د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه
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رسمی جریده

اساسنامه تصدی آب رسانی و کانالیزاسیون

شپږمه گڼه

پرله پسی لمبر ()۱۰۳

نیټه :پنجشنبه د  ۳۱۳۱کال د غبرگولی د میاشتی ()۳۳

د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه

فرمان شماره ()۳۲۲۱مورخه ۳۱۳۱ /۳۲ /۳مقام منیع صدارت عظمی
ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه !
مجلس عالی وزارء تحت فیصله شماره ( )۸۲۸در جلسه تاریخی  ۱۳۳۳/ ۱۱/۲۲با مالحظه ورقه عرض شمماره ()۱۳۳۱
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مورخ  ۱۳۳۳/۱۱/۲۸وزارت فواید عامه اساسنامه تصدی آبرسانی و کانالیزاسیون را بداخل سه فصل و سمی مماده منظمور
نموده است انضماما ً کاپی اساسنامه مذکور به آن وزارت ارسال میشود تا در حصه نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.

داکتر دمحم حسن شرق

مواد مربوط به تاسیس د افغانستان داوبو رسولو او کانالیزاسیون مؤسسه
فصل اول
مادۀ اول:
عنوان:
بوسیلۀ اساسنامۀ هذا د افغانستان داوبو رسولو او کانالیزاسیون موسسه (که منبعد موسسه نامیمده میشمود) بحیم یمت تصمدی
دولت مطابق قانون مصوبۀ تصدیها منتشرۀ  ۳۳/۳/۱۳بحی تصدی دولت تاسیس میگردد.
مادۀ دوم:
اداره –
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مرکز موسسه در کابل میباشد شعبات آن در سایر جاهای افغانستان ویا در خارج تاسیس شده میتواند.
مادۀ سوم:
امداد پولی حکومت:

دولت از تاریخ انفاذ مواد اساسنامه هذا مبلغ ( )۱۵۳۱ملیون افغانی را بمه شم ل سمرمایه ابتمدا ی و کممت ممالی دولمت بمرای
یت مرتبه و مبلمغ (طبمق ضمرورت) افغمانی را سماهنه طمی پمنل سمال متعاقم آن بشم ل اممداد بالعموض بموسسمه میپمردازد
قسمی ه ح ومت میتواند چه در مقمدار اممداد بالعموض اولمی فموه و چمه در مبمالغ کممت پمند سماله بعمدی بما در نظمر داشمت
احتیاجات حقیقی موسسه تنقیص و یا تز ید بعمل آورد.
مادۀ چهارم:
اختیارات قانونی:
اختیارات قانونی مؤسسه تمام ساحات واقع در حدود شهرکابل تمام بندهای آ

– ساحه ها ی مه دارای منمابع آ انمد – پایم

هین ها و همچون ساحات دیگر را که وزیر فواید عامه وقتا ً فوقتا ً با نشر در جریدۀ رسمی مشخص نماید احتواء می ند.
مادۀ پنجم:
صالحیت ها و مسؤلیت ها:
مؤسسه دارای صالحیت های ذیل میباشد:
1

 -۱ال م

– اسممتقراض از منمماب ع داخلممی وطبممق مقممررات مممواد اساسممنامۀ هممذا و تصمموی قبلممی مجلممس عممالی وزارء از منممابع

خارجی.
 -تضمین یا گرو دادن مل یت های منقول و غیر منقول مؤسسۀ منحی

قروض منابع داخلی.

ج -عقد قرار داد ها وموافقتنامه ها با نمایندگی های خارجی و یا بین المللی ،اشخاص یا موسسات.
 -۲صدور اسناد قرضه (اسناد بهادار)
 -۳تفحصات آ

– بهره برداری و توزیع نوشیدنی ،در منازل در امور تجارتی و صمنعتی و سمایر مموارد اسمتفاده عاممه بمه

استثنای موارد زراعت و آبیاری اعمار تاسیسات آ رسمانی و کانالیزاسمیون و تهیمه تجهیمزات متعلمق بمه آنهما ،اداره وایفمای
امور مربوط به حفظ و مراقبت همچو تاسیسات و تجهیزات.
 -۴اجرای امور کندن کاری و امور عام المنفعه در جاده های عممومی و راه همای خصوصمی کمه بمرای سماختمان و حفمظ و
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مراقبت تاسیسات آبرسانی و بدرفتها و نص تجهیزات ضروری هزم دیده شود.

 -۳تعیین وضع و تحصیل حق اهجرت ها برای تهیه آ  ،انجام خدمات مربوط به بدرفت ها بمبمه نممودن فاضمل آبهما از چما
های بدرفت ،نص

و ترمیم تأسیسات و وسمایل آبرسمانی ،اتصمال و تمدیمد شمب ه آبرسمانی مراقبمت تأسیسمات بمدرفتها وسمایر

خدماتیرا که توسط تأسیسات مذکور انجام میشود.

مشروط براین ه همچو حق اهجرتها به اساس معیار مشخصی تثبیت شده باشمد و حتمی اهم مان مخمارج و ارز

خمدمات و

تسممهیالتیرا کممه بممرای اسممتفاده کننممد گممان تهیممه میگممردد مممنع س سممازد و احتیمماج توسممعه و تمویممل توسممعه ،حفممظ و مراقبممت و
ان شا

این خدمات و تسهیالت راحق اهجرتهای مذکور ت افو نماید.

 -۵حق ورود به مل یمت همای شخصمی در صمورت لمزوم تما حدودی مه بمرای انجمام فعالیمت همای آن ضمرورت باشمد بشممول
معاینۀ تأسیسات آبرسمانی اممور بمدرفت ،چشممه هما ،دریاهما چاهما وسمایر منمابع آ

داخمل حموزۀ صمالحیت موسسمه مشمروط

برین ه در حاهت ورود بخانه جهت معاینه رضا یت س نۀ آن حاصل شود.
 -۳اتخاذ تدابیر وقایوی آبهای سطحی و تحت اهرضی در مقابل آلودگی ها ،کثافات و ضایعات.
 -۸تنظمیم انتقممال ممدفوعات و آ هممای فاضمل و کثیم
شب ه های بدرفت که ازطر

و وادار سماختن مممال ین مل یتهما باین ممه مجماری همچممو کثافمات را بممه

موسسه ساخته شده وصل نمایند.

 -۲قایل شدن حق تقدیم استفاده از آ و شب ه های بدرفت به اشخاص و اصنا
 -۱۱وضع شرایطی ه طبق آن تهیه آ برای یت یا تمام مصر
2

استفاده کننده.

کننده ها قطع و یا معطل قرار داده شود.

 -۱۱تعیین شرایطی ه تحت آن بسته کاران خصوصی امور مربوط به نصم و تمرمیم تاسیسمات آ و بمدرفت را انجمام داده
بتوانند.
 -۱۲در حاهت اضطراری که توسط مؤسسه تعین میگردد تصر

با استفاده از چشمه ها ،دریا ها چاها و سمایر منمابع آ ،

تجهیزات یا موادی ه برای مقابله بحالت اضمطرار ضمرور باشمد و صمر

در ممدت اضمطرار مرعمی خواهمد بمود ،صمورت

گرفته میتواند.
مشروط براین ه بما ل ین در مقابل استفاده از لوازم و تجهیزات و مواد شان و همچنمان خسمارۀ کمه بمه مل یمت همای شمان در
طول مدت اضطرار عاید گردد مطابق قوانین و مقررات نافذه باساس شمرایط و اوضماعی ه در لموای وضمع گردیمده جبمران
نماید.
 -۱۳اجرای تمام امور ،تطبیق تمام پمروهه هما ،انجمام تممام مطالعمات تهیمه و ترتیم تممام پالنهما و اجمرای هممۀ اممور تتبمع و
ریسرج وسروی برای تحقق بخشیدن مرامی ه موسسه برای آن تاسیس گردیده بشمول مطالعات راجع به ذخیرۀ آ واستفاده
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از آ  ،تهیمه و مصمر

آ همای فاضمل و پماد نممودن بمدرفت همای عممومی و انجمام اممور تتبعمات و طرحهمای مربموط بمه

تاسیسات آبرسانی – بدرفتهای عمومی و تجهیزات آنها.

 -۱۴تربیۀ انجنیران ،ت نیشن ها و کارگران مؤسسه در رشته های مربوط به اداره و تنظیم آبرسانی و کانالیزاسمیون پمروهه
ها و به فعالیت انداختن و حفظ مراقبت تاسیسات آبرسانی وبدرفتها و تجهیزات آنها.
مادۀ ششم:
حفاظت آبهای تحت االرضی:
 -۱ال

– موسسه میتواند در داخل صالحیت خود اجازه کندن چاه و یا موجبات تسهیل حفر آنرا برای استفاده شخصمی بعمد

از حصول پالن موقعیت و پالن ساختمانی در صورت قبولی آن اعطاء نماید.

 هرگاه چاها قبل از انفاذ این اساسنامه حفر و یا فعالً مورد استفاده یا آمماده اسمتفاده باشمد ممال ین چاهمای ممذکور میتواننمدبعد از تقدیم پالن موقعیت وثبت چاه بدفتر موسسه از آنها استفاده بعمل آورد.
 -۲موسسه هر وقت بعداز طی مراحلی ه درفقره اول این ماده تذکار یافته دریافت نماید که از آ ایمن چماه بمنظمور تجمارت
استفاده میشود و یا آ آن کثی

یا آلوده است میتواند از کشیدن آ تحت اهرضی ،کندن چاه یا استفاده از آن ممانعت نماید.

 -۳هرگاه موسسه هنگام تفتی

دریابد آبی ه از چاه کشیده میشود برای مقاصد تجارتی از آن استفاده میشود یا آ چاه کثیم

و یا ملو میباشد میتواند اقداماتی در زمینۀ انسداد چاه طبق مواد این اساسنامه اتخاذ نماید.
 -۴محتویات این ماده قوانین مربوط به صحت عامه را متاثر ساخته نمیتواند.
3

مادۀ هفتم:
صندوقی مشتمل برفقرات آتی توسط موسسه تاسیس میگردد:
ال

– هرنوع حق اهجرتها،محصمول و عوایمدی را کمه موسسمه تحصمیل مینمایمد و مبالغی مه از فمرو

مل یتهما بدسمت ممی

آورد.
 اعانه ها و کم های بالعوض که بموسسه داده میشود.ج -قرضه ها یا سایر وجوهی ه موسسه به منظور اجرای فعالیتهای خود در یافت میدارد.

فصل دوم
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مادۀ هشتم:
هیئت عامل:

هی ت عامل موسسه قرار ذیل میباشد.
ال

– آمرعمومی.
 -هی ت مدیره.

ج -ر یس.
د ـ معاون ر یس.
مادۀ نهم:
آمرعمومی (آمر اول)
وزیر فواید عامه از نظمر موقم

رسممی آممر اول موسسمه اسمت آممر اول بحیم ر میس هی مت ممدیره در تممام مجمالس هی مت

مدیره شرکت مینماید و میتواند شخصی را بحی ر یس هی ت مدیره در غیا خوی

4

تعیین نماید.

مادۀ دهم:
رئیس (آمردوم)
آمر عمومی ر یس موسسه را از بین آنانی ه لیاقت و تجربه کافی داشته باشمد بمه مجلمس وزراء پیشمنهاد و منظموری حاصمل
میدارد.
مادۀ یازدهم:
هیئت مدیره:
-۱هی ت مدیره مشتمل از اشخاص آتی است:
ال

ـ وزیر فواید عامه بحی ر یس هیات مدیره.

ج -وزیر پالن.
د -وزیر زراعت.
هـ  -وزیر مالیه.
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 -وزیر عدلیه.

و -ر یس آبرسانی بحی منشی هیت مدیره از تنظیم اداره و انجام امور مؤسسه و وضع پالیسی های آن رامراقبت میدارد.
هی ت مدیره تمام صالحیت های را ب ار میبرد که طبق قانون برای انجام امور دارد.
هی ت مدیره صـالحیت های خوی

را طبق مواد این اساسنامه یا سایر منابع قانونی مت ی به قوانین افغانستان کس میدارد.

-۲هی ت مدیره باهخص بدون محدود گردیدن صالحیتهای عمومی ا

صالحیت اجرای امور ذیل را دارد.

ال  -تعیین و تعدیل پالیسی عمومی و لوای برای پیشبرد امور و فعالیت های موسسه.
 تقرر و عزل معاون ،مدیران شعبات و سایر مامورین و کارکنان موسسه.ج -تصوی مسودهء بودجه ساهنه موسسه و حسابات نها ی آن هنگامی ه از طر
د -تعدیل وجوه از یت با به با دیگر.

5

ر یس به هی ت مدیره تقدیم میگردد.

هممـ  -بررسممی راپممور هممای اجرااتی ممه وقت ما ً فوقتما ً از طممر

ر ممیس در مممورد پیشممرفت امممور مؤسسممه و وضممع مممالی آن تقممدیم

میگردد.
و -منظوری تمام خریداری و فروشات مل یت های غیر منقول.
ز -منظوری تهیه و خریداری های سامان و موادی ه مبلغ قرار داد از (پنل ملیون) افغانی تجاوز کند.
ح -غور بر تمام مسا لی ه نظر به اهمیت آن از طر

ر یس یا آمر عمومی و یا مجلس وزراء به هی ت تقدیم میگردد.

ط -وضع لوای برای تش یل داخلی ،امور یا م لفیت های موسسه.
ی -وضع مقررات بمنظور تطبیق درست مقررات مواد این اساسنامه.
ماده دوازدهم:
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مجالس:

ال  -مجالس هی ت مدیره بدرخواست ر یس موسسه (آمر دوم) منعقد میگردد و بوقفه ها ی ه هی ت هزم بیند دایر میشود اما
بهر حال انعقاد آن ی بار در هر دو ماه حتمی است.

 اگر هزم دیده شود مجلس هی ت مدیره بدرخواست آمر عمومی یابه اثر پیشنهاد اکثریت اعضای هی ت مدیره منعقمد شمدهمیتواند.
مادۀ سیزدهم:
نصاب و رای گیری:

در صورتی ه اکثریت قاطع اعضای هی ت در مجالس حاضر نباشند ،انعقاد جلسه هی ت مدیره اعتبار ندارد .تصمامیم مجلمس
از طر

اکثریت قاطع اعضای حاضر مجلس تصوی میگردد در حاهتی ه رای مجلس مساویانه تقسمیم شمده باشمد طرفی مه

در آن رای آمر عمومی قرار دارد تعیین کننده است.
مادۀ چهاردهم:
انتقال صالحیت:
هی ت مدیره یا آمر عمومی می توانند صالحیت یا وظای

شانرا به ر یس یا کمیته که طبمق ممواد ایمن اساسمنامه تشم یل شمده

باشد انتقال دهند.
6

مادۀ پانزدهم:
رویداد جلسات:
رویداد جلسات هی ت مدیره و تصامیم آن ثبت دفتر گردیده و از طر

ر یس هی ت مدیره و منشی مجلس امضاء میگردد.

مادۀ شانزدهم:
تصویب حکومت:
ر یس م ل

است تصامیم مصوبۀ هی ت مدیره را بصورت فوری بعد از صدور تحت اجراء قمرار دهمد مگمر آن تصمامیمی
دو هفته از تاریخ صدور آن بمجلس عالی وزراء

را که به موضوعات ذیل مربوط باشد توسط ر یس هی ت مدیره در ظر
برای تصوی تقدیم می گردد.
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 -۱تصامیم مربوط به پالن ساهنه و پروگرام عمومی عملیات موسسه.
 -۲تصامیم مربوط به بودجه ساهنه و حسابات نها ی موسسه.
 -۳تصامیم مربوط به استقراض از منابع خارجی.

 -۴تصامیم مربوط به قرار دادها و پیشنهادات قیمت که مبلغ آن از(پنجاه ملیون) افغانی تجاوز نماید.
 -۳تصامیم مربوط به حق اهجرت ها ی ه در مقابل خدمات آبرسانی و کانالیزسیون از طر
وضع میگردد.
مادۀ هفدهم:
صالحیت های رئیس:

مؤسسه بمه مشمترکین تعیمین و

ر یس مس ول اجرای پالیسی و پروگرام های موسسه و مس ول مراقبت و اداره امور جاریمه و اجمرای تصمامیم هی مت ممدیره
میباشد ،ر یس باهخص اختیارات قانونی و صالحیت های ذیل را بمنصۀ اجراء میگذارد.
 -۱وارسی از اداره و تنظیم موسسه و مراقبت پیشرفت کار بنحوی ه اهدا

موسسه را تحقق بخشد.

 -۲ترتی بودجه و پروگرام فعالیت ساهنه مؤسسه و تقدیم آن به هی ت مدیره.
 -۳تصوی قرار داد ها برای تهیۀ مواد و لوازم که مبالغ آنها از طر

7

هی ت مدیره وقتا ً فوقتا ً تثبیت می گردد.

 -۴کنترول و مراقبت اموری ه توسط مؤسسه انجام میگردد.
 -۳تقرر مامورین و مستخدمین مؤسسه طبق مقررات.
مطابق مقررات.

 -۵اعطاء امر اجرای مصار

 -۳تش یل کمیته ها ی ه در تحقق اهمدا

مؤسسمه کممت نمایمد ،اعضمای کمیتمه همای متمذکره بما حمدود صمالحیت آنهما ذریعمۀ

لوای داخلی تنظیم میگردد.
 -۸تحصیل در آمد و عوایدی ه بموسسه قابل پرداخت باشد.
 -۲منظوری تهیه و خریداری های سامان و لوازمی ه مبلغ قرار داد الی (پنل ملیون) افغانی باشد.
 -۱۱تعدیل وجوه از یت فصل به فصل دیگر به داخل با و تعدیل ماده بمادۀ دیگر داخل فصل.
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 -۱۱تعمیل صالحیت ها ی ه توسط هی ت مدیره و یا آمر عمومی بوی تفویض میگردد.
ماده هجدهم:
صالحیت تمثیل:

ر ممیس میتوانممد در تمممام امممور و اقممدامات از مؤسسممه نماینممدگی نمایممد و از طممر

موسسممه حممق امضمماء را در تمممام مممراودات

موسسه با دیگران داراء میباشد.
مادۀ نزدهم:
تادیات:

موسسه به اعضای هی ت مدیره پاداشی یا حق الحضوری را اعطاء خواهد کرد که مجلس وزراء آنرا تصوی نموده باشد.
مادۀ بیستم:
تصادم منافع:
در صورتی ه ی ی از اعضاء در قرار دادی ه توسط هی ت مدیره عقد میگردد منافع مستقیم و یا غیر مستقیم داشته باشد و یا
در کدام یت از موضوعات که در مقابل هی ت مدیره قرار داشته مفاد فردی وی شامل باشمد ،آن عضمو میتوانمد چگمونگی و
اندازه مفاد فمردی خمود را در آن قمرار داد و یما موضموع توضمی دهمد .چنمین عضموی نمیتوانمد در همید یمت از مباحثمات و
تصامیم که هی ت مدیره راجع به آن قرار داد و یا فیصله اتخاذ بنماید اشتراد کند.
8

فصل سوم
پیشبینی های مالی
مادۀ بیست و یکم:
پالیسی مالی:
وظای
مصار

و صالحیتهای موسسه بر اساسات تجارتی مت ی است موسسه تدابیری اتخماذ می نمد کمه عوایمد آن در همر یمت سمال
آنرا از قبیل استهالکات ربمع سمرمایه اقسماط ،قرضمه و وجوهی مه بمرای ان شما

و توسمعه هزممی پنداشمته میشمود

ت افو نماید.
مادۀ بیست و دوم:
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سال مالی:

ال  -سال مالی مؤسسه از اول حمل ( ۲۱مارچ) آغاز و در اخیر حوت همان سال ( ۲۱مارچ)ختم میگردد تممام حسمابات و
دفاتر موسسه در روز اخیر حوت مسدود میشود.
 -در صورتی ه تصوی

بودجه به تعویق افتد طوری ه سال مالی قبل از تصوی آن آغاز شده باشد ،موسسه به اساس فی

ماه یت بر دوازدهم تخصیصاتی را که برای بودجه سمال قبمل تصموی شمده بمود اقمدام بعممل میماورد و المی تصموی بودجمه
همین اصل را پیروی مینماید.
مادۀ بیست و سوم:
وجوه احتیاطی:

هی ت مدیره از هر مبلغ مازاد ساهنه (اگر وجود داشته باشمد) مبلغمی را کمه هزم ببینمد بمرای وجموه عممومی احتیماطی جهمت
تجدید لوازم و سامان فرسوده و داغمه تخصیص میدهد.
مادۀ بیست و چارم:
معافیت از مالیات و محصول:
 -۱مؤسسه از پرداخت مالیات و محصول مربوطه به تجهیزات و مواد آتی معا
ال

میباشد:

– تمام تجهیزات و موادی ه در ساختمان تاسیسات آبرسانی ،بندها ،مخازن و دستگاه های تصفیه ب ار برده میشود.
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 تمام مواد کیمیاوی که برای تصفیه مورد استفاده قرار میگیرد.ج -تمام ماشین ها ،بمبه ها ،سامان و نل ها ی ه در تاسیسات آبرسانی و بدرفت از آنها استفاده بعمل میاید.
 -۲موسسه از تادیه مالیات برعایدات و مالیات بر مفاد معا

میباشد.

مادۀ بیست و پنجم:
انتقال و واگذاری:
از تاریخ تصوی مواد این اساسنامه تمام مال یتها ،دستگاه ها حقوه و وجایم ریاسمت آبرسمانی بمه موسسمه انتقمال و سمپرده
میشود و موسسه تمام پروهه ها موجوده را باساس مواد این اساسنامه اداره می ند.
مادۀ بیست و ششم:
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مقررات:

هی مت ممدیره تمدوین و توسمط آممر عممومی بمه مجلمس وزارء بمرای تصموی تقمدیم میشمود و بعمد از

مقرارت به اثمر سمفار

تصوی مجلس وزارء درجریده رسمی نشر مگیردد.

مقررات هر وقت هزم دیده شود باساس همان روشی ه درین ماده تذکرداده شده تعدیل شده میتواند.
مادۀ بیست و هفتم:
مسدود نمودن چاها:

آمر عمومی میتواند بنا به پیشمنهاد و صموابدید ر میس موسسمه اواممر مسمدود نممودن چاهمای آلموده را کمه در سماحات فعالیمت
موسسه قرار داشته باشند صادر نماید.
مادۀ بیست و هشتم:
جریمه ها:
اشخاصی ه مرت

خال

رفتاری های ذیل میشوند.

جریمه ای ه از فی روز (مطابق هیحه داخلمی) افغمانی و در صمورت ت مرار فمی روز (مطمابق هیحمه داخلمی) تجماوز ن نمد
برای تمام مدت تخل

خواهد پرداخت این ها کسانی اند که:
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 -۱آ های را که موسسه تهیه میدارد یا مالت آن شناخته میشود طورتقلبی یا سرقت مورد استفاده قرار دهند.
 -۲ارقام میتر را تغییر یا به اقدامی متوسل شوند که میترمتوق
 -۳لوازم آبرسانی را در منازل شان نص

یا ارقام در آن بصورت دقیق ثبت شده نتواند.

و یا ترتیباتی بمرای نصم و سمایل اتخماذ کننمد کمه در حفمظ و مراقبمت آن اهممال

نمایند .طوری ه این امر منتل به ضیاع یا آلودگی آ تهیه شده گردد که دیگران و یا مل یت دیگران را متضرر نماید.
 -۴بدون استیذان مؤسسه نلی را به نلی یا بد رفتی وصمل نماینمد کمه موسسمه آنهما را بمرای آبرسمانی یما مجمرای کثافمات ب مار
میبرد.
 -۳آ موسسه را که برایشان تهیه شده بمقادیر غیر مجاز یا بصورت غیرمجاز که شرایط قرار داد و یا مواد این اساسنامه
یا اصولنامه ها ممنوع قرار میدهد مصر

نمایند.

 -۵کدام یت از آهت و وسایل مؤسسه را بمدون اجمازۀ موسسمه بماز و بسمته نماینمد و یما آنمرا بشم لی از اشم ال انتقمال بدهنمد
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موجبات مسدود شدن وسایل آبرسانی یا شب ه های بدرفتها را فراهم سازند.
 -۳آبها یا بدرفتها یرا که از طر
دهند.

موسسه برای شان تهیه گردیده در بدل دریافت پول معرض استفاده اشخاص دیگمر قمرار

 -۸به مؤظفین مؤسسه حق ورود بمه تعمیمرات و منمازل را کمه قمانون و ایمن اساسمنامه مجماز دانسمته ندهنمد و یما از تفتمی

و

انتقال سامان و لوازم آبرسانی که موسسه به اجرای آن صالحیت دارد جلوگیری نماید.
 -۲به پرسمونل موسسمه یما آن اشمخاص کمه از طمر
وظای

مؤسسمه تعیمین میگردنمد یما موسسمه بمه آنهما قمرارداد دارد اجمازه ندهنمد

مربوط به فعالیت های مؤسسه را انجام دهند.

 -۱۱به مل یت های مؤسسه از قبیل تأسیسات آبرسانی و بدرفت ،سامان و لوازم مربوطه ،اشمارات ،عالیمم ولوحمه اعالنمات
چه برمل یت های شخصی ویا عامه نص شده باشد خساره وارد نماید.
مادۀ بیست ونهم:
جبران:
ماده قبلی موسسه را از حق دریافت هرگونه جبرانی که مقابل اعمال قابل جزاء طبق آن ماده بموسسه قابل پرداخمت میباشمد
مانع ساخته نمیتواند.
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مادۀ سی ام:
انفاذ اساسنامه:
مواد این اساسنامه به جریدۀ رسمی نشر و از تاریخ نشر نافذ شناخته میشود.
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