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د خپريدو نيټه

مارچ / 2016حوت 1394

څانګه

ټرانسپورټيشن

مسلسله شميره

TR-01

د تجديد شميره او نيټه

نوی

پلي کوونکی
د پاڼو شمير

د ټاکنو د خپلواک کميسيون د
ټرانسپورټيشن څانګه
 ١۶پاڼې

د بيا کتنې صالحيت
السليک  /تاپه

د موټرو د مديريت معياري عملياتي کړنالره:
 .1موخه او حدود- :
موخه :ددې پاليسۍ موخه د ټاکنو د خپلواک کميسيون د ټرانسپورټيشن/موټرو څخه په ښه او اغيزمنه توګه د کارولو لپاره د
افغانستان د دولت د الرښودونو پياوړي کول دي  ،ترڅو وکوالی شو موټرو ،ډريورانواو مسافرو ته فزيکي زيانونه کم کړو.
نوموړې پاليسي د افغانستان د دولت د ډريورۍ اړوند قوانين معرفي کوي ترڅو وکوالی شو:


د موټر د کارولو او صالحيت لپاره يو مناسب سيستم جوړ او وڅارو.



د خونديتوب اړتياوې او سپارښتنې مشخصې او معينې کړو.



د ډريورۍ اغيزمن معياورنه ،پايلې او اصالحي ګامونه تعريف کړو.



ددې څخه ځان ډاډمن کړو چې ټرانسپورټي وسيلې يوازې د رسمي موخو لپاره کاريږي نه د شخصي موخو لپاره.
حدود :له دې سره کوالی شو د ټاکنو د خپلواک کميسيون د موټرونو او ټرانسپورټيشن د مديريت او ساتنې څخه ځان
ډاډمن کړو او دغه راز بايد ددې څخه ھم ځان ډاډمن کړو چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له موټرونو څخه په سمه او
اغيزمنه توګه ګټه پورته کيږي او دا بھير د ټاکنو د خپلواک کميسيون د ټرانسپورټ او لوجستيک په اداره کې د موټرونو په
مديريت پورې محدود دی.

 .2اصطالحات ،تعريفونه ،الرښوونې او مخففات-:
د دولت د قانون پربنسټ د معياري عملياتي کړنالرې مادې .
.I

دا عملياتې کړنالره په ټولو دولتي ادارو کې د موټرو څخه ګټه اخيستنه او ساتنه تنظيموي.

.II

ټول دولتي موټر د رسمي کارونو لپاره بايد وکارول شي  ،چې په نوموړو کارونو کې د ملکي کارکوونکو حمله ،زراعتي
ټرانسپورټ او د معدني او ساختماني مواد انتقاالت کوم چې د دولتي ادارو لپاره کارول کيږي .

.III

د دولتي موټرو څخه د شخصي ګټې لپاره کارول منع دي  ،ھر ھغه کس چې دا قانون ماتوي نه يوازې دا چې زيان به
په غاړه اخلي بلکې پر وړاندې به يې قانوني اعمال ترسره کيږي .

.IV

د رسمي کاري وخت څخه وروسته بايد له دولتي موټر څخه ګټه وانه خيستل شي  ،مګر دا چې يوې دولتي ادارې
کاري پالن ورته اړتيا ولري .

.V

د ټرانسپورټيشن اداره بايد د دولتي ادارې د لوړپوړي چارواکي له لوري د منظور شوي پالن پربنست بايد خپل کارير
ي پالن ترتيب کړي .
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.VI

ټول دولتي موټر بايد منظم د موټرو په تم ځای کې د ټرانسپورټ د مدير د مستقيمې څارنې الندې او د عمومي خدمتونو
د رييس د نظارت الندې تنظيم او وساتل شي او يا د دولتي ادارې د پروژې د مديرانو د موټرو په تم ځای کې خوندي
شي .
1
2
3
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 CEO:اجرايوي رييس
 IEC:د افغانستان د ټاکنو خپلواک کميسيون
 SOP:معياري عملياتي کړنالره
 GoIRA:د افغانستان اسالمي جمھوري دولت
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 GSU:د عمومي خدمتونو برخه

6

 TOR:د دندې اليحه

7

 ANSAد افغانستان د اسټانډرډ ملي اداره
 KMکيلو متر

8

 .3دندې  ،مسوليتونه او حساب ورکونه.
دنده
موټر او ټرانسپورټ
منظور کوونکی
د بھير څارنه او نظارت

صالحيت لرونکی
د ټرانسپورټ مدير
د عمومي

خدمتونو برخه /اجرايوي ی

رييس
د عمومي خدمتونو برخه

مسوول/مسوولين
د ټرانسپورټ آمر/ټيم
د ټرانسپورټ مدير
د ټرانسپورټ دفتر

 .4عملياتې کړنالره:
 .Aدولتي چارواکي او د ملکي خدمتونو کارکوونکي د الندې مادو پر بنسټ د رتبو او بستو له مخې کوالی شي چې
له موټرو څخه د رسمي کارونو د سرته رسولو په موخه ګټه واخلي .

.i

ھغه لوړپوړو چارواکو ته چې د رتبې څخه بھر دي بايد يو مشخص موټر د رسمي کار د سرته رسولو لپاره ورکړل
شي .

.ii

ھغه چارواکي چې په  ١،٢بستونو کې کار کوي او دغه راز د پروژې رييسان چې د نوموړې ادارې لوړپوړي
چارواکي ګڼل کيږي  ،بايد دتګ راتګ لپاره يې يو ځانګړی موټر ورکړل شي چې نوموړی موټر وروسته بايد په
خپل تم ځای کې ځای پرځای شي او د ورځې په اوږدو کې کوالی شي چې د رسمي کار لپاره ترې ګټه پورته
کړي .

.iii

ھغو سالکارانو و ،ماھرو کارکوونکو ته چی په ) (٣ ،٢ ،١بست کې کار کوي او په يوه مسير کې اوسيږي  ،بايد
دتګ را تګ لپاره يې يو ځانګړی موټر ورکړل شي چې بايد نوموړی موټر په ټوليز ډول وکاروي .

.iv

ھغه ملکي کارکوونکي چې په  ٣بست او يا نورو ټيټو بستونو کې کار کوي بايد د تګ را تګ لپاره يې له دولتي
بس څخه ګټه واخلي  ،يا ھم کيدای شي چې د ادارې له لوري ورته کومه ځانګړې ټرانسپورټي آسانتيا برابره شي
چې نوموړي کار د کارکوونکي تر دندی اړوند دی.
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.v

له يوه ځای څخه بل ځای ته د سفر لپاره له دولتي موټر څخه د ګټي اخيستنې لپاره بايد د ټاکنو د خپلواک
کميسيون اجرايوي رييس ته غوښتنليک واستول شي  ،د منظوری څخه وروسته کوالی شي چې نوموړی موټر
وکاروي  .د ټرانسپورټ مدير بايد ډريور ته په کافي اندازه تيل او نور اړين غوړ ورکړي ترڅو د سفر په اوږدو کې
ترې ګټه واخلي  ،ھمدارنګه بايد ددې څخه ھم ځان ډاډمن کړي چې موټر په بشپړ ډول د کار وړ او فعال دي .

.vi

د ټولو موټرنو لپاره د ثبت کتابونه بايد اپډيټ وساتل شي  ،د ھر سفر لپاره بايد کيلومتر ،د کارونې نيټه او د سفر د
پيل او پای ځای که په واليت کې د ننه وي يا بھر بايد وليکل شي  .د موټر څخه ګټه اخيستونکی بايد د پيل کيلومتر،
د سفر تم ځای يا آخري موقعيت او د سفر په پای کې د کيلومتر اندازه بايد د موټر د ثبت په کتاب کې وليکي .

 .Bد موټر د تيلو لګښت تر ماشين ،سلنډر او د تيلو په ډول )پطرول ،ډيزل( پورې د يو بل څخه توپير لري او د کيلومتر
په اساس محاسبه کيږي  .محاسبه بايد د افغانستان د معيارونو د ملي ادارې د نورمونو پربنسټ سرته ورسيږي .
 .Cمخکې له دې چې موټر ته تيل واچوي  ،ډريور مکلف دی چې د موټر د کيلومتر څخه ځان ډاډمن کړي چې فعال
دی او دغه راز يې بايد د ټرانسپورټ د کميټې سره ھم شريک کړي او د نوموړې کميټې تاييدي بايد السته
راوړي .
 .Dد ټاکنو د خپلواک کميسيون ټول موټر بايد دموټرو د توليد کوونکې کمپنۍ د تخنيکي ځانګړتياوو د الرښونو په
اساس فعال وساتل شي  ،دغه راز نوموړو موټرونو څخه ګټه اخيستنه بايد د توليد کوونکې کمپنۍ د الرښود يا
کټالګ پربنسټ سرته ورسيږي  .د ټرانسپورټ رييس بايد ددې ځخه ځان ډاډمن کړي چې ټول موټر په خپل وخت د
مھال ويش پربنسټ ترميم او پاکيږي
 .Eموټر بايد په رسمي رخصتيو او د شپې له خوا په يوه خوندي او پټ ځای کې وساتل شي  ،د ټرانسپورټ دفتر بايد
د موټرونو د تم ځای د خونديتوب او امنيت څخه ځان ډاډمن کړي .
 .Fدولتي چارواکي او د ملکي خدمتونو کارکوونکي سره له دې چې که د ډريورۍ اجازه نامه ھم ولري اجازه نلري
چې دولتي موټر وچلوي  .د موټرونو د ترميم ادارې کارکوونکی دا صالحيت لري چې موټر د چک او کنټرول په
موخه وچلوي .
 .Gډريوران مکلفيت لري چې د خپل ځانګړي شوي موټر د تخنکي ترميم ،پاکوونې خدمتونه د ټرانسپورټ د برخی
سره د خپل مھال ويش او اړتيا پربنست ھمغږي کړي ترڅو ددې څخه ځان ډاډمن کړي چی موټر کافي تيل او نور
اړونده غوړ لري چی په نارمل ډول وکارول شي .
 .Hد موټر چلوونکی دا مکلفيت لري چې د موټر کيلومتر داسې منظم وساتي چې بررسي کوونکي ھر مھال وکوالی
شي چې چک او تاييد يې کړي .
.I

د حادثې پرمھال ډريور بايد په چټکه توګه د حادثې راپور او د زيان ډول د ژوبل شويو کسانو په ګډون د ځايي
قانون د پلي کولو ادارې او د ټرانسپورټيشن مدير ته وليږدوي  .د ټرانسپورټ مدير بايد ژرترژره د حادثې ساحې ته
والړ شي او ددې څخه ځان ډاډمن کړي چې د حادثې المل څه وو او پړتيا به چا راځي .

 .Jکه دا جوته شي چې ډريور مالمت دی ،نو نوموړی ډريور بايد ټول زيانونه چې دواړو اړخونو ته اړول شوي پرې
کړي .
 .Kھغه ډريوران چې د موټر د کارولو د پاليسۍ او کړنالرې پيروي نه کوي  ،بايد د جنايت د شدت په اندازه اصالحې
کړنې پرې پلې شي  .د ټاکنو د خپلواک کميسيون د موټر د چلولو پرمھال د ھر ډول قانون څخه د سرغړونې
پرمھال  ،ډريور مکلف دی چې ټولې جريمې خپله پرې کړي .
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 .Lد ټرانسپورټ برخه مسووليت لري چې ټول ډريوران د ټرافيکي قوانينو څخه خبر کړي او نوموړي ډريوران بايد
ھغه قوانين په خپل ځان پلې کړي  ،د ټرانسپورټ مدير بايد د ټولو کړنو راپور د عمومي خدمتونو رييس ته
واستوي.
 .5اړوند اسناد/کړنالرې :

د ټرانسپورټ د مدير د دندې اليحه:
 .aټول موټر بايد آماده ،فعال او په بشپړ ډول د فصل د اړتياوو پر اساس په ټولو موادو او لوازمو سمبال وساتي او ددې
څخه بايد ځان ډاډمن کړي چې د ټرانسپورټ ټول وسايط په اغيزمن ډول کارول کيږي .
 .bد توليد کوونکې کمپنۍ د الرښود پربنسټ بايد ټول موټر وکارول شي او د ټرانسپورټ ټول تاسيسات په دوامدار ډول
ترميم کړي او په مناسب ډول يې خوندي وساتي .
 .cپه رسمي وخت کې بايد د ټرانسپورټ ټول تاسيسات د موټرونو د بريښنا ماشينونو ،ورکشاپ او نور اړونده ماشينونه
وڅاري .
 .dددې څخه بايد ځان ډاډمن کړي چې ټول موټر نمبر پليټ ،د کارولو اجازه ليک  ،د ثبت کتاب لري او ډريوران بايد
ھيڅ ډول قانوني خنډ ونلري .
 .eد ټاکنو د خپلواک کميسيون د ټولو موټرو )غټ ،متوسط ،واړه( پاکوونه او تخنيک بايد وڅاري .
 .fد کارکوونکو د تګ راتګ ځايونه بايد په مناسب ډول ترسره شي او موټر بايد په بشپړ ډول په ټولو اړينو موادو
سمبال وي .
د ډريورانو د دندې اليحه:
 .aد ټرانسپورټ اداره بايد په خپل وخت د موټر د ترميم کولو لپاره خبره کړي .
 .bدرايور بايد اعتبار لرونکی د موټر چلولو اجازه ليک ولري او د ھيواد د ټرافيکي قوانينو څخه خبر وي .
 .cدرايور بايد د ښه خوی خاوند وي او د ټاکنو د خپلواک کميسيون د ټولو کارکوونکو احترام وکړي .
 .dدرايور بايد صادق ،منظم ،پاک ،د اعتبار وړ او خپلې دندې ته په خپل وخت حاضر و اوسي .
 .eد ادارې څخه بايد سرغړونه ونکړي او د ورکړل شوي موټر څخه بايد يوازې د رسمي موخو لپاره ګټه پورته کړي .

ډريور ته د موټر د تسليمۍ کړنالره:
 .aکله چې ډريور په اداره کې په کار پيل وکړي او د ټرانسپورټ برخې ته معرفي کړل شي  ،د ټرانسپورټيشن مدير
بايد يو وړانديز د ټاکنو د خپلواک کميسيون عمومي رييس/اجرايوي رييس ته واستوي ترڅو نوموړي ډريور ته
موټر ورکړي .
 .bد ټرانسپورټ مدير بايد د  FS-9فورم ډک او د توکو معتمد ته يې د ھغه وړانديز سره چې د عمومي رييس/اجرايوي
رييس له خوا منظور شوی واستوي .
 .cد توکو معتمد بايد م ٧-فورم ډک او عمومي رييس/اجرايوي رييس ته يې د مناسبې الرې څخه په ګټه اخيستو د
تاييدۍ لپاره واستوي .
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 .dکله چې تاييد کړل شو ،م ٧-او  FS-9فورم د منظور شوي وړانديز سره د کنټرول کوونکي دفتر ته د بياکتنې لپاره
واستوي او بايد کنټرول او ټاپه کړل شي .
 .eکله چې فورم ټاپه شي ډرايور ته به د ټرانسپورټ د مدير ،تخنيکي او څيړنې کميټې په وړاندې موټر تسليم کړل
شي .
.f

د تخنيک او څيړنې کميټه دا مکلفيت لري چې بايد ددې څخه ځان ډاډمن کړي ھغه موټر چې ډريور ته ورکول
کيږي بايد په بشپړ ډول فعاله او د کارولو وړ وي .

 .gکه ډريور د خپلې دندې څخه استعفا کوي او يا د ھر دليل پر بنسټ د دندې څخه ګوښه شي  ،د ټرانسپورټ مدير دا
مسووليت لري چې ژرترژره د  FS-8فورم ډک او د موټر د چک او کنټرول څخه وروسته د څيړنې او تخنيکي
کميټي د توکو معتمد ته تسليم کړي او د فورم يوه کاپي بايد د ډريور په شخصي دوسيه کې د بشري سرچينو په
اداره کې کيښودل شي .

د موټر د تسليمۍ فلوچارټ:

اجرايوي رييس ته وړانديز
)د موجودی آمر(

 FS-9فورم ډک کړی
)د ټرانسپورټ مدير(

د منظوری لپاره م ٧-فورم ډک
کړی )د موجودی آمر/اجرايوي
رييس(

منظور شوی  FS-9او م٧-
فورم )د موجودی آمر/کنټرول
کوونکی(

ډريور ته ځانګړی شوی موټر
)د څيړنې کميټه/ټرانسپورټ
مدير(

د موټر د کارولو د وړتيا
څخه ځان ډاډمن کړي
)د ټرانسپورټ مدير(
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معياري نورمونه:
 .1د موټر د مباليل بدلولو معياري نورمونه؛ د فلټر لپاره  ٢،۵٠٠کيلومتره دي يا بايد د موټر د کارولو د الرښود پربنست
ترسره شي  .کله چې موټر  ٢،۵٠٠کيلومتره وچلول شي نو مباليل او فلتر يې بايد تبديل شي .
 .2د ھرډول موټر فلتر بايد په ھرو  ٣مياشتو کې تبديل شي .
 .3د تيلو د لګښت معياري نورمونه په معياري عملياتي کړنالره کې ضميمه شوې دي .
 .4د موټر د ټيرونو د بدلولو معياري نورمونه د ھغه سړک په حالت پورې تړي چې نوموړی موټر پکې تګ راتګ
کوي  ،خو په عمومي ډول د موټر ټيرونه بايد ھغه وخت تبديل شي چې موټر  ۴٠،٠٠٠کيلومتره مزل وکړي او دا
کيدای شي چې بدلون ومومي او تر  ٣۵٫٠٠٠کيلومتره پورې را ټيټ شي  ،خو د ټرانسپورټ مدير يې بايد ټولو
ھغه سړکونو ته په پام سره چې يو موټر پکې تګ راتګ کوي تاييد کړي .
 .5د يوه موټر ګټور ژورند د  UNDPد شتمنۍ د الرښود په بنسټ  ١٠٠،٠٠٠کيلومتره يا د موټر څخه  ١٢کاله ګټه
اخيستنه ښودل شوي دي )ھر يو چې لومړی واقع شي (.

د موټر لپاره د تيلو ،غوړو او پرزو د غوښتنې کړنالره:
 .aډريوران بايد ھغه مھال د وړانديز فورم وړاندې کړي چې موټر يې ټاکل شوي معياري نورم ته ورسيږي )د مثال
په توګه د مباليلو بدلول(.
 .bوړانديز بايد د ټاکل شوي تخنيکي او ميخانيکي ټيمونو له لوري تاييد کړل شي .
وروسته له ھغې بايد ) FS-9د ګدام يا زيرمې فورم( ډک شي  FS-9 ،فورم يوازې د اړينو موادو د وړانديز لپاره

.c

کارول کيږي  ،که چيرې پرزې په ګدام يا زيرمه کې شتون ونلري  ،معتمد به
 .dتاسو ته په ورته فورم د بازار څخه د اخيستنې سپارښتنه وکړي.
 .eپه راتلونکي پړاو کې بايد د شتمنيو د مديرت اداره وګوري چې ترڅو خپل موټر ته اړينې پرزې /مواد السته راوړي
.
.f

د ګدام يا زيرمې مسوول يا معتمد به غوښتل شوې پرزې /مواد په  FS-5فورم کې ورسوي کوم چې د ګدام يا
زيرمې د توکو د ويش فورم ياديږي .

 .gوروسته له ھغې نوموړی فورم د کنټرول کوونکي دفتر ته د وروستۍ کتنې  ،تاييدي او ټاپې لپاره استول کيږي .
 .hکله چې کنټرول کوونکی فورم السليک کړي نوموړی فورم بايد معتمد ته د غوښتل شويو پرزو/موادو د ويش لپاره ور
وليږدوي .
.i

وروسته له ھغې ډريور بايد د فزيکي ترميم لپاره )د ماشين د غوړو بدلول ،فتلر ،د ھوا فلتر ،د ډيزلو فلتر او داسې
نور( د ټاکنو د خپلواک کميسيون د ورکشاپ څخه کتنه وکړي .

.j

د  FS-8فورم چې د ھغو پرزو او توکو لپاره کارول کيږي چې نور د ګټې اخيستو وړ ندي يا ھم استحالک شوي ،
بايد ډک او د استحالک شويو پرزو/توکو سره ګدام يا زيرمې ته تسليم شي .

 .kد ټاکنو د خپلواک کميسيون ورکشاپ په بشپړ ډول سمبال ورکشاپ دی چې کوالی شي د ټاکنو د خپلواک کميسيون
پرته له رنګ او کوپي کشی څخه ټول غټ ،متوسط او کوچني موټرونه ترميم کړي .
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د پرزو ،غوړو او نورو توکو لپاره د وړانديز فلوچارټ:

د لوجستيک مشر ته وړانديز
)ډريور-د ټرانسپورټيشن مدير(
کنټرولر ته  FS-5فورم ډک
کړي )د موجودی آمر(

د وړانديز تاييدي د )تخنيکي
/څيړنې ټيم( لخوا

د ويشل شويو توکو اړوند د
کنټرولر منظوري
)موجودی/آمر/ډريور(

د ګدام  FS-9فورم ډک کړي
)د ټرانسپورټ آمر(

دورکشاپ څخه کتنه وکړي
)ډريور/د ټرانسپورټ آمر(

د توکو د شتون څخه د ځان
ډاډمن کولو لپاره زيرمه)ګدام(
وګوری )د موجودی آمر(

که شتون ولري  FS-5فورم
ډک کړي )گدام/موجودی(

د کارول شويو پرزو د بيا
ورکړې  FS-8فورم ډک کړي
)د موجودی آمر /ډريور(

که شتون ونلری ويې پيري
)گدام/موجودی(

د حفظ او ساتنې يا ترميم کړنالره:
 .aډريور بايد د موټر د تخنيکي ستونزې په اړه د اکماالتو او خدمتونو برخې ته يو وړانديز وليکي .
 .bد اکماالتو او خدمتونو برخې مشر نوموړی وړانديز منظور او د تخنيکي او څيړنې کميټې ته يې راجع کوي  ،دغه
کميټه به موټر چک/وازمايي او وروسته له ھغې به خپل نظر ورته وليکي .
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 .cد ټرانسپورټ مدير بايد د اکماالتو او خدمتونو د مشر له الرې د ټاکنو د خپلواک کميسيون اجرايوي رييس ته يو
وړانديز وليکي چې په نوموړي وړانديز کې بايد د موټر ټولې تخنيکي ستونزې تشريح شوې وې او دغه راز د
ټولو ھغه اړينو پرزو ليست بايد ور واستول شي چې د تخنيک او څيړنې د کميټې څخه يې السته راوړې دي .
 .dکله چې اجرايوي رييس وړانديز تاييد کړ ،نوموړی وړانديز به د تدارکاتو ادارې ته د منظور شويو پرزو د خريدارۍ
لپاره استول کيږي او د تدارکاتو اداره به دا کار د ټاکنو د خپلواک کميسيون د قراردادي سره ھمغږی کوي .
 .eکله چې پرزې راوړل شي بايد د تخنيک او څيړنې د کميټې له لوري وکتل شي او ھمدارنګه تاييد شي  .راتلونکی
پړاو به د ټاکنو د خپلواک کميسيون د ګدام يا زيرمې معتمد ته د پرزو سپارل وي  .په ورته وخت کې د خريدارۍ
اړوند ټول اسناد لکه د خريدارۍ بل او منظور شوی وړانديز بايد مالي ادارې ته واستول شي ترڅو قراردادي ته
خپلې پيسې ورکړي .
.f

ډريور بايد موټر ورکشاپ ته د ترميم او پرزو بدلولو لپاره بوزي او خرابې شوې پرزې بايد ګدام يا زيرمې ته
وسپاري .

درې مياشتنی حفظ او مراقبت يا ترميم:
 #١چک
موټر بايد په بشپړ ډول د مخې له ټيرونو څخه ترشا ټيرونو پورې چک شي  ،موټر بايد ورکشاپ ته د تخنيکي څيړنې او آزمايښتي
ډريوری لپاره بوزي  ،که چيرې کوم نقص په ګوته شي موټر بايد د ترميم لپاره تم شي او پورتني د خرابو پرزو د بدلولو لپاره
تشريح شو کړنالره تعقيب کړي  ،او بايد د موټر د ترميم د ثبت په کتاب کې ثبت کړل شي

 #٢چک
دويم چک د لومړي چک په پرتله ډير په جزيياتو کې دی چې خالصول ،پاکول ،د مخې او شا ويلونو غوړول او د بريکونو ،ليډرو،
د جمپنونو چک کول پکې شامل دي  ،دغه راز ټولې دغه کړنې بايد د موټر د شا په ويلونو کې ھم ترسره شي  .نور د موټر د
ګيربکس ،اشترنګ ،بريکونو او نورو اړينو ځايونو ټول غوړ ھم بايد تبديل شي .

د خونديتوب ټکي :
 .Iد مسافرو د خونديتوب لپاره ډريور بايد د ھرډول احتياط څخه کار واخلي  .ھيڅ مسافر حق نه لري چې د کمربند
څخه پرته د ټاکنو د خپلواک کميسيون په موټر کې سفر وکړي او دا د ډريور مکلفيت دی چې د ټولو مسافرو د
کمربندونو څخه ځان ډاډمن کړي .
 .IIډريوران بايد د ټولو ټرافيکي قوانينو څخه پيروي وکړي  .د نشر شويو سرعت د حدودو څخه بايد سرغړونه ونشي
او ھمدارنګه د سړکونو د خراب وضعيت له کبله د موټر سرعت نبايد د خپل خوندي او ځانګړي شوي سرعت
څخه لوړ شي  .ټولې ټرافيکي سرغړوونې او جريمې  ،د ھرډول مجازاتو او ناوخت فيسونو په ګډون د ډريور
مسوليت ګڼل کيږي  .که چيرې ونتوانيږي چې په چټک او خپل وخت د سرغړونې فيسونه تحويل کړي په
نوموړي ډريور به اصالحی کړنی پلې شي .
 .IIIد موټر او پکې د ټولو توکو د خوندي ساتنې لپاره ډريور بايد د ھر ډول احتياط څخه کار واخلي  .ډريور بايد تل
موټر قلف او کليانې له خپل ځان سره خوندي وساتي .
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د ھرځل لپاره چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون د موټر څخه ګټه اخلي الندې الرښونې وګورئ :
 .aددې څخه بايد لومړی ځان ډاډمن کړي چې د موټر ټيرونه مو په ښه حالت کې دي  ،ګروپونه او اشارې مو پاکې او فعاله
دي .
 .bدا بايد وکتل شي چې د موټر مباليل او د يخ ضد په مناسبه کچه د او شاک آبزرور نبايد د ليکې کومه نښه وښيي  ،په
ورته وخت کې بريکونه ھم بايد چک کړي ترڅو په بشپړ ډول فعاله و اوسي .
 .cډريور بايد تل ھڅه وکړي چې د خپل موټر فاصله د مخې د موټر سره په کافی اندازه وساتي  ،په ځانګړې توګه د شپې
او خرابې ھوا په وخت کې .
 .dپه چپ الس تګ يوازې ھغه کوالی شي چې موټرو ته اجازه ورکړل شوې وي او د تيريدو لپاره کافي ساحه شتون ولري
 .په ځانګړې توګه د ډير بيروبار په وخت کې – د ناڅاپه تم کيدو په ځايونو کې  ،د فرعي کوڅو څخه د موټرو راوتلو
ته ،ساختماني ځايونو ته او دغه راز کندو ته مو ډير زيات پام وي .
 .eد ټرافيک د کنټرول او کتنې لپاره د دواړو اړخونو د ھيندارو څخه دوامداره ګټه واخلي .
 .fټولو قوانينو او د سرعت له کچو څخه پيروي وکړي  ،په واوره او باراني ھوا کې د برف پاک ،ګروپونو او ګرم کوونکي
څخه ګټه واخلي  .د تيارې په رامنځ ته کيدو سره ژرترژه مو د مخې ګروپونه ولګوئ .
 .gد ټاکنو د خپلواک کميسيون د موټر د چلولو پرمھال ډريور نبايد د ګرځنده ټليفون څخه ګټه واخلي .

 .6مراجع:
رسمي جريده  ۵١١شميره مرجع « د موټر څخه د ګټې اخيستنې او حفظ او مراقبت قوانين»
د  UNDPد موټرونو د مديريت او شتمنيو د استحالک معياري عملياتي کړنالره.
 .7ضميمې :
 #١د موټرو د ثبت کتاب يا الګبوک
 FS-9 #٢فورم
 FS-5 #٣فورم
 FS-8 #۴فورم
 #۵د تيلو/غوړو د غوښتنې فورم
 #۶د افغانستان د اسټانډرډ د ملي ادارې څخه د ټاکنو د خپلواک کميسيون د موټرو د تيلو د لګښت ويشل شوي سټنډرډ نورمونه
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 #١د موټرو د ريکارډ کتاب يا الګبوک
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 FS-9 #٢فورم
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 FS-5 #٣فورم
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 FS-8 #۴فورم
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 #۵د غوښتنې د فورم ګينډی
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 #۶د افغانستان د اسټانډرډ د ملي ادارې څخه د ټاکنو د خپلواک کميسيون د موټرو د تيلو د لګښت ويشل شوي سټنډرډ نورمونه
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