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އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01މާރިޗު 2017ން  31މާރިޗު 2017އަށް
ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
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ގދ.ވާދޫ ޞިނާއީ ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި  29ޑިސެންބަރު  2013ގދ.ވާދޫ ޞިނާއީ ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި 29
ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ބިޑުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ޑިސެންބަރު  2013ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންގުމަށް ކުންފުންޏާ އެ ބިން ޙަވާލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނެ ފަރާތް އެއިދާރާއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އެ ބިން ޙަވާލުނުކޮށް ތަފާތު

އަންގާފައިނުވާނެ ކަމާއި ،މި ކޮމިޝަނުން އެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވަނީ އެއިދާރާއިން

ބަހަނާތަކެއް ދައްކައި ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް އެހެން ފަރާތަކަށް އެބިން ދިނުމަށް

ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެބިން އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކަމަށް ކަމަށާއި ،އެއީ އެ އިދާރާއިން ލަފައަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން
މިކޮމިޝަނުން

ދީފައިވާ

ލަފައެއްކަމަށާއި،

ބިން

ހަވާލުނުކޮށް

އެއްބަސްވުން

ބާޠިލުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ މައްސަލައަކީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން
ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް

ނިންމަންޖެހޭނެ

މައްސަލައެއް

މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ކަމަށްވާތީ ،މި

ކޮމިޝަނުން

ސުމާރު
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އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ހުންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން މިޝަކުވާގައި،

ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް

ވަނުމަށް

މަޖުބޫރުކޮށްފައިވަނީ

ކޮން

ބަޔަކަށްކަން

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) އަށް ސޮއިކުރުވާފައިވާ ކަމަށާއި ،ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ ބުނެފައިނުވާތީއާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް އެނގެން ނެތުމުން އެމަޢުލޫމާތުތައް
ވަޒީފާއަށް ވާނެގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް އެއޮފީހުގެ އިސްވެރިން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ

ނުހޯދޭނެތީއާއި ،މިކަން ދަންނާނެ ހެކިންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން މައްސަލަ

ރިޕޯޓްކުރި ފަރާތާއި އިތުރު  6މުވައްޒަފަކާއި އެމުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާ ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް

ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

ބުނާ މައްސަލަ.
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ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ރ.މާކުރަތުގައި

ރ.މާކުރަތުގައި އަޅާފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑަކީ ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ދަނޑަކަށް ވުމާއެކު،

ހަދަމުންގެންދާ ފުޓްސެލް ދަނޑުގެ ވަށާފާރުގެ ކަން ވަށްކޮށްފައިވަނީ  08ފޫޓަށް ކަމަށާއި ،މީގެ ކުރިން

ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތަކަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ

ރަށުގެ ހުރިހާ ގޯއްޗަކާއި ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ވަށާފާރުގެ ކަން ވަށްކޮށްފައިވަނީ  10ފޫޓަށް ކަމަށާއި ،ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީއާއި ،އަދި އެކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ ފިޔަވަޅު
އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ޖާގައިގެގޮތުން ކަމަށާއި އަދި ކައުންސިލަށް ފެންނަގޮތަކަށް ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކަން ވަށްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނަކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ރަށްރަށުގެ
ބިންތަކުގެ ކަން ވަށްކުރަންޖެހޭނީ  10ފޫޓަށްކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މި މައްސަލައިގައި ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ
މައްސަލަ.
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ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހއ.ހޯރަފުށީ ރައްޔިތަކަށް  5އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޝަކުވާގައި ބުނާ ފަރާތަށް  5އަހަރު ދުވަހަށް

 1500އަކަފޫޓުގެ ކުލީ ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެފަރާތުން ބިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އަމުރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  1500އަކަފޫޓުގެ ކުލީ ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެފަރާތުން ބިން
މަޑުޖައްސައިދިނުން އެދޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެބިމުގައި ( 300,000.00ތިން ލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑު ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި
އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާތީ އެގްރީމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  6މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން ބިމުގެ އެފަރާތުން ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދެވޭނެކަމަށް ހޯރަފުށީ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާތީ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި މުއްދަތު
ހަމަވެފައިވާތީ ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މިކޮމިޝަނުން ކުއްޔަށް ދިން ފަރާތަށް
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ނަންބަރު
އަންގާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި ،އަދި މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް
ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
5

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ލާފައިވާ އދ.މާމިގިލީ ގޯއްޗަށް އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމަށް  92ޕޮއިންޓް ފުރަތަމަ
ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތަކަށް ފުރަތަމަ  92ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2ވަނަ ފަހަރު އިޞްލާޙް

ދީފައިވަނީ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށާއި ،ފަހުން

ކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ފޯމު ބާޠިލުވީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނުބައި މަޢުލޫމާތެއް އޭނާގެ ނަން ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް މަހިބަދޫ އޯސަންވިލާ
ދީގެންކަމަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބުނި ކަމަށާއި ،އެ ފޯމުގައިވަނީ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ގޯތިން  1020އަކަފޫޓުގެ ބިން ލިބިފައިވާކަމަށް އދ.މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
އ
ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ބަޔާން ކުރުމަށް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އޭނާގެ އަންގާފައިވާތީ ކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެ ް
ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި އެފަދަ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ލިބިފައިވާނަމަ ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އެމީހަކު
މިފަހަރު

އިޢުލާނު

ކޮށްފައިވާ

ގޯތި

ދިނުމުގެ

އުސޫލުގައި

ތަރިކައިން ލިބޭބައި ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އެހެން ފަރާތްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އޭނާއަށް ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަށް

ނުހިމެނޭނެކަމަށް

އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާނޭކަމަށް މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އާމިނަތު އާގިސާއަށް ޖަވާބު
ދީފައިވާތީއާއި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ގޯއްޗެއް ދޫނުކުރެވޭނެކަމަށް ގޯތި ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އެ އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ
ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ތަރިކައިން ލިބޭ ބައި ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވުމުން ގޯތި
ލިބޭގޮތަށް އޮންނަނީ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަށް ތަރިކައިން ލިބޭ އެފަދަ ބިމެއް ދޫކޮށްލުމަށް
އެއްބަސްވާނަމަކަމަށާއި އެމީހާގެ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ތަރިކައިން ލިބޭ ބައި
ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ ގޯތި ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
އިޢުލާނުގައިވެސް އަދި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ،
އެ މައްސަލަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ
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ނަންބަރު
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ނިންމީއެވެ.
6

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރަޖިސްޓަރޑް ނަރސްއެއްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒްކޮށް

ވަޒީފާގައި ދިމާވާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ

ފުރަތަމަ ދީފައިވަނީ  95.3%މާކްސް ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފަހުން  80.4މާކްސްއަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާކަމަށް

ޓްރައިބިއުނަލަށްކަމަށް ފެންނާތީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން

ބުނާ މައްސަލަ.

ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި ،މި ކޮމިޝަނުން
މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.

7

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބ.ހިބަޅިދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން މިމައްސަލައަކީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ،ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި
ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުން ހެދި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި މޯލްޑިވްސް

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ ،އެކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ

މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) ގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގައި ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި މި ކޮމިޝަނުން މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށެވެ.
ސިވިލް ކޯޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށް  29ޑިސެންބަރު  2016އިން ފެށިގެން  30ދުވަސް
ތެރޭގައި އެކުންފުންޏަށް ބ.ހިބަޅިދޫ ޙަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި
ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން
އެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
8

ހދ.ނައިވާދޫގައި ހިންގާ ނާސަރީއާއި ބޭބީނާސަރީ ކުލާހުގެ ކިޔެވުން ހުއްޓައިލުމަށް ހދ.ނައިވާދޫ ނާސަރީ ކްލާހާއި ބޭބީނާސަރީ ކްލާހަށް ޓީޗަރުން ނެގި މައްސަލައަކީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާ ޚިލާފަށް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން

ފަރާތުން ކުރިންވެސް ހުށަހަޅައިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި

އެކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އަދި އެ ދެ ކްލާސް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން ގެންދިއުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ
ޢަމަލެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،އެ ދެ ކްލާހާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަކީ އިދާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެންނާތީ
މިޝަކުވާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށާއި ،އަދި މިސަބަބަށްޓަކައި މިމައްސަލަ ލޯކަލް

4

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.
9

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތެއް ،އޭނާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  17އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ މި މައްސަލައަކީ ކުރިން މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު އިސްލާޙްކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ
ކުޑަކުއްޖަކު ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޫކުރާ ފްލެޓަށް ފޯމުލައި އެފަރާތުގެ މައްސަލައަކަށްވާތީ ،މި
މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ފ.ނިލަންދޫއަށް ޓީމެއް ގޮސް މަޢުލޫމާތު

ނޭޅުމަށާއި،

ޝަކުވާގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު

އިސްލާޙްކުރަން

އަންގާފައިވާ

ކަންތައް

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ

ޗެކްކުރުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ފަހުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެފަރާތާ ޙިއްސާކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
ސާފުކުރުމަށް ގުޅުމުން މިކޮމިޝަނުން އެމައްސަލަ ބަލަމުންދާތީ ފްލެޓް ދިނުމުގެ ކަންތައް މަޑުޖެހިފައިވާކަމަށް
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ފްލެޓް ދޫކުރިއިރު އޭނާއަށް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން
އޭނާއަށް ލިބުނު މާކްސް ބުނެދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
10

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ބިން ވިއްކުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ސުންގަޑިއަކީ  12:00ކަމަށްވީނަމަވެސް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި
(އެޗް.ޑީ.ސީ) އިން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން އެޗް.ޑީ.ސީ.ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ފަރާތްތަކުން ބީލަން

ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް 12:15

ހުށަހެޅުން އޮތީ  06ފެބްރުއަރީ  2017ގެ  11އިން  12އަށް ކަމަށާއި ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގެންދިޔަ އާހަމައަށް ވަގުތު ދީފައިވާތީ އާއި އެވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެއިން އެވެސް ފަރާތަކަށް ބޭރުން
ލިޔުންތައް ހަމަނުވުމުން ،ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް  15ވަރަކަށް މިނިޓް

ލިޔުމެއް ގެންނަން ފުރުސަތު ދީފައިނުވާތީއާއި ޑޮކިއުމަންޓް ހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނީ

ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކޮން ބަޔަކަށްކަން ނޭނގޭކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީއާއި އެކަމަކީ
ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން އޮންނާނެކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭތީއާއި ،އެކަން ދަންނާނެ ހެކިން
ހުށަހަޅާފައި ނުވުމާއެކު މިމައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ،މައްސަލައާމެދު
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

11

ތ.މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްކޮށްހުރެ އޭނާގެ ބަފައިބެއަށް މަޑިފުށީ ހުޅަނގު ފަރާތު އަތިރިމަތިން

މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ހަރުގެއާއި ގުދަނުގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ބަލަމުންގެންދާ

 100ފޫޓުގެ ހަރުގެއެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މެރީޑިއަމް ސައިޓާ ޖެހިގެން ލަކުޑި ރައްކާކުރުމަށް ޓިނުން މައްސަލައަކަށްވާތީއާއި

5

ރަށްރަށުގެ

ފަޅުތެރޭގައި

އޮޑިދޯނިފަހަރު

ބާއްވައިގެން

އެ

ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
ގުދަނެއް ހަދައި އެތަން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި އެރަށު ފަޅުތެރޭގައި  100ފޫޓު  30ފޫޓުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި
ދޯންޏެއް ބާއްވައިގެން ޑެގް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ކުރަންޖެހޭ

މަރާމާތުތައް

ކުރުމަކީ

ޢާންމުކޮށް

ރަށްރަށުގައި

ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ ،އެ މައްސަލައިގައި މިކޮމިޝަނުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް
އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނާތީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

12

ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް އދ .މާމިގިލީ ރައްޔިތަކު އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މާމިގިލިން ގޯއްޗަށް އެދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފޯމު ބަލައިނުގަތްކަމުގެ
އިދާރާއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ،އެ އިދާރާއިން ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާތީ

ޝަކުވާ ކުރިން އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި ކުރިން ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވަނީ ،އޭނާ

އދ.މާމިގިލިން ގޯތި ލިބުމުން އޭނާ މަޙްރޫމްވެފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ހުށަހެޅި ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓަކީ އިންޑިޔާގައި ކުރި ކާވެންޏެއްގެ ސެޓްފިކެޓް ކަމަށްވެފައި
އިދާރާއިން އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ގޯތި ދިނުން ހުއްޓުވައިދިނުން އެދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

އެ ކާވެނި ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާތީ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިނުގަތީ
ކަމަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކާވެނި ރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭތީއާއި ،އެ ކާވެނި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާނަމަ އެ ކާވެނީގެ
ސެޓްފިކެޓް ގަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުގެ ޙައްޤަކަށް
އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ފެންނަނަމަ މައްސަލަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުން

ރަނގަޅުވާނެކަމަށް

އޭނާއަށް

ޖަވާބު

ދިނުމަށްކަމަށްވާތީއާއި

މާމިގިލީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭކަމަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ފައިސާ  05މޭ  2016ގައި އެ ކޯޓުގެ އެކައުންޓަށް
ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ،އެފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް  14ޖޫން 2016
ގައި އެފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފައިވާކަމަށް  15ނޮވެންބަރު  2016ގައި އެ ކޯޓުން އޭނާއަށް
ޖަވާބުދީފައިވާތީއާއި މި ޝަކުވާއަކީވެސް އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކަށްވާތީ ،މި މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ
ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށާއި
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ސުމާރު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ދޫކޮށްލި ސަބަބު

ނަންބަރު
13

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި  60-30ފަރާތް ވޯކް ވިސާ ނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ
އަތުގައި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގެ ނަމުގައި ވިސާ އޮންނަ ކަމަށާއި 2016/12/09 ،ވަނަ ދުވަހު ލޭބަރ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވައި ،ޝަކުވާއާމެދު މި ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.
މިނިސްޓްރީން އެރިސޯޓަށް އޮފިޝަލުން ދިއުމުގެ ކުރިން އެމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުމާއެކު ވިސާ ނެތް ފަރާތްތައް
އެހެން ރަށްރަށަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ރިސޯޓުގައި ކްލިނިކް ހިންގަމުންދަނީ ހުއްދަނެތި ކަމަށާއި،
މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ނުދޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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