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فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول:
این الیحه بر مبنی فقره  43مادۀ  12و ماده  42قانون تشکیل ،وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان وضع گردیده است.
نام اختصاری
ماده دوم:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منبعد در این الیحه به نام کمیسیون یاد میگردد.
اهداف
ماده سوم:
اهداف این الیحه عبارت اند از:
 -2تقویت سیستم ترانسپورتی و چگونگی بهره برداری مناسب از وسایط ترانسپورتی.
 -1ایجاد سهولت در سیستم ترانسپورت و عرضه خدمات مناسب ،به موقع و موثر ترانسپورتی.
 -4تنظیم امور مربوط به توزیع ،ترمیم ،محافظت و مراقبت از وسایط و تفکیک حاالت تصادم.
 -3اتخاذ تدابیر درست و به موقع رانندگان و سایر کارکنان کمیسیون در استفاده از وسایط.
 -5تنظیم وظایف و مسوولیت رانندگان ،شعبه ترانسپورت و سایر کارکنان کمیسیون.
 -6تثبیت نورم های مصرف مواد سوخت وسایط به منظور صرفه جوئی درمصارف وتنظیم بهتر اجراآت حسابی
درمورد حمل ونقل.
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اصطالحات
ماده چهارم:
وسایط :شامل تمامی وسایط ترانسپورتی اعم از لندکروزر ،فورنر ،کروال ،هایس ،کاستر ،هایلکس ،موتر سایکل
وغیره وسایط ترانسپورتی باربری و سواری که دارای انجن احتراقی بوده و مصرف مواد سوخت درآن حتمی
باشد.
سجل :عبارت از شناسنامه اساسی واسطه بوده و دفتریست که در آن تمامی پرزه جات و احوال واسطه با
توزیع ترمیمات تا ختم استهالک در آن درج میگردد.
هیئت تخنیکی :متشکل از کارکنان متعهد و مجرب کمیسیون است که جهت تشخیص امور مربوط به تثبیت
نورم مواد سوخت ،عوارض و اجناس مورد ضرورت وسایط ،در هر دفتر کمیسیون مطابق احکام این الیحه
تعیین میگردد .اعضای این هیئت در زمان تصدی ،عضو هیئت های تدارکاتی شده نمیتوانند.
شعبه ترانسپورت :شعبه است در دفاتر کمیسیون که مسوولیت مدیریت و اداره وسایط کمیسیون را طبق احکام
این الیحه دارا میباشد.
راننده :کارکنی است که به اساس تشکیل کمیسیون و خارج از آن غرض رانندگی وسایط کمیسیون با توجه به
معیار های استخدامی توسط کمیسیون استخدام میگردد.
کتاب ثبت گردش وسایط :این کتاب به منظور ثبت معلومات در مورد چگونگی استفاده از وسایط که در آن
فاصله پیموده شده و هدف ،تاریخ ،زمان و نام استفاده کننده به رویت ورق اجازه خروج وسایط توسط راننده
ثبت گردیده و استفاده کننده آن را امضا مینماید.
جاده هموار :جاده که توسط نقشه های فنی طرح و دیزاین شده قسمآ ذریعه ماشین آالت جاده سازی برای
استفاده یا اسفالت آماده شده باشد و سرعت وسایط درآن بیشتر از بیست وپنج کیلو متر فی ساعت باشد.
جاده نا هموار :جاده که توسط ماشین ساخته نشده وبرای سهولت گردش وسایط احداث نشده و سرعت
وسایط درآن کمتر از بیست و پنج کیلو متر فی ساعت باشد.
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جاده صعب العبور :جاده و اراضی نا هموار که به شکل طبیعی بوده ،دارای ارتفاعات وگوالئی های متعدد یا
به شکل بیراهه شیله دار ،ریگزار و سنگ زار بوده که وسایط به مشکل بتواند درآن الی بیست کیلو متر در یک
ساعت مسافه را طی نماید.
اقلیم گرم :فصل سال یا مناطقی که درجه حرارت متوسط سرد ترین ماه های آن بلند تر از صفر درجه سانتی
گراد باشد.
اقلیم نیمه سرد :فصل سال یا مناطقی که درجه حرارت متوسط سرد ترین ماه های آن ازصفر الی منفی ده درجه
سانتی گراد باشد.
اقلیم سرد :فصل سال یا مناطقی که درجه حرارت متوسط سرد ترین ماه های آن از منفی دو درجه سانتی گراد
پائین تر باشد.
ساحه تطبیق
ماده پنجم:
این الیحه در تمام دفاتر کمیسیون (مرکزی ،ساحوی و والیتی) که از وسایط کمیسیون استفاده به عمل
میآورند قابل تطبیق میباشد.
مسوول تطبیق
ماده ششم:
تطبیق این الیحه در دفتر مرکزی به عهده شعبه ترانسپورت بوده و در دفاتر ساحوی و والیتی به عهده (شعبه
لوژستیک یا مالی و اداری) میباشند .امور مربوط به مسایل عمومی ترانسپورتی در دفتر مرکزی تنظیم میگردد.
تمامی رانندگان و کارکنان کمیسیون مکلف به رعایت و تطبیق احکام این الیحه در کنار سایر لوایح و اسناد
تقنینی کمیسیون میباشند.
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استفاده از فورم ها
ماده هفتم:
شعبه ترانسپورت دفتر مرکزی مکلف است ،فورمه های مربوط به ترانسپورت ،طرز و شرایط استفاده از آن را
ترتیب نموده ،بعد از منظوری آن در امور ترانسپورت مورد استفاده قرار دهد.
فصل دوم
استفاده از وسایط
استفاده از وسایط کمیسیون
ماده هشتم:
 -2وسایط کمیسیون به منظور اجرای امور رسمی ،حمل و نقل کارکنان و سایر ضرورت های دفتری مورد
استفاده قرار گرفته میتواند.
 -1استفاده از وسایط خارج از وقت رسمی جواز ندارد مگر اینکه در خصوص امور رسمی و ضرورت
کمیسیون بوده یا اینکه چگونگی استفاده از آن در این الیحه طور دیگر پیشبینی شده باشد.
استفاده از وسایط قراردادی
ماده نهم:
 -2کمیسیون میتواند برای رفع نیازمندی های ترانسپورتی خویش وسایط را از بودجه مشخص به طور
قراردادی از اشخاص حکمی و حقیقی به کرایه بگیرد.
 -1در قرارداد وسایط ،مدت ،ساحات تحت پوشش ،زمان انتفاع ،نبود راننده یا واسطه و چگونگی جاگزینی
آنان ،مصارف واسطه از قبیل تیل ،روغنیات ،ترمیم ،عوارض ،تصادم ،جریمه تخلفات و مصارف ضمیموی چون
معاش راننده وغیره ،اخذ خسارت در صورت عدم ارایه خدمات ،وضع مالیات ،عدم مسوولیت کمیسیون در
قبال حوادث انفجاری ،انتحاری و سایر حوادث و اخذ ضمانت معتبر از راننده واسطه درج میگردد.
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 -4طی مراحل تدارک وسایط قراردادی با توجه به احکام مندرج الیحه تدارکات صورت گرفته ،در صورت
ختم قرارداد و تداوم نیاز ،طی مراحل جدید تدارکاتی را میطلبد.
-3چگونگی تنظیم امور مربوط به فقره  1این ماده و سایر موارد مربوط توسط قرارداد که نمونۀ آن ضمیمه این
الیحه میباشد تنظیم میگردد.
استفاده از وسایط کرایی
ماده دهم:
( )2در حاالت ذیل کمیسیون میتواند از وسایط کرایی استفاده نماید.
 -2در صورتی که ماهیت جنس طوری باشد که استفاده از وسایط کمیسیون ممکن نباشد.
 -1در صورتی اجرای وظایف رسمی در مناطق محلی که استفاده از وسایط کمیسیون ممکن نبوده برای اجرای
برمانه های اضافی کمیسیون یا به لحاظ موضوعات امنیتی استفاده از وسایط کمیسیون مناسب نباشد.
 -4به منظور جلوگیری از انتظار کارکن کمیسیون و رفع نیازمندی وی که جهت انجام وظیفه رسمی موظف
گردیده است.
( ) 1هرگاه استفاده از وسایط کرایی به گونۀ باشد که ایجاب طی مراحل تدارکاتی را نماید ،مطابق الیحه
تدارکات اجراآت میگردد.
( )4مسوولیت پیشنهاد طی مراحل تدارکاتی فقره  1و تنظیم امور فقره  2این ماده به عهده شعبه ترانسپورت
میباشد.
استفاده کنندگان وسایط
ماده یازدهم:
( )2رئیس و اعضای کمیسیون ،رئیس اجراییه و کارکنان بست های اول کمیسیون به شمول روسای دفاتر
والیتی کمیسیون از وسایط کمیسیون استفاده نموده میتواند.
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 -2رانندگی وسایط اشخاص مندرج فقره فوق به عهده رانندۀ مورد اعتماد ذوات یاد شده بوده در صورت
ضرورت مکلف به رانندگی سایر وسایط کمیسیون نیز میباشند.
 -1هرگاه کمیسیون نتواند بنابه دالیلی تشکیالتی یا مالی به یک یا چند از ذوات مندرج فقره  2این ماده راننده
استخدام نماید ،کارکنی که جواز رانندگی داشته باشد رانندگی وسایط توظیف شده و نگهداری آن را اعم از
روز و شب در صورت که به همراه وی باشد ،به عهده خواهد گرفت.
( )1برای سایر کارکنان کمیسیون در جریان وظایف رسمی وسایط موجود به طور خدمتی توظیف شده میتواند
مگر اینکه آمر ذیصالح نظر به ماهیت وظیفه طور دیگری هدایت دهد.
( )4کارکنان کمیسیون در حالت فقره  1این ماده مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند.
 -2در ورق اجازه خروج وسایط نام ،هدف سفر ،محل سفر ،امضا و امضای آمر خویش را درج نمایند.
 -1بعد از تکمیل فورم مندرج بند  2این فقره ،ورق اجازه خروج وسایط را به شعبه ترانسپورت تحویل نمایند.
 -4در صورت برخورد ناسال م راننده یا بی اعتنایی وی ،گزارش آن را طور کتبی به شعبه ترانسپورت تحویل
دهند.
 -3در صورت عدم رعایت مقررات رانندگی توسط راننده ،تیز رانی ویا مزاحمت به اشخاص ،آن را متوجه
ساخته در صورت عدم رعایت راهنمایی ،گزارش آن به شعبه ترانسپورت ارایه گردد.
 -5استفاده ا ز وسایط کمیسیون در جریان وظیفه به منظور امور شخصی ممنوع بوده و رانندگان نباید به اجرای
استفاده شخصی مجبور شوند.
 -6قبل از ترک واسطه ،شماره کیلومتر طی شده و هدف حرکت را در کتاب ثبت گردش درج و امضا نمایند.
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فصل سوم
ترمیم و تصادم وسایط
ترمیم واسطه
ماده دوازدهم:
هرگاه واسطه کمیسیون دچار عارضه شده و ایجاب ترمیم را نماید ،راننده آن مکلف است غرض ترمیم آن با
توجه به موارد مندرج این الیحه در ترمیم آن اقدام و اجراآت مقتضی را به عمل آورد.
مراحل ترمیم
ماده سیزدهم:
مراحل ذیل در ترمیم عوارض واسطه کمیسیون در نظر گرفته میشود.
 -2اخذ فورم درخواست ترمیم ،ثبت و راجستر آن و تایید منیجر عملیاتی یا ریاست اجراییه با توجه به
صالحیت های پولی.
 -1اخذ نظر هیئت تخنیکی در مورد عارضه واسطه و ارایه آن جهت طی مراحل بعدی.
 -4در صورت نیاز به خریداری پرزه جات ،مطابق الیحه تدارکات کمیسیون برای تهیه آن اقدام صورت
میگیرد.
 -3پرزه جات تهیه شده در جمع معتمد جنسی قید گردیده در صورت نصب مستقیم به واسطه در جمع راننده
قید و در سجل مربوط معامله گردد.
 -5داغمه پرزه جات ،تایر ،تیوب وغیره بعد از نظر هیئت تخنیکی به اساس فورم اعاده از جمع راننده وضع و
در جمع اجناس داغمه افزود گردیده و مطابق فورم که از شعبه لوژستیک تنظیم گردیده طی مراحل میگردد.
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تفکیک حاالت تصادم
ماده چهاردهم:
در تصادم واسطه حاالت ذیل تفکیک میگردد.
 -2در صورتیکه تصادم واقع شده بنابه تقصیر راننده کمیسیون باشد ،راننده مربوط مکلف به جبران خسارت
میباشد.
 -1در صورتیکه تصادم ناشی از تقصیر راننده مقابل باشد ،راننده کمیسیون موظف است قبل از ترک محل
واقعه ،وجه خسارت را نقدا حصول نموده یا تضمین مناسب اخذ و در ترمیم آن عندالموقع اجراآت نماید.
 -4در صورت فرار راننده مقابل ،راننده واسطه کمیسیون مکلف است ،نزدیک ترین مسوول ترافیک را در
جریان قرار داده و به کمیسیون نیز گزارش ارایه دهد .که در این صورت بعد از ابراز نظر راکبین تصمیم مقتضی
از جانب ریاست اجراییه اتخاذ میگردد.
 -3در مناطقی که پولیس ترافیک وجود نداشته یا واسطه حامل راکب نباشد ،نظر هیئت تخنیکی در زمینه مدار
اعتبار بوده مشروط بر اینکه این نظر با قواعد پذیرفته شده ترافیکی مغایرت نداشته باشد.
 -5در صورتیکه تصادم یا تخریب واسطه بدون تقصیر راننده کمیسیون یا ناشی از حاالت استثنایی باشد با
تصدیق راکب واسطه متذکره یا مشخص بودن اوضاع و حاالت استثنایی ،جبران خسارت متوجه راننده نبوده
ترمیم آن به مصرف کمیسیون صورت میگیرد.
 -6در صورتیکه واسطه از اثر حوادث طبیعی و حاالت غیر مترقبه دچار حادثه گردیده بعد از ابراز نظر هیئت
تخنیکی در زمینه تصمیم مقتضی از جانب ریاست اجراییه اتخاذ میگردد.
 -7در صورت موارد فوق راننده مکلف است تا شعبه ترانسپورت را از هر طریق ممکن (کتبی ،تلفونی و
مخابروی) در جریان قرار دهد.
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فصل چهارم
وظایف شعبه ترانسپورت و راننده
وظایف شعبه ترانسپورت
ماده پانزدهم:
( )2شعبه ترانسپورت دارای وظایف ذیل میباشد.
 -2حفاظت و نگهداری تمامی وسایط کمیسیون می باشد.
 -1حفظ و نگهداری تمامی اسناد وسایط کمیسیون (جواز سیر ،اسناد خرید واسطه ،سجل ،اسناد مالیه ،مخابره وغیره) در
مکان مصوون و تنظیم آن در دوسیه جداگانه.
 -4حفظ ،نگهداری و به روز نمودن اسناد مربوط به ترانسپورت و رانندگان و ثبت معلومات عمومی آن در دیتابس
مربوط.
 -3حفظ و نگهداشت اسناد مربوط به اجناس مصرفی در دوسیه های منظم.
 -5طی مراحل دریافت اسناد ترافیکی ،اخذ پلیت و محصول گمرکی وسایط جدید کمیسیون.
 -6ترتیب و تنظیم سیستم فایلنگ و جابجای اسناد مربوط در دوسیه های منظم.
 -7اخذ ضمانت معتبر از رانندگان و تمدید آن به صورت ساالنه.
 -8ترتیب لست نوکریوالی ماهوار رانندگان برای ایام غیر رسمی.
 -9ترتیب تقسیم اوقات کاری به طور دوامدار برای وسایط کمیسیون.
 -21تنظیم مسیر های وسایط جهت انتقال کارکنان کمیسیون و توظیف عادالنه رانندگان به امور رسمی کمیسیون.
 -22تطبیق نورم مواد سوخت (تیل) ،مبالیل و سایر موارد مشابه بر اساس این الیحه و نظر هیئت تخنیکی و نظارت از
آن.
 -21فراهم نمودن وسایط مناسب برای اجراآت یومیه و انتقال کارکنان کمیسیون با توجه به موقف وظیفوی شان.
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 -24رسیدگی به مشکالت ترانسپورتی کارکنان و دفاتر کمیسیون.
 -23نظارت و بررسی وسایط کمیسیون و سرویس دهی آن به صورت ماهوار.
 -25نظارت مستمر از اجراآت به موقع و موثر رانندگان در خصوص وسایط کمیسیون.
 -26نظارت مستمر از موجودیت بسته کمک های اولیه ،آله ضد حریق وسایر ابزار تخنیکی در وسایط کمیسیون.
 -27اقدام فوری حد اکثر سه روز در ترمیم و رفع عارضه وسایط کمیسیون بعد از درخواست و ارایه گزارش راننده
مربوط.
 -28حضور و نظارت در ورکشاپ حین تبدیل پرزه جات و روغنیات همراه با راننده.
 -29ارسال پرزه جات تبدیل شده در دیپوی کمیسیون.
 -11بازرسی (کنترول) کتاب گردش و خط السیر تمام وسایط و حفظ اسناد مربوط در دوسیه های مرتبط.
 -12بازرسی نظافت رانندگان و وسایط مربوط به آنها.
 -11بازرسی و توحید گزارش ماهوار مصارف مواد سوخت ،روغنیات و ترمیمات وسایط دفاتر ساحوی و والیتی.
 -14بازرسی و توحید محاسبات اضافه کاری و نوکریوالی رانندگان دفتر مرکزی.
 -13ترتیب اسناد مصارف مواد سوخت (سند مصرف) به اساس قرارداد جهت تادیه قیمت آن به قراردادی.
 -15اخذ گزارش از رانندگان مبنی بر اجراآت یومیه ،مشکالت وظیفوی و چگونگی رویه با کارکنان و وضعیت ظاهری
و تخنیکی واسطه مربوط به صورت ماهوار.
 -16تهیه گزارش ماهوار مصارف ،ترمیمات ،روغنیات و سایر موارد مشابه و اجراآت امور مربوط و رانندگان و ارایه آن
به مراجع مربوط.
 -17ارایه گزارش از رعایت یا عدم رعایت نظافت ،قوانین و مقررات کمیسیون و رانندگی ،برخورد سالم یا نا سالم
رانندگان با کارکنان و سایر افراد جامعه از جانب رانندگان به صورت انفرادی و چگونگی نگهداری واسطه مربوط به
ریاست اجراییه در هر شش ماه.
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 -18عدم نگهداری اموال مازاد ترانسپورتی بیشتر از یک سال و فروش آن به شکل مزایده یا انتقال آن به سایر
ادارات دولتی یا نهاد های داخلی.
 -19ترتیب دوسیه جداگانه برای هر راننده ،منجمله نگهداشت مجوز رسمی رانندگی.
( )1شعبه ترانسپورت در حاالت بند  1فقره  2ماده  22این الیحه مسوولیت های زیر را به عهده دارد.
 -2در صورت که واسطه ایجاب ترمیم را نماید بعد از طی مراحل شکلیات مربوط در ترمیم آن از طریق
خویش ویا راننده های کمیسیون اقدام به عمل می آورد.
 -1اخذ نظر هیئت تخنیکی در مورد عارضه واسطه.
 -4اقدام به خریداری اجناس مورد ضرورت واسطه از طریق هئیت خریداری.
 -3تنظیم نظافت واسطه از طریق یکی از راننده های کمیسیون یا به شیوه ممکن در صورت ضرورت.
 -5نصب وسایل و تجهیزات ایمنی به منظور جلوگیری از سرقت و تصادم.
 -6تنظیم راننده بنابه دالیل امنیتی و سایر دالیل در محالت که ایجاب آن را می نماید تا همراه با واسطه راننده
نیز موجود باشد.
وظایف راننده
ماده شانزدهم:
( )2راننده مکلف است که وظایف ذیل را انجام دهد.
 -2موجودیت اسناد چون جواز رانندگی ،کتاب ثبت گردش وسایط ،کارت کمیسیون و کاپی جواز سیر هنگام
استفاده از وسایط و نگهداری از آنها.
 -1رعایت قوانین و مقررات ترافیکی در جریان رانندگی و استفاده از واسطه.
 -4حاضر شدن به وقت معین (یک ساعت قبل از رسمیات) برای جلوگیری از سکتگی در امور کمیسیون.
 -3اتخاذ تدابیر الزم جهت رعایت نظافت وسایط به صورت همه روزه.
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 -5حراست و مواظبت از واسطه مربوط و چگونگی وضعیت واسطه.
 -6فعال نگهداشتن وسایل ایمنی به منظور جلوگیری از سرقت و تصادمات.
 -7اطمینان از فعال بودن واسطه مربوطه.
 -8کنترول نمودن مواد سوخت ،موبالیل ،آب و تمام امور مربوط به واسطه به صورت روزانه
 -9اطمینان از موجودیت مقدار الزم مواد سوخت در تانکی واسطه.
 -21گرم نمودن واسطه نقلیه قبل از حرکت با توجه به فصول سال.
 -22بستن کمر بند ایمنی حین رانندگی و تذکر برای بستن آن به راکبین
 -21اخذ ورق اجازه خروج وسایط ازکارکنان و خانه پری نمودن کتاب ثبت گردش وسایط قبل از حرکت.
 -24درج کیلو متر به رویت ساعت و تاریخ در کتاب ثبت گردش وسایط بعد از برگشت و درج امضای کارکن
در آن.
 -23ترمیم واسطه در صورت عوارض ناشی از اهمال و بی احتیاطی راننده و اطالع آن به شعبه ترانسپورت.
 -25ارایه گزارش نیازمندی های واسطه در اسرع وقت مانند روغنیات و پرزه جات به شعبه ترانسپورت غرض
تهیه و تنظیم آن.
 -26اقدام به رفع عوارض واسطه در اسرع وقت و اخذ نظر هیئت تخنیکی در زمینه.
 -27اخذ ورق اجازه خروج وسایط به منظور عوارض گیری.
 -28حضور و نظارت هنگام ترمیم واسطه در ورکشاپ.
 -29برگرداندن پرزه جات تبدیل شده و تسلیمی آن به شعبه ترانسپورت.
 -11ارایه گزارش چگونگی وضعیت واسطه ،مصارف واسطه ،میزان گردش و سایر موارد مندرج این الیحه در
اخیر ماه به شعبه ترانسپورت.
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 -12اطالع از اخذ رخصتی یک روز قبل و در میان گذاشتن وظایف روز مره خویش با راننده جاگزین.
 -11اجرای نوکریوالی مطابق به جدول ترتیب شده در دفتر مرکزی.
 -14استفاده از لباس منظم در اوقات رسمی ،نوکریوالی یا شب باش.
( )1راننده مکلف است که از انجام موارد ذیل بپرهیزد.
 -2عدم استفاده شخصی از واسطه کمیسیون.
 -1عدم انتقال سایر اشخاص مگر به اجازه کارکن کمیسیون که مسوولیت ناشی از عواقب آن به عهده راننده
نخواهد بود.
 -4ترک ننمودن واسطه نقلیه هنگام پارک در بیرون از کمیسیون.
 -3نخوابیدن در واسطه هنگام توقف در خارج از کمیسیون.
 -5عدم حمل و انتقال اسلحه در داخل وسایط مگر به پیشنهاد آمریت امنیت و منظوری ریاست اجراییه
کمیسیون.
 -6استفاده نکردن دخانیات در داخل واسطه.
 -7اجتناب از مداخله در امور کاری کارکنان کمیسیون.
 -8اجنتاب از شوخی و بحث روی مسایل مختلف با کارکنان کمیسیون.

13

فصل پنجم
سفر خارج از شهر
حاالت سفر
ماده هفدهم:
( )2سفر خارج از شهر یا والیت در حاالت زیر صورت گرفته میتواند.
 -2جهت اجرای اموری که بنابر ایجابات وظیفوی توسط کمیسیون ضروری پنداشته شود.
 -1جهت اجرای امور رسمی مرتبط به برنامه های کمیسیون توسط سایر اشخاص بنابر لزوم دید کمیسیون.
( )1قبل از سفر مندرج این فصل نکات آتی رعایت گردد.
 -2اجازه دریافت واسطه ترانسپورتی و تکمیل فورم آن حد اقل یک روز قبل از سفر.
 -1درج نام سفر کننده ،هدف سفر ،محل سفر ،زمان و تاریخ شروع سفر و عزیمت در فورم سفر.
 -4امضای کارکن و آمر مربوط در فورم سفر.
 -3تایید شعبه ترانسپورت از سالم بودن واسطه و موضوعات تخنیکی آن.
 -5تصدیق شرایط و اوضاع مناسب امنیتی توسط شعبه امنیت.
 -6مطالبه پیش پرداخت مصارف سفر از جانب سفر کننده در صورت ضرورت.
وظایف رانندگان حین سفر
ماده هجدهم:
رانندگان حین سفر عالوه بر وظایف مندرج این الیحه مکلف به انجام وظایف ذیل نیز میباشند.
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 -2حرکت در خط السیر از قبل تعیین شده ،در صورت تغییر خط السیر ،در جریان گذاشتن شعبه ترانسپورت و
اطالع دادن به مرکز (رادیو روم).
 -1استفاده از امن ترین مسیر هنگام انتقال کارکنان کمیسیون در حاالت غیر عادی امنیتی.
 -4توقف (پارک) واسطه در محلی امن که امکان خطر متصور نباشد .تعیین محل به عهده راننده آن میباشد.
 -3ترک ننمودن واسطه و کنترول آن در اوقات مختلف و اطمینان از مصوون بودن و سالم بودن واسطه.
 -5اطالع به نزدیک ترین محل پولیس و شعبه امنیت کمیسیون در صورت مشاهده آثار خطر در اسرع وقت.
 -6اطمینان از قفل بودن دروازه های واسطه حین رانندگی و حالت توقف.
 -7استفاده از کمربند امنیتی و اطمینان از بسته بودن کمربند امنیتی راکبین.
 -8حصول اطمینان از به همراه داشتن بستۀ کمک های اولیه ،ضد حریق ،تایر اضافی و وسایل مربوط آن ،ابزار
کمکی و دیگر ابزار و لوازم اضطراری.
 -9خارج نمودن کلید واسطه در صورت توقف به دالیلی خریداری ،توقف در مسیر راه ،هوتل ،تانک تیل و
سایر حاالت و نگهداری آن.
 -21پرسیدن اسم کوتاه ترین شهر/دهکده از مسوولین امنیتی یا اشخاص بدون ارایه معلومات مقصد نهایی
(آخرین ایستگاه) در سفر های طوالنی.
 -22داشتن آدرس نزدیک ترین ترمیمگاه وسایط حین سفر در شاهراهها.
 -21تذکر به اخذ مصارف سفر در صورت ضرورت به سفر کننده.
 -24اطمینان از تکمیل بودن فورم سفر توسط سفر کننده.
وظایف سفر کننده
ماده نوزدهم:
کارکن کمیسیون در انجام سفرهای مندرج این فصل موارد ذیل را رعایت نماید.
 -2اجازه دریافت واسطه ترانسپورتی و تکمیل فورم آن حد اقل یک روز قبل از سفر.
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 -1درج نام سفر کننده ،هدف سفر ،محل سفر ،زمان و تاریخ شروع سفر و عزیمت در فورم سفر.
 -4امضای کارکن و آمر مربوط در فورم سفر.
 -3تایید شعبه ترانسپورت از سالم بودن واسطه و موضوعات تخنیکی آن.
 -5تصدیق شرایط و اوضاع مناسب امنیتی توسط شعبه امنیت.
 -6دریافت پیش پرداخت مصارف سفر در صورت ضرورت.
 -7برقراری آشنایی با مسوولین تانک تیل ،رستورانت ،ورکشاپ میخانیک ویا پنجرمینی به منظور دریافت
معلومات امنیتی در صورت ضرورت و اطمینان به آنها.
 -8پوشیدن لباس محلی (غیر رسمی) در صورت نگرانی از اوضاع امنیتی یا عرف محلی.
 -9حضور در میان مردم محل در صورت عدم آشنایی از محل و افراد بومی.
مسوولیت شعبه امنیت کمیسیون
ماده بیستم:
شعبه امنیت کمیسیون در سفر های مندرج این فصل مکلف به انجام موارد ذیل میباشد.
 .2بدست آوردن اطالع در مورد امنیت راه و حوادث صورت گرفته از طریق مراجع امنیتی ،افراد ارتباطی ،فوکل
پاینت ها و سایر شیوه های ممکن.
 -1برقراری تماس و ارتباط مداوم با راننده و سفر کننده از هر طریق ممکن و حصول آگاهی از موقعیت آنان.
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فصل ششم
مواد سوخت و تعیین نورم مصرف
خریداری مواد سوخت
ماده بیست و یکم:
 -2مواد سوخت (پطرول و دیزل) وسایط کمیسیون بر اساس قرارداد از پیش تنظیم شده برای مدت یک ربع
(سه ماه) بر اساس الیحه تدارکات کمیسیون خریداری میگردد.
 -1در قرارداد ،مدت ،قیمت ،تعهد در کیفیت ،چگونگی توزیع و اکمال آن توسط قراردادی ،وضع مالیه ،نظارت
و چگونگی پرداخت پول ،درج میگردد.
 -4نگهداری مقدار نمونه مواد سوخت الی ختم قرارداد به منظور حصول اطمینان از کیفیت آن که در جریان
میعاد قرارداد که از آن استفاده میگردد.
 -3چگونگی تنظیم امور مربوط به فقره  1این ماده و سایر موارد مربوط توسط قرارداد که نمونۀ آن ضمیمه این
الیحه میباشد تنظیم میگردد.
دریافت مواد سوخت
ماده بیست و دوم:
چگونگی دریافت مواد سوخت به گونه ذیل تنظیم میگردد.
 -2برای هربار دریافت دو ورق پارچه یکسان از جانب شعبه ترانسپورت صادر میگردد.
 -1بعد از درج مقدار واقعی در پارچه های دریافت ،یک نسخه آن نزد شعبه ترانسپورت و نسخه دومی غرض
مطابقت آن به منظور محاسبه نزد قراردادی باقی میماند.
 -4شعبه ترانسپورت مکلف است میزان مصرف را درج و پارچه های آن را حفظ نموده و مصارف را با
نظرداشت فاصله طی شده در اخیر ماه بررسی نماید.
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 -3شعبه ترانسپورت مکلف است موجودیت تفاوت به وجود آمده را بررسی نموده و علت آن را طی گزارش
جداگانه ارایه نماید.
معیار مصرف مواد سوخت (نورم مصرف)
ماده بیست و سوم:
 -2مصارف مواد سوخت تمامی وسایط کمیسیون در حاالت عادی در جدول که ضمیمه این الیحه میباشد
تثبیت نورم گردیده و قابل تطبیق میباشد.
 -1وسایطی که نورم آن در جدول فقره  2این ماده تثبیت نشده باشد توسط هئیت تخنیکی مطابق (معیار قبول
شده) تثبیت نورم گردیده به منظوری رئیس همان دفتر رسانیده میشود.
 -4وسایطی که هنگام فعالیت به سبب نواقص تخنیکی کیلومتر سنج آن از کار باز مانده یا اصآل در آن تعبیه
نشده باشد ویا در همان زمان و مکان ترمیم یا تعویض آن میسر نباشد ،بعد مسافه آن به اساس نظر هیئت
تخنیکی تعیین و بعد از منظوری رئیس همان دفتر به اساس نورم تثبیت شده مجرا داده میشود.
 -3مصرف مواد سوخت جنراتور به حساب لیتر در یک ساعت بعد از نظر هیئت تخنیکی محاسبه میگردد.
چگونگی تثبیت نورم مصرف
ماده بیست و چهارم:
هنگام تثبیت نورم مصرف مواد سوخت وسایط نکات آتی مد نظر گرفته میشود.
 -2عوارض تخنیکی وسایط طبق رهنمائی تخنیکی یا تجارب عملی از طرف هیئت تخنیکی رفع و وضعیت
تخنیکی وسایط درحالت عادی آورده میشود.
 -1نورم مصرف وسایط سواری در حالت خالی و بار دار یکسان قابل مجرائی بوده ولی وسایط باربری در
حالت خالی یا معه بار از هم تفکیک میگردد.
 -4هنگام تثبیت نورم ،مارک و مودل واسطه و انجن آن به حروف اصلی فابریکه تولید کننده درج میگردد.
 -3فورم مربوط بعد از تکمیل و خانه پری آن با ابراز نظر هیئت تخنیکی ضمیمه میگردد.
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تجدید تثیبت نورم
ماده بیست و پنجم:
وسایطی که بنابر ضرورت باالی پرزه ها و اجزای عمده آن تغییر وارد شده طوریکه باالی مصرف مواد سوخت
آن تاثیر وارد نماید مجددآ تثبیت نورم میگردند.
عدم تثبیت نورم
ماده بیست و ششم:
وسایط جدید و وسایط که ترمیم اساسی شده باشند الی گردش نمودن هزار کیلو متر تثبیت نورم شده نمیتواند.
ضریب های تزئیدی
ماده بیست و هفتم:
نورم های اصلی نظر به شرایط و چگونگی فعالیت و عوامل مختلف که باالی نورم مصرف واسطه موثر بوده
تزئید شده میتواند.
حاالت تزئید نظر به جاده
ماده بیست و هشتم:
تزئید در نورم های اصلی به رویت گردش در جاده های ذیل صورت میگیرد.
 -2در جاده هموار بدون اسفالت پانزده فیصد.
 -1در جاده نا هموار بدون اسفالت بیست و پنج فیصد.
 -4در جاده صعب العبور بدون اسفالت سی فیصد.
 -3در جاده صعب العبور اسفالت شده پانزده فیصد.
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حاالت تزئید نظر به اقلیم
ماده بیست و نهم:
( )2تزئید در نورم های اصلی به رویت اقلیم به گونه ذیل صورت میگیرد.
 -2در اقلیم گرم سه فیصد.
 -1در اقلیم نیمه سرد پنج فیصد.
 -4در اقلیم سرد هشت فیصد.
( )1آغاز و ختم فصل گرما یا سرما و تقسیم مناطق به اقلیم مختلف طبق رویه معمول ویا معلومات اداره هوا
شناسی و هم چنین نظر به شرایط مشابه اقلیمی تعیین وضریب تزئیدی آن با توجه به فقره  2این ماده مجرا داده
میشود.
استفاده از مایع ضد یخ
ماده سی ام:
 -2شعبه ترانسپورت مکلف است برای وسایط کمیسیون مایع ضد یخ را تهیه نموده و چگونگی استفاده از آن با
توجه به فصول سال و نقاط مختلف کشور و میزان تعیین شده مخلوط مایع ضد یخ با آب مطابق سفارش مرجع
تولید کننده صورت میگیرد.
 -1زمان استفاده از مایع ضد یخ با توجه به فقره  1ماده  19این الیحه و فقره  2این ماده و نظر هیئت تخنیکی
بعد از طی مراحل الزم اداری تعیین میگردد.
گردش موقت وسایط
ماده سی و یکم:
هرگاه وسایط که طور موقت از یک منطقه به منطقه دیگر رفت و آمد نماید ،در صورتیکه فعالیت آن کمتر از
صد لیتر مواد سوخت را مصرف نماید وسایط مذکور مستحق نورم تزئید منطقه اصلی فعالیت خود میگردد.
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نقش هیئت تخنیکی
ماده سی و دوم:
در حاالتی که ضریب تزئیدی در این الیحه پیشبینی نشده باشد ،تثبیت آن از طرف هیئت تخنیکی مطابق فورم
تعین نورم مصرف صورت میگیرد .هنگام تثبیت موارد چون وضعیت جوی ،محل فعالیت ،شروع وختم آن
توضیح گردیده ضریب های تثبیت شده ،با ارایه توضیحات غرض منظوری به دفتر مرکزی ارسال میگردد.
نگهداشت اسناد راهنمایی تخنیکی
ماده سی و سوم:
به منظور حفظ و مراقبت سالم وسایط ،نگهداشت کتالک ها و کتاب های رهنمای تخنیکی در شعبه ترانسپورت
و وسایط حتمی بوده در صورت عدم موجودیت ،شعبه ترانسپورت مکلف است اسناد مربوط را تهیه نمایند.
فصل هفتم
احکام متفرقه
مجرایی مصارف
ماده سی و چهارم:
مصرف مواد چرب کننده ،پاک کننده ،هایدرولیک و مواد مشابه آن به منظور ترمیمات ،حفظ و مراقبت ،نگهبانی،
تطهیر و تبدیلی ها بر اساس نظریه هیئت تخنیکی با در نظر داشت شرایط فعالیت وسایط و کیفیت مواد متذکره
تعیین و بعد از منظوری رئیس همان دفتر مجرا داده میشود.
خریداری روغنیات
ماده سی و پنجم:
-2روغنیات و سایر مصارف ترانسپورتی بر اساس پالن تدارکاتی برای هر شش ماه خریداری شده که تدارک
آن بر اساس الیحه تدارکات کمیسیون انجام میشود.
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 -1خریداری های که قابل پیشبینی نبوده بر اساس رویه معمول بر اساس فورم که برای خریداری های آنی
ترتیب شده است ،تنظیم میگردد.
استخدام راننده خارج از تشکیل
ماده سی و ششم:
 -2در صورت تکمیل استخدام راننده به رویت تشکیل ،کمیسیون میتواند برای رفع نیازمندی های خویش
راننده را خارج از تشکیل استخدام نموده ،در صورت که مزد راننده استخدام شده با مزد راننده داخل تشکیل
تفاوت (بیشتر یا کمتر باشد) داشته باشد که این تفاوت مزد تبعیض پنداشته نمیشود.
 -1استخدام رانندۀ خارج از تشکیل که مجوز رانندگی و ضمانت قابل اعتبار را ارایه نتواند ،مجاز نیست.
اضافه کاری
ماده سی و هفتم:
( )2اضافه کاری رانندگان روزانه از یک ساعت کمتر و از سه ساعت بیشتر بوده نمیتواند .که میزان آن متناسب
با مزد راننده محاسبه میگردد.
( )1اضافه کاری رانندگان با توجه به موارد ذیل محاسبه میگردد.
 -2در صورت که راننده قبل از زمان مندرج بند  9فقره  2ماده  26غرض امور رسمی توظیف گردد مستحق یک
ساعت اضافه کاری.
 -1درصورت که وظیفه راننده بعد از رسمیات ادامه داشته باشد مستحق یک ساعت اضافه کاری.
 -4در صورت که راننده شامل شرایط بند های  2و  1این ماده گردد مستحق دو ساعت اضافه کاری.
 -3هرگاه وظیفه راننده بیشتر از مدت بند  1این فقره دوام داشته باشد با توجه به ساعات که وی ایفای وظیفه
نموده است محاسبه شده مشروط بر اینکه از حد اکثر فقره  2این ماده تجاوز ننماید.
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راننده شب باش
ماده سی و هشتم:
 -2به منظور تنظیم امور مربوط به دفتر مرکزی کمیسیون ،شخصی به صفت راننده خارج از اوقات رسمی
استخدام میگردد.
 -1شعبه ترانسپورت نمیتواند رانندۀ را که از طرف روز ایفای وظیفه نموده است را در رانندگی شب توظیف
نماید.
 -4راننده شب باش از اضافه کاری مستفید نشده و ساعات کاری در الیحه وظیفه مربوط طوری تنظیم میگردد
که آغاز کار وی یک و نیم ساعت بعد از ختم رسمیات باشد.
 -3در حاالتی چون برگزاری کنفرانس ها و سایر حاالتی که ایجاب میکند در کنار راننده شب باش یک یا
بیشتری از رانندگان انجام وظیفه نماید از حالت مندرج فقره  1این ماده مستثنی میباشد.
نوکریوالی
ماده سی و نهم:
 -2به منظور تنظیم امور مربوط به دفتر مرکزی کمیسیون در روز های رخصتی ،رانندگان کمیسیون مکلف به
انجام نوکریوالی میباشند.
 -1جدول نوکریوالی از میان رانندگانی که مشمولین اضافه کاری نبوده یا از حد اقل اضافه کاری مستفید
میشوند توسط شعبه ترانسپورت ترتیب میگردد.
 -4رانندگان مستحق مزد ایام نوکریوالی بوده که میزان آن معادل معاشی است که در روز های رسمی مستفید
میشوند.
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توجه در استخدام راننده
ماده چهلم:
در کنار سایر شرایط استخدامی در استخدام رانندگان موارد ذیل نیز در نظر گرفته شود.
 -2راننده (زن و مرد) که توسط کمیسیون استخدام میگردد ،باید از سواد الزم خواندن و نوشتن برخوردار
باشد.
 -1راننده استخدام شده مکلف است تا ضمانت معتبر مطابق شرایط مندرج این الیحه ارایه نماید.
 -4شعبه ترانسپورت مکلف است موارد الزم این الیحه را به تمامی رانندگان و راننده ایکه جدیدا استخدام
میگردد به آگاهی آنان برساند.
انفاذ
ماده چهل و یکم:
این الیحه  25روز بعد از تاریخ امضای آن توسط رییس کمیسیون نافذ میگردد با انفاذ آن احکام مربوط به
ترانسپورت در فصل هشتم طرزالعمل مالی و اداری مورخ  ،2487/5/27مقرره مصرف مواد سوخت عراده های
ترانسپورتی مورخ  ،2484/1/6الیحه استفاده از وسایط نقلیه مورخ  ،2483/9/17رهنمود پیرامون تصادمات
احتمالی ترافیکی وسایط مورخ  2485/9/8و احکام مغایر در سایر لوایح و طرزالعمل های کمیسیون ملغی
شمرده میشود.
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ضمیمه شماره  1نمونه قرارداد خریداری مواد سوخت
قرارداد میان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
)

و(

این قرارداد میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعد از این کمیسیون و (
نمبر (

) و تاریخ صدور جواز (

) ،ثبت نمبر (

) دارنده جواز
) بعد از این قراردادی نامیده

میشود ،طبق ماده های ذیل عقد میگردد.
موضوع
ماده اول:
موضوع قرارداد ،رسانیدن مواد سوخت (پطرول و دیزل) برای وسایط و جنراتور های دفتر (

)

کمیسیون میباشد.
میعاد
ماده دوم:
اعتبار قرارداد برای مدت سه ماه (

) سال (

) میباشد.

قیمت
ماده سوم:
قیمت تیل دیزل از قرار فی لیتر (

) افغانی و تیل پطرول از قرار فی لیتر (

هرگونه تغییری در قیمت تیل در طول مدت قرارداد بر نرخ توافق شده تاثیری ندارد.
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) افغانی محاسبه گردیده،

تعهد قراردادی در کیفیت
ماده چهارم:
قراردادی متعهد است تا تیل خالص و با کیفیت را برای وسایط کمیسیون توزیع نماید؛ در صورت بیکیفیت
بودن یا عدم شفافیت در قرارداد مذکور ،کمیسیون میتواند قرارداد را یک جانبه فسخ نموده؛ در صورتیکه از
این ناحیه خسارتی متحمل گردد ،قراردادی متعهد به جبران آن میباشد.
پرداخت تیل در بدل اسناد
ماده پنجم:
قراردادی متعهد است در بدل هر بار توزیع تیل دو ورق پارچه یکسان در خواست تیل که به امضا مسوول
شعبه (

) دفتر (

) کمیسیون رسیده باشد را از آورنده پارچه دریافت نموده بعد از درج مقدار

واقعی تیل توزیع شده در هردو پارچه ،یک نسخه آن به آورنده جهت سپردن آن به شعبه(

) تحویل

دهد و نسخه دومی را برای حسابی اخیر ماه نزد خویش نگهدارد.
تفاوت در درخواست و توزیع
ماده ششم:
هرگاه میان مقدار تیل درخواست شده و مقدار تیل توزیع شده به دالیلی چون عدم گنجایش در تانکی موتر،
کمبودی تیل ویا هر دلیلی دیگر تفاوت وجود داشته باشد راننده وسایط کمیسیون و نماینده قراردادی مکلف به
درج مقدار تفاوت و تذکر آن در پارچه های توزیع تیل میباشند .در صورت عدم رعایت و کشف هر نوع
تخلف و فساد ،قراردادی مسوول بوده و متعهد به پرداخت خسارت وارده به کمیسیون میباشد.
اکمال از سایر مکان ها
ماده هفتم:
در صورت که قراردادی نظر به عواملی در هنگام درخواست ،تیل را در اختیار نداشته باشد .قراردادی متعهد
است تا تیل مورد نیاز کمیسیون را از سایر تانک های تیل با نظرداشت کیفیت عالی آن اکمال نماید.
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طی مراحل قبل از پرداخت
ماده هشتم:
قراردادی در اخیر ماه پارچه های تیل توزیع شده را توحید نموده بعد از تصدیق تحریری از صحت آن و تطبیق
با نسخه اول پارچه ها ،توسط شعبه (

) و مالحظه شد شعبه (

) کمیسیون به شعبه مالی جهت

اجرای مبلغ طبق مفاد قرارداد ،تسلیم مینماید.
وضع مالیه
ماده نهم:
کمیسیون مطابق قانون ،مالیات را از قیمت مجموعی قرارداد وضع ،به حساب وزارت مالیه واریز مینماید.
اصل شفافیت
ماده دهم:
به منظور شفافیت ،پرداخت ها (انتقال پول و اسناد بهادار) از طریق موسسات مالی مجاز یا تهیه کنندگان مجاز
خدمات (بانکها) صورت میگیرد .در این صورت قراردادی ،موسسه مجاز مالی یا حساب بانکی خویش را
رسما معرفی مینماید.
نظارت
ماده یازدهم:
نظارت از تطبیق مفاد قرارداد و اجرای درست آن را مسوول شعبه (

) کمیسیون به عهده دارد .در صورت

عدم رعایت مفاد قرارداد یا اثبات تخلف و فساد از جانب قراردادی ،عالوه بر فسخ قرارداد خسارت وارده از
مبلغ قابل پرداخت توسط کمیسیون وضع میگردد.
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اعتبار یکسان
ماده دوازدهم:
مفاد این قرارداد در دو نسخه دارای اعتبار یکسان تنظیم گردیده ،نسخه اولی نزد قراردادی و نسخه دومی با
(

) ورق ضمایم به شعبه (

) و کاپی آن در شعبه مالی و شعبه لوژستیک دفتر (

) کمیسیون

سپرده میشود.
حکم نهایی
ماده سیزدهم:
این قرارداد به نمایندگی از کمیسیون (
(

) و به نمایندگی از قراردادی (

) امضا و از جانب

) منظور گردید.

(اسم نماینده قراردادی)

(اسم نماینده کمیسیون)

(موقف نماینده قراردادی)

(موقف نماینده کمیسیون)
(اسم منظور کننده)
(موقف منظور کننده)
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ضمیمه شماره  2نمونه قرارداد موتر کرایی
قرارداد میان
) کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

دفتر مرکزی/ساحوی/والیتی (

)

و(
این قرارداد میان دفتر (

)کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعد از این کمیسیون و محترم (

) مسکونه اصلی قریه (

)

ولسوالی/ناحیه (
ریاست ترافیک والیت (

) ،ولسوالی/ناحیه (
) دارنده شماره تذکره (

) و فعلی قریه(

) والیت (

) و جواز رانندگی شماره (

) که از تاریخ (

) صادره
) مدار اعتبار

) الی تاریخ (

بوده ،بعد از این قراردادی نامیده میشود ،طبق ماده های ذیل عقد میگردد.
موضوع
ماده اول:
موضوع قرارداد ،کرایه یک عراده موتر نوع (
و جواز سیر شماره (

) و رنگ (

) مادل (

) دارای پلیت شماره (

)

) میباشد.

میعاد
ماده دوم:
مدت قرارداد از تاریخ (

) برای (

) الی تاریخ (

) ماه میباشد

کرایه
ماده سوم:
کرایه ماهانه مبلغ (

) افغا نی بوده که در آخر هر ماه بعد از تاییدی مسوول (

وضع مالیات به قراردادی پرداخته میشود.
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)و

چگونگی استفاده
ماده چهارم:
موضوع قرارداد در تمام ساحات تحت پوشش دفتر مرکزی/ساحوی/والیتی (

) کمیسیون به اساس خط

السیر که تعیین میگر دد مورد استفاده قرار گرفته و قراردادی متعهد است تا موضوع قرارداد را از ساعت (
الی (

)

) در ( ) روز هفته در اختیار کمیسیون قرار دهد.

مکلفیت قراردادی
ماده پنجم:
 -2قراردادی مسوولیت نگهداری ،مواظبت و امنیت واسطه خویش را داشته ،قبل از حرکت از فعال بودن و
امنیت آن اطمینان حاصل نماید.
 -1قراردادی مکلف به انجام تمامی وظایف که در الیحه تنظیم امور ترانسپورت کمیسیون برای رانندگان
کمیسیون پیشبینی گردیده است ،میباشد .کاپی الیحه وظایف رانندگان کمیسیون ضمیمه قرارداد میباشد.
 -4قراردادی مکلف است یک نفر کارمند برحال یکی از ادارات دولتی را منحیث ضامن به کمیسیون معرفی
نماید.
تعهد قراردادی در موازین قبول شده
ماده ششم:
قراردادی متعهد است تا در استفاده از موضوع قرارداد مانند استفاده از سایر وسایط کمیسیون خدمات را ارایه
دهد .همچنان مکلف به حسن انجام وظیفه ،رعایت موضوعات امنیتی ،اخالقی و پابند به اسناد تقنینی کمیسیون
میباشد.
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جاگزین بدیل
ماده هفتم:
در صورت که قراردادی نتواند بنابه دالیلی چون عوارض ،توقف برای ترمیم و سایر موارد مشابه ،موضوع
قرارداد را در اختیار کمیسیون قرار دهد ،مکلف است تا جاگزین آن را با خصوصیات مشابه آماده نموده در
غیرآن در بدل هر روز غیابت از مجموع مبلغ کرایه ماهوار کاسته خواهد شد.
وضع مالیه
ماده هشتم:
کمیسیون مطابق قانون ،مالیات را حین پرداخت وضع ،به حساب وزارت مالیه واریز مینماید.
عدم مسوولیت
ماده نهم:
کمیسیون در قبال هرنوع خساراتی احتمالی ناشی از انفجار ،انتحار ،حوادث طبیعی و غیر مترقبه ،جرایم یا
تخلفات ترافیکی وغیره به موضوع قرارداد ،راننده یا شخص ثالث وارد آید مسوولیتی نداشته و مصارف چون
تیل ،روغنیات ،ترمیمات و سایر مصارفات و تصفیه حسابات تمدید جواز رانندگی ،جواز سیر و باقی داری
ناشی از جریمه های پرداختی به عهده قراردادی میباشد.
فسخ قرارداد
ماده دهم:
قرارداد در موارد آتی فسخ میگردد.
 -2توافق مشترک کمیسیون و قراردادی.
 -1عدم قناعت کمیسیون از اجراآت قراردادی.
 -4به علت تخلف قراردادی ،فسخ قرارداد به دلیل تخطی قراردادی از ایفای تعهدات و شرایط مندرج قرارداد
بعد از وضع خسارت وارده از مبلغ قابل پرداخت ،صورت گرفته میتواند.
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 -3موجودیت تضاد منافع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم.
 -5موجودیت فساد اداری.
اطالع فسخ قرارداد
ماده یازدهم:
طرف که قرارداد را فسخ مینماید پانزده روز قبل به جانب قرارداد اطالع تحریری ارایه مینماید.
حل اختالف
ماده دوازدهم:
هر نوع اختالف میان طرفین در باره این قرارداد از طریق گفتگو و تفاهم حل و فصل میگردد.
نظارت
ماده سیزدهم:
نظارت از تطبیق مفاد قرارداد و اجرای درست آن را مسوول شعبه (

) کمیسیون به عهده دارد .در صورت

عدم رعایت مفاد قرارداد یا اثبات تخلف و فساد از جانب قراردادی ،عالوه بر فسخ قرارداد خسارت وارده از
مبلغ قابل پرداخت توسط کمیسیون وضع میگردد.
اعتبار یکسان
ماده چهاردهم:
مفاد این قرارداد در دو نسخه دارای اعتبار یکسان تنظیم گردیده ،نسخه اولی نزد قراردادی و نسخه دومی با
(

) ورق ضمایم به شعبه (

) و کاپی آن در شعبه مالی و شعبه لوژستیک دفتر (

سپرده میشود.
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) کمیسیون

حکم نهایی
ماده پانزدهم:
این قرارداد به نمایندگی از کمیسیون (
(

) و به نمایندگی از قراردادی (

) امضا و از جانب

) منظور گردید.

(اسم نماینده قراردادی)

(اسم نماینده کمیسیون)

(موقف نماینده قراردادی)

(موقف نماینده کمیسیون)
(اسم منظور کننده)
(موقف منظور کننده)
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جدول نورم تیل وسایط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
شماره

نوعیت وسایط

تعداد سلندر

نوعیت تیل

نورم تیل هر صد کیلومتر

2

لندکروزر زرهی

 8سلند

پطرولی

 45لیتر

1

لندکروزر زرهی

 6سلند

پطرولی

 42لیتر

4

لندکروزر تعقیبی

 6سلند

پطرولی

 19لیتر

3

لندکروزر

 6سلند

دیزلی

 28لیتر

5

پرادو

 3سلند

دیزلی

 2125لیتر

6

تونس

 3سلند

دیزلی

 21لیتر

7

سوپرکشتم

 3سلند

دیزلی

 2525لیتر

8

سرف

 3سلند

دیزلی

 2525لیتر

9

کروال

 3سلند

پطرولی

 22لیتر

21

فورتینر

 6سلند

پطرولی

 11لیتر

22

هایس فلنگ کوچ

 3سلند

پطرولی

 27لیتر

21

هایس فلنگ کوچ

 3سلند

دیزلی

 21لیتر

24

هایلکس (پیکپ)

 3سلند

دیزلی

 23لیتر

23

هایلکس (پیکپ)

 3سلند

پطرولی

 28لیتر

25

کروال

 3سلند

دیزلی

 21لیتر

26

لندکروزر

 6سلند

پطرولی

 21لیتر

27

لندکروزر آلتاپ

 3سلند

دیزلی

 13لیتر

جدول نورم تیل وسایط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار شرح فوق ترتیب و صحت است.
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مالحظات

