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މައުލޫމާތު ކަރުދާސް 02
އިޢުލާން ނަންބަރ:
އިޢުލާން ތާރީޚް:

171-I2(b)/IUL/2019/093
 05އޮގަސްޓް 2019

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރPC-171/2019/W- L142 :

މަސައްކަތް:

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުން ގޮވައިގެން މާލެ ،ދޫނިދޫ އާއި ދެމެދު ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ފެރީ

ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

Project name: Ferry Service from Male/Dhoonidhoo

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު – ހުށަހަޅާ ފެރީ ހުންނަން ޖެހޭ
ގޮތުގެ ތަފްޞީލް
 1.ފެރީ ކުރަން ޖެހެނީ މާލެއާއި ދޫނިދޫ ދެމެދުވެ.
 .2ފެރީގެ ޕެސެންޖަރ ކެޕޭސިޓީ އަކީ  50އާއި  55މީހުންގެ ޖާގައިގެދެމެދެވެ.
 .3ފެރީގެ ކުރަން ޖެހެނީ ދުވަލަކު  6ދަތުރެވެ.
 .4ދޯނީގައި އުފުލާނެ މީހުން
* ފިރިހެނުން (ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން)
* އަންހެނުން (ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން)
 .5ދޯނީގެ ދެފަރާތުގައި މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުން
ހ .ފިރިހެނުން ވަކިން
ށ .އަންހެނުން ވަކިން
ނ .ކުޑަކުދިން ވަކިން
 .6ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި މަދުވެގެން  6މީހުން ބޭއްތިބޭނެ ޖާގަ ހުރުން
ހ .ގޮޅިތަކުގައި  6މީހުންނަށް ތިބެވޭ ގޮތަށް ބެންޗް ޖަހާފައިހުރުން
ށ .ފަރާތެއްހައި މަދުވެގެން  3ގޮޅި ހުރުން
ނ .ގޮޅީގެ ދޮރު ސްލައިޑްކޮށް ހުޅެވެން ހުރުން
ރ .ގޮޅިތަކުގެ ބޭރުން ތަޅުލެވެން ހުރުން
ބ.ގޮޅީގެ އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން  7ފޫޓް ހުރުން
ޅ .ދެގޮޅި ވަކިކުރަން ހުންނަ ބިއްގަނޑުން އަނެއް ގޮޅި ނުފެންނަ ގޮތަށް ހުރުން

ކ .ގޮޅިތަކުގެ ކުރިމަތި ޑެގުން ފެށިގެން ސީލިންގއާއި ހަމައަށް އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް ދަގަނޑު ޖަހާފައި ހުރުން
އ .މީހަކަށް ފިލައިގެން ނުދެވޭ ގޮތަށް ފާޙާނާއެއް ހުރުން
 .7ފެރީ ކުރަމުން ދަނިކޮއް މައްސަލައެއް ދޯއްޏަށް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެ ދޯއްޏާއިއެއް ފެންވަރުގެ އެހެން ދޯއްޏެއް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 .8އެލާރޓެއް ވެގެން ދަތުރު ތަކެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ދަތުރުތައް ދޯނީގައި ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 .9ދޫނިދޫގައި ފެރީގެ ފަޅުވެރިން އުޅެން ޖެހޭނީ މޯލްޑިޕްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ހަދާފައިވާ ޤާވައިދު ތަކައި އެއްގޮތަށެވެ.
 .10ފެރީ ދޯނި ރިޕްލޭސް ކުރާއިރު އެ ފެންވަރުގެ އެހެން ދޯއްޏެއް ފެރީ ކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
.11

ފެރީ ދޯނި ދޫނިދޫގައި އޮންނައިރު އަބަދުވެސް އޮންނަންވާނީ ވަގުތުން ނައްޓާލެވޭ ފަދަ ހާލަތެއްގައިއެވެ.

.12

ފެރީއާއި ފެރީގައި ގެންގުޅޭ ސާމާނުތަކާއި ފެރީގެ މުވައްޒަފުން ތިބެންވަނީ ސާފުތާހިރުކޮށް

 .13ފެރީގެ ފަޅުވެރިން ކެއުމާއި ބުއިމައި ނިދުން ފެރީގެ ވެރިފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.
 .14ފެރީ ވާން ޖެހޭނީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ހަދާފައިވާ ފެރީއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .15ދޯނި ބެލެހެއްޓުމާއި ދޯނި ރައްކާތެރި ކޮއް ބެލެހެޓުން އެއީ ދޯނީގެ ވެރި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް
 .16ފެރީ ދޯނީގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ ފަޅުވެރިން ބަދަލު ވެއްޖެނަމަ  1ގަޑި އިރު ތެރޭގައި މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އެކަން ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.
 .17ފެރީ ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ހަވާލުކުރާ ޝެޑިއުލްއާއި އެއް ގޮތަށެވެ.
 .18ފެރީގެ ވެރިފަރާތުން އަބަދުވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދެއްވުން.
 .19ދޫނިދޫއަކީ ބަންދު މީހުން ގެން ގުޅޭ ތަނަކަށްވީ ހިނދު ފެރީތެރޭގައި އަދި ދޫނިދޫގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އެހެންމީހުން ކައިރި ހިއްސާ
ނުކުރުމާއި މުއައްސަސާގެ ސިއްރުތައް ހިފެހެއްޓުން.
 .20ދޫނިދޫއަށް ގެނެވޭ އެއްވެސް ބަންދު މީހަކާއި ވާހަކަ ދައްކާ އެއްޗެހި ދިނުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއް .މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެމީހެއް ނުވަތަ އެ
ބައެއްގެ މައްސަލަ ޤަވާއިދުން މިސަރވިސްއިން ބަލަމުން ގެންދާނެ.
 .21ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އަދި މެރިން ޕޮލިސްގެ ހުއްދަ ނެތި ދޫނިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 .22ފެރީ ކުރަން ވާނީ މެރިން ޕޮލިސް އިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހަވާލު ކުރެވޭ ޝެޑިއުލަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން.

 .23ފެރީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފް ހަމަލެއް ހިންގާ ނަމަ އެއް މައްސަލައެއް މޯލްޑްވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ބަލަމުންގެންދާނެކަން
 .24ފެރީގައި ދަތުރު ކުރާނީ ފުލު ސް މީހުނާއި ބަންދު މީހުންގެ އިތުރުން ހުއްދަ ދީފައިވާ އާއްމު ފަރުދުންނަށް ވާތީ ބަންދު މީހުން އަޅުމަށް ތަފާތު
ކުލައެއްގެ ލައިފް ޖެކެޓް ޕެސެންޖަރ ކެޕޭސިޓީއަށް ވުރެ އިތުނުވާވަރަށް ފެރީގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 .25ފެރީގެ ސްޕީޑް ދޫނިދޫއާއި މާލެއާއި ދެމެދު  10މިނި ޓަށް ވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ .ފެރީ ދޫނިދޫއިން އަތޮޅުވައްސާއި ދިމާލަށް ނަމަ  20މިނިޓަށް
ވުރެ އިތުރު ނުވުން.
 .26ފެރީ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ ދޯނި ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މިސަރވިސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
 . 27ފެރީގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ތިޔަ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާއި ގަޑިން ފެށިގެން  3ދުވަސް ތެރޭގައި ބަދަލު ކުރަން ވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ވަގުން ވަގުތަށް އެމުވައްޒަފަކު ރިޕްލޭސް ކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
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