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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި   

 މާލެ،

.ދިވެހިރާއްޖެ  

U. ްއެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައ 

U ް01 އޭޕްރީލް  2016ން 30 އޭޕްރީލް 2016ށ 

 

  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ މިކޮމިޝަނުން މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށާއި، 

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަދި މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައާއި، މިނިސްޓްރީ 

 .އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ

 

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދެކުނުން އޮތް ޗާނދަނީމަގު ނުބެއްދޭނެކަމަށް .ނިލަންދޫގައި ހުންނަ ފ.ފ

އެކަން ނިމުނުގޮތް  ރަށުކައުންސިލުން ތިންފަހަރަށް އެޖެންޑާކޮށް އެމައްސަލަ ނިމިފައިވާއިރުވެސް

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ރަށުކައުންސިލުން ނާންގައި 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެމައްސަލަ ހިފަހައްޓާފައި އޮތުމުން އެމަގު ބަންދުކުރުމަށް އެ ދެމިނިސްޓްރީ 

ކްލާސްރޫމް  8ހިފައިވާ ހޯލާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ސްކޫލުގައި އަޅަން ހަމަޖެ

ސަރަޙައްދު ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮތްއިރުވެސް ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ބާރުއެޅުމުގެ  3އަޅާނެ 

ސަބަބުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން އެމަގު ބެއްދުމުގެ 

ގެ މީހުންގެ މޫނުމަތީގައި ފާރެއް ރާނައި ޖަލެއް ކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި، މިއީ އެ އަވަށު 

ގޮޅިއަކަށް އެ އަވަށު މީހުން ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަކަށްވާތީ މިކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ

 

1 

3އެނެކްސް   
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  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

 .މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ

 

މަނަދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅައިދީފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ވަރަށްގިނަ .ނ

ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ނެތް 

ވާ ކަމަށާއި، ކަންތައްތަކެއް ހިމަނައިގެން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައި

ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކަށް ނުބަލައި ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ގޯތި 

ދޫކުރުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ގޯއްޗެއް އޮތްތޯ ބަލައި 

ނަމަވެސް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގައި މިކަންކަމަށް އެފަދަ ތަނެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ގޯތި ދޫނުކުރާ ކަމަށާއި، 

ނުބަލާ ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މަނަދޫން ގޯތި ލިބިފައިވާ އަންހެނުންގެ ފިރިންނަށް 

ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ހަމައެއާއެކު މަނަދޫން ގޯތިން ބައެއް ލިބޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށްވެސް ފްލެޓް 

އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރުގެ ދަތިކަންހުރި އެތައް ފަރާތްތަކަކަށް ފްލެޓް ، ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި

 .ނުލިބިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

2 

ހަނިމާދޫ އިން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ކުރި ނަންބަރު .ހދ

(IUL)/258/2014/77 )16  ުއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފޯމް ) 2014ޑިސެންބަރ

ހައުސިންގ ، އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް އޮތުމުން 3000ޑިސްކޮލިކޮށްފައިވަނީ، އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި 

ތުގެ އޭރުގެ ފިރިމީހާގެ ގޯތިން ލިބޭ ޔުނިޓަށް ފޯމް ހުށަހަޅަން ދީފައިވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާ 

އަށް ވަކިގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައި ނެތުމުން އެއީ އެފަރާތަށް ކަނޑައެޅި ހައްގުވާ ބައެއްކަމުގައި ބެލުމާއި، އަދި  8/1

ގައި ކަމަށް  2014ނޮވެންބަރު  30މޮޅަދޫގައި އޮތް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ .އޭނާގެ މިހާރުގެ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ހއ

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މައްސަލަ .ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ ކަން ހދމޮޅަ.ހއ

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވި އަމިއްލަ މީހުން ފޮނުވާ ސިޓީގެ ޖަވާބުން އަންގާފައިވާތީއާއި، އެޖަވާބުގައިވާ ސަބަބަށް 

އަދި . ފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ ބަލާއިރު މިކަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމެއް ހިނގާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޙައްގެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން 

 .ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެ ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނިންމީއެވެ

ހަނިމާދޫއަށް ބަދަލުވި ފަރާތެއް .ހަތިފުށިން ހދ.އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހއސަރުކާރުގެ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުޅެމުން ގެންދަނީ އޭނާގެ ނިޔާވެފައިވާ ފިރިމީހާއަށް ލިބިފައިވާ  2014

އަކަފޫޓު  600 ފްލެޓެއްގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ފްލެޓުން ޙަލާލުބައިގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ލިބޭބައި

ހަމަނުވާތީއާއި މިހާރު އެހެން ދިރިއުޅުމެއް ފަށާފައިވާތީ ޙަލާލުބައިގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ ބައި 

މިހާރުވާނީ ދަރިންނަށް ހިބަކޮށްދީފައި ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ މިހާރުގެ ފިރިމީހާގެ ގޯއްޗެއް ރާއްޖޭގެ 

ޙައްޤުވާ މީހެއްކަމަށް އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ  އެއްވެސް ތަނެއްގައި ނެތުމާއެކު އޭނާއަކީ ފްލެޓް

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ހަނިމާދޫގައި އިޖުތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތަކުން ފްލެޓެއް 

ހޯދުމަށްޓަކައި އޭނާ ލާފައިވާ ފޯމު ބާޠިލުވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޭނާއަށް ނުވިސްނޭތީ އެ 

 ޕްޝަން ހިމެނޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަފްލެޓްތައް ދިނުމުގައި ކޮރަ
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  ދޫކޮށްލި ސަބަބު 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ސުމާރު 

 ނަންބަރު 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހޭތީ، އެ ކާވެނި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ 

ހެޅި ނުކުރާނަމަ، އެ ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ގަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަ

ފަރާތުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބޭކަމަށް އޭނާއަށް ފެންނަނަމަ، މައްސަލަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް 

 .ގެންދިޔުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އޭނާއަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ނިންމީއެވެ

 

މިނގިލީ މާ.ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  އދ 2016މާމިގިލިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް މާރިޗް .އދ

ފަރާތަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުން، އެފޯމް ބަލައިގެންފައިނުވާ ކަމަށާއި ފޯމް ބަލައިނުގަތީ 

ގޯތި ދޫކުރަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅިއިރު އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާނީ މީގެ 

އްގެ ސެޓްފިކެޓް ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި، އެ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިން އިންޑިޔާގައި ކޮށްފައިވާ ކައިވެންޏެ

ކައިވެންޏަކީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކައިވެންޏެއް ނޫންކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމުގައި ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 

 .ޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ކައިވެނީގެ ސެ
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