د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
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د عدل وزارت

رسمی جریده

شماره ( )۱۲

اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده

نمبر مسلسل ()۸۲۴

تاریخ  ۲۱دلو سال ۲۵۱۱

محترم وزیر عدلیه و لوی څارنوالی!
مجلس وزرا تحت فیصله شماره ( )۸۴۳۱در جلسه ( )۴۴تاریخی  ۸۴۳۱/۸۱/۸۱با مالحظه ورله عرض شماره ()۸۹۶۳
مورخ  ۸۴۳۱/۸۱/۳وزارت تجارت مراتب آتی تصویب نمود:
"اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده بداخل سی و دو ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است".
مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظوری رئیس شورای انمالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده
بشما خبر داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام به عمل آید.

حفیظ هللا امین
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معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه

اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول
به تاسی از خطوط اساسی وظایف انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان موسسه ای بنام "تصدی ترانسپورت جاده" با
داشتن شخصیت حمولی به حیث تصدی انتماعی دولتی تاسیس می گردد و درین اساسنامه به نام موسسه یاد گردیده است.
ماده دوم
موسسه در چوکات و تحت اداره ریاست ترانسپورت عمومی وزارت تجارت فعالیت مینماید.
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ماده سوم

مرکز موسسه در شهر کابل بوده عندالزوم نمایندگی های آن در سایر والیات کشور نیز تاسیس شده میتواند.
ماده چهارم

اهداف تاسیس موسسه عبارت است از :

 -۸ایجاد سیستم منظم خدمات ترانسپورتی جاده و تمویه سکتور عامه در فعالیت های ترانسپورتی .

 -۲انجام خدمات بارچاالنی و ترانسپورتی جاده برای موسسات دولتی ،کوپراتیفها ،شرکت ها ،اتحادیه ها و اشخاص
انفرادی.

 -۴تعمیب و تطبیك پالیسی های موثر دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان جهت بهبود وضع ترانسپورت جاده و فراهم
آوری تسهیالت الزم در ساحه حمل و نمل اموال و مسافرین به منظور خدمت به خلك.
 -۳گرفتن سهم فعال در انکشاف تجارت از نظر ترانسپورت اموال و انجام خدمات ترانسپورتی و بالوسیله ایفای نمش موثر
در رشد التصاد ملی جمهوری دموکراتیک افغانستان.
 -۳فراهم آوری شرایط مساعد جهت ایجاد یک موسسه بزرگ دولتی ترانسپورت جاده به منظور انجام ترانسپورتی اموال
و خدمات شهری و لینی.

فصل دوم
تشکیالت
ماده پنجم
موسسه توسط ارگانهای ذیل اداره میشود:
 -1آمر عمومی
 -2هیات عامل
ماده ششم
وزیر تجارت دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان آمر عمومی موسسه و آمر اعطای درجه اول آن می باشد.
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ماده هفتم

آمر عمومی دارای صالحیت های ذیل میباشد:

 -۸تثبیت خط مشی و منظوری پالن کار ساالنه موسسه.
 -۲تدلیك و منظوری بودجه و تشکیل ساالنه موسسه.

 -۴تدلیك و منظوری لوایح و تعلمیات نامه های داخلی موسسه.

 -۳اعطای منظوری خریداری و فروش ملکیت های موسسه مطابك به احکام لانون.

 -۳منظوری استمراض از منابع داخلی و خارجی به موافمه وزارت مالیه مطابك به حکام لانون.

 -۹مالحظه و اتخاذ تصمیم در مورد راپور فعالیتهای مالی و حسابی ساالنه و تائید بیالنس و حساب نفع و ضرر موسسه.
 -۱اعطای صالحیت های الزمه به هیات عامل غرض تسریع اجرای امور.
 -۱تعیین و تمرر مامورین کارگران و اجیران موسسه مطابك به لانون.
 -۶اتخاذ تصمیم در باره انحالل موسسه مطابك باحکام لانون تصدیها.
 -۸۱منظوری مکافات و مجازات مامورین مطابك باحکام لانون.

ماده هشتم
هیات عامل رکن اجرائیوی موسسه بوده و متشکل از یکنفر رئیس رتبه ( )۲یکنفر معاون مالی و اداری برتبه ( )۴و یکنفر
معاون فنی و ترانسپورتی به رتبه ( )۴میباشد.
رئیس هیات عامل آمر اعطای درجه دوم موسسه بوده در پیش برد کلیه امور روز مره موسسه نزد آمر عمومی مسوولیت
دارد.
ماده نهم
هیئت عامل موسسه دارای صالحیت ها و وظایف ذیل میباشد:
 -۸ترتیب پالن و پروگرام کار ساالنه موسسه لبل از شروع سال و اخذ منظوری آن از آمر عمومی و تمدیم آن به وزارت
مالیه.
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 -۲تطبیك خط مشی و پالن کار ساالنه موسسه.

 -۴تنظیم و ترتیب تشکیل و بودجه ساالنه موسسه و اخذ منظوری آن از آمر عمومی و ارسال آن به وزارت مالیه.
 -۳ترتیب راپور فعالیت های موسسه در هر سه ماه ،شش ماه  ،نه ماه و ختم سال و تمدیم آن به آمر عمومی ووزارت
مالیه.

 -۳ترتیب بیالنس شیت و ارایه آن به وزارت مالیه و ترتیب بیالنس ساالنه موسسه و تمدیم آن به آمر عمومی ووزارت
مالیه و مراجع مالیاتی.

 -۹ترتیب تعلیماتنامه ها و لوایح داخلی موسسه و اخذ منظوری آن از آمر عمومی.

 -۱اجرای مصارف بودجوی وسایر وظایف که در اساسنامه و لانون تصدیها تثبیت گردیده است.
 -۱تصفیه معامالت حسابی موسسه به ممصد جلوگیری از تراکم طلبات و دیون.

 -۶مرالبت از اجراآت حسابی و دفتر داری موسسه غرض جلوگیری از التوای تکمیل دوران حسابی اسناد.
 -۸۱الدام به حل و فصل دعاوی حمولی موسسه از مجرای لانونی آن.
 -۸۸تربیه پرسونل فنی و کارگران ماهر به منظور تحمك یافتن هرچه بهتر و سریع اهداف موسسه.
 -۸۲اعطای الی یک ماه معاش مکافات تشویمی و کمک برای کارمندان مستحك مطابك باحکام لانون.
 -۸۴عمد لراردادهای مربوط به حمل و نمل بار چاالنی و غیره مطابك باحکام لانون.

 -۸۳پیشنهاد تمرر ،تبدل و عزل مامورین و کارمندان موسسه مطابك باحکام لانون.
ماده دهم
در غیاب رئیس هیات عامل معاون یا یکی از معاونین موسسه به منظوری اجرای سایر احکام که در لانون تصدی ها تذکر
یافته موظف میباشد.

فصل سوم
سرمایه
ماده یازدهم

AC
KU

سرمایه ابتدائی موسسه (یکصد) ملیون افغانی و سرمایه نهایی آن (پنجصد) ملیون افغانی میباشد.
ماده دوازدهم

تکمیل سرمایه نهایی متناسب به درجه انکشاف و مثمریت فعالیت موسسه متدرجا از طرف دولت صورت میگیرد.
ماده سیزدهم

تزئ ید و تنمیص سرمایه موسسه باساس پیشنهاد آمر عمومی ،موافمه وزارت مالیه و منظوری شورای وزیران صورت
میگیرد.

فصل چهارم

امور مالی و بیالنس
ماده چهاردهم
سرمایه موسسه متعلك به دولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه میباشد.
ماده پانزدهم
وارسی حسابی موسسه توسط هیات نظار که از طرف وزارت مالیه تعیین میشود صورت میگیرد.

ماده شانزدهم
مفاد حاصله بعد از وضع مالیات محصوالت و ذخایر لانونی به حساب واردات دولت انتمال یا به منظور اکمال سرمایه
نهائی پیشبینی شده به منظوری آمر عمومی موسسه و موافمه وزارت مالیه معامله میگردد.
ماده هفدهم
به منظور ترمیم و فعال نگ ه داشتن وسایط ترانسپورتی ساالنه وجوهی از دارایی ثابت موسسه تخصیص داده شده و مطابك
به لانون تصدیها از آن استفاده به عمل می آید.
ماده هجدهم
موسسه مکلف است ساالنه حد الل ده فیصد مفاد به تناسب مجموع سرمایه پرداخته شده برویت بیالنس ارائه دارد.
ماده نزدهم
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هرگاه مفاد ساالنه موسسه از ده فیصد تنزیل یابد بعد از ارائه دالئل ممنعه و موافمه آمر عمومی وزارت مالیه و منظوری
شورای وزیران فعالیت موسسه ادامه یافته میتواند.
ماده بیستم

موسسه میتواند به منظوری آمر ع مومی و موافمه وزارت مالیه الی دو فیصد مازاد مفاد پیشبینی شده را که در اثر فعالیت
آن بدست میاید به منظور تمویه بنیه مالی و تشویك به مامورین ،اجیران و کارگران توزیع نماید.
ماده بیست و یکم

موسسه به پرداخت مالیه و محصول لانونی مکلف میباشد.

فصل پنجم
انحالل و تصفیه
ماده بیست و دوم
انحالل موسسه تحت یکی از عوامل ذیل صورت میگیرد:
 -۸الحاق موسسه با سایر تصدی ها یا موسسات دولتی.
 -۲عدم توانایی در پیشبرد امور محوله.
 -۴در صورتیکه حکومت بالغای موسسه تصمیم بگیرد.
ماده بیست و سوم
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موسسه در اثر پیشنهاد آمر عمومی ،موافمه وزارت مالیه و منظوری شورای وزیران منحل می گردد.
ماده بیست و چهارم

مامورین تصدی مکلفیت دارند که تصفیه موسسه را به کمترین ولت انجام دهند.
ماده بیست و پنجم

دیون موسسه تحت تصفیه از دارایی های آن طبك لوانین موضوعه پرداخته شده و مازاد آن به حساب دارائی دولت انتمال
داده میشود.
ماده بیست و ششم

موعد تصفیه موسسه از چارماه تجاوز کرده نمیتواند در صورت لزوم موعد تصفیه به موافمه وزارت مالیه تمدید شده
میتواند.
ماده بیست و هفتم
ادعای تحریری داینین موسسه بعد از تاریخ اعالن الی سه ماه لابل سمع میباشد.

فصل ششم
احکام متفرقه
ماده بیست و هشتم
مامورین و کارمندان موسسه دارای کلیه حموق و مکلفیت های مامورین و کارمندان دولت می باشد.
ماده بیست و نهم
موسسه نمیتواند در دیگر موسسات سرمایه گذاری نماید مگر باساس پیشنهاد آمر عمومی موافمه وزارت مالیه و منظوری
حکومت.
ماده سی ام
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تعدیل ،تزئید و تنمیص مواد این اساسنامه به پیشنهاد آمر عمومی ،موافمه وزارت مالیه و منظوری حکومت صورت گرفته
میتواند.
ماده سی ویکم

در مورد موضوعاتیکه این اساسنامه پیشبینی ننموده طبك لانون تصدیها اجراآت میگردد.
ماده سی و دوم

این اساسنامه بداخل شش فصل و سی ودو ماده ترتیب گردیده بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می باشد.

