 2013ނޮވެމްބަރ  16ވަނަ ދުވަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތައް

#

މައްސަލަ

ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް

މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް

ހުށަހެޅި ތާރީޚް
1

14.11.2013

2

16.11.2013

3

16.11.2013

ހިއްމަފުށި އައްސޭރި ޖަލުގައި
ގައިދީންނަށް
ރިޔާސީ

09.11.2013

އިންތިހާބުގެ

ށ އިލެކްޝަންސް
ތިބި  30ހަކަ ް
ވަނަ

ފުރަތަމަ

ދުވަހު

ބޭއްވި އައްސޭރި

ބުރުގައި

ވޯޓު ފޯކަލް

ހިއްމަފުށި

ކޮމިޝަނުން

ޖަލަށް

ޅއްވާފައިވާ
ކަނޑައަ ު

ޕޮއިންޓަށް

ގުޅުމުން

ހިއްމަފުށި

ދެވަނަ

ބުރުގައި

ލެވިފައިނުވާކަމަށާއި ،އެމީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ އައްސޭރި

ޖަލުގައި

ހިއްމަފުށީގައި ހުންނަ ފޮށްޓަކަށްކަމަށްވެފައި ،އެފޮށްޓަށް ) 16.11.2013ގައި( ވޯޓުލުމަށް
ވޯޓުލުމަށް ގެންގޮސް ނުދެވޭނެކަމަށް ބުނެ ވޯޓުލުމުގެ ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ
ފުރުޞަތު

ހޯދައިދީފައި

16.11.2013
އިންތިހާބުގައި

ގައި
ވެސް

ނުވާކަމަށް.

ރީ

 94މީހުން

ހންކަމުން ވޯޓު ލާ ނިމިފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު
އެ ެ

ބާއްވާ

ދެވަނަ

ވޯޓުލުމުގެ

ހައްޤުން

ރގެ ދެއްވާފައިވޭ.
ބ ު
ު
މަޙްރޫމް

ވެދާނެތީ ،އެކަން ކޮމިޝަނުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި.
ވޯޓުލުމަށްފަހު އިނގިލީގައި ޖަހާ ނިޝާން ފަސޭހައިން *

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް

ފިލުވާލެވޭ ކަމަށްބުނެ  2ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ .ސިޓީއަކުން ދެންނެވިފައި.
އޭގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ އަތުން ފޮހެވިގެން
ނ.
އަދި އަނެއް ބޭފުޅާ ނޫސްތަކުން އެމަޢުލޫމާތު ލިބިގެ ް
ފުރަތަމަ ބުރުގައި މާލޭ ޖަލުގެ ބަނދުގައި ހުރެ މާލެ * މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މިހާރު
ނ ވޯޓު
ޖަލު ފޮށްޓަށް ވޯޓު ލީ ފަހުން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރެވު ު

ލެވިފައިވާކަމަށް

ކަމަށާއި ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލުމަށް ރެޖިސްޓަރ ދެއްވާފައިވޭ.
ވެފައިވަނީވެސް

ގ
މާލޭ ޖަލަށް ކަމުން ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސް ެ

މަޢުލޫމާތު

ހމަ ޖެއްސުމަށް އެދިފައި
އޮފިސަރުންނަށް ގުޅައި އެކަން ަ
ވީނަމަވެސް އެދެވޭ ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ.
4

16.11.2013

5

16.11.2013

ފުރަތަމަ

ބުރުގައި

ވަނަ

)09.11.2013

ނގެ ފޯކަލް
ދުވަހު( * އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ް

ކމަށް އަދި ޕޮއިންޓް އަދި
އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ދެމީހަކު ވޯޓްލީ ަ
ދެވަނަ

ބުރުގައި

މާލޭގައި

ކމަށާއި،
ކރި ަ
ރ ު
ރެޖިސްޓް ީ
މެސެޖްކޮށްގެން

ވޯޓު

މީގެ

ރ
ސެކްރެޓަ ީ

ޖެނެރަލްގެ

ވޯޓުލުމަށް ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައި.
ކރިން
ދެދުވަސް ު

މާލޭގެ

ބެލިއިރުވެސް

ފޮށްޓަށް

ވފައި ވާކަމަށް .އެހެންނަމަވެސް މިއަދު
ރެޖިސްޓްރީ ެ
ވޯޓުލާންދިއުމުން މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރެޖިސްޓްރީވެފައި
ނުވާކަމަށް

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

މަޢުލޫމާތު

މ ވަމުންދާ
ދެއްވާފައިވާތީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤުން މަޙްރޫ ް
މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި.
ދެވަނަ

ބުރުގައި

)16.11.2013

ގައި(

ނގެ ފޯކަލް
މާލޭގައި * އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ް

ސ ވޯޓުލާން ޕޮއިންޓް އަދި
މށާއި ،ނަމަވެ ް
ރކަ ަ
ކ ި
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ު

ރ
ސެކްރެޓަ ީ

ދިއުމުން މާލޭގައި ވޯޓުލާން ރެޖިސްޓްރީވެފައި ނުވާކަމަށް ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައި.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ
ވޯޓުލުމުގެ

ހައްޤުން

ބަލައިދިނުމަށް އެދި.

މަޙްރޫމް

ވަމުންދާ

މައްސަލަ

ޖެނެރަލްގެ

2013ނޮވެމްބަރ  16ވަނަ ދުވަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތައް

#
1

އޮބްސަރވްކުރާ
ސަރަހައްދު
ގދ.
ގދ.

ތިނަދޫ 2 ،މީހަކަށް ވޯޓު ނުލެވޭކަން .މި  2މީހުންނަށް ވޯޓު ނުލެވުނީ އެޑްރެސް ދިމާނުވާތީއާ އަދި އުފަން
ތިނަދޫ ތާރީޚް ދިމާނުވާތީ ކަމަށް.

ސްކޫލް
2

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް

ގދ.

އެފަރާތުން އަމިއްލައަށް އިލެކްޝަންސްގެ ވެރިޔާއާއި ވާހަކަ ަ
ދއްކާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭތޯ ބެލުން.
ނ.
އކިކަ ް
ތިނަދޫ 2 ،މީހަކު ވޯޓު ލުމަށްފަހު ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި އިންނަ މީހާއަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅު ދެ ް

އަބޫބަކުރު

ކރިކަން.
ށހަޅާ އަޑުގަދަ ު
ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އޮބްޒަރވަރ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ވެރިޔާއަށް ޝަކުވާ ހު ަ

ސްކޫލް.

ނސްއަށްވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި.
އަދި އިލެކްޝަ ް
ދެންއެފަދަ

ހާދިސާއެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ

ފުލުހުންގެ

ބެލުމުގެދަށަށް

ގެންދާނެކަމަށް

ނ
ފުލުހު ް

ބުނެފައިވާކަމަށް.
ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކި މައްސަލަ.

3

ތ .ތިމަރަފުށި

4

ކ .މާފުށި ޖަލު

ނ.
ކޅު އެތަނުގެ އޮފިޝަލަކަށާއި ޤައިދީއަކަށް ދައްކާފައިވާކަ ް
ސ ޮ
 2ޤައިދީން އެމީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާ ް

5

ކ .މާފުށި ޖަލު

އައިޑީކާޑުގައިވާ އެޑްރެސް ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ޤައިދީއަކަށް އޭނާގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ގެއްލިފައިވާ

6

ކ.

ވފައި 2 .އަންހެނުންނާއި  10ފިރިހެނުން.
ރކުރެ ި
 12މީހުން ހައްޔަ ު

ރންވެސް ހަމަ މިމައްސަލަ ދިމާވެގެން ވޯޓު ލެވިފައިނުވާ މީހެއްކަން.
ކ ި
ކަމަށާއި އަދި މި ޤައިދީއަކީ ު
ގ
ދޫނިދޫ ޑްރައިވިންގް ލައިސަންސް ހިފައިގެން ދިއުމުން ،އައި.ޑީ .ކާޑުގައިވާ އެޑްރެސްއާ ޑްރައިވިން ް

ކަސްޓޯޑިއަލް

ލައިސަންސްގައިވާ އެޑްރެސް ދިމާނުވާތީ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުން މަހުރޫމް ވެފައިވާ މައްސަލަ .އަދި
އެފަރާތަށް ވޯޓު ނުލެވޭކަން.

7

ސޯޝަލް
ސެންޓަރ

ނ.
ށ ހަމަޖެހިފައިނުވާކަ ް
ނ ހުންނަ މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމް ރަގަޅަ ް
ކ ް
ރ ަ
ނުކުޅެދުންތެ ި
ކުރީފަހަރު މިފަދަ ފަރާތްތައް ވޯޓުލާފައިވަނީ ވޯޓީންގ ބޫތުގެ ފިލާގަނޑު ނަގައިގެންކަމާއި ނަމަވެސް
ވ
މިފަހަރަކު ފިލާގަނޑު މިގޮތަށް ނުނެގޭތީ މިފަރާތްތައް ވޯޓުލަނީ ވޯޓިންގް ބޫތުކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ާ
ކޮފީ މޭޒެއްގެ މަތީގައިކަން.
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ތާޖުއްދީން

ށ
ނ އެތަނަށް ފިޔާތޮ ި
އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުން "ފާހަގަ" ކެމްޕޭންގެ ޓީޝާޓް ލައިގެންތިބުމު ް

ސްކޫލް

ޓީޝާޓްލައިގެން އައި މީހަކު މައްސަލަޖެއްސިކަން.
އޮފިޝަލުން ޓީޝާޓް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން.

