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#

ހުށަހެޅ ފަރތް

ހުށަހެޅ ތރީޚް

.11

އަޙްމަދު ނަޒީހް،

 24/12/2018ހުށަހެޅ ފަރތަށް އެނގުމަކ ނުލައ،

ފަރުވކުރެވުނު

ނންމުން

ތރީޚް
ވެރންނަށް ،ޕްރައމަރީގައ ވަކ
ކެންޑޑޭޓަކަށް ކެމްޕޭނުކުރުމަކީ ހުއްދަ
ކަމެއް ކަމަށް
މ.ސީލް

 10/01/2019އޭޖެންޓުކަމުން އުނކުރެވފައ،

އޭނއަކީ ކެނދުކުޅުދ ދއރގެ ކެންޑޑޭޓު
ނަންބަރު  2ގެ އޭޖެންޓުކަމުގައ
ހަމަޖައްސފައ އޮތުން

.12

އމްރން އދަމް،
މސުންވލ،

 23/12/2018އެމްޑީޕީ ނން  67މެންބަރުން ދއރގެ

 10/01/2019ހުށަހެޅ  67މެންބަރުން ލސްޓުގައ
ހމެނފައވަނީ އެ ފަރތްތަކަށް

ވޯޓު ލސްޓުގައ އޮތުން.

އެނގުމަކނުލައކަމުގައ ،ނުވަތަ

އދ.ދގުރަށް

ކެހވެރގޮތަކަށްކަމުގައ
ސބތުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް
ހުށަހެޅފަރތުން ދައްކފައނުވތީ
މައްސަލަ ނުބެލުމަށް،
.13

ޢަބްދުއްރަޙްމން
ޢަބްދުﷲ ،ދލސގެ،

 27/12/2018ރީރެޖސްޓްރޭޝަންގެ އޖްރއތުތައް ކަމު

10/1/2019

ނުދކަމަށް،

ވަގުތއ ޙލަތަށް ބަލއރު،
ރީރެޖސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން
އެނންގޮތަކަށް މފަހަރު ކުރެވެން

ބ.ކެންދ

ނެތްކަމަށް،
.14

ހުސައން ސަމީރު،
ލަގުޒަރީވލ،

 27/12/2018ރީރެޖސްޓްރޭޝަންގެ އޖްރއތުތައް ކަމު
ނުދކަމަށް،

އއ.އުކުޅަސް

10/1/2019

ވަގުތއ ޙލަތަށް ބަލއރު،
ރީރެޖސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން
އެނންގޮތަކަށް މފަހަރު ކުރެވެން
ނެތްކަމަށް،

.15

އަޙްމަދު ހައޘަމް،

 27/12/2018މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ،އލެކްޝަންސް
ވޯޓު ލސްޓުގައ ،ދަފްތަރު ނަންބަރުގެ

 04/01/2019ދަފްތަރު ނަންބަރުތައް ޙައްލުކޮށްފައ

ތަފްސީލް

4
#

ހުށަހެޅ ފަރތް

ހުށަހެޅ ތރީޚް

ޝަކުވ

ފަރުވކުރެވުނު
ތރީޚް

 250މީހުން އޮތްއރު ،އެ ދއރގެ
އެމްޑީޕީ ވޯޓްލސްޓުގައ ދަފްތަރު
ނަންބަރުގެ  290މީހުން ހމަނފައ
އޮތުން

ނންމުން

ތަފްސީލް

