د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه
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رسمی جریده

مقررات حك العبور عراده جات

شپاړلسمه ګڼه
پرله پسی لمبر ()۴۲۵

نیټه :دوشنبه د  ۳۵۳۵کال د تلی د میاشتی ()۳۳

فرمان نمبر  ۸۵۲مؤرخه  ۳۵۳۵/۸/۴۲مقام منیع صدارت عظمی
ښاغلی داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۵۵۵در جلسه تاریخی -۴-۸۱ۺ۵ۺ ۸با مالحظه ورله عرض شماره ()۵۴۴۴۵
مؤرخ -۴-۸۵ۺ۵ۺ ۸وزارت مالیه راجع به ممررات حك العبور مراتب آتی را تصویب نمود.
((ممررات حك العبور بداخل چهل و هشت ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است)).
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرؾ منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افؽانستان رسیده و بشماره
( )۵۴۹مورخه -۴-۸۵ۺ۵ۺ ۸ثبت گردیده بشما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد .باحترام

داکتر دمحم حسن شرق
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مقررات حك العبور عراده جات
احداث شاهراه ها که متضمن مزایای انکار ناپذیر التصادی بوده و تاثیر مثبت آن در حیات ملی و اجتماعی هویدا است
حفظ و مرالبت آن نیز لابل اهمیت بوده .تشکیل منظم و مصارؾ همیشگی را ایجاب میکند ازینکه در راه اجرای
خدمات اجتماعی از لبول سهم مردم ناگزیریم لهذا بمنظور جلب همکاری های افراد تجویز گردید تا از موترها حین
عبور و مرور از شاهراه های اسفالت شده پول بنام حك العبور اخذ گردد چون تحصیل پول مذکور مستلزم تشکیل و
پرسونل اداری با در نظر داشت مصارؾ و حفظ مرالبت جاده ها و هکذا مسایل اداره و جمع آوری پول مذکور است
محتویات ممررات هذا به پنج فصل آتی تمسیم میگردد.

فصل اول
تشکیالت
تشکیالت اداری
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 -۸مامور رتبه ( )۵بحیث آمر تولفگاه یک نفر.

 -۹مامور رتبه ( )۱بحیث اعضاء تولفگاه دو نفر.
ۺ -پیاده اجیر درجه ( )۸۸یک نفر.
 -۴افراد ژاندارم باسواد چهار نفر.
تبصره:

افراد ژاندارم که از طرؾ لوماندانی های ژاندارم والیت مربوط به تولفگاه ها گماشته میشوند باید افراد باسواد باشند.
مادۀ دوم-

مامورین تولفگ اه های هر منطمه در تشکیالت مستوفیت همان والیت شامل بوده معاش و مصارؾ الزمه آنها از
تخصیصه ارسالی وزارت مالیه لابل اجراء میباشد.
مادۀ سوم-
نظر به اینکه مامورین تولفگاه ها در ( )۹۴ساعت اعم از روز های تعطیل و رسمی مصروؾ انجام وظیفه میباشند
لهذا عالوه به معا ش اصلی شان مستحك پنجاه فیصد معاش اضافی شناخته میشوند پول ماکوالت ایشان مانند سایر
مامورین لابل اجراء است.

مادۀ چارم-
مصارؾ حمل و نمل تحویلی پول ،مصارؾ لرطاسیه و لوازم دفتر ،محرولات ،تنویر و سایر مصارؾ الزمه از
بودجه مستوفیت های مربوطه به اساس تخصیصات صادره وزارت مالیه مرعی االجراء است.

فصل دوم
طرزالعمل
مادۀ پنجم-
امور مربوط پول حك العبور جاده ها در مرکز وزارت مالیه توسط مدیریتی که در تشکیل ریاست عواید بنام مدیریت
حك العبور و واردات متفرله موجود است اجراء میشود.
مادۀ ششم-

همان مستوفیت است.
مادۀ هفتم-
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تولفگاه هر منطمه که مربوط به یک والیت بوده متعلك به مستوفیت همان والیت میباشد که اداره آن نیز مربوط به

مستوفی مکلؾ به تطبیك اوامر و ممررات موضوعه بوده در موارد الزمه از ریاست عواید وزارت مالیه کسب هدایت
نموده و مجددا ً آنرا به مامورین تولفگاه های مربوط رسما ً ابالغ و از انجام آن اطمینان حاصل میدارد.
مادۀ هشتم-

مستوفی والیت از کلیه اجراات تولفگاه ها به نزد وزارت مالیه مسؤل و مکلؾ به تنظیم اجراآت میباشد همچنان
مساعی بخرچ میدهد تا تسهیالت الزمه را در کار فراهم و از بروز هر نوع خالؾ رفتاریها جلوگیری شود.
مادۀ نهم-

خالؾ رفتاری های مامورین وظیفه دار تولفگاه های مربوط مطابك به ممررات موضوعه تعمیب و طبك ممررات و
لوانین با ایشان رفتار میشود.
مادۀ دهم-
در هر تولفگ اه برای حساب جمع و خرچ عواید پول حك العبور دفتر واردات و دفتر انفرادی و همچنان برای معلوم
نمودن جمع و خرچ تکت های بهادار حك العبور دفتر انفرادی و هکذاء برای ترتیب و تنظیم اوامر و مکاتیب دفاتر
وارده و صادره الزم است.

مادۀ یازده هم-
در هر تولفگ اه دفتر حاضری از ضروریات بوده که کتاب حاضری از طرؾ مستوفیت های مربوط بصورت مجلد و
نشانی شد و مهر مستوفیت بدسترس مامورین تولفگاه لرار داده شده از صورت حاضری مامورین مربوطه آمر
تولفگاه نزد مستوفیت مسؤلیت دارد.
مادۀ دوازدهم-
مامورین عامل هر تولفگ اه در حین عبور و مرور هر موتر تکت عبور را توزیع نموده و در ممابل پول معینه حك
العبور را از نزد رانندگان نمدا ً اخذ میدارد.
مادۀ سیزدهم-
تکت ها عموما ً مطبوع بوده که لیمت تکت بحروؾ پشتو و ارلام هندسی پشتو و التین در آن درج بوده و تکت ها
دارای نمبر مسلسل عمومی میباشد .تکتیکه برای رانندگان داده میشود از طرؾ مامور مؤظؾ تولفگاه در آن نوع و
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نمبر موتر و تاریخ صدور توضیح و بعد از امضاء و مهر تولفگاه به راننده داده میشود در ؼیر آن مدار اعتبار نبوده
و مامور مؤظؾ مسؤل شناخته میشود.
مادۀ چهاردهم-

مامورین حك العبور مکلؾ اند در محلیکه برای توزیع تکت تعیین شده نشسته و تکت را به مالکین عراده جات
بفروش رسانیده در ؼیر آن مسؤل میباشند.
مادۀ پانزدهم-

تکتها سه پارچه بوده و دارای کنده میباشد یک پارچه به صورت کنده و دو پارچه دیگر به دریور داده میشود پارچه
دوم از طرؾ دریور به تولفگاه دومی لابل تفویض بوده و پارچه سوم سند وی شناخته میشود.

زمانیکه پارچه عبور از کنده جدا میشود فروش شده تلمی شده و لیمت آن از نزد راننده گرفته میشود.
مادۀ شانزدهم-

پارچه دومی از طرؾ تولفگاه دوم به مستوفیت مربوط سپرده شده و در مستوفیت تکتهای مذکور مورد تطبیمات الزم
لرار گرفته به صحت و سمم آن اطمینان حاصل میشود.
مادۀ هفدهم-
مامورین موظؾ در لسمت کنترول و مرالبت موتر ها مکلؾ بوده و عراده جاتیکه بدون اخذ تکت و تادیه محصول
عبور کند مامورین مؤظؾ مسؤل شناخته میشوند.

مادۀ هژدهم-
از هر سمت که دریور در ابتدا ورود از ان تکت اخذ میدارد تولفگاه اول و سمت بعدی که دریور تکت را تسلیم میدهد
تولفگاه دومی تلمی میشود ولتیکه دریور دو پارچه را به تولفگاه دوم تسلیم کرد یک پارچه آن بعد از ؼور و مالحظه
توسط مهریکه در آن جمله (باطل شد) حک گردیده باطل و واپس به دریور سپرده میشود دو پارچه دیگران بعد از
مهر باطل شد در تولفگاه دوم حفظ میشود.
مادۀ نزدهم-
اگر دریور از تولفگاه اول عبور و تکت اخذ نموده اما از تولفگاه دومی نگذشته دوباره به خط سیر اولی خود بازگشت
نماید درین صورت یک پارچه مربوط به تولفگاه دومی از نزدش اخذ و پارچه دیگر بخود دریور داده میشود.
مادۀ بیستم-
مامورین حك العبور مکلؾ اند تا در هر ده روز و همچنان در آخر ماه راپور اجراات خویش را طبك نمونه های

مادۀ بیست ویکم-
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طرح شده در سه نمل ترتیب نموده دو نمل آنرا به مستوفیت ارسال و نمل سوم آنرا در شعبه نگهداری نمایند.

در پرداخت پول حك العبور بین موترهای دولتی -مؤسساتی و شخصی کدام فرق موجود نیست مامور مکلؾ است که
بهر نوع موتر تکت معین آنرا داده و محصول عبوری را اخذ نمایند.
مادۀ بیست و دوم-

موتر های عسکری تابع فیصله نمبر (-۹-۸ )۸۱۸ۺ۵ۺ ۸بورد عواید است یعنی ازینکه عبور و مرور موتر های
عسکری بصورت آنی و عاجل بوده و تادیه تکس در موالع حساس یکنوع مشکالت را ایجاد مینماید صرؾ باساس
فورم و عالمه عسکری که از طرؾ وزارت دفاع ملی بوزارت مالیه ارسال میگردد اکتفاء و اجازه عبور داده میشود
و راپور عبوری به سلسله مستوفیت مربوطه رسما ً بریاست عواید خبر داده میشود.
مادۀ بیست و سوم-
موترهای پروژه های دولتی که در داخل ساحه تولفگاه فعالیت میکند از پرداخت تکس حك العبور معاؾ اند مشروط
بر اینکه مشخصات (نمبر پلیت -نمبر انجن موتر نوعیت و اسم دریور) موتر های مربوطه ذریعه لست جداگانه مراکز
پروژه ها به سلسله وزارت مربوطه بامضاء آمر اعطاء درجه اول بوزارت مالیه اطالع و از طریك ریاست عواید
بدسترس مستوفیت مربوطه لرار گیرد.
مادۀ بیست و چهارم-
تعیین موضع تولفگاه و عندالزوم تؽیر دادن از یک موضع به موضع دیگر و هکذا تؽیر و تبدیل تکتها به پیشنهاد شعبه
مربوطه بعد موافمه ممام وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی وزرا صورت میگرد.

مادۀ بیست و پنجم-
موتر های حفظ و مرالبت شاهراه ها که تعداد آن به اسم دریور و مشخصات معینه از طرؾ شعب مربوطه که به
امضاء آمر اعطای درجه اول وزارت خانه مربوطه میرسد از طریك ریاست عواید به مستوفیت مربوطه ارسال و از
پرداخت پول معاؾ اند.
همچنان موتر های امبوالنس و اطفایه نیز از تادیه پول معاؾ میباشند.

فصل سوم
مکلفیت رانندگان
مادۀ بیست و ششم-
هر دریور و مالک موتر مکلؾ است که در اثنای عبور از تولفگاه محصول معینۀ را تادیه و تکت اخذ نماید و در
ؼیر آن پنج چند اصل لیمت تکت حك العبور بنام جریمه لابل محصول میباشد.
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مادۀ بیست و هفتم-

دریور طبك مادۀ (ۺ )۸حتی الممدور متوجه باشد که تاریخ و نوع نمبر موترها با مهر تولفگاه و امضاء مامور مؤظؾ
در تکت موجود باشد در ؼیر آن عالوه بر مسئولیت که به مامور مؤظؾ متوجه میشود تکت مذکور از اعتبار سالط
شناخته شده و محصول دو چند اخذ میشود.
مادۀ بیست و هشتم-

تکت برای یک مرتبه اعتبار دارد هرگاه ثابت شد که دریور با تکت مستعمل و باطل شده عبور کرده محصول معینه
بصورت پنج چند تحصیل میشود.
مادۀ بیست و نهم-

موترهائیکه در عرض راه در اثر عوارض و یا نوالص دیگر تولؾ مینمایند موتریکه به عوض آن مؤظؾ میشود
مکلؾ به اخذ تکت جدید میباشد.
مادۀ سی ام-
دریور مکلؾ است هر دو پارچه تکت را بمالحظه تولفگاه دومی رسانیده و یک پارچه آنرا که سند وی گفته میشود
بعد از مهر باطل شده از نزد مامور مطالبه نماید.

مادۀ سی ویکم-
هرگاه راننده موتر تکت را به تولفگاه دومی ارائه نتواند مکلؾ است محصول معینه را به تولفگاه دوم تادیه و تکت
اخذ نماید و درین صورت مکلؾ به پرداخت پنج چند لیمت مطابك مواد (ۺ )۹و ( )۹۵به تولفگاه دومی میباشد.

فصل چارم
فرستادن راپور و حفاظت عواید دولت
مادۀ سی و دوم-
در هر تولفگاه الزم است یک عدد سیؾ برای حفاظت پول های جمع شده موجود باشد.
مادۀ سی و سوم-
آمر تولفگاه اولتر مکلؾ است مبالػ تحصیل شده را تحت نظر خود در سیؾ معینه تا هنگام تحویل آن به بانک

مادۀ سی و چارم-
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مربوطه بصورت محفوظ حفاظت نماید.

پولهای جمع شده همه روزه ولتیکه به سیؾ گذاشته میشود از طرؾ مامورین مربوط لفل و نشانی شد گردد.
مادۀ سی و پنجم-

برای همکاری الزم و محافظت مبالػ جمع شده در هر تولفگاه چهار نفر افراد ژاندارم مؤظؾ و موجود میباشد که
برعالوه وظیفه مرالبت در حصه حفاظت عواید دولت نیز مکلؾ میباشند.
مادۀ سی و ششم-

مبالػ حاصله در اؼاز کار روز مابعد ببانک و در صورت عدم موجودیت نمایندگی بانک به نزدیکترین خزانه محل
بحساب مستوفیت مربوطه تحویل و سند اخذ شود.
مادۀ سی و هفتم-
در اخر هر ماه راپور مکمل تحصیلی پول و تحویلی آن به خزانه دولت و کنده تکتهای فروش شده با تکتهای باطل
شده به مستوفیت مربوطه ارسال گردد .مستوفیت مکلفیت دارد بعد از تطبیك و حصول اطمینان از صحت آن اسناد را
نزد خود نگهدارد.

مادۀ سی و هشتم-
پارچه دومی تکت که از طرؾ دریور بتولؾ گاه دومی تسلیم داده شده در اخیر هر ماه به مستوفیت ارسال میگردد و
بایست از طرؾ مستوفیت مربوطه با پارچه گنده آن تطبیك و بعدا ً سرش گردد در صورت تفاوت موضوع را تحمیك و
وارسی نمایند.
نوت-
مبالػ مذکور به باب ( )۵۴۴فصل ( )۵۶۴معینه از طرؾ مستوفیت مربوطه در راپور عواید تحصیلی ماهانه (فورمه
م –  )۹۵شامل و به وزارت ارسال گردد.

فصل پنجم
تفتیش و کنترول
مادۀ سی و نهم-
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کنترول و مرالبت اجراات مامورین تولفگاه از طرؾ والی والیت و مستوفیت صورت میگیرد.
مادۀ چهلم-

مستوفی مکلؾ است که ولتا ً فولتا ً بصورت سری و علنی از جریان کار تولفگاه وارسی و مرالبت نماید.
مادۀ چهل ویکم-

طبك مادۀ ( ۵و  )۸۴از تمام اجراات تولؾ گاه ها شخص مستوفی نزد وزارت مالیه مسئول میباشد.
مادۀ چهل و دوم-

مستوفی ها راپور هر ده روز و ماهوار و ممایسوی را که از طریك تولفگاه ها میرسد بدون معطلی و بعد از تطبیك و
ؼور الزمه مالحظه شد نموده به ریاست عواید ارسال میدارند .در صورت معطلی مامورین مؤظؾ و مستوفی مسئول
شناخته میشوند.
مادۀ چهل و سوم-
مستوفی در مرالبت تحویلی پولهای جمع شده به بانک یا خزانه مربوط طبك ممررات مکلفیت دارند.
مادۀ چهل و چارم-
اجراآت تولفگاه ولتا ً فولتا ً از طرؾ مدیریت حك العبور و واردات متفرله ریاست عواید وزارت مالیه تفتیش و بررسی
خواهد شد.

مادۀ چهل و پنجم-
مستوفی ها ،مامورین تولفگاه ها و راننده گان عراده جات و سایر شعب ذیعالله مکلؾ اند طبك مواد این الیحه رفتار
نمایند.
مادۀ چهل و ششم-
تکت هائیکه برای جرایم استعمال میشود برنگ مخصوص بصورت دو پارچه طبع و توزیع گردد.
مادۀ چهل هفتم-
مرالبت و وارسی از امور حك العبور ها توسط مدیریت حك العبور صورت گیرد.
مادۀ چهل و هشتم-
برای انجام امور محوله وسایط نملیه و تسهیالت الزم بدسترس مدیریت حك العبور و متفرله گذاشته شود.
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این ممررات بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است.

