دکابل د تاريخی باغونو موسسه

باغ چھلستون -کابل
شرطنامه برای قرارداد کرايه محل
اخيرا درمورد مديريت باغ ھای تاريخی کابل يک موافقتنامه مديريتی تسويد گرديد که درمجلس نھم
کابينۀ جمھوری اسالمی افغانستان بتاريخ  12سنبله  1397مطابق  3سپتمبر  2018آن متن مسودۀ به
تصويب رسيد ،و بعدا به تاريخ دوم ماه ميزان 1397مطابق  24سپتمبر  2018فی مابين شاروالی
کابل ،وزارت اطالعات و فرھنگ و شبکۀ انکشافی آقا خان به امضارسيد .اين موافقتنامه مديريت
باغھای تاريخی کابل شامل باغھای چھلستون باغ بابرومقبره وباغ تيمورشاه )باغھا( را دربرميګيرد.
برای تطبيق احکام موافقتنامه فوق الذکر ،نھادی داخلی به اسم موسسۀ باغھای تاريخی کابل )موسسه( ايجاد گرديده است
که نزد وزارت محترم اقتصاد جمھوری اسالمی افغانستان ثبت و راجستر ميباشد.
اين موسسه متشکل ازدو بخش ميباشد:
 -1ھييت نظار )بورد( که ازمتشکل ازنمايند گان شاروالی کابل ،وزارت اطالعات وفرھنگ وشبکۀ انکشافی
آقاخان ميباشد ومسئوليت طرح وتائيد پاليسی ھا و نظارت از موسسه را دارد.
 -2تيم مديريتی باغ ھا که مسئوليت پيشبرد امور يوميه ومديريت مستقيم باغ ھای فوق الذکر را بدوش دارد.
باالثراحکام بند ) 2 d (iاين موافقتنامه ،وفيصلۀ مجلس بورد موسسۀ باغھای تاريخی کابل به تاريخ  7ميزان1397
)مطابق  29سپتمبر ( 2018باغ ھای شامل موسسه ،عوايد خويش را ازمدرکھای مانند فروش تکت ،تدويرمحافل وبه
کرايه دادن بعضی از تسھيالت باغ برای بدست می آورد.

اين شرطنامه برای کرايه دادن يک غرفه يا محل )درين محل نام تسھيالت که به کرايه داده ميشود ،ذکرميگردد( است
که ازطريق اعالن داوطلبی به كرايه ماھوارداده ميشود .داوطلبان الزم است ازقبل با شرايط قرارداد آشنا گرديده
ودرمورد ارايه آفر)پيشنھاد( خويش تصميم گيری درست نمايند.
بنابراھميت تاريخی باغ چھلستون و فضای حساس آن وبرای ارايۀ خدمات عالی و با کيفيت به مشتريان باغ ،اداره باغ
تصميم دارد تا افراد و موسسات که عالقمند به کرايه گرفتن يک محل کاری درين باغ باشند را دعوت نمايند .بنآ
داوطلبان ميتوانند اسناد قابليت کارشان در زمينه مطابق به شرطنامه را به اداره باغھای تاريخی کابل بسپارند .اداره باغ
با مطالعه اسناد قابليت کاری دواطلبان درقدمۀ نخست لست کوتاھی از کانديدان ترتيب داده بعداً عدۀ موفقتر را به ميز
داوطلبی و مزائده دعوت ميکند .برندۀ قرارداد کرايه بعد از ارزيابی اسناد و مصاحبه با کانديدان بعدا اعالن ميگردد.
کانديدان کرايه گرفتن محل در باغ چھلستون خدمات ذيل را ميتواند مدنظربگيرند:
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 .1خدمات غذائی -رستورانت عامه
)اين محل بايد دارای آشپزخانه ،چوکی وميزبرای عرضۀ غذا به مشتريان ميباشد( و انواع غذاھای افغانی و مرکب
را تھيه وعرضه مينمايد.
 .2غرفه مواد خوراکه و نوشابه باب
)يک آشپز خانه محدود کوچک ميداشته باشد ،ميز و چوکی اندک دارد يا ھيچ ندارد( – مانند کياسک ھا )غرفه ھای
2در 4متره( ،خوراکه ھاعاجل وغذا ھای از قبل آماده شده ،نوشابه باب ،آيس کريم ،ميوه خشک و تازه و امثال آن
درچنين محل عرضه ميگردد.
.3

سالون سپورت و بدن سازی ) جيم(

 .4خورده فروشی ھا ) دکاکين(
دکاکين به اندازه ھای کوچک ومتوسط و بزرگ با فروشات مختلف النوع ولی محدود با تفاھم با ادارۀ باغ.
شرطنامۀ ھذا درپرتومحتوای مقررۀ  150قانون مدنی ترتيب ،ومطابق قانون بين دوطرف معامله مستاجرومستاجرعليه
بدون جبرواکراه طرح وعملی ميگردد.
کسانيکه عالقمند برای کرايه محل خدمات غذائی -رستورانت عامه اند بايد:
 .aداوطلب بايد دارای تذکرۀ تا بعيت افغانستان بوده و حد اقل سن  18را تکميل نموده باشد..
 .bکانديد درحال حاضر رستورانت خوبی رامديريت می نمايد که درآن غذا ھای افغانی ومرکب عرضه
ميشود.
 .cکانديد بايد ثابت نمايد که در فعاليت اش از نظر مالی درسه سال متوالی اخيرمفاد داشته است.
 .dاسنادی که بايد کانديد برای ثبوت ،بودن واجد شرايط  ،به ادارۀ باغ تھيه کند ،قرار ذيل است:
موقعيت رستورانت فعلی با:
.i
 .1مينوی غذائی
 .2تعداد مشتريان روزانه
 .3اسناد مالی که نشاندھنده صورت عوايد و مصارف باشد.
 .4اسناد تحويلی ماليه دولت
جواز صنفی و تذکرۀ تا بعيت
.ii
سند ثبت و راجستر در نھاد مربوطه
.iii
تصديق ارزيابی نظافت ازطرف وزارت صحت عامه
.iv
.e

ادارۀ باغ چھلستون ازمحل رستورانت داوطلب بازديد مينمايد.

کسانيکه عالقمند کرايه محل برای مواد خوراکه و نوشابه باب را دارند
.a
.b
.c
.d
.e

داوطلب بايد دارای تذکرۀ تا بعيت افغانستان بوده وحد اقل سن  18را تکميل نموده باشد.
درحال حاضر غرفه مناسب را مديريت مينمايد که درآن غذا ھای افغانی و مرکب راعرضه نمايد.
يا درگذشته عرضه چنين خدمت را به عھده داشته بود.
بايد ثابت نمايد که در فعاليت اش از نظر مالی ميتواند مفاد داشته باشد.
اسنادی که بايد برای ثبوت بودن واجد شرايط به ادارۀ باغ ارائه دارد ،قرار ذيل ميباشد:
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.i

.ii
.iii
.iv

اسناد راجع به موقعيت غرفه عرضه خوراکه و نوشابه:
 .1مينوی غذا و انواع نوشابه ھا
 .2تعداد مشتريان در يک روز
 .3اسناد مالی که عوايد و مصارف را نشان دھد
 .4اسناد تحويلی ماليه دولت
جواز صنفی و تذکرۀ تا بعيت
سند ثبت و راجستر در نھاد مربوطه
تصديق وزارت صحت عامه درقسمت نظافت و صحی بودن مواد عرضه شده

کسانيکه عالقمند کرايه سالون سپورت و بدن سازی ) جيم( را دارند

.a
.b
.c
.d

.e

داوطلب بايد دارای تذکرۀ تا بعيت افغانستان بوده و حد اقل سن  18را تکميل نموده باشد.
تجربه مديريت حال سپورتی را داشته ودرحال حاضر سالون بزرگی سپورتی را مديريت مينمايد که درآن
خدمات سپورتی مانند ورزش -زيبائی اندام عرضه ميگردد.
بايد ثابت نمايد که در بزنس شان از نظر مالی در سه سال متوالی اخيرمفاد داشته است.
اسنادی که بايد برای ثبوت بودن واجد شرايط به ادارۀ باغ تھيه کند ،قرار ذيل ميباشد:
 .iاسناد راجع به موقعيت حال سپورتی
 .1انواع خدمات سپورتی
 .2تعداد مشتريان در يک روز
 .3اسناد مالی که عوايد و مصارف را نشان دھد
 .4اسناد تحويلی ماليه دولت
جواز صنفی و تذکره تابعيت
.ii
سند ثبت و راجستردر نھاد مربوطه
.iii
تصديق وزارت صحت عامه ،فدراسيون سپورت ويا ھم مثل
.iv
ادارۀ باغ چھلستون از محل حال سپورتی داوطلب بازديد مينمايد.

کسانيکه عالقمند کرايه محل خورده فروشی ھا ) دکاکين( را دارند
.a
.b
.c
.d

داوطلب بايد دارای تذکرۀ تا بعيت افغانستان بوده و حد اقل سن  18را تکميل نموده باشد.
درحال حاضر دکان يا مغازۀ بزرگی رامديريت نمايد که درآن فروشات روزمره دارد.
بايد ثابت نمايد که در فعاليت شان از نظر مالی در سه سال متوالی اخيرمفاد داشته است.
اسنادی که برای واجد بودن به شرايط بايد به ادارۀ باغ تھيه گردند ،قرار ذيل ميباشد:
 .iاسناديکه راجع به موقعيت دوکان فعلی ارائه ميکند بايد شامل ذيل باشد:
 .1انواع فروشات
 .2تعداد مشتريان در يک روز
 .3اسناد مالی که عوايد و مصارف را نشان دھد
 .4اسناد تحويلی ماليه دولت
جواز صنفی و تذکرۀ تا بعيت
.ii
سند ثبت و راجستر در نھاد مربوطه
.iii

.e

ادارۀ باغ چھلستون از محل دوکان داوطلب بازديد مينمايد
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شرايط عمومی
 .5عالقمندان ،که برای عرضه خدمات فوق الذکر کانديد کرايه محل در باغ چھلستون ھستند ،بايد بدانند که اينگونه فضای
احيا شده تاريخی مکان تفريح مردم عوام شھر کابل بوده و مستلزم حفظ محيط زيست ،حفظ نظافت عامه ،حفظ فضای
سبز و حفظ ساختمانھای تاريخی و جديد آن ميباشد ،که ھمه بايد درآن تشريک مساعی داشته باشند.
 .6عالقمندان که ميخواھند مکانی را به کرايه بگيرند ،ميتوانند درخواست ھاي تحريري خويش را الي دو يا سه ھفته مطابق
اعالن و بعد ازنشراعالن  ،يکجا با اسناد معتبر فوق الذکر و با در نظر داشت نوع خدمات که انتخاب مينمايد ،را به شعبۀ
اداري موسسه درباغ چھلستون تسليم نمايند و يا به ايميل  Kabulhistoricgardenstrust@gmail.comارسال نمايند.
 .7معياد قرارداد کرايه ھر محل مدت دوسال ميباشد .اما بورد و ادارۀ باغ چھلستون حق دارند ھرزمانيكه منافع عامه
وموسسه ايجاب نمايد ،قرارداد را يكجانبه فسخ نمايد ،كه درينصورت يکماه قبل به اطالع قراردادي مي رساند ،ودرچنين
حالت از طرف ادارۀ موسسه كدام جبران خساره به قراردادی پرداخته نميشود .فسخ قرارداد در موارد استثنايی فوراً
عملی ميگردد.
 .8کرايه دھنده مکلفيت دارد تا کرايه ماھوار خود را دراخرين روزھمان ماه )تقويم شمسی( به حساب بانکی باغ چھلستون
]دراولين بانک قرضه ھای کوچک ) (FMFBواقع شھرنو ،جمع نموده و رسيد آن را به ادارۀ باغ بسپارد .درصورتيکه
کرايه نشين کرايه خويش را حتی بعد از تاريخ دھم ماه بعدی تحويل نکند  %10جريمه ،بعد از تاريخ بيستم  %20جريمه
صورت ميگيرد ،و اگرتا اخير ماه دوم که مدت کرايه ضمه اش دو ماه ميشود نتواند پول کرايه خود را تصفيه کند،
بصورت اتومات قرارداد فسخ گرديده وقراردادی مستحق اخذ تضمين خويش نميشود.
 .9قراردادی درين جا شخصی حکمی يا حقيقی است که قرارداد فرآيند اين شرطنامه با ايشان رسمآ عقد ميگردد.
 .10کرايه ابتدائی ھرمحل درابتدا يک مبلغ به افغانی تعيين ميشود و داوطلبان بايد برای مقايسه به اين نرخ بطور مزايده يک
نرخ بلند تر را بصورت آفرسربسته ارائه دھند.
 .11داوطلبان موفق بايد مبلغ به افغانی را که سه چند کرايه ماھانه ابتدايی ميباشد ،به عنوان تضمين به ھيئت داوطلبی درميز
داوطلبی قبل ازآفرگشايی طورامانت ميسپارد .آفر تا اخرين لحظه قبل ازگشايش نزد داوطلب ميباشد .برندۀ داوطلبی بعد
ازآفر گشايی توسط ھيئت موظف با اساس بلند ترين نرخ داده شده مشخص واعالن ميگردد .پول سايراشتراک کننده گان
که برنده نگرديده اند ،فی المجلس برايشان دوباره وبطورمکمل مسترد ميگردد .داوطلب که برنده اعالن ميگردد ،پول
تضمين کرايه را )به معادل سه ماه کرايه جديد( نقدآ به ھيئت دواطلبی به عنوان تضمين نقدی می سپارد .و بعد ازين به
صفت "کرايه دھنده" مسمی ميگردد.
 .12کرايه دھنده ميتوانداشيای موافقه شده بين وی و باغ را در محل تعين شده به فروش برساند.
 .13کرايه دھنده فقط درمحل مربوط قرارداد خويش )درساحۀ تثبيت شده( فعاليت تجارتی داشته ،و نميتواند خارج ازان
فعاليت تجاری نمايد.
 .14کرايه دھنده ضروريات خويش را مانند فريزر ،يخچال ،اجاق ،بالون گاز ،وغيره مطابق ديزاين دکان وفرمايش اداره باغ
خريداری مينمايد وھمه اينھا را داخل محل کرايه جابجا مينمايد ،ودر بيرون از محل کرايه حق گذاشتن ھمچو لوازم را
ندارد.
 .15کرايه دھنده نمی تواند اشيای غيرضروری که درفعاليت تجاری شان ھيچگونه بکار نيست ،يا موجوديت شان نمای ساحه
داخل يا بيرون دکان صدمه ميزند را به داخل باغ انتقال دھد.
 .16کرايه دھنده يک محل حق ندارد فعاليت ھای موازی ديگر را فعال نمايد مانند ارائه سماوار ،کرمبول ،قيلون و ديگر.
 .17لوحه مربوطه خدمات ھر محل برای ھرکرايه دھنده ازطرف ادارۀ باغ طرح  ،ديزاين وساخته ميشود ودراختيارکرايه
دھنده دربدل قيمت نقد داده ميشود .نصب لوحه ھای خود سر بدون تائيد ادارۀ باغ مجاز نيست .درصورت نصب خود
سرانه لوحه ھا ازطرف اداره باغ برچيده ميشوند ،وبه کرايه گيرنده توصيه شفاھی ودرصورت تکراراخطار تحريری
داده ميشود.
 .18کرايه دھنده محل الی ختم قرارداد نمی تواند محل کرايه را به شخص ثالث به کرايه ،گروی و يا شرايط ديگر معامله
نمايد ودرصورت بروز اين خطا ھا و تکرارمکررآن قرارداد فسخ گرديده مستحق اخذ تضمين نميشود.
 .19کرايه دھنده مکلف به پرداخت ماليه دولت ،صکوک مصارفات برق واخذ جواز ميباشد.
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 .20کرايه دھنده مکلف به رعايت تمام معيارھای حفظ الصحه بوده وھمچنان مکلف است محل کرايه واطراف آن را
روزمره پاک نگھداشته ،ادارۀ باغ ازآن نظارت می نمايد.
 .21کرايه دھنده نميتواند درطرح محل کرايه شده کوچکترين تغيير وارد نمايد .ھرگاه اشد ضرورت احساس گردد ،موضوع
را با ادارۀ باغ درميان ميگذارد .ھرنوع تغييرات خورد و يا کالن که سبب خدشه دار شدن نمای بيرونی و داخلی محل
کرايه ميگردد ،جدآ کنترول ميگردد وازطرف اداره از بين برده ميشوند.
 .22کرايه دھنده محل حق نصب عکس ھای اشخاص سياسی وھيچگونه پوسترھا را ندارد.
 .23کرايه دھنده محل از پخش موسيقی و شنيدن راديو با آواز بلند که باعث مزاحمت به ساير بازديد کنند گان ميگردد،
خودداری می نمايد.
 .24کرايه دھنده محل مکلف به رعايت مطلق تمام مقررات نافذه باغ بوده و فقط درزمانی کی باغ بروی مردم باز می باشد ،
فعاليت مينمايد .ھمزمان با تخليه باغ از وجود بازديد کننده گان ،کرايه دھنده مکلف می باشد که دکان خويش را نيز
مسدود نمايد واز باغ خارج گردد.
 .25تضمين اخذ شده درختم قرارداد بعد از تصفيۀ کليه حسابات وباقی داری نزد دولت وادارۀ باغ محاسبه شده ،مبلغ باقی
مانده آن دوباره به کرايه دھنده مسترد می گردد.
 .26درصورتيکه بنابر تدويرمحافل ويا نگرانی ھای امنيتی باغ بيشتراز 4ساعت مسدود گردد ،ادارۀ باغ متناسب به کرايه
ماھوار وقت تلف شده را کرايه اخذ نمی نمايد .
 .27کرايه دھنده درساير فعاليت ھای تجارتی باغ حق دخالت واعتراض را ندارند.
 .28تامين امنيت ،حفظ ومراقبت ونگھداری ازاموال ودارائی داخل محل کرايه شده ازمکلفيت ھای کرايه دھنده ميباشد.
ادارۀ باغ ،درصورت وقوع حادثه ،تحت ھيچ گونه شرايط مسئوليت رابه عھده نميگيرد .برای ھمين منظور کرايه
گيرنده بايد درصورت عدم موجوديت خودش ومخصوصا ً ازطرف شب پول نقد واشيايی قيمتی را بجا نگذارد بلکه با
خود ببرد و بطورمطمئن محل خويش را قفل نمايند.
 .29کرايه دھنده بايد نورم ھای اسالمی واخالقی را جداً رعايت نموده به مشتريان داخلی وخارجی به کمال حرمت واحترام
برخورد نمايد .درصورت تخلف ،ادارۀ باغ موضوع را بررسی مينمايد وتا سرحد فسخ قرارداد تصميم ميگيرد.
 .30کرايه دھنده محل مکلف است ماليه ساالنه خويش را الی اخيرماه اول سال بعدی دررياست عوايد وزارت ماليه تحويل
نمايد.
 .31کرايه دھنده درجريان معياد قرارداد تحت ھيچ بھانۀ ای بنام بلند بودن نرخ ھای بازار يا متضرربودن وغيره ،حق
شکايت را ندارد ونمی تواند تخفيف درکرايه را در خواست نمايد.
 .32ھرگاه کرايه دھنده بنا بر ورشکستگی وياھر دليل ديگرازادامۀ قرارداد منصرف ميگردد ،درين صورت با فسخ قرارداد
مطابق خواھش خودش پول تضمين آن ،بحساب عوايد باغ انتقال می گردد ومکلف به پرداخت سايرمکلفيت ھا مانند
ماليه ،پول برق وغيره نيز ميباشد.
 .33فروش ومصرف مشروبات الکولی وموادمخدر ،جداً ممنوع بوده درصورت اقدام به اين عمل قرارداد فسخ وقراردادی
به ارگانھای امنيتی نيزمعرفی ميگردد.
 .34داوطلب/کرايه دھنده با اشتراک خود درمجلس داوطلبی ،دراصل موافقت خود را با تطبيق شرطنامه ابرازنموده است.
 .35کرايه دھنده درغياب خود ميتواند يک نفرمعتمد خود را رسما ً به اداره باغ معرفی نموده ودرصورت ضرورت ميتواند
يک الی دونفر شاگرد استخدم نمايد.
 .36کرايه دھنده برای ثبت مشاھدات کنترولران ادارۀ باغ بايد کتاب مشاھدات تھيه نمايد تا درحين بازديد شان مشاھدات
خويش را درآن درج نمايند.
 .37کار ،فعاليت وبرخورد کرايه گيرنده درجريان قرارداد مورد ارزيابی قرارگرفته درج دوسيه وی ميگردد .اين ارزيابی
درزمان تمديد قرارداد برای باردوم مد نظر گرفته ميشود.
 .38کرايه دھنده درصورتيکه مرتکب تخطی ميگردد ،مورد مجازات ذيل قرارميگيرد:
 .aتخطی برای باراول  -توصيه شفاھی
 .bتخطی برای باردوم  -توصيه شفاھی با درج درکتاب مشاھدات و دوسيه اش در دفتر باغ
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.d
.e
.f
.g
.h

تخطی برای بار سوم يا سنگين  -اخطاراول تحريری
تخطی برای بار چھارم يا مکرر -اخطار دوم تحريری )اخطاراخير و ختم قرارداد(
تاخيردرپرداخت کرايه الی ده روزاول ماه بعدی 10 -فيصد جريمه ازمبلغ کرايه ماھوار
تاخيردرپرداخت کرايه الی بيست روز اول ماه بعدی 20 -فيصد جريمه ازمبلغ کرايه ماھوار
تاخيردرپرداخت کرايه برای مدت دو ماه -فسخ قرارداد
تخطی جدی ،جنگ ويا ايجاد خطر برای اداره و يا منا فع عامه  -فسخ عاجل قرارداد

 .39تمديد قرارداد براساس رضايت جانبين ،ارزيابی عملکرد گذشته ومطابق قوانين دولت جمھوری اسالمی افغانستان
ميتواند صورت بگيرد واما حتمی نيست .درصورت تمديد افزودی کرايه پيش بيينی ميگردد.
 .40شرطنامه ھذا به داخل ) (40ماده ترتيب وبرای داوطلبان دربدل قيمت  100افغانی بعداز مھرونشانی شد موسسه ،توزيع
ميگردد.

شرايط برای دريافت شرطنامه:
عالقمندان بعد ازموافقت با متن اين شرطنامه ميتوانندالی اول حوت  1397به ادارۀ باغ چھلستون مراجعه نموده
يک کاپی شرطنامه محل مورد نظرخويش را دريافت نمايند .درخواست گننده گان بايد اسنادی را که درھمين
شرطنامه لست گرديده اند تھيه نموده به ادارۀ باغ چھلستون بسپارند.
مجلس دواطلبی بعدآ تدوير می گردد وواجدين شرايط به آن دعوت می گردند تا آفرھای خويش را
درمحضرکميتۀ آفرگشايی بازنمايند.
برای معلومات اضافی به آدرس ذيل مراجعه نمائيد:
امان ﷲ صاحب زاده
سرپرست موسسۀ با غھای تاريخی کابل
موبايل0729800633 :
kabulhistoricgardenstrust@gmail.com

باغ چھلستون -ناحيه 7
کابل -افغانستان

Page | 6

