
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.

 01 ޖޫން  2017ން  30 ޖޫން 2017އަށް 
 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

އެދޭ މީހުންގެ   ގޯތި ނުލިބުނީ ގޯއްޗަށްނަށް އަންހެނުންރާތުގެ ފަހުށަހެޅި  މިޝަކުވާ
ވަނަ   7ޝަރުޠުތަކުގެ  ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެނގެން އޮތްކަމަށް ކުރިންވެސް   ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތީކަން
ހުށަހެޅި  އަންހެނުން  ނާގެއޭ ޖަވާބު ދެވިފައިވާތީއާއި އަދި އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްމަ

ޖަވާބު  އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވެސް ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ތޮއްޑޫ
ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާކަމެއް ގޯއްޗަށް   މީހަކު އެއްވެސްޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ދީފައިވާތީއާއި، 

ލިސްޓުން އެނގޭކަށް ނެތުމުންނާއި އަދި  އެދުނު މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ
ގޯތިތައް ލިބިފައިހުރި މީހުންނަށް ގޯތި   ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތިއަކަ 1200ތަރިކައިން 

ބައެއްކަން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް   ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެއީ ކޮން
ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ނުވާތީއާއި، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު

  ށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަ ހައުސިންގ އެންޑް
  މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.ޖަވާބު ދީ އޭނާއަށްގެންދިޔުމަށް 

ވަނަ   7 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގޯތި ދިނުމުގައި އިޢުލާނުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން އއ.ތޮއްޑޫ
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ އެތައް ބަޔަކަށް ގޯތި ދީފައިވާ

 ގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ޖެހިގެން އައިލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅި އަންހެނުންނަށް ގޯތި ރާތުގެފަ
މުއްދަތެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިމައްސަލަ  ދުވަހު ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އެޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ

  7ދީފައިވާ ޖަވާބުގައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ  ކުރިން ހުށަހެޅުމުން އޭ.ސީ.ސީއިން
  ހެންއެކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން  އަންހެނުންގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ވާހަކަ ނާގެއޭބަރަށް ޙަވާލާދީ ނަން ވަނަ

  ހުރިނަމަވެސް ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކުރިއިރު އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާ މީހަކު ފޯމު ލީއިރު އޭނާގެ ދަރިއެއް
މީހަކު   އަދިވެސް އެހެންނުވާކަމަށާއި،  ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދަރިންގެ ބައިން އޭނާއަށް 

ހުރިނަމަވެސް ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ބައްޕަ  ފޯމު ލީއިރު އޭނާގެ ބައްޕަ ދުނިޔޭގައި
ވާ  އުނިކޮށްފައި  ޕޮއިންޓް 15މައިންބަފައިންގެ ތަރިކައިން ލިބޭ ބަޔަށް އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ  ނިޔާވެފައިވާތީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޢަމަލު ނުކުރާ   ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމަށް ތޮއްޑޫ
 މައްސަލަ 

1 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  – އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން  

   2016މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުުމގެ ރަްނވަނަ  
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2 

 

ސުމާރު   މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

މައްސަލައަކަށް ވެފައި،  ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާ
ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް  ޝަރީޢަތުން ނިންމާ މައްސަލަތަކާއި ޝަރީޢަތުގައި

މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ. އަދި   ނުބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ،މިކޮމިޝަނުން
 ރ އަށް ކަމަށާއި އެއީ އެވަރުގެ ބިމެއ450000.00ްވިއްކާލާފައިވަނީ އަކަފޫޓު  1700.75

  ހަމައެކަނި ވިއްކުމަށް ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނުތައް ހުއްދަކުރާ އަގަކަށް ނުވާއިރު މިއަގަކީ
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްއަށް   ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަކަށް ހަދާފައިވަނީ ދައުލަތަށް

  ޓެކުސްގެ ގޮތުގައި %15 އަގުގެ މަކަރު ހެދުމަށްކަމަށާއި މިގޮތުން ވިއްކާ ބިމެއްގެ
ދައްކާފައިނުވާކަމަށް   ދައުލަތަށް ދަންކަން ލާޒިމުކުރާއިރު އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް މިހާތަނަށް

އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ   ސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުނެ ބުނެފައިވާތީ އެކަން މޯލްޑިވްސްމައް
 ، މައްސަލައާމެދު މި ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.ސްސަމާލުކަމަށް ގެނަ

މިލްކުވެރިފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭގޮތަށް   އަސްލު ލޭގެ ގޯއްޗެއްގެމާބަޔަކާ ގުޅިގެން ސިވިލްކޯޓުގެ ދެ ޤާޟީން 
ބެހުމުގެ ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެ ދެ   ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެ ގޯތި

  މައްސަލަ.ވަތު ނަގައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނާރިޝް ޤާޝީން

2 

ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،   މިމައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން
 މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

އެހީގެ ދަށުން އަޅަމުންދާ މިސްކިތުގެ   ފ.ދަރަނބޫދޫ މަސްޖިދުއްތަޤުވާގެ ބަދަލުގައި ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ
އެޅުމުގެ ސަބަބުން މިސްކިތުގެ ރީތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިފައިވާ   ފައުންޑޭޝަން ހަމަބިމަށްވުރެ އަޑީގައި

ފެންނަނީ ވަރަށް   މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އެ ޢިމާރާތް ލޯމައްޗަށް 6.5އެހެންކަމުން  އި،ކަމަށާ
  މައްސަލަ.ބޮޑަށް އައިބުކޮށްކަމަށް ބުނާ

3 

 


