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 ޕްރިމަރީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ޝަކުވާ ކޮމިޓީ  –ޝަކުވާގެ ނިންމުންތައް 

ވީ  2019ޖަނަވަރީ  18މަށް ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރު  2019
 ޝަކުވާތަކާ ވިދިގެން ނިންމި ނިންމުންތައް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާގުޅޭ  ހުކުރުދުވަހު ބޭއްވި 

  އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި ގައި 2019ޖަނަވަރީ  21

 

ފަރުވާކުރެވުނު  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި ތާރީޚް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  #
 ތާރީޚް 

 ތަފްސީލް  ނިންމުން 

ޢަބްދުލްމުޙްސިން   .1
އަބޫބަކުރު، ޖަންބުމާގެ 

ބ. ކެންދޫ 
 )ކެންޑިޑޭޓް(

ދާއިރާމީހުން ނޫން އެހެން  .1 19/01/2019
 މީހުން ވޯޓުލުން 

ވޯޓުލާން ނުދާމީހުން  .2
 ވޯޓުލާފައިވުން 

އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު އަހްމަދު  20/1/2019
ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު،  268ލަޠީފަށް 

ޢަބްދުލްމުޙްސިން އަބޫބަކުރަށް ލިބުނީ 
، މި ވޯޓުކަމުގައިވާތީ 8ޖުމްލަ 
އިގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަށް މައްސަލަ

މައްސަލަ ބެލެނޭ  ބަދަލު ނާންނާނެތީ،
 ތަނެއް ނެތްކަމަށް 

 ނިމިފައި މައްސަލަ

ޢަލީ ނިޒާރު،   .2
އެމްޓޭޝަނަގެ، 

 ސ.ހިތަދޫ 
 )ކެންޑިޑޭޓް(

މާލޭގެ ވޯޓުލުން ގަޑިއަށް  .1 20/01/2019
 ނުފެށުން 

ފޮށިކައިރީ އެންމެ  .2
 އޮފިޝަލެއް ހުރުން 

ކަރުދާސް ނުގުނާ  .3
 ވޯޓުލާން ފެށުން 

މީހަކު  65ދެ ފަހަރު  .4
 3އެއްފަރާތުން ވޯޓުލުން، 

 ފަހަރު ވޯޓުލާފައިވުން 

އިބްރާހީމް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު  20/12/2018
ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު،  830 ނާޒިލަށް
 627ލިބުނީ ޖުމްލަ  ނިޒާރަށްޢަލީ 

ވޯޓުކަމުގައިވާތީ، ދެ ކެންޑިޑޭޓުގެ 
 203ޤަކީ ދެމެދުގައިވާ ފަރަ 

 ތަކަށް ވީއިރު، މި ޝަކުވާ ވޯޓުކަމަށް
 (، 1+2+65) ވޯޓު 68ބަލާފައި 

ވޯޓުގެ  135  ބާޠިލުކުރިއަސް
ތަފާތަކުން އިބްރާހީމް ނާޒިލު 

އި، ނަތީޖާއަށް ކުރިހޯދަ

 ނިމިފައި މައްސަލަ 
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ފަރުވާކުރެވުނު  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި ތާރީޚް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  #
 ތާރީޚް 

 ތަފްސީލް  ނިންމުން 

ވޯޓުލާން ނުދާމީހުން  .5
 ވޯޓުލާފައިވުން 

 ވޯޓު ލިސްޓު ނުދިނުން  .6

މައްސަލަ ބެލެނޭ  ބަދަލުނާންނާނެތީ،
 ތަނެއް ނެތްކަމަށް 

 އަޙްމަދު މަޢުރޫފު   .3
 ޏ.ފުވައްމުލައް ޖަމްނާ، 

 )ކެންޑިޑޭޓް(

 ވޯޓު ލިސްޓު ދިމާނުވުން  .1 19/01/2019
ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން  .2

 37މައްސަލަ ހުރުން )
 މައްސަލަ(

ހުށަހެޅި މެންބަރޝިޕް  .3
ފޯމު  7ފޯމުގެ ތެރެއިން 

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިނެތުން 

ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގައިވާ  20/12/2018
ވޯޓުކަމުގައިވާތީ،  24ފަރަޤަކީ 

ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކިތައް މައްސަލަ 
ކެންޑިޑޭޓު ހުށަހެޅިތޯ ބެލުމަށްފަހު، 

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ގައި  2019ޖަނަވަރީ  9ޔާ ވެރި ވާ ޝަކު 
 18ޕާޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވަނީ 

ރޭޝަން ނަމުގެ ރީރެޖިސްޓް 
 18މައްސަލަކަމުގައި ވެފައި، މި 

އެދުނުގޮތަށް ޝަކުވާވެރިޔާ މައްސަލަވެސް 
 37ފައިވާތީ، އިތުރު ދީ ށް ޙައްލުކޮ ޕާޓީން 

މީހެއްގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން މައްސަލަ 
 ބަލައި ޒާމް ބަހުރިކަމަށް ކުރާ އިލް އެ 

މައްސަލަ ގަނެވެން ނެތްކަމަށް. ވީމާ 
ޖަނަވަރީ  21) ބެލެނޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް 

2019) 
 އަމީން ފައިޞަލް   .4

 ދޫރެސް، ށ.ކަނޑިތީމު 
 )ކެންޑިޑޭޓް(

މީހުން  9ވޯޓުލާން ނުދާ  .1 19/01/2019
 ވޯޓުލާފައިވުން 

ށ.ބިލެއްފަހީގެ ފޮށީގެ ވޯޓުލުން  • 20/12/2018
ކުރިއަށް ދިޔައީ ދެ 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ 
ހާޟިރުގައިކަމަށް ވެފައި، 

ވޯޓުލާން ދިޔަ ކޮންމެ މީހެއްގެ 
ނަން އަޑުހަރުކޮށް 
، ވެސްއިރުއިޢުލާނުކޮށްފައިވީ

ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބު 
 ރާޟްކޮށްފައެއް ނެތެވެ.އިޢުތި
މި މައްސަލަ ފެންމަތިކުރީ އަދި 

 މައްސަލަ ނިމިފައި 
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ފަރުވާކުރެވުނު  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި ތާރީޚް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  #
 ތާރީޚް 

 ތަފްސީލް  ނިންމުން 

 2ފޮށި ބަންދުކުރަން 
މިނެޓަށްވަފައިވަނިކޮށް، އެ ކަމެއް 

ހިނގިތާ އެތައް އިރެއް 
ފަހުންކަމުގައި ވެފައި، އެ ކަމެއް 

ހިނގިއިރު އެކަން 
ފާހަގަކޮށްފައިނުވާތީ، އަދި 
މި އިސްވެރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް 

އެނާ މި މައްސަލަ ގެނައުމުން، 
މައްސަލަ ބެއްލެވިއިރު، ހެކި 
ފެނިފައިވާ ނުވާތީ، މައްސަލަ 

 ބެލެނޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް 
 މުހައްމަދު ޖަލީލު،   .5

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ )
 (ކެންޑިޑޭޓް 

ފޮށިތައް އަލުން  .1 19/01/2019
 ގުނައިދިނުމަށް 

ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގެ ފަރަޤަކީ  20/12/2018
ވޯޓުގެ ތަފާތެއްކަމުގައިވާތީ،  4

ކެންޑިޑޭޓުން ހާޟިރުގައި ދާއިރާގެ 
 ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން މާލޭގައި ގުނުމަށް 

 މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަށް 

ޢަލީ ޝާމް،   .6
، ގދ. އޭޕްރީލްމާގެ

ފަރެސްމާތޮޑާ 
 )ކެންޑިޑޭޓް(

هللا ޙުތުއެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު ފަ 20/12/2018 ދައްކައިގެން ވޯޓުލުން  .1 19/01/2019
ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު،  289އަޙްމަދަށް 

 245ޢަލީ ޝާމަށް ލިބުނީ ޖުމްލަ 
ވޯޓުކަމުގައިވާތީ، ދެ ކެންޑިޑޭޓުގެ 

 44ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤަކީ 
ދައްކައިގެން  ވޯޓުކަމަށްވާތީ،

މީހުންގެ  4ކަށަވަރުވާ ލީކަމުގައި ޓު ވޯ
ވޯޓު އުނިކުރިއަސް، ޢަލީ ޝާމަށް 

 މައްސަލަ ނިމިފައި
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ފަރުވާކުރެވުނު  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި ތާރީޚް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  #
 ތާރީޚް 

 ތަފްސީލް  ނިންމުން 

މައްސަލަ ބެލެނޭ ކުރި ނުލިބޭނެތީ، 
 ތަނެއް ނެތްކަމަށް 

 ޒިފްލީނާ ޙަސަން   .7
)ތިނަދޫ ދެކުނު 

 ކެންޑިޑޭޓު(

ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގެ ފަރަޤަކީ  20/12/2018 ފޮށިތައް އަލުން ގުނައިދިނުމަށް  19/01/2019
ވޯޓުގެ ތަފާތެއްކަމުގައިވާތީ،  2

ކެންޑިޑޭޓުން ހާޟިރުގައި ދާއިރާގެ 
 ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން މާލޭގައި ގުނުމަށް 

 މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަށް 

 ޖާބިރު هللا ޢަބްދު  .8
 )ކެންޑިޑޭޓް(

ކާށިދޫއާއި ގާފަރު ހަރުގޭގައި  19/01/2019
 ވޯޓުލާފައިވާތީ 

ހުރިހާ  2019ޖަނަވަރީ  17 20/12/2018
ކެންޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވާނަމަ 

އިސްވެރިޔާއަށް އެރަށެއްގެ ހަރުގޭގައި 
ކަމަށް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމިދާނެ 

އެމްޑީޕީން އިޢުލާނުކޮށްފައިވެއެވެ. 
ކާށިދޫ ފޮށީގެ އިސްފަރާތާއި ގާފަރު 

ފޮށީގެ އިސްފަރާތް ވިދާޅުވަނީ 
ގައި ބާއްވަން ހަރުގޭ 

އެއްބަސްވެފައިވަނީ، ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
މަންދޫބުންގެ ރުހުމާއެކުގައި ކަމަށެވެ. 

މައްސަލަ ބެލެނޭ ތަނެއް ވީމާ 
 ނެތްކަމަށް 

 މައްސަލަ ނިމިފައި

 


