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މައުލޫމާތު ކަރުދާސް 06
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

އެއްބަސްވުމުގެ ހިމެނޭނެ މުހިންމު ނުކުތާތައް


ކުއްޔަށް ހިފި ދޯނީގެ ކުލީގެ ބިލް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްނިމި ފެށޭ މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި

ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ހުށަހަޅާ ބިލްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތް ނަމަ އެކަން  48ގަޑިއިރު
ތެރޭގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާބިލްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތްނަމަ ބިލް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުތައް ނުހިމަނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާ
ނިންމަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުގައި ،ޖީ.އެސް.ޓީ
ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ އަހަރެއްގައި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ވަރު ހިމަނާފައިވާ ނަމަ ،ބިލަށް ފައިސާ
ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާ އާއި އެކުގައެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހެ ފައިސާއެއް ފިޔަވާ އެއްވެސް
ސަބަބަކާހުރެ މަހުން މަހަށް ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހެނެއެވެ.


ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކުއްޔަށް ހިފި ދޯނީގައި ދަތުރު ކުރަންޖެހޭނީ މާލެ އާއި ދޫނިދޫ

އާއި ދެމެދުގައެވެ .މި ދަތުރު ތަކުގައި

ޤަވަޢިދު ހުއްދަ ކުރާ ގޮތަށް މީހުންނާއި މުދާ ގެންދިއުމާއި ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.


މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު ދިމާވާ
މައްސަލަތަކުގައި މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ،މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ދެފަރާތުންވެސް
މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.



ކުއްޔަށް ހިފި ދޯނީގެ ކަންތައްތައް ''ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ
އުޅަނދުފަހަރާއި ބެހޭ ޤަވައިދު ''

އާއި '' ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤަވައިދު '' ގައިވާ

ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ .މި ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްގެން ދިމާވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ
ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުންނެވެ.


ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފި ދޯނީގައި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ކޮށްދޭ ކޮންމެ ދަތުރެއް ،ފެށިގެން ނިމެންދެން
ހުރިހާ ޕަސެންޖަރުންނާއި ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިން ތިބެންޖެހޭނީ ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެންނެވެ.



މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ކުއްޔަށްހިފި ދޯނި މަރާމާތުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެލަން ވެއްޖެނަމަ ،އެދުވަސްތަކުގައި ދަތުރު
ކުރުމަށް ކުއްޔަށްހިފި ދޯންޏާއި އެއްފެންވަރުގެ ދޯންޏެއް މިއެއްބަސްވުމުގެ  1ވަނަ މާއްދާގައިވާ ތަންތަނަށް ދިއުމަށް އިތުރު
އަގަކާއި ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ދޯންޏެއް
ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން އެކަން ލިޔުމަކުން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.



ޝެޑިއުލްކޮށްފައި އިން ދަތުރެއް ކެންސަލް ކޮށްފައި އެހެން ވަގުތެއްގައި އެދަތުރެއް ކުރާނަމަ އެއްވެސް ފީ އަކައި ނުލައި
އެދަތުރެއް ކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.



މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ކުއްޔަށްހިފި ދޯންޏަށް ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިން ލުމާއި ،އަދި އެމީހުންނަށް ދޭންވާ މުސާރައާއި
ހުރިހާ އިނާޔަތްދީ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނީ ދޯނި ކުއްޔަށްދޫކުރި ފަރާތުންނެވެ .ކުއްޔަށްހިފި ދޯނީގެ
ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިންގެ ކެއުމާއި ،ސަޔާއި ،މުސާރަ އަދި ދޯންޏަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ފަދަ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނީ
ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުންނެވެ .މިއިން އެއްވެސްކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވެގެން ދޯނި ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން ބޭނުންވާ ދަތުރުތައް
ނުކުރެވޭ ގޮތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.



މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ފުރާތަނާއި ގަޑިތައް ހަމަޖައްސާނީ ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުންނެވެ.
ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހުންނަ ގޮތުން ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ފުރަންޖެހޭގަޑި އަދި ފުރަންޖެހޭތަން ބަދަލުވުމަކީ
އެކަށީގެންވާ ކަމަކެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރިފަރާތުން ކުއްޔަށްހިފި ދޯނީގައި ދަތުރުތައް ކުރަންވާނީ
ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.



މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން ކުއްޔަށްހިފި ދޯނީގައި އިތުރަށް ދަތުރެއް
ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އިތުރު އަގަކާނުލައި ،އެދަތުރެއް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.



މިއެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ ދެފަރާތް ވަހަކަދައްކައިގެންނެވެ .އެގޮތުންވެސް
ހައްލު ނުވެއްޖެނަމަ އެކަން ހައްލުކުރާނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުންނެވެ.

