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رسمي جريده

د تقنیني سندونو د پړاوونو د
تېرولو دقانون د توشېح په
هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس
فرمان

مسلسل نمبر ()۱۳۱۳

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی
افغانستان در مورد توشیح
قانون طی مراحل
اسناد تقنینی

ګڼه)۳۰۶( :
نېټه۱۳۹۷ /۶ /۱۴ :

شماره ) ۳۰۶( :
تاریخ1397/6/۱۴ :

لومړۍ ماده:

مادۀ اول:

د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د

ه تأسی از حکتم جتزء  16متادۀ

څلورشپېتمې مادې د  ۱۶جزء د حکم
له مخې او د ن هه اویایمې متادې پته
رعایتولو سره ،د تقنینتي ستندونو د

شصت و چهارم و ا رعایتت متادۀ
هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستتان،
قانون طی مراحل اسناد تقنینی را نه ه

پړاوونو د تېرولو قانون چې د افغانستان
استتالمي جمهوریتتت د نتتا ینې
د  1397 /6 /7نېټتتې د ( )۸ګڼتته
مصو ې پر نست د ( )۹فصتلونو او

اساس مصتو شتماره ( )8متؤر
توری
 1397/6/7نا ینت ت جمهتت
اسالمی افغانستان تتته داخل ()9
فصتتل و ( )61متتاده تصتتویب

( )۶۱مادو په دننه نې تصویب شوی
دی ،توشېح نوم.

گردیتتتده استتتت ،توشتتتیح
میدارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د عدلیې وزیر او په پارلماني چارونې

وزیر عدلیه و وزیر دولتت در امتور

د دولت وزیر مؤظف دي ،دغه فرمان
او د تقنیني سندونو د پړاوونو د تېرولو

پارلمانی مؤ ظف اند ،این فرمان و قانون
طی مراحل اسناد تقنینی را در ختالل
1
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مسلسل نمبر ()۱۳۱۳

قانون د ملي شوري د لومړنۍ غونډې د
جوړېدو له نېټې څخه د ( )۳۰ورځو په
ترڅ نې هغې شوري ته وړاندې نړي.

( ) 30روز از تاریخ انعقاد نخستتین
جلس شورای ملی ه آن شوری تقدیم
نمایند.

درېیمه ماده:

مادۀ سوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ
او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د
نا ینې له مصو ې او له یاد شوي قانون

این فرمان از تتاریخ توشتیح نافتذ
و همتتراه تتا مصتتو نا ینتت
جمهوری اسالمی افغانستان و قتانون

سره یوځای دې ،په رسمي جریده نې
خپور شي.

مذنور ،در جریتدۀ رستمی ن تر
گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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د تقنیني سندونو د پړاوونو د
تېرولو د قانون د طرحې په
هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د نا ینې

مصو
نا ین جمهوری اسالمی
افغانستان در مورد طرح
قانون طی مراحل

مصو ه

اسناد تقنینی

ګڼه)۸( :
نېټه۱۳۹۷ /۶ /۷ :
د افغانستان اسالمي جمهوریت نا ینې د

شماره)8( :
تاریخ1397 /6 /7 :
نا ین جمهوری اسالمی افغانستان ته

اساسي قانون د نهه اویایمې متادې د
حکم له مخې ،د  1397 /6 /7نېټې
په خپله غونډه نې د تقنیني سندونو د

تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون
اساسی افغانستان ،در جلس متؤر
 1397/6/7ختویش طرح قانون طی

پړاوونو د تېرولو د قانون طرحه د ()۹
فصلونو او ( )۶۱مادو په دننه نتې د
تقنیني فرمان په توګه تصویب نړه.

مراحل اسناد تقنینی را ه داختل ()9
فصل و ( )61ماده ه حیت فرمتان
تقنینی تصویب نمود.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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فهرست مندرجات
قانون طی مراحل اسناد تقنینی
فصل اول
احکام عمومی

ماده
مادۀ اول:
مادۀ دوم:
مادۀ سوم:
مادۀ چهارم:

صفحه
عنوان
مبنی۸.......................................................
اهداف8.....................................................
اصطالحات9.................................................
نام اختصاری14.............................................

مادۀ پنجم:
مادۀ ششم:
مادۀ هفتم:
مادۀ هشتم:
مادۀ نهم:
مادۀ دهم:
مادۀ یازدهم:
مادۀ دوازدهم:
مادۀ سیزدهم:

تهیۀ طرح پالن کار تقنینی15................................
مطالب پالن کارتقنینی15....................................
موعد ارایۀ پیشنهاد طرح ابتدایی سند تقنینی16...............
ضرورت وضع سند تقنینی16................................
دالیل توضیحی طرح ابتدایی سند تقنینی17...................
مطالبۀ توضیحات اضافی18..................................
ارایۀ پالن کار تقنینی به ادارۀ امور19.........................
تعدیل پالن کار تقنینی19.....................................
طی مراحل سند تقنینی20....................................

مادۀ چهاردهم:

تسوید سند تقنینی توسط اداره21............................

فصل دوم
پالن کار تقنینی

فصل سوم
طرز تسوید سند تقنینی
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مادۀ پانزدهم:
مادۀ شانزدهم:
مادۀ هفدهم:
مادۀ هجدهم:
مادۀ نزدهم:
مادۀ بیستم:
مادۀ بیست و یکم:
مادۀ بیست و دوم:

طی مراحل سند تقنینی توسط انستیتوت22...................
منابع سند تقنینی22..........................................
رعایت تکامل و ثبات نظام حقوقی23........................
تأثیر طرح سند تقنینی بر اسناد تقنینی نافذ24 ...............
رفع نواقص24...............................................
دعوت نمایندۀ از طرف اداره25............................
نشر طرح ابتدایی جهت کسب نظریات25 ..................
کسب موافقت27............................................

مادۀ بیست و سوم:
مادۀ بیست و چهارم:
مادۀ بیست و پنجم:
مادۀ بیست و ششم:
مادۀ بیست وهفتم:
مادۀ بیست و هشتم:
مادۀ بیست و نهم:
مادۀ سی ام:
مادۀ سی و یکم:
مادۀ سی و دوم:
مادۀ سی و سوم:
مادۀ سی و چهارم:
مادۀ سی و پنجم:

عنوان سند تقنینی28.........................................
تقسیم سند تقنینی با نظرداشت حجم و محتوا28.............
مواد سند تقنینی29..........................................
فقره29.....................................................
جزء29......................................................
بند30......................................................
ارجاع حکم30..............................................
فهرست سند تقنینی30.......................................
مشخصات احکام سند تقنینی31.............................
رعایت قواعد دستور زبان31................................
تعریف اصطالح در سند تقنینی32............................
اهداف قابل رعایت در سند تقنینی32........................
جلوگیری از تعدد اسناد تقنینی مشابه33....................

فصل چهارم
ساختار و محتوای سند تقنینی
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مادۀ سی و ششم:
مادۀ سی و هفتم:
مادۀ سی و هشتم:
مادۀ سی ونهم:

حاالت طی مراحل مجدد سند تقنینی34......................
مسؤولیت ادارات و اشخاص در برابر تخلف35.............
درج نام رسمی اداره35.....................................
درج اسناد تقنینی ملغی شده36..............................

مادۀ چهلم:
مادۀ چهل و یکم:
مادۀ چهل و دوم:
مادۀ چهل و سوم:

تدقیق طرح ابتدایی سند تقنینی36............................
دعوت نماینده از طرف انستیتوت37.........................
محتوای گزارش طرح نهایی سند تقنینی38...................
ارایۀ گزارش39.............................................

مادۀ چهل و چهارم:
مادۀ چهل و پنجم:

ارایۀ طرح نهایی سند تقنینی 40..............................
ارزیابی طرح نهایی سندتقنینی توسطکمیتۀ قوانین و
حکومت40..................................................
ارسال طرح قانون و فرمان تقنینی به شورای ملی42...........
توشیح43....................................................

مادۀ چهل و هشتم:
مادۀ چهل و نهم:
مادۀ پنجاهم:

ارسال سند تقنینی غرض نشر43 ............................
نشر سند تقنینی در سایت44.................................
تاریخ انفاذ سند تقنینی44....................................

مادۀ چهل و ششم:
مادۀ چهل و هفتم:

فصل پنجم
تدقیق سند تقنینی

فصل ششم
تأیید ،تصویب و توشیح سند تقنینی

فصل هفتم
نشر و انفاذ سند تقنینی
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فصل هشتم
جریدۀ رسمی

مادۀ پنجاه و یکم:
مادۀ پنجاه و دوم:
مادۀ پنجاه و سوم:
مادۀ پنجاه و چهارم:
مادۀ پنجاه و پنجم:
مادۀ پنجاه و ششم:
مادۀ پنجاه و هفتم:
مادۀ پنجاه و هشتم:

نشر جریدۀ رسمی45........................................
اسناد قابل نشر در جریدۀ رسمی45..........................
ترتیب نشر اسناد در جریدۀ رسمی46........................
زبان نشر48.................................................
نشر سند تقنینی توسط رسانه ها و ادارات48................
تیراژ نشر50................................................
نشر خصوصیات و عالمت تجارتی51.......................
قیمت جریدۀ رسمی52......................................

مادۀ پنجاه و نهم:
مادۀ شصتم:
مادۀ شصت و یکم:

سند تقنینی مغایر احکام این قانون52.........................
پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل ها53..............
انفاذ و الغاء53.............................................

فصل نهم
احکام نهایی

7

۱۳۹۷/۷/۱۶

رسمي جريده

د تقنیني سندونو د پړاوونو د تېرولو
قانون
لومړی فصل
عمومي حکمونه
مبني
لومړۍ ماده:

مسلسل نمبر ()۱۳۱۳

قانون طی مراحل
اسناد تقنینی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:

دغه قا نون د افغانستان د اساسي قانون

این قانون در روشنووی احکام مواد

دشپږ پنځوسمې او پنځه نوي یمې مادې
د حکمونو په رڼا کې ،وضع شوی دی.

پنجاه و ششم و نود و پونجم قوانون
اساسی افغانستان ،وضع گردیده است.

موخې
دوه یمه ماده:

اهداف
مادۀ دوم:

د دې قانون موخې عبارت دي له:
 -۱د تقنیني سندونو د پړاوونوو پوه
تېرولو پورې د اړوندو چارو تنظیم.
 -۲د تقنیني سوندونو د پړاوونوو د

اهداف این قانون عبارت اند از:
 -1تنظیم امور مربوط به طی مراحول
اسناد تقنینی.
 -2انسجام و هماهنگی میان ادارات

تېرولو په برخه کوې د دولتوي ادارو
ترمنځ سمون او همغږي.
 -۳د تقنیني سندونو د طرحو د بډاینې

دولتی در عرصووۀ طی مراحل اسناد
تقنینی.
 -3فراهم نمودن زمینوۀ مشوارکت

په منظور د خلکوو ،مودني لوولنې،
خصوصي سکتور او د اهول خبوره د
مشارکت د زمینې برابرول.
 -۴تقنیني سندونو ته د هېواد د اتباعو

مردم ،جامعۀ مدنی ،سکتور خصوصی و
اهل خبره به منظور غنامندی طرح های
اسناد تقنینی.
 -4فراهم نمودن زمینۀ دسترسی اتباع
8
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د السرسي د زمینې برابرول.
 -۵په هېواد کې د قانون د واکمنو
تأمینول.

کشور به اسناد تقنینی.
 -5تووأمین حاکمیووت قووانون
درکشور.

اصطالحګانې
درېیمه ماده:

اصطالحات
مادۀ سوم:

پووه دې قووانون کووې راتلووونکې
اصطالحګانې الندې مفاهیم افاده کوي:

اصطالحات آتی در این قانون مفواهیم
ذیل را افاده مینماید:

 -۱تقنیني سندونه :قوانون ،تقنینوي
فرمان ،مقرره  ،اساسونامه او تعودیل،
ایزاد ،حذف ،الغاء ،تعلیق او په هغوو
کې ضمیمه او د حکومت مصووبه ده

 -1اسناد تقنینی :قانون ،فرمان تقنینی،
مقرره ،اساسنامه و تعودیل ،ایوزاد،
حذف ،الغاء ،تعلیق و ضمیمه در آنها و
مصوبۀ حکومت است که دارای صبغۀ

چې د تقنیني صبغې لرونکې وي.
 -۲قانون :د هغوو الزاموي حقووقي
قواعدو لولګه ده چې د افغانسوتان د

تقنینی باشد.
 -۲قووانون :مجموعووه قواعوود
حقوووقی الزامووی اسووت کووه

اساسي قانون د څلورنوي یمې مادې له
حکم سره سم ،پړاوونه یې تېر شووي
وي.
 -۳تقنیني فرمان :د هغو الزامي حقوقي

مطابق حکم مادۀ نود و چهارم قانون
اساسی افغانستان ،طی مراحل گردیده
باشد.
 -3فرمان تقنینی :مجموعوه قواعود

قواعدو لولګه ده چې د افغانسوتان د
اساسي قانون د نهه اویایمې مادې لوه
حکم سره سم ،پړاوونه یې تېر شووي

حقوقی الزامی است كه مطابق حکوم
مادۀ هفتاد و نهووووم قانون اساسی
افغانستان ،طی مراحل گووووردیده

وي.

باشد.
9
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 -۴د جمهور رئیس فرمان :د جمهور
وې د
وتور دی چو
وی دسو
ویس لیکلو
رئو
افغانستان په اساسي قانون او په اړوندو

 -4فرمان رئیس جمهور :دستور کتبی
رئیس جمهور است که به منظور اعمال
صالحیت های منودرج قانون اساسی

ساحو کو ې په نورو نافذو قوانینو کې د
درج شوو واکونو د اعمالولو په منظور،
صادر او ثبت شوی وي.

افغانستان و سایر قووانین نافوذه در
ساحات مربوووط ،صادر و ثبت شده
باشد.

 -۵مقرره :د هغو الزاموووي حقوقي
وواد
وې د هېو
وه ده چو
ودو لولګو
قواعو
د سیاست د اساسي کرښو د تطبیوق،
د قانون د حکمونو د الښه تطبیوق او

 -۵مقرره :مجموووعوه قوواعود
حقوقوی الزاموی است كووه بوه
منظور تطبیق خطوط اساسی سیاست
کشور ،تطبیق بهتر احووكام قانون و

د وزارتونو او د دولتي ادارو د دنودو
د تنظیم په منظور ،د حکومت له لوري
وضع شوې وي.

تنظیم وظوای وزارت هوا و ادارات
دولتی از طرف حکومت ،وضع گردیده
باشد.

 -۶اساسنامه :د هغو الزامي حقووقي
قواعدو لولګوه ده چوې د علموي-
څېړنیزو مؤ سسو ،وزارتونوو ،دولتوي
ادارو ،تصدیو او د دولتي او مختلطوو

-۶اساسنامه :مجموعه قواعود حقوقی
الزامی است كه به منظور تنظیم اموور
وای و
وکیل ،وظو
وه تشو
ووط بو
مربو
صالحیتهوای مؤسسوات علموی-

شرکتونو په تشکیل ،دندو او واکونوو
پورې د اړوندو چارو د تنظیم په منظور
د حکومت له لووري وضوع شووې

تحقیقاتی  ،وزارت ها ،ادارات دولتی،
تصدی ها و شرکت هوای دولتوی و
مختلط از طرف حکومت وضع گردیده

وي.
 -۷تعدیل :د شکل یا محتوي او یوا
د دواړو له نظره د نافذ تقنینوي سوند

باشد.
 -۷تعدیل :تغییر حکم سند تقنینی نافذ
از نظر شکل یا محتوا و یوا هور دو
10
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د حکم بدلون دی.
 -۸ایزاد :په تقنیني سند کې د توري،
کلیمې ،عبارت ،جملې ،عدد ،حکم یا

میباشد.
 -۸ایزاد :تزئید حرف ،کلمه ،عبارت،
جمله ،عدد ،حكم یا احكام در سوند

د حکمونو زیاتوالی دی.
 -۹حذف :د تقنیني سند له حکم او یا
حکمونو څخوه د تووري ،کلیموې،

تقنینی میباشد.
 -۹حذف :زایل ساختن حرف ،کلمه،
عبارت ،جمله یا عدد از حکوم و یوا

عبارت ،جملې یا عدد زایلول دي.
 -۱۰الغاء  :د تقنیني سند د حکم یا له
حکمونو څخه د ځینو او یوا د لولوو
حکمونو د اعتبار ساقطول دي.

احکام سند تقنینی میباشد.
 -۱۰الغاء :ساقط ساختن اعتبار حکم
یا بعضی از احکام و یا کل احکام سند
تقنینی می باشد.

 -۱۱تعلیق :د تقنیني سند د حکم یا له
حکمونو څخه د ځینو او یوا د لولوو
حکمونو د تطبیق ځنډول دي.

 -11تعلیق :معطل قراردادن تطبیوق
حکم یا بعضی از احکام و یا کل احکام
سند تقنینی می باشد.

 -۱۲ضمیمه :هغه حکم یا حکمونوه
دي چې اړتیا او ځانګړو حاالتو ته پوه
کتو له تقنیني سند سره ملحق شووي
وي.

 -12ضمیمه :حکوم یوا احکوامی
است كه نظر به ضرورت و حواالت
خاص به سند تقنینی ملحوق گردیوده
باشد.

 -۱۳تقنیني حکم :هغه الزامي حقوقي
قاعده ده چې د هغې په موجب حق یا
تکلی  ،مشخص کېږي.

 -1۳حکم تقنینی :قاعودۀ حقووقی
الزامی است که به موجب آن حق یوا
تکلی  ،مشخص میشود.

 -۱۴د پړاوو نو تېرول :د تقنیني سند
تسوید ،ت دقیق ،تأیید ،تصویب ،توشیح
او په رسمي جریده کې خپرول دي.

 -۱۴طی مراحل :تسووید ،تودقیق،
تأیید ،تصویب ،توشیح و نشور سوند
تقنینی در جریدۀ رسمی میباشد.
11
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 -۱۵تسوید :د تقنیني سند د طرحوې
لیکل دي.
 -۱۶تدقیق :د شکل او محتوي لوه

 -۱۵تسوید :نوشتن طرح سند تقنینی
میباشد.
 -۱۶توووودقیق :ارزیووووابی

نظره د تقنیني سند د لومړن طرحې د
اصطالحګانو ،کلیمو ،عبارتونو ،جملو
او حکمونو ارزونه او د اسالمي شریعت

وارات،
وات ،عبو
وطالحات ،کلمو
اصو
جمووالت و احکوووام طوورح
ابتدایی سند تقنینی از نظور شوکل و

له حکمونو سره د هغه د نه مخالفت او
د افغانستان له اساسي قوانون ،نوورو
نافذو قوانینو ،بین المللي معاهوداتو او
میثاقونو او د لولنې له سالم عرف سره

محتوا و اطمینان از عدم مخالفوت آن
با احکام شریعت اسالمی و مطابقت آن
با قانون اساسوی افغانسوتان ،سوایر
قوانین نافذ ،معاهدات و میثاق هوای

د هغه د سمون په هکله د ډاډ تر السه
کول دي.
 -۱۷تأیید :هغه تصومیم دی چوې د

بین المللی و عورف سوالم جامعوه
میباشد.
 -17تأیید :تصمیمی اسوت کوه در

تقنیني سند د راتلونکو پړاوونو د تېرولو
د اړتیا په هکله له احوالو سره سوم د
قوانینو د کمېټې یا د حکومت له لوري
نیول کېږي.

مورد لوزوم طوی مراحول بعودی
سند تقنینی حسب احوووال از طرف
کمیتۀ قوانین یوا حکوموت اتخواذ
میگردد.

 -۱۸تصویب :هغه تصمیم دی چې د
تقنیني سند د طرحې د تأیید یا رد پوه
هکله د واکمنې مرجع له لوري نیوول

 -18تصویب :تصمیمی است که در
وند
ورح سو
وا رد طو
ود یو
وورد تأییو
مو
تقنینی از طرف مرجع ذیصالح ،اتخاذ

کېږي.
 -۱۹توشېح :د هغه فرمان په ذریعوه
چې د قانون ،تقنیني فرمان او په هغوو

میگردد.
 -19توشیح :صحه گذاشتن (امضاء)
رئیس جمهور ذریعۀ فرمان است که به
12
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کې د تعدیل ،ایزاد ،حذف ،الغاء ،تعلیق
او ضمیمې د انفاذ په منظور صادر شوی
وي ،د جمهور رئیس صحه اېښوودل

منظور انفاذ قانون ،فرموان تقنینوی و
تعوودیل ،ایووزاد ،حووذف ،الغوواء،
تعلیق و ضمیمه در آنها صوادرگردیده

(السلیک) دی.
 -۲۰خپرول :په رسمي جریده کوې
د تقنیني سند او په دې قانون کې درج

باشد.
 -20نشر :چاپ سند تقنینی و سوایر
اسناد قابل نشر مندرج این قوانون در

د خپرېدو وړ نورو سندونو چاپول دي.
 -۲۱انفاذ :د تقنیني سند د حکمونوو
الزم االجرا کېدل دي.
 -۲۲مصوبه :هغه لیکلی سند دی چې

جریدۀ رسمی میباشد.
ودن
وراء شو
واذ :الزم االجو
 -21انفو
احکام سند تقنینی میباشد.
 -22مصوبه :سوووند کتبی است

د تقنیني سند د طرحې له تأیید یوا رد
وروسته د اړوندو مراجعو له لووري،
ترتیبېږي.

که بعد از تأیید یا رد طرح سند تقنینی
ا ز طرف مراجوع مربووط ،ترتیوب
میگردد.

 -۲۳د تقنیني سند لومړن طرحوه :د
تقنیني سند هغه لومړن مسوده ده چې د
اړوندې ادارې په واسطه د واقعوي او
عیني اړتیاوو په پام کې نیولوو سوره،

 -23طرح ابتودایی سوند تقنینوی:
مسودۀ اولیۀ سند تقنینی اسوت کوه
توسط ادارۀ مربوط ،بوا نظرداشوت
نیازهووای واقعووی و عینووی ،تهیووه

برابره او د تدقیق پوه غورچ چمتوو
کېږي.
 -۲۴د تقنیني سند وروست طرحه :د

و غووورچ تووودقیق آمووواده
میشود.
 -24طرح نهایی سند تقنینی :مسودۀ

تقنیني سند هغه مسوده ده چې د عدلیې
وزارت د قانون جوړولو او د علمي –
حقوقي څېړنو د چارو د انستیتوت پوه

سند تقنینی است کوه توسط انستیتوت
امور قانونگذاری و تحقیقات علموی-
حقوقووی وزارت عدلیه با نظرداشت
13
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واسطه د قانون جووړونې د تګوالرو
د لوړو معیارونو په پام کې نیولو سوره
تد قیق کېږي او د راتلونکو پړاوونوو د

معیارهای عوالی رو قانونگوذاری،
توودقیق گردیووده و غوورچ طووی
مراحووول بعووودی آمووواده

تېرولو په غرچ چمتو کېږي.
 -۲۵رسمي جریده :د دولوت هغوه
رسمي خپرونه ده چې د امتیاز خاوند یې

میشود.
 -25جریدۀ رسمی :نشوریۀ رسومی
دولت است که صواحب امتیواز آن

د عدلیې وزارت دی.
 -۲۶ادارې :وزارتونه ،ستره محکمه،
لویه څارنوالي ،د خپلواک تشوکیل او
وواک
وې ادارې ،خپلو
وودجې لرونکو
بو

وزارت عدلیه میباشد.
 -26ادارات :وزارت هووا ،سووتره
محکمه ،لوی څارنوالی ،ادارات دارای
تشکیل و بودجۀ مستقل،کمیسیون های

کمېسیونو نه ،کابل ښاروالي ،تصدۍ او
دولتي او مختلط شرکتونه دي.

مستقل ،شاروالی کابل ،تصوودی ها،
شرکت های دولتی و مختلط میباشد.

اختصاري نوم
څلورمه ماده:

نام اختصاری
مادۀ چهارم:

( )۱د افغانستان د اسالمي جمهوریت د
کابینې د قوانینو کمېټه په دې قانون کې
د قوانینو د کمېټې په نامه یادېږي.
( ) ۲د عدلیې وزارت د قانون جوړولو

( )1کمیووتۀ قوانین کابینۀ جمهوری
اسالمی افغانستان در این قانون به نام
کمیتۀ قوانین یاد میگردد.
( )2انستیتوت امووور قانونگذاری و

او د علمي – حقوقي څېړونو د چوارو
انستیتوت په دې قانون کې د انستیتوت
په نامه یادېږي.

تحقیقات علمی -حقوقی وزارت عدلیه
در این قانوووون به نام انستیتوت یاد
میگردد.

( )۳د افغانستان د اسالمي جمهوریت د

( ) 3ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست
14
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ریاست د چارو د ادارې لوی ریاسوت
په دې قانون کې د چارو د ادارې پوه
نوم یادېږي.

جمهوری اسالمی افغانستان در ایوون
واد
وور یو
وام ادارۀ امو
وه نو
وانون بو
قو
میگردد.

دوه یم فصل
د تقنیني کار پالن

فصل دوم
پالن کار تقنینی

د تقنیني کار د پوالن د طرحوې
برابرول
پنځمه ماده:

تهیووۀ طوورح پووالن کووار
تقنینی
مادۀ پنجم:

برابرول د عدلیې وزارت له دندو څخه
دی.
( ) ۲د تقنیني کار د پالن طرحه د ادارو

تقنینووی از وظووای وزارت عدلیووه
میباشد.
( ) 2طرح پالن کار تقنینی به اسوا

د وړاندیز پربنسټ ،د دغه فصول لوه
حکمونو سره سم ،برابرېږي.

پیشنهاد ادار ات ،مطابق احکوام ایون
فصل تهیه میگردد.

د تقنیني کار د پالن مطالب
شپږمه ماده:

مطالب پالن کار تقنینی
مادۀ ششم:

د تقنیني کار پالن د النودې مطوالبو
لرونکی دی:
 -۱عمومي او خصوصي شمېره.
 -۲د تقنیني سند د لوومړن طرحوې

پالن کار تقنینی حاوی مطالوب ذیول
میباشد:
 -۱شمارۀ عمومی و خصوصی.
ورح ابتووودایی
ووان طوو
 -۲عنوو

عنوان.

سند تقنینی.

( )۱تهیووۀ طوورح پووالن کووار

( ) ۱د تقنیني کار د پوالن د طرحوې
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 -۳د تقنیني سند د تطبیق برخه.
 -۴د تقنیني سند د لوومړن طرحوې
وړاندې کوونکې یا وړاندیز کووونکې

 -۳عرصۀ تطبیق سند تقنینی.
 -۴مرجووع ارائووه کننووده یووا
پیشنهاد کنندۀ طرح ابتودایی سوند

مرجع.
 -۵د تقنیني سند د وروست طرحې د
وړاندې کولو الکلي موعد.

تقنینی.
 -۵موعد تخمینی ارایۀ طرح نهوایی
سند تقنینی.

د تقنیني سند د لومړن طرحوې د
وړاندی ز د وړاندې کولو موعد
اوومه ماده:

موعد ارایۀ پیشنهاد طرح ابتودایی
سند تقنینی
مادۀ هفتم:

د شمولیت لپاره د هجري لمریز کال له
پایته رسېدو څخه لږ تر لږه درې میاشتې
مخکې د عدلیې وزارت ته ولېږي.

پالن کار تقنینی ،حداقل سه ماه قبل از
ختم سال هجری شمسی بوه وزارت
عدلیه ارسال نمایند.

د تقنیني سند د وضع کولو اړتیا
اتمه ماده:

ضرورت وضع سند تقنینی
مادۀ هشتم:

ادارات مکل اند ،طرح ابتدایی سند
تقنینی مربوط را جهت شومولیت در

ادارې مکلفې دي ،د اړوند تقنیني سند
لومړن طرحه د تقنیني کار په پالن کې

ادارې مکلفې دي ،د اړوند تقنیني سند
لومړن طرحه د هغې د وضع کولو په
هکله له توضیحي دلیلونو سره یوځای د

ادارات مکل اند ،طرح ابتدایی سند
تقنینی مربوط را توأم با دالیل توضیحی
مبنی بر وضع آن به وزارت عدلیه ارائه

عدلیې وزارت ته وړاندې کړي.

نمایند.
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د تقنیني سند د لوومړن طرحوې
توضیحي دلیلونه
نهمه ماده:

دالیل توضیحوووی طرح ابتدایی
سند تقنینی
مادۀ نهم:

د لومړن طرحې توضویحي دلیلونوه
د ال ندې مطالبو لرونکي دي:
 -۱د وضع کولو اړتیا او موخه.

تقنینی پیشنهاد شده حاوی مطالب ذیل
میباشد:
 -۱ضرورت و هدف وضع.

 -۲د هېواد په نافذو تقنیني سندونو او
په موجودو اقتصادي ،لولنیزو ،سیاسي،
حقوقي او فرهنګي شرایطو د وړانودیز
شوي تقنیني سند د طرحې اغېزه.

 -۲تأثیر طرح سند تقنینی پیشنهاد شده
بر اسناد تقنینی نافذ ،شرایط موجوود
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی و
فرهنگی کشور.

 -۳د تقنیني سند په لومړن طرحوې
پورې د اړوندو نافذو تقنیني سوندونو
فهرست.

 -۳فهرست اسوناد تقنینوی نافوذ،
موورتبط بووه طوورح ابتوودایی
سند تقنینی.

 -۴د تقنیني سند د تطبیق لپاره د مالي
لګښتونو او د هغو د تمویل د سرچینو
یادونه.
( )۲د دې مادې په ( )۱فقره کې درج

 -۴ذکر مصوارف موالی و منوابع
تمویووول آن جهوووت تطبیوووق
سند تقنینی.
( )۲دالیوول توضوویحی منوودرج

شوي توضیحي دلیلونه زیات نه زیوات
درې پاڼې دي.
( )۳که چېرې د هغه تقنیني سند لومړن

فقرۀ ( )1این ماده حداکثر سه صفحه
میباشد.
( ) 3هرگاه طرح ابتدایی سند تقنینی که

طرحه چې د پړاوونو د تېرولو لپواره

جهت طی مراحل ارائه می گردد ،فاقد

( )۱دالیل توضیحی طرح ابتدایی سند

( )۱د وړاندیز شووي تقنینوي سوند
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وړاندې کېږي توضیحي دلیلونه ونلري
د عدلیې وزارت له لوري اړوندې ادارې
ته مستردېږي.

ورف
ود از طو
ویحی باشو
ول توضو
دالیو
وزارت عدلیه به ادارۀ مربوط مسترد
میشود.

د اضافي توضیحاتو غوښتنه
لسمه ماده:

مطالبۀ توضیحات اضافی
مادۀ دهم:

( ) ۱د عدلیې وزارت کولی شوي ،د
تقنیني کار د پالن په طرحه کې د تقنیني

( )۱وزارت عدلیووه موویتوانوود،
ودایی
ورح ابتو
ومولیت طو
ول از شو
قبو

سند د لومړن طرحې لوه شومولیت
مخکې د هغې د وضع کولو د اړتیا په
هکله له وړاندیز کوونکې ادارې څخه
په لیکلي ډول وړ اضافې توضویحات،

سووند تقنینووی در طوورح پووالن
کار تقنینی ،راجع به ضرورت وضوع
وافی الزم را
ویحات اضوو
آن ،توضوو
از ادارۀ پیشنهاد کننده ،طور کتبوی

وغواړي.
( )۲که چېرې د عدلیې وزارت د تقنیني
کار د پالن په طرحه کې د شومولیت

مطالبه نماید.
( )۲هرگاه وزارت عدلیه پیشنهاد طرح
ابتوودایی سووند تقنینووی را جهووت

لپاره ،د تقنیني سند د لومړن طرحوې
وړاندیز الزم ونه بولي ،د هغو د دلیلونو
په هکله له احوالو سره سم په لیکلوي
ډول اړونوودې ادارې تووه خبوور

شمولیت در طرح پالن کوار تقنینوی
ول آن را
ود ،دالیووو
الزم ندانووو
حسووب احووووال طووور کتبووی
بوووووه ادارۀ مربووووووط،

ورکوي.

اطالع میدهد.
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د چارو ادارې ته د تقنینوي کوار
د پالن وړاندې کول

ارایوۀ پووالن کار تقنینوی به
ادارۀ امور

( )۱د تق نیني کار پالن د انستیتوت په
واس طه برابر او د هغه د علمي شوري له
تأیید وروسته ،د هجري لمریز کال له
پایته رسېدو څخه یو میاشت مخکوې

( )1پووالن کووار تقنینووی توسووط
ود
ود از تأییو
وه و بعو
وتیتوت تهیو
انسو
شورای علمی آن ،يك ماه قبل از ختم
سال هجری شمسی غورچ ارزیوابی

د قوانینو کمېټې د ارزونووې په غرچ
د چارو ادارې ته وړاندې کېږي.
( ) ۲د عدلیې وزارت د تقنیني کار پالن
د قوانینو د کمېټې له تأیید وروسوته د

کمیتۀ قوانین بوه ادارۀ اموور ارائوه
میگردد.
( ) ۲وزارت عدلیووه پووالن کووار
تقنینوی را بعود از تأییود کمیتووۀ

حکومت دتصویب په غرچ پوه لنوډ
وخت کې د چارو ادارې ته وړانودې
کوي.

قوانین غرچ تصویب حکومت به اسرع
وقووت بووه ادارۀ امووور ارائووه
مینماید.

( )۳د تقنینوي کار د پووالن تطبیق د
انستیتوت له دندو څخه دی.

( )۳تطبیق پالن کار تقنینی از وظای
انستیتوت میباشد.

د تقنیني کار د پالن تعدیل
دوولسمه ماده:

تعدیل پالن کار تقنینی
مادۀ دوازدهم:

د تقنیني کار پالن ،له اړتیا سره سم ،د
کال په بهیرکووې د عدلیې وزارت په
وړاندی ز او د حکومت په تصویب یا په
مستقیم ډول د حکومت لوه لووري

پووالن کووار تقنینووی ،حسووب
ضرورت در جریان سال به پیشونهاد
وزارت عدلیه و تصویب حکومت یوا
مستقیماً از طرف حکومت ،تعدیل شده

مادۀ یازدهم:

یوولسمه ماده:
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تعدیلېدای شي.

میتواند.

د تقنیني سند د پړاوونو تېرول
دیارلسمه ماده:

طی مراحل سند تقنینی
مادۀ سیزدهم:

( ) ۱د تقنیني سند لومړن طرحوه ،د
تقنیني کار له پالن سره سم ،له پړاوونو
څخه تېرېږي.
( )۲د تقنیني کار له پالن څخه بهور د

وی،
وند تقنینو
ودایی سو
ورح ابتو
( ) ۱طو
مطابق پالن کار تقنینی ،طی مراحول
میگردد.
( ) ۲طرح ابتدایی سند تقنینی ،خارج از

تقنیني سند لومړن طرحه د جمهوور
رئیس یوا د حکوموت د الرښووونې
پربنسټ ،له پړاوونو څخه تېرېدای شي.
( ) ۳د یوې ادارې په اجراآتو پوورې د

پالن کار تقنینی به اسا هدایت رئیس
جمهور یا حکومت طی مراحل شوده
میتواند.
وی
وند تقنینو
ودایی سو
ورح ابتو
( ) 3طو

مختص تقنیني سند هغه لومړن طرحوه
چې د تقنیني کار په پالن کې شامله نه
وي ،د اړوندې ادارې د غوښتنې او د

وک اداره
وراآت یو
وه اجو
وتص بو
مخو
که شامل پالن کار تقنینوی نباشود،
براسووا تقاضووای ادارۀ مربوووط

عدلیې د وزیر د موافقې پربنسټ ،لوه
پړاوونو څخه تېرېدای شي.

و موافقۀ وزیر عدلیه ،طی مراحل شده
میتواند.
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درېيم فصل
د تقنیني سند د تسوید ډول

فصل سوم
طرز تسوید سند تقنینی

د ادارې په واسطه د تقنیني سوند
تسوید
څوارلسمه ماده:

وط
وی توسو
وند تقنینو
ووید سو
تسو
اداره
مادۀ چهاردهم:

( ) ۱د تقنیني سند لوومړن طرحوه د
اړوندې ادارې په واسطه ،تسویدېږي.
( ) ۲اداره مکلفه ده ،د اړوند تقنینوي
سند د لومړن طرحې د تسوید لپاره د

( ) 1طرح ابتدایی سند تقنینی توسوط
ادارۀ مربوط ،تسوید میگردد.
( )2اداره مکل است ،جهت تسوید
طرح ابتدایی سوووند تقنینی مربوط،

اړوندې برخې د تجربه لرونکو مسلکي
کارکوونکو ،متخصصو او اهل خبره په
ګډون واکمن کمېسویون ولواکي او

کمیسیون با صوالحیت را مشوتمل
برکارکنان مسلکی با تجربه ،متخصص
و اهل خبرۀ عرصۀ مربووط تعیوین و

توظی کړي.
( ) ۳که چېرې د تقنیني سند تطبیق پوه
څو ادارو پورې اړونود وي ،د ادارو
د ګډ تصمیم پربنسټ د تقنیني سوند

توظی نماید.
وی
وند تقنینو
وق سو
واه تطبیو
( )3هرگو
به چند اداره مربوط گردد ،بر اسا
تصوومیم مشترک ادارات ،کمیسیون

د لومړن طرحې د تسوید په منظور له
هرې ادارې څخه د اړوندې برخوې د
تجربه لرونکو مسلکي کوارکوونکو،

مخووتلط مرکووب از کارکنووان
مسوولکی بووا تجربووه ،متخصووص
ووط از
وۀ مربو
ورۀ عرصو
ول خبو
و اهو

متخصصو او اهل خبوره پوه ګوډون
مختلط کمېسویون لاکول کېوږي او
توظیفېږي.

هر اداره به منظور تسوید طرح ابتدایی
سووند تقنینووی تعیووین و توظیوو
میگردد.
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( ) ۴هغه اداره چې د تقنیني سوند پوه
تطبیق کې زیات مکلفیت ولري ،ددې
مادې په ( )۳فقره کوې درج شووی

( )4ادارۀ کووووه در تطبیووووق
سووند تقنینووی مکلفیووت بیشووتر
داشته باشد ،کمیسیون مندرج فقورۀ

کمېسیون رهبري او فعالیت يې همغږی
کوي.
( ) ۵جمهور رئیس یا حکومت کوولی

( )3این ماده را رهبری و فعالیت آن را
هماهنگ مینماید.
( )5رئیس جمهور یا حکومت میتواند

شي د هغه تقنیني سند د لومړن طرحې
د تسوید په منظور چې د زیات اهمیت
لرونکی وي ،واکمن کمېسیون ولاکي.

به منظور تسوید طرح ابتودایی سوند
تقنینی که دارای اهمیت بیشتر باشود،
کمیسیون با صالحیت را تعیین نماید.

د انستیتوت په واسطه د تقنیني سند
د پړاوونو تېرول
پنځلسمه ماده:

طووی مراحوول سووند تقنینووی
توسط انستیتوت
مادۀ پانزدهم:

عامه وي ،تسوید ،تدقیق او د پړاوونو د
تېرولو په غرچ وړاندې کړي.

تسوید ،تدقیق و غرچ طی مراحل ارائه
نماید.

د تقنیني سند سرچینې
شپاړسمه ماده:

منابع سند تقنینی
مادۀ شانزدهم:

انستیتوت می تواند ،طرح ابتدایی سند
تقنینی را که ساحۀ تطبیق آن عام باشد،

انستیتوت کولی شي ،د هغه تقنیني سند
لومړن طر حه چې د تطبیق ساحه یوې

د دې قانون په څوارلسمه ماده کې درج

کمیسوویون هووای منوودرج مووادۀ

شوي کمېسیونونه او انستیتوت مکل
دي ،د تقنیني سند د لومړن طرحې د
تسوید کار له الندې سرچینو څخه پوه

چهاردهم این قانون و انستیتوت مکل
اند ،کار تسوید طرح ابتودایی سوند
تقنینی را با استفاده از منابع ذیل آغاز
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ګټې اخیستنې سره پیل کړي:
 -۱اسالمي شریعت.
 -۲د افغانستان اساسي قانون.

نمایند:
 -1شریعت اسالمی.
 -۲قانون اساسی افغانستان.

 -۳نافذ تقنیني سندونه.
 -۴د هېواد د سیاست اساسي کرښې.
 -۵هغه بین المللي معاهدې او میثاقونه

 -۳اسناد تقنینی نافذ.
 -4خطوط اساسی سیاست کشور.
 -5معاهدات و میثاق های بین المللی

چې افغانستان له هغو سره الحاق کړی
دی.
 -۶د نورو هېوادونو ورتوه تقنینوي
سندونه.

که افغانستان به آن ها الحاق نمووده
است.
وایر
وابۀ سو
وی مشو
وناد تقنینو
 -۶اسو
کشورها.

 -۷د لولنې سالم عرف.
 -۸تر نظر النوودې موضوع کې د
علمي -څېړنیزو مراجعو د متخصصینو

 -7عرف سالم جامعه.
 -8نظریات و پیشنهادات نشرشودۀ
متخصصووین و محققووین مراجووع

او څېړونکو خپرې شووې نظریوي او
وړاندیزونه.
 -۹نورې سرچینې.

علمی -تحقیقی در موضووع موورد
نظر.
 -9سایر منابع.

د حقوقي نظام د بشپړتیا او ثبوات
رعایتول
اوولسمه ماده:

رعایت تکامول و ثبوات نظوام
حقوقی
مادۀ هفدهم:

دي ،د تقنیني سند د لومړن طرحې د

تسوید طرح ابتدایی سند تقنینی ،تکامل

کمیسیون های مندرج مادۀ چهاردهم
این قانون و انستیتوت مکل اند ،حین

د دې قانون په څوارلسمه ماده کې درج
شوي کمې سیونونه او انستیتوت مکل
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تسوید په وخت کې ،د حقوقي نظوام
بشپړتیا او ثبات رعایت کړي.

و ثبات نظوام حقووقی را رعایوت
نمایند.

په حقوقي سندونو د تقنیني سند د
طرحې اغیز
اتلسمه ماده:

تأثیر طرح سوند تقنینوی بر اسناد
تقنینی نافذ
مادۀ هجدهم:

دي ،د تقنیني سند د لومړن طرحې د
تسويد په وخت کې په نافذو تقنینوي
سندونو ،د هېواد په موجودو اقتصادي،
لولنی زو ،سیاسي ،حقوقي او فرهنګوي

ا ند ،حین تسوید طرح ابتودایی سوند
تقنینووی ،تووأثیر طوورح سووند
تقنینی را بر اسوناد تقنینوی نافوذ،
شرایط موجود اقتصادی ،اجتمواعی،

شرایطو باندې د تقنیني سند د طرحوې
اغېزه وارزوي او د هغې له تطبیق څخه
راپیدا شوې متوقعه پوایلې تشوخیص

سیاسووی ،حقوووقی و فرهنگووی
کشور ،ارزیوابی و نتوایم متوقعوه
ناشووی از تطبیووق آن را تشووخیص

کړي.

نمایند.

د نواقصو لرې کول
نولسمه ماده:

رفع نواقص
مادۀ نزدهم:

د دې قانون په څوارلسمه ماده کې درج
شوي کمې سیونونه او انستیتوت مکل

کمیسوویون هووای منوودرج مووادۀ
چهاردهم ایون قوانون و انسوتیتوت

دي ،د تقنیني سند د لومړن طرحې د
تسوید په وخت کې ،حکمونه داسوې
تنظیم کړي چې هغوه نیمګړتیواوې،

مکل اند ،حین تسوید طرح ابتودایی
ووری
وام را طو
وی ،احکو
وند تقنینو
سو
تنظیم نمایند که خالها ،مغایرت هوا،

کمیسوویون هووای منوودرج مووادۀ
چهاردهم این قانون و انستیتوت مکل

د دې قانون په څوارلسمه ماده کې درج
شوي کمې سیونونه او انستیتوت مکل
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مغایرتونه ،ابهامات او نور نواقص چې
په موضوع پورې اړوند په نافذو تقنیني
سندونو کې شتون لري ،لرې کړي.

ابهامات و سایر نواقصوی که در اسناد
تقنینی نافذ مربوط به موضوع وجوود
دارد ،رفع گردد.

د ادارې له لوري د استازي رابلنه
شلمه ماده:

دعوت نماینده از طرف اداره
مادۀ بیستم:

اداره کولی شي د تقنیني سند د لومړن
طرحې د ارزونې ،غور او د زیاتې بډاینې

اداره میتواند به منظور غور ،ارزیابی و
غنامندی بیشتر طووورح ابتدایی سند

په منظور د اړوندو ادارو په استازو او د
اړوندې برخې په متخصصینو او اهول
خبره سوربېره د علموي -څېړنیوزو
مؤ سسو ،مدني لولنې او د خصوصوي

تقنینی ،عالوه از نماینودگان ادارات
ذیربط ،متخصصین و اهل خبرۀ عرصۀ
مربووووط از نمایندگان با صالحیت
مؤسسات علموی -تحقیقاتی ،جامعۀ

سکتور واکمنو استازو ته هوم بلنوه
ورکړي.

مدنی و سکتور خصوصی نیز دعوت به
عمل آورد.

د نظریو د ت ر السه کولو لپواره د
لومړن طرحې خپرول
یوویشتمه ماده:

وت
ودایی جهو
ورح ابتو
ور طو
نشو
کسب نظریات
مادۀ بیست و یکم:

اشخاصو د تخصصي نظریو د ترالسوه
کولو لپاره د اړوند سایټ یا د نوورو
ممکنه وسایلو له الرې خپره کړي.

خصوصی و سایر اشوخاص حقیقی یا
حکمی از طریق سایت مربوط یا سایر
وسایل ممکنه نشر نماید.

( ) 1اداره مکل است ،طرح ابتدایی
سند تقنینی را جهت کسب نظریوات
تخصصی جامعوۀ مودنی ،سوکتور

( ) ۱اداره مکلفه ده ،د تقنینوي سوند
لومړن طرحه د مدني لولنې ،خصوصي
سکتور او د نورو حقیقي یوا حکموي
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( )۲اداره م کلفه ده ،د کورن او بهرن
سوداګرۍ د برخې د تقنیني سند لومړن
طرحه د هغې د پړاوونو لوه تېرولوو

( ) 2اداره مکل است ،طرح ابتدایی
سند تقنینی عرصۀ تجارت داخلوی و
خارجی را قبل از طی مراحول آن ،از

مخکې ،د اړوندې ادارې د سایټ یا له
ګڼ تېراژو ورځپاڼو څخه د یوې او یا د
نورو ممکنه وسایلو له الرې د عاموه

طریق سایت ادارۀ مربوط یا یکوی از
روزنامه های کثیراالنتشار و یا سوایر
وسایل ممکنوه جهوت جموع آوری

نظریو د رالولولو لپاره خپره کړي.
( ) ۳اداره مکلفه ده ،د دې مادې پوه
( ۱او  ) ۲فقرو کې د درج شوو نظریو
د تر السه کولو لپاره یوه مناسبه موده

نظریات عامه نشر نماید.
( ) ۳اداره مکل است ،جهت کسب
نظریات مندرج فقره های ( ۱و  )۲این
ماده مدت مناسب را کوه کمتور از

چې له دېرشو ورځو څخه کمه نه وي،
د نظریو د تر السه کولو لپاره ولاکي.
اشخاص کولی شي ،خپلې نظریې پوه

وب
وت کسو
ود ،جهو
وی روز نباشو
سو
وخاص
ود .اشو
وین نمایو
وات تعیو
نظریو
ووی را
وات خو
ود ،نظریو
وی تواننو
مو

لاکلې موده کې اړونودې ادارې توه
ولېږي.
( ) ۴اداره مکلفه ده ،تر السه شووې
نظریې د غور او بررس په غرچ اړوند

در مدت معینه به ادارۀ مربوط ،ارسال
نمایند.
( ) ۴اداره مکل اسوت ،نظریوات
وور و
ورچ غو
وده را غو
وت شو
دریافو

کمېسیون ته وړاندې کوړي ترڅوو د
طرحې په بډاینه کې له هغو څخه کوار
واخلي.

بررسی به کمیسیون مربوط ارائه نموده
تا در غنامندی طورح از آن اسوتفاده
نماید.

( ) ۵که چېرې د تقنیني سند د لومړن
طرحې خپرول ،عامه ګټې ،ملي امنیت،
عامه روغتیا یا د ژوندانه چاپېریال لوه

ودایی
ورح ابتو
ور طو
واه نشو
( ) ۵هرگو
سووند تقنینووی ،منووافع عامووه،
امنیت ملی ،صحت عامه یوا محویط
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خطر سره مخامخ کړي یا د تقنیني سند
د تنفیذ خنډ یا د اشخاصو د نفووذ د
اعمال او یا د بهرنیو اسعارو د تبادلې د

زیست را مواجه بوه خطور سوازد
یا مانع تنفیذ سند تقنینی یوا موجوب
اعمال نفوذ اشوخاص و یوا اتخواذ

نرخ یا د دولت د مالي پالیسیو په اړوند
د ځانګړو اقداماتو د نیولو سبب شي،
ددې مادې په ( ۱او  )۲فقرو کې لوه

اقدامات خاص در رابطه به نرخ تبادلۀ
اسعار خارجی یا پالیسی هوای موالی
دولت گردد از احکام مندرج فقره های

درج شوو حکمونو څخه مستثني دي.

( ۱و  )۲این ماده مستثنی میباشد.

د موافقې تر السه کول
دوه ویشتمه ماده:

کسب موافقت
مادۀ بیست و دوم:

( ) ۱اداره مکلفه ده ،د تقنینوي سوند
لوم ړن طرحه د هغې لوه توضویحي

( )1اداره مکلوو اسووت ،طوورح
ابتوودایی سووند تقنینووی را توووأم

دلیلونو سره یوځای ددې قانون د نهمې
مادې د ( )۱فقورې د منودرجاتو د
ارزونې په منظور ،د موافقې د ترالسوه

با دالیل توضویحی آن بوه منظوور
ارزیووابی منوودرجات فقوورۀ ()1
مادۀ نهم این قانون ،غورچ کسوب

کولو په غرچ د مواليې او اقتصواد
وزارتونو او نوورو اړونودو ادارو ته،
ولېږي.
( ) ۲اداره مکلفه ده ،د تقنینوي سوند

وه
وای مالیو
وه وزارت هو
وت بو
موافقو
و اقتصاد و سایر ادارات ذیربط ،ارسال
نماید.
( ) 2اداره مکلوو اسووت ،طوورح

لومړن طرحه د دې مادې په ( )۱فقره
کې د درج شووو وزارتونوو او ادارو
د موافقې له تر السه کولوو وروسوته

وی را بعوود از
وند تقنینو
ودایی سو
ابتو
کسب موافقت وزارت هوا و ادارات
مندرج فقرۀ ( )1ایون مواده غورچ

د پړاوونو د تېرولو په غرچ د عودلیې

طووی مراحوول بووه وزارت عدلیووه
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ارسال نماید.

فصل چهارم
ساختار و محتوای سند تقنینی

څلورم فصل
دتقنیني سند جوړښت اومحتوي

د تقنیني سند عنوان

عنوان سند تقنینی

درویشتمه ماده:

مادۀ بیست و سوم:

تقنیني سند د عنوان لرونکی دی چې د
هغه اساسي محتوي بیانوي.

سند تقنینی دارای عنوان بووده کوه
محتوای اساسی آن را بیان میکند.

د ح جم او محتوي په پام کې نیولو
سره د تقنیني سند وې
څلېریشتمه ماده:

تقسیم سووند تقنینی با نظرداشت
حجم و محتوا
مادۀ بیست و چهارم:

( ) ۱تقنیني سند د حجم اومحتوي پوه
لحاظ له یوو بول سوره د اړونودو
موضوع ګانو د زیاتوالي په پام کې نیولو

وت
وا نظرداشو
وی بو
وند تقنینو
( )1سو
واهم
ورتبط بو
ووعات مو
ودد موضو
تعو
از لحاظ حجم و محتوا بالترتیب بوه

سره په ترتیب سره په کتوا ،،بوا،،
فصل ،قسمت ،برخې ،مبحث او فرعه
وېشل کېدای شي.

کتا ،،با ،،فصل ،قسمت ،بخو ،
مبحووث و فوورع تقسوویم شووده
میتواند.

( )۲ددې مادې په ( )۱فقره کې درج
کتا ،،با ،،فصل ،قسومت ،برخوه،
مبحث او فرعه د عنوان لرونکي دي.

( ) 2کتا ،،با ،،فصول ،قسومت،
بخ  ،مبحث و فرع مندرج فقرۀ ()1
این ماده دارای عنوان میباشد.
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مواد سند تقنینی
مادۀ بیست و پنجم:

( ) ۱تقنیني سند له مادو څخه متشکل

( )۱سند تقنینی متشکل از مواد بوده و

دی او هره ماده د یوه حکم یا له هغه
څخه د زیاتو لرونکې ده.
وې
ووان لرونکو
وډ عنو
واده د لنو
( ) ۲مو
ده چې د هغې محتوي په اجمالي ډول

از آن

هر ماده حاوی یک حکم یا بی
میباشد.
( )2ماده دارای عنوان مختصر میباشد
که محتوای آن را به صورت اجموالی

بیانوي.
( )۳د تقنیني حکم د ښه وضواحت او
تنظیم په منظور ،یوه ماده پوه فقورو،
اجزاوو او بندونو وېشل کېدای شي ،په

بیان میکند.
( ) 3به منظور وضاحت و تنظیم بهتور
حکم تقنینی ،یک ماده به فقوره هوا،
اجزاء و بندها تقسیم شده می توانود،

دې شرط چې په محتوي او موخه کې
له یو بل سره اړوند او د منطقي تسلسل
لرونکې وي.

مشروط براینکه در محتوا و هدف بوا
همدیگر مرتبط و دارای تسلسل منطقی
باشد.

فقره
شپږ ویشتمه ماده:

فقره
مادۀ بیست و ششم:

فقره ،تقنیني حکم دی چې د مادې په
دننه کې د قو ( ) په منځ کې په عدد

فقره ،حکم تقنینی است که در داخل
ماده به عدد در بین قو ( ) تنظویم

سره تنظیمېږي.

میگردد.

جزء
اووه ویشتمه ماده:

جزء
مادۀ بیست و هفتم:

جزء ،بخشی از حکم تقنینی است که

جزء د تقنیني حکم هغه برخه ده چې د
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مادې یا فقرې په دننه کې له قو پرته
په عدد سره تنظیمېږي.

در داخل ماده یا فقره به عدد بودون
قو تنظیم میگردد.

بند
اته ویشتمه ماده:

بند
مادۀ بیست و هشتم:

بند ،د تقنیني حکم هغه برخه ده چې د
جزء په دننه کې د د ( )-په عالمې
سره تنظیمېږي.

بند ،بخشی از حکم تقنینی است که در
داخل جزء به عالمت د ( )-تنظیم
میگردد.

د حکم ارجاع
نهه ویشتمه ماده:

ارجاع حکم
مادۀ بیست و نهم:

وي سووند بلووې مووادې یووا
د تقنینو
بل تقنیني سند ته د یوې مادې د حکم

راجع ساختن حکم یک ماده به موادۀ
دیگر سند تقنینی یا به سوند تقنینوی

راجع کول ،یوازې په هغو مواردو کې
صورت مومي چې په هغو کې د تقنیني
حکمونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکه شتون
ولري یا موخه د حکم له تکورار یوا

دیگر ،صرف در موواردی صوورت
می گیرد که در آن ارتباط متقابل بوین
احکام تقنینی وجود داشته یوا هودف
اجتنا ،از تکرار و طوالنی شدن حکم

اوږدېدلو څخه ډډه کول وي.

باشد.

د تقنیني سند فهرست
دېرشمه ماده:

فهرست سند تقنینی
مادۀ سی ام:

( ) ۱تقنیني سند د فهرست لرونکی دی

( )1سن د تقنینی دارای فهرست بووده

چې د دې قانون د څلېریشتمې مادې په
( ) ۱فقره کې د درج شوي حکم پوه
رعایتولو سره عنوانونه ،مادې او د پاڼو

که با رعایت حکم مندرج فقورۀ ()1
مادۀ بیست و چهارم این قانون عناوین،
مواد و شمارۀ صفحات در آن مشخص
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شمېرې په هغه کې مشخص کېږي.
( )۲د تقنیني سند د توشېح د فرمان یا
منظورۍ یا خپرولو د حکوم ،د ملوي

میگردد.
( ) 2صفحات حاوی فرمان توشیح یوا
حکم منظوری یا نشر سوند تقنینوی،

شوري یا د حکومت د مصوبو لرونکې
پاڼې او ددې مادې په ( )۱فقره کوې
درج شوی فهرست د تقنیني سند په پیل

مصوبات شورای ملی یا حکوموت و
فهرست مندرج فقرۀ ( )1این ماده در
شروع سند تقنینی بوه عودد تنظویم

کې په عدد سره تنظیمېږي.

میگردد.

د تقنیني سند د حکمونو مشخصات
یودېرشمه ماده:

مشخصات احکام سند تقنینی
مادۀ سی و یکم:

د تقنیني سند حکمونوه دې صوریح،
جامع د فهم وړ او د امکان تر پووولې

احکام سند تقنینی صریح ،جامع ،قابل
فهم و حتوی االمکان مشخص ،ساده،

پورې مشخص ،ساده ،لنډ او مؤجز وي
ترڅو د بېالبېلوو مطالبو له افادې څخه
مخنیوی وشي.

مختصر و مؤجز باشووود تا از افادۀ
مطالب متفاوت جلوگیری بوه عمول
آید.

د ژبې د دستور د قواعدو رعایت
دوه دېرشتمه ماده:

رعایت قواعد دستور زبان
مادۀ سی و دوم:

د ژبې د دستور قواعد د تقنیني سند د
طرحې د تسوید او تدقیق په وخت کې

قواعد د ستور زبان حین تسوید و تدقیق
طوورح سووند تقنینووی ،رعایووت

رعایتېږي.

میگردد.
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اصووطالح در سووند

په تقنیني سند کوې د اصوطالح
تعری
دري دېرشمه ماده:

تعریوو
تقنینی
مادۀ سی و سوم:

مفهوم چې په علمي مصطالحاتو کوې
منل شوي دي ،تعریفېږي ،پوه هغوه
صورت کې چې اصطالح لوه علموي

وطلحات
وه در مصو
وومی کو
وه مفهو
بو
علمی قبول گردیده ،تعری میشود در
صورتیکه اصطالح مفاهیم بیشوتر از

مصطالحاتو څخووه زیات مفاهیووم
راونغاړي په تعری کې درجېږي.
( ) ۲د بهرنیو ژبو اصطالحګانې په هغه
صورت کې په تقنیني سند کې کارول

مصطلحات علمی را در بر داشته باشد
در تعری درج میگردد.
( )2اصطالحات زبان های خارجی در
صورتی در سند تقنینی به کار میرودکه

کېږي چې معادل یې د هېواد په رسمي
ژبو کې شتون ونلري او د نظر وړ موخه
په دقیق ډول افاده کړي.

معادل آن در زبان های رسمی کشور
موجود نبوده و هدف مورد نظر را به
نحو دقیق افاده کند.

په تقنیني سوندکې د رعایوت وړ
موخې
څلور دېرشمه ماده:

اهداف قابول رعایوت در سوند
تقنینی
مادۀ سی و چهارم:

تقنیني سند د الندې موخو د توأمینولو
متضمن دی:

سند تقنینی متضمن تأمین اهداف ذیل
می باشد:

 -۱د اسالمي شوریعت د حکمونوو
رعایتول.
 -۲د افغانستان د اساسي قانون د نص

 -1رعایووت احکووام شووریعت
اسالمی.
وانون
وا روح قو
وص یو
وق نو
 -2تحقو

( )1اصووطالح در سووند تقنینووی

( )۱په تقنیني سند کې اصطالح په دې
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یا روح تحقق.
 -۳د بین المللي معاهداتو او میثاقونو
رعایتول چې افغانستان له هغوو سوره

اساسی افغانستان.
 -3رعایت معاهدات و میثاق هوای
بین المللی کو ه افغانستان به آن الحاق

الحاق کړی دی.
 -۴د بشري حقوقو موازین.
 -۵د هېواد د سیاست د اساسي کرښو

نموده است.
 -4موازین حقوق بشری.
 -5تحقق خطووط اساسوی سیاست

تحقق.
 -۶د هېووواد پوورمخ زیاتېوودونکی
اقتصادي ،لولنیز ،حقوقي ،سیاسوي او
فرهنګي پرمختګ.

کشور.
 -6پیشرفت روز افزون اقتصوادی،
اجتماع ی ،حقوقی ،سیاسی و فرهنگوی
کشور.

 -۷د قانون د واکمن لینګښت.
 -۸د هې واد د اتبواعو د حقوقوو او
آزادیو ساتنه.

 -7تحکیم حاکمیت قانون.
 -8حفظ حقوق و آزادی های اتبواع
کشور.

 -۹د لولنې د سالم عرف رعایتول.

 -9رعایت عرف سالم جامعه.

د ورته تقنیني سندونو له زیاتوالي
څخه مخنیوی
پنځه دېرشمه ماده:

جلوووگیری از تعوودد اسووناد
تقنینی مشابه
مادۀ سی و پنجم:

کې د ورته او د یوې کچې لرونکوو
تقنیني سندونو د شمېر د زیاتوالووي د
مخنیوي په منظور ،د تقنیني سند لومړن

جلوگیری از تعدد اسناد تقنینی مشابه و
هم سطح در یک موضووع ،طورح
ووری
وی را طو
وند تقنینو
ودایی سو
ابتو

طرحه داسې تنظیم کړي چې په هغوې

تنظیم نمایند کوه در برگیرندۀ مجموع

( )۱ادارات مکل

( ) ۱ادارې مکلفې دې په یوه موضوع
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وولې مس و لې او
ودې لو
وورې اړونو
پو
موضوعګانې راونغاړي.
( ) ۲که چېرې د لاکلې موضووع پوه

مسایل و موضوعات مربووط بوه آن
باشد.
( )۲هرگاه در رابطوه بوه موضووع

اړوند زیات تقنیني سندونه نافوذ وي،
هغه حکمونه چوې پوه عمول کوې
اغېزمنتو ،او ګټورتو ،یې ثابت شوی

معین ،اسناد تقنینی متعدد نافذ باشود،
احکامی کوه در عمول مفیودیت و
مؤثریووت آن ثابووت شووده باشوود

وي د واحد تقنیني سند په لومړن طرحه
کې تنظیمېږي.

در طرح ابتدایی سند تقنینی واحود،
تنظیم میگردد.

د تقنیني سند د پړاوونو د بیا تېرولو
حاالت
شپږ دېرشمه ماده:

حاالت طی مراحل مجودد سوند
تقنینی
مادۀ سی و ششم:

( )۱که چېرې نافوذ تقنیني سووند د
محتوي یا شکل او یا د دواړو په لحاظ،
له ( )۵۰سلنې څخه زیوات اساسوي

( )۱هرگوواه سووند تقنینووی نافووذ
از لحاظ محتوا یا شکل و یا هور دو،
مستلزم تغییرات اساسی بی از ()50

بدلونونو غوښتونکی وي ،پړاوونه یوې
بیا تېرېږي.
( )۲که چېرې د نافووذ تقنینوي سند
حکمونه د محتوي او شکل په لحواظ

فیصد باشد ،مجودداً طوی مراحول
میگردد.
( )۲هرگاه احکام سند تقنینی نافذ از
لحاظ محتوا و شکل اهمیت خوود را

خپل اهمیت په بشپړه توګه وساتي او د
جزئ ې بدلونونو غوښوتونکی وي پوه
دې صورت کې وړاندیز شوي حکمونه

طور کل حفظ نموده و مستلزم تغییرات
جزئی باشد در این صوورت احکوام
پیشنهاد شده ،حسب احوال به حیوث

له احوالو سره سم ،د تعدیل ،ایوزاد،

تعدیل ،ایزاد ،حذف ،الغاء ،تعلیق یوا
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حذف ،الغاء  ،تعلیق یا ضمیمې په توګه،
برابرېږي او پړاوونه یې تېرېږي.
( ) ۳انستیتوت مکل دی د نافذ تقنیني

ضوومیمه ،تهیووه و طووی مراحوول
میگردد.
( ) 3انستیتوت مکل است در صورت

سند د تعدیل ،ا یزاد ،حذف او لغو پوه
صورت کې ،وروست طرح په مقایسوي
شکل ترتیب او د قوانینوو کمېټوې او

تعدیل ،ایزاد ،حذف و الغای سند تقنینی
نافذ ،طرح نهایی را به شکل مقایسوی
ترتیب و به کمیتۀ قوانین و حکوموت

حکومت ته وړاندې کړي.

ارائه نماید.

د سرغړونې په وړاندې د ادارو او
اشخاصو مسؤولیت
اووه دېرشمه ماده:

مسؤولیت ادارات و اشوخاص در
برابر تخل
مادۀ سی و هفتم:

مؤ یداتو د الکل غوښتونکی وي ،د هغو
ادارو او اشخاصو د مسوؤولیت حدود
چې د تقنیني سند حکمونه د هغوی په

پیشووبینی مؤیوودات جزائووی یووا
تأدیبی باشد ،حدود مسؤولیت ادارات
و اشخاصی که احکام سند تقنینی بوه

وسیله تطبیقېږي ،په هغه کې لوه درج
شوو حکمونو څخه د سورغړونې پوه
وړاندې په دقیق ډول لاکل کېږي.

وسیلۀ آنها تطبیق میشوود در برابور
تخل از احکام مندرج آن طور دقیق
معین میگردد.

د ادارې د رسمي نوم درج

درج نام رسمی اداره

اته دېرشمه ماده:

مادۀ سی و هشتم:

سوووند تقنینووی کووه مستلزم

هغه تقنیني سند چې د جزائي یا تأدیبي

هرگاه در سند تقنینی به ذکر نام اداره،
ضرورت باشد ،نوام رسومی آن درج
میگردد.

که چېرې په تقنیني سند کې د ادارې د
نامه یادونې ته اړتیا وي ،رسمي نوم یې
درجېږي.
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درج اسناد تقنینی ملغی شده
مادۀ سی و نهم:

د نوي تقنیني سند په وروست ماده کې

در مووادۀ اخیوور سووند تقنینووی

له احوالو سره سم ،نافذ تقنیني سوند،
کتا ،،با ،،فصل ،قسومت ،برخوه،
مبحث ،فرعه ،ضمیمه ،مواده ،فقوره،
جزء او بند يې چې د نوي تقنیني سند

جدید حسب احوال ،سند تقنینی نافذ،
کت ا ،،با ،،فصل ،قسمت ،بخو ،
مبحث ،فرع ،ضمیمه ،ماده ،فقره ،جزء
و بند آن که با انفاذ سند تقنینی جدید

په نافذېدو سره لغو کېږي ،د عنوان له
یادونې سره یوځای د هغه د نافذېدو او
خپرېدو د نېټې په ترتیب سره ،درجېږي.

لغو میگردد ،توأم با ذکر عنوان بوه
ترتیب تاریخ انفاذ و نشور آن ،درج
میشود.

د تقنیني سند د لوومړن طرحوې
تدقیق
څلوېښتمه ماده:

تووودقیق طووورح ابتووودایی
سند تقنینی
مادۀ چهلم:

سند لومړن طرحه د تقنیني کار له پالن
سره سم ،تدقیق کړي.
( )۲د تقنیني سند لومړن طرحوه پوه
اړوند ډیپارتمنټ کې تدقیق کېږي او د

ابتدایی سند تقنینی را مطابق پالن کار
تقنینی ،تدقیق نماید.
( )۲طرح ابتودایی سوند تقنینوی در
دیپارتمنت مربوط تدقیق گردیده و به

انسووتیتوت اجرائیووه کمېټووې تووه

وۀ اجرائیوووۀ انسوووتیتوت
کمیتوو

پنځم فصل
د تقنیني سند تدقیق

( )۱انستیتوت مکل

فصل پنجم
تدقیق سند تقنینی

( )۱انستیتوت مکل

دی ،د تقنینوي
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وړاندې کېږي.
( )۳د انستیتوت اجرائیه کمېټه د دې
مادې په ( )2فقره کې درج شوې طرحه

ارائه میگردد.
( ) ۳کمیتووۀ اجرائیووۀ انسووتیتوت،
طرح مندرج فقرۀ ( )2ایون مواده را

تد قیق او د راتلونکو پړاوونو تېرولو ته
یې چمتوکوي.

تدقیق و آمادۀ طوی مراحول بعودی
مینماید.

د انستیتوت له لوري د اسوتازي
رابلنه
یوڅلوېښتمه ماده:

دعوووت نماینووده از طوورف
انستیتوت
مادۀ چهل و یکم:

لولنې او د خصوصي سکتور استازو ته
بلنه ورکوي.
( )۲اړوندې ادارې ،مودني لولنوه او

جامعۀ مدنی و سوکتور خصوصوی را
دعوت مینماید.
( )2ادارات ،جامعۀ مدنی و سوکتور

خصوصي سوکتور مکلو دي ددې
مادې په ( )۱فقره کې د درج شووي
حکم د تطبیق په منظور خپل متخصص
او تجربه لرونکي استازي انستیتوت ته

خصوصووی ذیووربط مکلوو انوود
به منظور تطبیق حکم مندرج فقرۀ ()1
این ماده ،نمایندگان متخصص و مجر،
خوی را به انستیتوت ،معرفی و اعزام

ور وپېژني او واستوي.

نمایند.

( )1انستیتوت به منظور ارزیابی دقیق و
غنامندی بیشتر طرح نهایی سند تقنینی،
نمایندگان با صالحیت ادارات ذیربط،

( )۱انستیتوت د تقنیني سند د وروست
طرحې د دقیقې ارزونوې او د زیواتې
بډاینې په منظور د اړوندو ادارو ،مدني
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د تقنیني سند د وروست طرحې د
رپوټ محتوي
دوه څلوېښتمه ماده:

محتوای گزار
تقنینی
مادۀ چهل و دوم:

وروست طرحې رپوټ چې د النودې
مطالبو لرونکووی وي ،برابر او ترتیب
کړي:

طوورح نهووایی سووند تقنینووی را
که حاوی مطالب ذیل باشد ،تهیوه و
ترتیب نماید:

 -۱د تقنیني سند د وضع اړتیا ،موخه
او دلیلونه.
 -۲په موضوع پورې اړوند د نافوذو
تقنیني سندونو یادونه.

 -۱ضرورت ،هدف و دالیل وضوع
سند تقنینی.
 -2ذکر اسناد تقنینی نافذ مرتبط بوه
موضوع.

 -۳د تقنیني سند د وروست طرحې او
د هغو نوو حکمونو د محتووي لنوډه
ارزونه چې حقوقي نظام ته واردېږي.

 -۳ارزیابی مختصر محتووای طورح
نهایی سند تقنینی و احکام جدیدی که
به نظام حقوقی وارد میگردد.

 -۴د مالي سورچینو ،احصوائیوي او
م حاسباتي ارقامو په اړونود د مواليې
وزارت نظر.
 -۵د هغو ادارو یادونه چې د تقنینوي

 -۴نظر وزارت مالیه در رابطه به منابع
وائیوی و
وام احصوو
والی ،ارقوو
موو
محاسباتی.
 -۵ذکر اداراتی که در مورد طورح

سند د وروست طرحې په هکلوه یوې
موافقه کړې یا د نظر اختالف لري ،د
هغو د دلیلونو له توضیح سره یوځای.

نهایی سند تقنینی توافوق نمووده یوا
اختالف نظر داشته ،توأم بوا توضویح
دالیل آن.

 -۶د تقنیني سند له نافذېدو او تطبیق

 -6نتایم متوقعۀ ناشی از انفاذ و تطبیق

انستیتوت مکل

انستیتوت مکل

دی ،د تقنیني سند د
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څخه راپیدا شوې متوقعه پایلې.
 -۷هغه نووور اړین معلومات چې د
وړاندې شوي تقنیني سند وړاندیز مؤجه

سند تقنینی.
 -۷سایر معلوموات ضوروری کوه
پیشنهاد سند تقنینی ارائه شده را مؤجه

او مستدل وښیي.

و مستدل وانمود کند.

د رپوټ وړاندې کول
دري څلوېښتمه ماده:

ارایۀ گزار
مادۀ چهل و سوم:

د عدلیې وزیر د قانون جوړونې د الزمو

وزیرعدلیه ،گزار مختصر طرح نهایی

معیارونو د قانونیت او رعایتولو په برخه
کې د تقنیني سند د وروست طرحې لنډ
رپوټ او د وړاندیز کوونکووې ادارې
وزیر یا مسؤول په اقتصادي ،لولنیزو،

سند تقنینی را در خصوص قانونیوت و
رعایت معیار های الزم قانونگذاری و
ونهاد
وؤول ادارۀ پیشو
وا مسو
ور یو
وزیو
کننده ،گزار مفصل راجع به هدف،

سیاسي ،حقوقي او فرهنګي برخو کې د
یادې طرحې د موخې ،ګټورتوو ،او
اغېزمنتو ،په هکله مفصل رپووټ د

ورح
وت طوو
ودیت و مؤثریوو
مفیوو
مذکور در عرصوووه های اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی و فرهنگوی

قوانینو کمېټې او حکوومت ته وړاندې
کوي.

به کمیتۀ قووانین و حکوموت ارائوه
مینماید.
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شپږم فصل
د تقنیني سند تأیید ،تصویب او
توشېح

فصل ششم
تأیید ،تصویب و توشیح سند
تقنینی

د تقنیني سند د وروست طرحوې
وړاندې کول
څلورڅلوېښتمه ماده:

ارا یووۀ طوورح نهووایی سووند
تقنینی
مادۀ چهل و چهارم:

له الرې د قوانینووو کمېټې ته وړاندې
کوي.

وه
ووانین ارائو
وۀ قو
وه کمیتو
وور بو
امو
مینماید.

د قوانینو کمېټې او حکوومت په
واسطه د تقنیني سند د وروسوت
طرحې ارزونه
پنځه څلوېښتمه ماده:

ارزیابی طرح نهایووی سند تقنینی
توسووط کمیتووۀ قوووانین و
حکومت
مادۀ چهل و پنجم:

و نیسي ،په هغه صورت کې چې هغه له
یو لړ اصالحاتو سره تأیید یا د هغې په
محتوي کې بدلولونه الزم وبولي ،یاده

داده ،در صورتی که آن را بوا یوک
سلسله اصالحات تأیید یا تغییورات را
در محتوای آن الزم داند ،طرح مذکور

انسووتیتوت ،طوورح نهووایی سووند
تقنینی را تووأم بوا گوزار کتبوی
بعد از تأی ید وزیر عدلیه از طریق ادارۀ

انستیتوت ،د تقنیني سند وروست طرحه
له لیکلي رپوټ سره یوځای د عودليې
وزیر له تأیید وروسته د چارو د ادارې

( )1کمیتۀ قوانین مکل است ،طورح
نهایی سند تقنینی را در مدت یک ماه
مورد غور و ارزیابی همه جانبه قورار

( )۱د قوانینو کمېټه مکلفه ده ،د تقنیني
سند وروست طرحه د یوې میاشتې پوه
موده کې تر غور او ارزونوې النودې

40

۱۳۹۷/۷/۱۶

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۳۱۳

طرحه بیا عودلیې وزارت توه اعواده
کوي.
( ) ۲انستیتوت د دې مادې په ( )۱فقره

را مجدداً بوه وزارت عدلیوه اعواده
مینماید.
( )2انسوتیتوت در حالت منوودرج

کې په درج شوي حالت کې د تقنیني
سند ط رحوه د قوانینوو د کمېټوې د
مالحظاتو په پام کې نیولو سوره بیوا

فقرۀ ( )1ایون مواده طورح نهوایی
سووند تقنینووی را بووا نظرداشووت
مالحظات کمیتۀ قوانین مجدداً تدقیق،

تدقیقوي ،په پښتو او دري ژبه ترتیبوي
او د چووارو د ادارې لووه الرې یووې
حکومت ته وړاندې کوي .هغه تقنیني
سندونه چې په فوق العاده ډول پړاوونه

به زبان های پشتو و دری ترتیب و از
طریق ادارۀ امور به حکوموت ارائوه
مینماید .اسناد تقنینوی ایکوه طوور
فوووق العوواده طووی مراحوول

یي تېرېږي لدې حکم څخه مستثني دي.
( )۳حکومت مکل دی ددې مادې په
( ) ۲فقره کې درج شووې وروسوت

می گردد از این حکم مستثنی است.
( ) 3حکومت مکل است ،طرح نهایی
مندرج فقرۀ ( ) 2این ماده را در مدت

طرحه د یوې میاشتې په موده کې تر هر
اړخیز غور او ارزونې الندې ونیسوي،
تأیید ،تصویب یا رد کړي.
( ) ۴د چارو اداره مکلفه ده د تقنینوي

یک ماه مورد غور و ارزیابی همه جانبه
وا رد
وویب یو
ود ،تصو
قورار داده تأییو
نماید.
( ) 4ادارۀ امور مکل است ،طورح

سند هغه وروست طرحه چې د حکومت
له خوا تأیید ،تصوویب یوا ردېوږي،
د راتلونکو پړاوونو د تېرولو په غرچ

نهایی سند تقنینوی را کوه از طورف
وا رد
وویب یو
ود ،تصو
وت تأییو
حکومو
می گردد ،غرچ طی مراحل بعدی بوه

عدلیې وزارت ته ولېږي.
( )۵انستیتوت مکل دی ،تقنیني سند
د حکومت له تأیید وروسته د ترالسوه

وزارت عدلیه ارسال نماید.
( ) 5انسووتیتوت مکلوو اسووت،
سووند تقنینووی را بعوود از تأییوود
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کولو له نېټې څخه د پنځلسو ورځو په
موده کوې وروسوتی او د راتلونکوو
پړاوونو د تېرولوو په غرچ یې وړاندې

وول
واریخ وصوو
وت از توو
حکوموو
در موودت پووانزده روز نهووایی و
غرچ طوی مراحول بعودی ارائوه

کړي.

نماید.

ملي شوري ته د قانون د طرحې او
تقنیني فرمان لېږل
شپږڅلوېښتمه ماده:

ارسال طرح قانون و فرمان تقنینی
به شورای ملی
مادۀ چهل و ششم:

( )۱د عدلیې وزارت مکلو دی ،د
قانون طرحه او د قانوون تعدیل ،ایزاد،
حذف ،الغواء ،تعلیوق او ضومیمه د
حکومت له تأیید وروسوته او تقنینوي

( ) 1وزارت عدلیه مکل است ،طرح
قانون و تعدیل ،ایزاد ،حذف ،الغواء،
تعلیق و ضمیمۀ قانون را بعد از تأییود
حکومت و فرمان تقنینی را به زبان های

فرمان په پښتو او دري ژبوو د ملوي
شوري د تصویب په غرچ په پارلماني
چاروکوې د دولت د وزیور د دفتر له

پشتو و دری غرچ تصویب شوورای
ملی از طریق دفتر وزیر دولت در امور
پارلمانی به ولسوی جرگوه ارسوال

الرې ولسي جرګې ته ولېږي.
( )۲د عدلیې وزارت مکل دی ،تقنیني
فرمان د جمهور رئویس لوه توشوېح
وروسته په پارلماني چاروکې د دولت

نماید.
( ) 2وزارت عدلیه مکل است ،فرمان
تقنینی را بعد از توشیح رئیس جمهور از
طریووق دفتوور وزیوور دولووت

د وزیر د دفتر له الرې د ملي شووري
د لومړن غونډې د جوړېدو له نېټوې
څخه د دېرشو ورځو مودې په ترڅ کې

در امووور پارلمووانی در خوووالل
سوووی روز از تووواریخ انعقووواد
نخستین جلسۀ شورای ملوی بوه آن

هغې شوري ته ولېږي.

شوری ارسال نماید.
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توشیح
مادۀ چهل و هفتم:

د قانون طرحه او د قانون تعدیل ،ایزاد،

طوورح قووانون و تعوودیل ،ایووزاد،

حذف ،الغاء  ،تعلیق او ضمیمه د ملوي
شوري له تصویب وروسته او د تقنیني
فرمان طرحه د حکومت لوه تصوویب
وروسته د جمهور رئیس له لوري توشېح

ومیمۀ
وق و ضو
واء ،تعلیو
وذف ،الغو
حو
قانون بعد از تصویب شورای ملوی و
طرح فرمان تقنینی بعود از تصوویب
حکومت از طرف رئیس جمهور توشیح

کېږي.

میگردد.

اووم فصل
د تقنیني سند خپرول او انفاذ

فصل هفتم
نشر و انفاذ سند تقنینی

د خپرولو په منظور د تقنیني سوند
لېږل
اته څلوېښتمه ماده:

ارسال سووند تقنینوی غورچ
نشر
مادۀ چهل و هشتم:

کې په رسمي جریده کې د خپرېدو په
غرچ عدلیې وزارت ته لېږي.
( ) ۲د عدلیې وزارت مکل دی ،ددې
مادې په ( )۱فقره کې درج شوی تقنیني

جریدۀ رسمی به وزارت عدلیه ارسال
مینماید.
( ) 2وزارت عدلیوه مکلو اسوت،
سند تقنینی منودرج فقورۀ ( )1ایون

سند د ترالسه کولو له نېټوې څخوه د

ماده را در مدت حداقل سوی روز از

( ) 1ادارۀ امور ،سند تقنینی را بعد از
توشیح یا منظوری رئیس جمهوور در
مدت پنم روز کاری غرچ نشور در

وند د
وي سو
( )۱د چوارو اداره ،تقنینو
جمهور رئیس له توشېح یوا منظوورۍ
وروسته د پنځو کاري ورځو په مووده
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لږترلږه دېرشو ورځو په موده کې پوه
رسمي جریده کې خپورکړي.

تاریخ وصول در جریدۀ رسمی نشور
نماید.

په سایټ کې د تقنیني سند خپرول
نهه څلوېښتمه ماده:

نشر سند تقنینی در سایت
مادۀ چهل و نهم:

د عدلیې وزارت مکل دی ،تقنینوي
سند په رسمي جریده کې د هغوه لوه
خپرولو سره په یووخت کې په اړونود

وزارت عدلیه مکل اسوت ،سوند
تقنینی را همزموان بوا نشور آن در
جریدۀ رسمی در سایت مربوط نشور

سایټ کې خپور کړي.

نماید.

د تقنیني سند د نافذېدو نېټه
پنځوسمه ماده:

تاریخ انفاذ سند تقنینی
مادۀ پنجاهم:

( )۱تقنیني سند په رسمي جریده کې د

( )1سند تقنینی از تاریخ نشر در جریدۀ

خپرېدو له نېټې څخه نافذېږي ،خوو دا
چې په تقنیني سندکې بل ډول تصریح
شوي وي.
( ) ۲د افغانستان د بهرن سوداګرۍ په

رسمی نافذ میگردد ،مگراینکه در سند
تقنینی طور دیگوری تصوریح شوده
باشد.
( )2سووند تقنینی مربووط به عرصۀ

برخې پورې اړوند تقنیني سند ،په رسمي
جریده کې له خپرېدو څخوه دېور
ورځې وروسته نافذېږي ،خو دا چې په

تجارت خارجی افغانستان سی روز بعد
وذ
ومی نافو
ودۀ رسو
ور در جریو
از نشو
موویگووردد ،مگوور اینکووه در

تقنیني سند کې بل ډول تصریح شوي
وي.
( ) ۳د هغو بین المللي معاهداتو ،موافقه
لیکونووو ،میثوواقونو او د اړونوودو

سند تقنینی طور دیگر تصوریح شوده
باشد.
( ) 3انفاذ معاهدات ،موافقتناموه هوا،
میثاق های بین المللی و پروتوکول های
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پروتوکولونو انفاذ چې افغانستان له هغو
سره الحاق کړی ،د ځانګړي قانون د
حکمونو تابع دی.

مربوط کووه افغانستان به آنها الحاق
نموده ،تابع احکوام قوانون خواص
میباشد.

اتم فصل
رسمي جریده

فصل هشتم
جریدۀ رسمی
نشر جریدۀ رسمی
مادۀ پنجاه و یکم:

د رسمي جریدې خپرول
یوپنځوسمه ماده:

رسمي جریده په عادي ډول پوه هوره

جریدۀ رسمی طور عادی در هر مواه

میاشت کې یوځل او د اړتیا په صورت
کې په فوق العاده ډول خپرېږي.

یک بار و درصورت ضرورت طور فوق
العاده ،نشر میگردد.

په رسمي جریده کې د خپرېدو وړ
سندونه
دوه پنځوسمه ماده:

اسناد قابوول نشوور در جریدۀ
رسمی
مادۀ پنجاه و دوم:

 -۲تقنیني فرمان.
 -۳د جمهور رئیس فرمان د هغوه د
الرښوونې پربنسټ.
 -۴مقرره.

 -2فرمان تقنینی.
 -3فرمان رئیس جمهور بوه اسوا
هدایت وی.
 -4مقرره.

 -۵اساسنامه.

 -5اساسنامه.

اسناد ذیل در جریودۀ رسومی نشور
میگردد:
 -1قانون.

الندې سندونه په رسمي جریده کوې
خپرېږي:
 -۱قانون.
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 -۶بین المللي معاهدې ،موافقه لیکونه،
میثاقونه او اړونود پروتوکولونوه او د
بین الملل د حقوقو هغه نور سندونه چې

 -6معاهدات ،موافقتنامه ها ،میثاق های
بین المللی و پروتوکولهای مربووط و
سایر اسناد حقوق بوین الملول کوه

افغانستان ور سره الحاق کړی دی.
 -۷سوداګريز خصوصیتونه او عالیم.
 -۸هغه نور سندونه چوې د خاصوو

افغانستان به آن الحاق نموده است.
 -7خصوصیات و عالیم تجارتی.
 -8سایر اسنادی که به موجب قوانین

قوانینو په موجب د خپرېدو غوښوتنه
وکړي.

خووواص ایجوووا ،نشووور را
نماید.

په رسمي جریده کې د سوندونو د
خپرولو ترتیب
دري پنځوسمه ماده:

ترتیب نشور اسوناد در جریودۀ
رسمی
مادۀ پنجاه و سوم:

( ) ۱سندونه په الندې ترتیب سره پوه
رسمي جریده کې خپرېږي:
 -۱قانون د جمهور رئیس د توشېح له

( )1ا سناد به ترتیب ذیل در جریودۀ
رسمی نشر میگردد:
 -1قووانون توووأم بووا فرمووان

فرمان یا له لیکلې الرښوونې او د ملي
شوري د مجلسینو له مصووبو سوره
یوځای.
 -۲د توشې ح له فرمان او د حکومت له

توشوویح یووا هوودایت کتبووی
رئیس جمهور و مصوبات مجلسوین
شورای ملی.
 -2فرمان تقنینی توأم با فرمان توشیح

مصوبې سره یوځای تقنیني فرمان.
 -۳د جمهور رئیس د توشېح له فرمان
یا له لیکلې الرښوونې او د ملي شوري

و مصوبۀ حکومت.
 -۳تعدیل ،ایزاد ،حوذف ،الغواء،
تعلیووق و ضوومیمۀ مووواد قووانون

د مجلسینو یا د حکومت له مصووبې

یا فرمان تقنینی توأم با فرمان توشیح یا
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سره یوځای د قانون یا د تقنیني فرمان د
مادو تعدیل ،ایزاد ،حذف ،الغاء ،تعلیق
او ضمیمه.

هدایت کتبی رئیس جمهور و مصوبات
مجلسین شورای ملوی یوا مصووبۀ
حکومت.

 -۴د جمهور رئیس لوه حکوم او د
حکومت له مصوبې سره یوځای مقرره.
 -۵د جمهور رئیس لوه حکوم او د

 -۴مقرره توأم با حکم رئیس جمهور
و مصوبۀ حکومت.
 -۵اساسوونامه توووأم بووا حکووم

حکومت له مصووبې سوره یوځوای
اساسنامه.
 -۶د جمهور رئیس لوه حکوم او د
حکومت له مصوبې سوره یوځوای د

رئووویس جمهوووور و مصووووبۀ
حکومت.
 -۶تعدیل ،ایزاد ،حذف ،الغاء ،تعلیق
و ضمیمۀ مواد مقرره یا اساسنامه توأم

مقررې یا اساسنامې د موادو تعودیل،
ایزاد ،حذف ،الغاء ،تعلیق او ضمیمه.
 -۷بین المللي معاهدې ،موافقه لیکونه،

با حکم رئویس جمهوور و مصووبۀ
حکومت.
 -۷معاهدات ،موافقتنامه ها ،میثاق های

میثاقونه او اړونود پروتوکولونوه او د
بین ا لملل د حقوقو هغه نور سندونه چې
د ملي شوري له لوري تصدیق شوي د
جمهور رئیس د توشېح له فرموان او د

بووین المللووی و پروتوکووولهووای
مربوووط و سووایر اسووناد حقوووق
بین الملل کووه از جانب شورای ملی
تصدیق توأ م با فرمان توشویح رئویس

ملي شوري د مجلسینو له مصوبو سره
یوځای.
 -۸د خاصو قوانینو په موجوب نوور

جمهور و مصوبات مجلسین شوورای
ملی.
 -۸سایر اسناد به موجوب قووانین

سندونه.
( )۲قانون او د قانون د مادو تعودیل،
ایزاد ،حذف ،الغاء ،تعلیق او ضومیمه

خاص.
( ) 2قووانون و تعوودیل ،ایووزاد،
حذف ،الغاء ،تعلیق و ضمیمۀ موواد
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چې د افغانستان د اساسوي قوانون د
څلور نوي یمې مادې له حکم سره سم،
د پنځلسو ورځو موودې په تېرېدو سره

وادۀ
وم مو
وابق حکو
وه مطو
وانون کو
قو
نود و چهارم قانون اساسی افغانسوتان
وانزده
ودت پو
ودن مو
وپری شو
وا سو
بو

د جمهور رئیس له خوا توشېح نشي یا
ولسي جرګه هغه د لولو غړو پوه دوو
ثلثو رأیو سره بیا تصوویب کوړي ،د

روز از جانب رئیس جمهووور توشیح
نگردد یا ولسی جرگه آن را مجدداً با
دو ثلث آرای کل اعضواء تصوویب

جمهور رئیس له لیکلوې الرښووونې
وروسته په رسمي جریده کې خپرېږي.

نماید ،بعد از هدایتکتبی رئیس جمهور
درجریدۀ رسمی به نشر می رسد.

د خپرېدو ژبه
څلورپنځوسمه ماده:

زبان نشر
مادۀ پنجاه و چهارم:

( )۱ددې قانون په دوه پنځوسمه ماده

( )1اسناد مندرج مادۀ پنجاه و دوم این

کې درج شوي سندونه په پښتو او دري
ژبو په رسمي جریده کې خپرېږي.
( )۲د رسمي جریدې هره پاڼه په دوو

قانون به زبان های پشوتو و دری در
جریدۀ رسمی نشر میگردد.
( )2هر صفحوۀ جریدۀ رسمی در دو

ستونونوکې تظیمېږي ،د ښوې لووري
ستون په پښتو ژبوې او د کیڼ لووري
ستون درې ژبې ته اختصاص لري.

ستون تنظیم میگردد .ستون سومت
راست به زبان پشتو و سووتون سمت
چپ به زبان دری اختصاص دارد.

د رسنیو او ادارو پوه واسوطه د

نشر سند تقنینی توسط رسانه ها و

تقنیني سند خپرول
پنځه پنځوسمه ماده:

ادارات
مادۀ پنجاه و پنجم:

( ) 1هرگاه نشر سند تقنینی ایجوا،
استعجالیت را نماید ،قبل از نشور در

( ) ۱که چېرې د تقنیني سند خپرېدل د
استعجالیت غوښتنه وکړي ،په رسمي-
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جریده کې له خپرېدو مخکې په لولیزو
رسنیوکې خپرېدای او نشرېدای شي.
( )۲ادارې کولی شووي ،اړوند تقنیني

جریدۀ رسمی در رسانه های همگوانی
پخ و نشر شده میتواند.
( )2ادارات موویتواننوود ،سووند

سند د خپلو کارکوونکو د خبرتیا لپاره،
د عدلیې وزارت د موافقې له تر السوه
کولو وروسته په اړوندو خپرونو کوې

واهی
وت آگو
ووط را جهو
وی مربو
تقنینو
کارکنان خووی  ،بعود از کسوب
موافقۀ وزارت عدلیه در نشریه هوای

خپورکړي ،د موافقې په صورت کوې
د عدلیې وزارت د تقنیني سند سافت د
رسمي جریدې لوه کلیشوې پرتوه د
غوښتونکې ادارې په السرسوي کوې

مربوط نشر نمایند در صورت موافقه،
وند
وافت سوو
وه سوو
وزارت عدلیوو
تقنینی را بدون کلیشۀ جریدۀ رسومی
بدسووتر ادارۀ متقاضووی قوورار

ورکوي.
( ) ۳تقنیني سند په رسمي جریده کې له
خپرېدو او د عدلیې وزارت د لیکلوې

میدهد.
( ) 3سند تقنینی بعد از نشر در جریدۀ
رسمی و کسب موافقۀ کتبوی وزارت

موافق ې له ترالسه کولو وروسته په چاپي
رسنیوکې خپرېدای شي.
( ) ۴ادارې او رسن مکلفې دي د دې
مادې په ( ۲او  )۳فقرو کې پوه درج

عدلیه در رسانه های چاپی نشر شوده
میتواند.
وا مکلوو
وانه هو
( ) 4ادارات و رسو
اند در حاالت منودرج فقوره هوای

شوو حاالتوکې ،د رسومي جریودې
پرلپسې ګڼه او د هغې د خپرېدو نېټه د
اړوندې خپرونې په لومړۍ پاڼه کې درج

( 2و )3این ماده ،شومارۀ مسلسول
جریدۀ رسمی و تاریخ نشور آن را در
صووفحۀ اول نشووریۀ مربوووط درج

کړي.

نمایند.
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تیراژ نشر
مادۀ پنجاه و ششم:

( ) ۱د عدلیې وزارت د رسمي جریدې

( ) 1وزارت عدلیه تیراژ نشر جریودۀ

د خپرېدو تيراژ د هغې د اهمیت او اړتیا
په پام کې نیولو سره لاکي.
( )۲تقنیني سند ،لوه هغوې سوهمیې
سره سم چې د عدلیې وزارت له خووا

رسمی را بوا نظرداشوت اهمیوت و
ضرورت آن ،تعیین مینماید.
( ) 2سند تقنینی ،مطابق سهمیه ایکه از
طرف وزارت عدلیه تعیین میگردد به

لاکل کېږي ،په مرکز او والیتونو کې په
دولتي ادارو په وړیا ډول وېشل کېږي.
( )۳هغه ادارې چې د رسمي جریودې
زیات شمېر ته اړتیا ولري ،کولی شوي

ادارات دولتی در مرکز و والیات ،طور
رایگان توزیع میشود.
( ) 3اداراتی که به تعداد بیشتر جریدۀ
رسمی ضرورت داشته باشند ،میتوانند

هغه د لاکلې بیې په بدل کې له عدلیې
وزارت څخه تر السه کړي.
( ) ۴غیر دولتي ادارې او د هېواد اتباع

آن را در برابور قیمت معینه از وزارت
عدلیه بدست آورند.
( ) 4ادارات غیردولتی و اتباع کشور

کولی شي ،رسمي جریده د لاکلې بیې
په وړاندې له عدلیې وزارت څخه تور
السه کړي.
( ) ۵د عدلیې وزارت کولی شي ،د اړتیا

می توانند ،جریدۀ رسمی را در برابور
قیمت معینه از وزارت عدلیه بدسوت
آورند.
( )5وزارت عدلیووه موویتوانوود

په وخت کوې د رسمي جریدې په بیا
چاپولو ،ال پورې کړي.

عندالضرورت به چاپ مجدد جریودۀ
رسمی ،اقدام نماید.
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ویتونو او
ووداګریزو خصوصو
د سو
عالمې خپرول
اووه پنځوسمه ماده:

نشور خصوصویات و عوالمت
تجارتی
مادۀ پنجاه و هفتم:

عالمه چې له اړوندو تقنیني سوندونو
سره سم  ،ثبت شوي وي پوه رسومي
جریده کې خپروي.

که مطابق اسناد تقنینی مربوط ،ثبوت
شده باشد در جریودۀ رسومی نشور
مینماید.

( )۲د صنعت او سووداګرۍ وزارت
مکل دی ،ددې مادې په ( )۱فقره کې
درج شوي سوداګریزه عالمه په رسمي
جریده کې د خپرېدو په غرچ د عدلیې

وارت
ونعت و تجوو
( ) 2وزارت صوو
مکل است ،عالمت تجارتی منودرج
فقرۀ ( ) 1این ماده را غرچ نشور در
جریدۀ رسمی به وزارت عدلیه ارسال

وزارت ته ولېږي.
( )۳د سوداګریزې عالمې مالک مکل
دی ،د هرې سووداګریزې عالموې د

نماید.
( ) 3مالک عالمت تجوارتی مکلو
است ،جهت نشر هر عالمت تجارتی،

خپرولو لپواره ،زر ( )۱۰۰۰افغوان
ورکړي.
( ) ۴د سوداګریزو خصوصیتونو مالک
مکلوو دی ،د اړونوود سوووداګریز

مبلغ یک هوزار ( )1000افغوانی را
تأدیه نماید.
( ) 4مالک خصوصیات تجارتی مکل
است ،جهت نشر خصوصیت تجارتی

خصوصیت د خپرولو لپواره دوه زره
( )۲۰۰۰افغان ورکړي.
( )۵ددې مادې په ( ۳او  )۴فقرو کې

مربوط ،مبلغ دوهزار ( )2000افغانی
را تأدیه نماید.
( ) 5مبالغ مندرج فقره هوای ( 3و)4

درج شوې پیسوې د عودلیې وزارت

این ماده به عنوان عواید وزارت عدلیه

( ) 1وزارت عدلیه ،عالمت تجارتی را

( ) ۱د عدلیې وزارت ،هغه سوداګریزه
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د عوایدو په توګه دولتي واحد حسا،
ته تحویلېږي.
( )۶د دې مادې په ( ۳او  )۴فقرو کې

به حسوا ،واحود دولتوی تحویول
میگردد.
( ) 6مبالغ مندرج فقره هوای ( 3و)4

درج شوې پیسې د پیسو نوساناتو په پام
کې نیولو سره د عودلیې وزارت پوه
وړاندی ز او د حکومت په تصویب تعدیل

این ماده بوا نظرداشوت نوسوانات
پولی به پیشونهاد وزارت عدلیوه و
تصووویب حکومووت تعوودیل و

او په رسمي جریده کې لوه خپرېودو
وروسته تطبیقېږي.

بعد از نشر در جریدۀ رسمی تطبیوق
میگردد.

د رسمي جریدې بیه
اته پنځوسمه ماده:

قیمت جریدۀ رسمی
مادۀ پنجاه و هشتم:

د عدلیې وزارت د رسمي جریدې بیه د

وزارت عدلیه قیمت جریدۀ رسومی را

هغې د پاڼو د شمېر او لګښتونو پوه پام
کې نیولو سره ،لاکي.

با نظرداشت تعداد صفحات و مصارف
آن ،تعیین مینماید.

د دې قانون د حکمونو مغایر تقنیني
سند
نهه پنځوسمه ماده:

سند تقنینی مغوایر احکوام ایون
قانون
مادۀ پنجاه و نهم:

تسوید شوې وي د عدلیې وزارت لوه

شده باشد از طرف وزارت عدلیه بوه

فصل نهم
احکام نهایی

نهم فصل
وروستي حکمونه

مسودۀ طرح ابتدایی سند تقنینویکوه
مغایر احکوام ایون قوانون تسووید

د ت قنیني سند د لومړن طرحوې هغوه
مسوده چې ددې قانون د حکمونو مغایر
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لوري وړاندیز کوووونکې ادارې توه
مستردېږي.

وده
ونهاد کننوووو
ادارۀ پیشوووو
مسترد میگردد.

د مقررې وړاندیز او د الیحوو او
کړنالرو وضع
شپېتمه ماده:

پیشنهاد مقرره و وضوع لووایح و
طرزالعمل ها
مادۀ شصتم:

د عدلیې وزارت کولی شي د دې قانون
د حکمونو د الښه تطبیق پوه منظوور

وزارت عدلیه می تواند به منظور تطبیق
بهتر احکام این قانون ،مقرره را پیشنهاد

مقرره وړاندیز او الیحې او کوړنالرې
وضع کړي.

و لوایح و طرزالعمول هوا را وضوع
نماید.

انفاذ او الغاء
یوشپېتمه ماده:

انفاذ و الغاء
مادۀ شصت و یکم:

دغه قانون په رسمي جریوده کوې د
خپرېدو له نېټې څخوه نافوذېږي او د
 ۱۳۹۵/۱۲/۱۰نېټې په ( )۱۲۴۶ګڼه
رسمي جریده کې خپور شوی د تقنیني

این قانون از تاریخ توشیح نافذ میگردد
و قانون طرز طی مراحل نشر و انفواذ
اسناد تقنینی منتشرۀ جریودۀ رسومی
شووووماره ( )1246مووووؤرخ

سندونو د پړاوونو د تېرولو خپرولو او
انفاذ د ډول قانون او د ۱۳۹۶/۷/۲۵
نېټې په ( )۱۲۶۹ګڼه رسمي جریده کې
خپور شوی د یاد قانون د اته څلوېښتمې

 1395/12/10و تعوووووودیل
مادۀ چهل و هشتم قانوووون مذکور
منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )1269
موووووووؤرخ 1396/7 /25

مادې تعدیل لغوکېږي.

لغو میگردد.
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فرمان
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح قانون تربیت بدنی
و ورزش

شماره)318( :
تاریخ1397/6/14 :

ګڼه)318( :
نېټه۱۳۹۷ /۶/۱۴ :

مادۀ اول:

لومړۍ ماده:

د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د
څلورشپېتمې مادې د  ۱۶جزء د حکم

به تأسی از حکتم جتزء  16متادۀ
شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد

له مخې او د نهه اویایمې متادې پته
رعایتولو سره ،د بدني روزنې او ورزش
تالمي
تتان است
تې د افغانست
تانون چت
قت

و نهم قانون اساسی افغانستان ،قانون
تربیت بدنی و ورزش را که به استا
تؤر
تماره ( )8متت
توبم شتت
مصتت

جمهوریت د کابینتې د 1397/6/7
نېټې د ( )۸ګڼه مصوبې پربنسټ د ()6
فصلونو او ( )33مادو په دننته کتې
تصویب شوی دی ،توشېح کوم.

 1397/6/7کابینم جمهوری اسالمی
افغانستان به داخل ( )6فصل و ()33
ماده تصویب گردیده است ،توشتیح
میدارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د عدلیې وزیر او په پارلماني چاروکې
د دولت وزیر مؤظف دي ،دغه فرمان
او د بدني روزنې او ورزش قانون د ملي

وزیر عتت دلیه و وزیر دولت در امور
پارلمانی مؤظف اند ،این فرمان و قانون
تربیت بدنی و ورزش را در خالل مدت

شوري د لومړنۍ غونډې له جوړېتدو
څخه د ( )۳۰ورځو په ترڅ کې هغتې

( ) 30روز از تاریخ انعقاد نخستتین
جلسم شورای ملتی به آن شتتوری
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شوري ته وړاندې کړي.

تقدیم نمایند.

درېیمه ماده:

مادۀ سوم:
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دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ

ایتتن فرمتتان از تتتاریخ توشتتیح

او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د
کابینې له مصوبې او نوموړي قانون له
متن سره یوځای دې ،په رسمي جریده
کې خپور شي.

نافذ و همراه با مصوبم کابینم جمهوری
تتن
تتان و متت
تالمی افغانستت
استت
قانون مذکور در جریدۀ رسمی نشتر
گردد.

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

55

۱۳۹۷/۷/۱۶

رسمي جريده

د بدني روزنې او ورزش قانون
د طرحې په هکله د افغانستان
اسالمي جمهوریت د کابینې
مصوبه
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مصوبم
کابینم جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح قانون تربیت بدنی و
ورزش

ګڼه)۸( :
نېټه۱۳۹۷ /۶ /۷ :

شماره )8(:
تاریخ 1397/6/7 :

د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې
د اساسي قانون د نهه اویایمې مادې د

کابینم جمهوری استالمی افغانستتان
به تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون

حکم له مخې د بدني روزنې او ورزش
د قانون طرحه د  1397 /6 /7نېټتې
خپله غونډه کتې د ( )6فصتلونو او

اساستی افغانستان ،در جلسم متؤر
 1397/6/7ختتویش طرح قانتون
تربیت بدنی و ورزش را به داخل ()6

( ) 33مادو په دننه کې د تقنیني فرمان
په توګه تصویب کړ.

فرمتان

فصل و ( )33ماده به حیت
تقنینی تصویب نمود.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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قانون تربیت بدنی و ورزش
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:

مبني
لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون

این قانوووون در روشنی حکم فقرۀ

د دوه پنځوسمې مادې د ( )۳فقرې د
حکم په رڼاکې وضع شوی دی.

( )3مادۀ پنجاه و دوم قانون اساسوی
افغانستان ،وضع گردیده است.

موخې
دوه یمه ماده:

اهداف
مادۀ دوم:

دد ې قانون موخې عبارت دي له:
 -۱ورزش ته د ټولنې د افرادو هڅول
او مالتړ او هغوی ته د غووره زمینوو
رامنځته کول.

اهداف این قانون عبارت اند از:
 -1حمایت و تشویق افراد جامعه بوه
ورزش و ایجاد زمینه های بهتر بورای
آنها.

 -۲په افغانستان کې د ملي او سویمه
ایزو ورزشونو پراختیا او پرمختیا.
 -۳د المپیکي او غیرالمپیکي ورزشونو

 -2توسعه و انکشاف ورزشهای ملی
و محلی در افغانستان.
 -3فراهم نمودن زمینۀ رشد وگسترش

د ودې او پراختیا د زمینې برابرول.
 -۴د لوبغاړو ،اتالنوو ،روزونکوو،
لوبڅارو ،مخکښانو او د ورزش د نورو
کادرونو له مادي او معنووي حقوقوو

ورزشهای المپیکی و غیر المپیکی.
 -4حمایت از حقوق مادی و معنوی
وان،
وان ،مربیو
وکاران ،قهرمانو
ورزشو
داوران ،پیشکسوووتان و سوووایر
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څخه مالتړ.
 -۵د ټووولنې د افوورادو د سووالمو
استعدادونو پیاوړي کول او د هېوواد

کادرهای ورزشی.
 -5تقویت سالم استعداد های افوراد
جامعه و کسب افتخارات ورزشی برای

لپاره د ورزشي ویاړونو ترالسه کول.

کشور.

اصطالحګانې
درېیمه ماده:

اصطالحات
مادۀ سوم:

پووه دې قووانون کووې راتلووونکې

اصطالحات آتی در این قانون مفواهیم

اصطالحګانې الندې مفاهیم افاده کوي:
 -۱ورزش:د هغو منظمو او سوازمان
شوو فعوالیتونو مجموعوه ده وې د
اړ وندې رشتې له معیارونو سره سوم د

ذیل را افاده مینماید:
 -۱ورزش :مجموعۀ از فعالیت هوای
منظم و سازمان یافتۀ است کوه بوه
منظووور کسب مهارت ها ،افوزایش

مهارتونو د السته راوړلو ،بدني وړتیاوو
د زیاتولو او د سیالۍ د رامنځته کولوو
په منظور ترسره کېږي.

قابل یت های بدنی و ایجاد رقابت مطابق
وام
ووم انجو
وتۀ مربو
وای رشو
معیارهو
میگردد.

 -۲لوبغالۍ :هغه ځوای دی ،وې د
ورزشي فعالیتونو د ترسره کولوو پوه
منظور ځانګړی شوی وي.
 -۳بدن ي روزنه :هغه ښوونه او روزنه

 -2ورزشگاه :محلی است کوه بوه
منظور اجرای فعالیت هوای ورزشوی
اختصاص یافته باشد.
 -3تربیت بدنی :تعلیم و تربیتی است

ده ،ې پر علموي اصوولو د والړو
حرکتونو له الرې د انسان د وجود په
ټولو ابعادو(جسماني ،رواني او اخالقي)

که از طریق حرکات مبتنی بر اصوول
علمی جریان رشد و تکامل را در همه
ابعاد وجود انسان (جسمانی ،روانی و

کې دودې او تکامل جریان آسوانه او

اخالقی) تسهیل و هماهنگ نموده و به
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همغږي کوي او د فرد د استعدادونو له
ودې او غوړېدو سره مرسته کوي.
 -۴ورزشي ټولنه :هغه غیر دولتي ،غیر

رشد و شگوفایی استعداد هوای فورد
کمک میکند.
 -4جمعیت ورزشی :انجمن  ،مجتمع ،

انتفاعي ورزشي انجمن ،ټولنه ،اتحادیه،
ک لپ او فدراسویون دی ،وې ددې
قانون ،اړوندې اساسنامې او نورو تقنیني

اتحادیه،کلپ و فدراسویون ورزشوی
غیردولتی ،غیرانتفاعی است که مطابق
احکام این قانون ،اساسنامۀ مربووم و

سندونو له حکمونو سره سم رامنځتوه
شوي وي.
 -۵بهرنی ورزشوي بنسو  :هغوه
بین المللي او د نورو هېوادونو ورزشي

سایر اسناد تقنینوی ایجواد گردیوده
باشد.
 -5نهاد ورزشی خارجی :فدراسیون ،
اتحادیه و مجتمع ورزشی بین المللی و

فدراسیون ،اتحادیه او ټولنه ده ې په
اړونده اداره کې ثبت شوي وي.
 -۶ملي ورزشي فدراسیون :هغه غیور

سایرکشورها است کوه ثبوت ادارۀ
مربوم گردیده باشد.
 -6فدراسیون ورزشی ملی :سازمان یا

دولتي ،غیر انتفاعي او غیرسیاسي او د
خپلواک حقوقي شخصویت لرونکوی
ټولنیز ورزشي سازمان یا بنسو دی،
ې د بېالبېلو ورزشوي وړو رشوتو د

نهاد ورزشی اجتمواعی غیردولتوی،
غیرانتفوواعی ،غیرسیاسووی و دارای
شخصیت حقوقی مستقل است کوه از
تجمع داوطلبانۀ واحدهای کوو کتر

واحدونو له داوطلبانه تجموع څخوه
تشکیل او ددې قوانون او اړونودې
اساسنامې له حکمونو سره سم ورزشي

رشته های مختلف ورزشی تشوکیل و
فعالیت های ورزشی را مطابق احکوام
این قانون و اساسنامۀ مربووم انجوام

فعالیتونه ترسره کوي.
 -۷بین المللي ورزشي فدراسیون :هغه
غیر دولتي او غیر انتفواعي خپلوواک

میدهد.
 -7فدراسیون ورزشی بین المللوی:
سازمان مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی
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سازمان دی ې په نړۍ کې د یوې یا
څو ورزشي رشتو مسو ول دی او د
هېوادونو ملي فدراسیونونه په اړونوده

است که مسو ول یوک یوا نود
رشتۀ ورزشوی در جهوان بووده و
فدراسیون های ملی کشورها در رشتۀ

رشته کې د هغه غړیتوب لري او فعالیت
کوي.
 -۸مخکښ :هغه شخص دی ،ې د

مربوم عضویت آنرا داشته و فعالیوت
مینماید.
 -8پیشکسوت :شخصی است کوه

ښه ورزشي مخینې لرونکوی دی او د
ورزش په برخه کې ویاړ راوړونکوی،
کاري تجربه  ،مودیریت او تللیفوات
ولري.

دارای پیشینۀ خوب ورزشی بووده و
افتخار آفرینی ،تجربۀ کاری ،مدیریت و
وته
وۀ ورزش داشو
وات در عرصو
تللیفو
باشد.

 -۹ملي کمېټې :جسومي معلولینوو
( ، )Paralympicکڼو ()Deaflympic
او ذهني معلولینو )(Special Olympic

 -9کمیتۀ های ملی :سوازمان هوای
غیردولتی و غیرانتفاعی مشمول معلولین
جسمی) ،(Paralympicناشوونوایان

په شمول غیر دولتي او غیر انتفواعي
سازمانونه دي ،ې له اړوندې اساسنامې
سره سم فعالیت کوي.
 -۱۰ورزشي روزونکی :هغه شوخص

) (Deaflympicو معلوووولین ذهنی
) (Special Olympicانود که مطابق
اساسنامۀ مربوم فعالیت مینمایند.
 -10مربی ورزشی :شخصی است که

دی ،ې د ورزش په رشته کې يې الزم
تعلیمات او زدهکړې کوړي وي او د
اړوندې رشتې له ملي یا بوین المللوي

تعلیمات و آمووزش هوای الزم را در
رشتۀ ورزشی فراگرفته و تصدیق ناموۀ
مربیگری را از فدراسیون ملوی یوا

فدراسیون څخه یې د روزونکي تصدیق
لیک ترالسه کړی وي.
 -۱۱لوبڅاری :هغه شخص دی ې د

بین المللی رشتۀ مربوم کسب نموده
باشد.
 -11داور :شخصی است کوه بوه
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یوې ورزشي رشتې لوه معیوارونو او
مقرراتو سره سم د عادالنوه او غیور
جانبدارانه قضاوت په ترسره کولو سره

انجام قضاوت عادالنه و غیرجانبدارانه
وک
وررات یو
وا و مقو
وابق معیارهو
مطو
رشتۀ ورزشوی میوان دو ورزشوکار

د دوو لوبغاړو یا دوو ټیمونو تورمن
حکمیت وکړي او د لوبڅارۍ د فعالیت
جواز یې له اړوند ملي یوابین المللوي

یا دو تیم ،داوری نماید و جواز فعالیت
داوری را از فدراسوویون ورزشووی
ملووی یووا بووین المللووی مربوووم

فدراسیون څخه السته راوړی وي.
 -۱۲لوبغاړی :هغه شخص دی ،ې د
مهارت ،روغتیا او په سیالیو کې د بریا
د ترالسه کولو په منظور منظم فزیکي او

اخی نموده باشد.
 -12ورزشکار :شخصی است کوه
حرکات منظم فزیکی و فکری را بوه
منظور کسوب مهوارت ،صوحت و

فکري حرکتونه ترسره کوي.
 -۱۳د ورزشي فعالیت جواز :هغوه
وې د
وند دی ،و
ومي سو
وی رسو
لیکلو

پیروزی در رقابت ها انجام میدهد.
 -13جواز فعالیت ورزشوی :سوند
رسمی کتبی است که به منظور فعالیت

ویونونو،
والو ،فدراسو
وو ،لوبغو
روزونکو
کلپونو ،اتحادیو ،ټولنوو او ورزشوي
انجمنونو د فعالیت په منظور ددې قانون
له حکمونو سره سم صادرېږي.

مربیان  ،ورزشگاه ها ،فدراسیون هوا،
کلپ ها ،اتحادیه ها ،مجتموع هوا و
انجمن های ورزشی ،مطابق احکام این
قانون صادر میگردد.

 -۱۴د عصریې پیسې :هغه مبلغ یوا
وجوه دي ،ې د ملي ټیم د تمریناتو د
بهیر د له السه تللي انرژۍ د جبران او

 -14پول عصریه :مبلغ یا وجووهی
است که برای ورزشکاران و مربیوان
تیم های ملی به منظور تغییۀ مناسوب

د غوره تیاري لپاره د مناسبې تغوییې
په منظور د ادارې له لووري د ملوي
وه
وو تو
واړو او روزونکو
وولو لوبغو
لوبو

جهت جبران انرژی از دسوت رفتوۀ
جریان تمرینات تیم ملوی و آموادگی
ورف اداره
ور از طوووو
بهتوووو
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ورکول کېږي.
 -۱۵المپیکي ورزشونه :هغه ورزشونه
دي ،ې د هغو نړیوال یا بین المللوي

پرداخت میگردد.
 -15ورزش های المپیکی :ورزش های
اند که فدراسیون هوای جهوانی یوا

فدراسیونونه د المپیک د بین المللوي
کمېټې رسومي غړیتووب لوري او د
المپيک د بین المللي کمېټې دوبنيو او

بین المللی آن عضویت رسمی کمیتوۀ
بین المللی المپیک را داشته و شوامل
بازی های تابستانی یا زمستانی کمیتوۀ

ژمنيو لوبې را نغاړي.
 -۱۶غیر المپیکي ورزشوونه :هغوه
ورزشووونه دي ووې د المپیووک د
بین المللي کمېټې دوبنۍ یا ژمنۍ لوبې نه

بین المللی المپیک میباشند.
وی:
ور المپیکو
وای غیو
 -16ورزش هو
ورزشهای اند که شامل بوازی هوای
تابستانی یا زمستانی کمیتۀ بین المللی

را نغاړي او ددې رشتو د یوو شومېر
نړیوالو او بین المللوي فدراسویونونو
فعالیت د المپيک د بین المللي کمېټې

المپیک نمیباشند و فعالیوت تعوداد
فدراسیون های جهانی و بین المللی این
رشته ها از طرف کمیتۀ بین المللوی

له لوري په رسميت پېژندل شووی او
یوشمېر نور نړیوال او بوین المللوي
فدراسیونونه او سازمانونه په خپلو متبوع
هېوادونو کې ثبت او راجستر دي.

المپیک برسمیت شناخته شده و تعداد
دیگر فدراسیون ها و سازمانهای جهانی
وتر
وت و راجسو
وی ثبو
وین المللو
و بو
دولت های متبوع شان میباشند.

 -۱۷ملي او محلي ورزشونه :هغه لوبې
او ورزشونه دي ې د افغانستان پوه
لرغوني تاریخ کې ریښوه لوري ،او د

 -17ورزش های ملی و محلی :بازی ها
و ورزش های اند که ریشۀ در تواریخ
کهن افغانستان داشته ،در مصوروفیت

ټولنیز ژوند په سالمو بوختیاوو کوې د
افغانستان د خلکو د منل شوو رسمونو،
عنعناتو او فرهنګ برخه ده او د آزادۍ

های سالم زندگی اجتماعی جزء رسوم،
عنعنات و فرهنگ پسوندیدۀ موردم
افغانستان بوده و بوه منظوور بلنود
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غوښتنې  ،زړورتوب او د نوامیسوو د
ساتنې د روحیې د لوړولو پوه منظوور
ترسره کېږي.

بووردن روحیووۀ آزادی خووواهی،
سلحشوری و حفظ نووامی اجوراء
میشود.

د پلي کولو مرجع
څلورمه ماده:

مرجع تطبیق
مادۀ هارم:

د بدني روزنې او ورزش لوی ریاسوت
ددې قانون د حکمونو د پلوي کولوو

ودنی و
وت بو
وومی تربیو
وت عمو
ریاسو
ورزش مرجع تطبیق احکام این قوانون

مرجع ده.

میباشد.

فصل دوم
تشکیل و طرز فعالیت
ریاست عمومی تربیت بدنی و
ورزش

دوه یم فصل
د بدني روزنې او ورزش د لوی
ریاست تشکیل او د فعالیت
ډول

تشکیل اداره
مادۀ پنجم:

د ادارې تشکیل
پنځمه ماده:

( ) ۱د بدني روزنوې او ورزش لووی
ریاست پوه هېوواد کوې د ورزش د
مدیریت ،رهبرۍ او سمون مس ول دی

( ) 1ریاست عمومی تربیوت بودنی و
ورزش ،مس ول مدیریت ،رهبوری و
انسووجام ورزش در کشووور بوووده

ې لدې وروسته به په دې قانون کې د
ادارې په نامه یادېږي.
( )۲د ا دارې د تشکیل ،دندو ،واکونو
او د فعالیت د ډول جزئیوات د جوال

که منبعد در این قانون به نام اداره یاد
میگردد.
( )2جزئیووات تشووکیل ،ویووایف،
صالحیت ها و طرز فعالیت اداره توسط
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مقررې په واسطه تنظیمېږي.

مقررۀ جداگانه تنظیم میگردد.

د ادارې دندې
شپږمه ماده:

ویایف اداره
مادۀ ششم:

اداره د الندې عمده دندو لرونکې ده:
 -۱د هېواد اتباعو او په ځانګړي ډول
ښځو ،اطف الو او معلولیوت لرونکوو
اشخاصو ته د ورزشي شرایطو برابرول.

اداره دارای ویایف عمدۀ ذیل میباشد:
 -1مساعد ساختن شورایط ورزشی
برای اتباع کشور به خصوص زنوان،
اطفال و اشخاص دارای معلولیت.

 -۲د ورزشي ستراتیژیکو پرمختیوایي
پالنونو طرح او پلي کول.
 -۳له ورته بنسټونو سره د مناسوباتو
تاْمینول او همغږي.

 -2طرح و تطبیق پالن های انکشافی
ستراتیژیک ورزشی.
 -3تاْمین مناسبات و هماهنگی با نهاد
های مماثل.

 -۴د ورزشي روزونکوو ،لوبڅوارو،
لوبغالو ،کلپونو ،اتحادیو ،مجتمع ګانو،
انجمنونو او فدراسیونونو ثبت.

 -4ثبت مربیان ،داوران ،ورزشگاه ها،
کلپ ها ،اتحادیه ها ،مجتموع هوا،
انجمن ها و فدراسیون های ورزشی.

 -۵د ورزشي روزونکوو ،لوبڅوارو،
لوبغالو ،کلپونو ،اتحادیو ،مجتمع ګانو،
انجمنونو او فدراسیونونو له فعالیوت
څخه څارنه او بررسي.

 -5نظارت و بررسی از فعالیت هوای
مربیان ،داوران ،ورزشگاه ها ،کلپ ها،
اتحادیه ها ،مجتمع ها ،انجمن هوا و
فدراسیون های ورزشی.

 -۶ورزشي روزونکوو ،لوبغوالو او
کلپونو ته د فعالیت د جواز ورکول.
 -۷د اړوندو فدراسیونونو په همکارۍ

 -6اعطای جواز فعالیت به مربیوان،
ورزشگاه ها وکلپ های ورزشی.
 -7ایجاد تسهیالت جهت برگوزاری

د ورزشي سیالیو د منظم ترسره کولوو

منظم مسوابقات ورزشوی ،انتخواب
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لپاره د آسانتیاوو رامنځته کول ،د ملي
لوبولو غوره کول ،ملي لوبولو توه د
اتلولۍ د تصدیق لیکونوو او ورزشوي

تیم های ملی ،تفویض تصودیق ناموۀ
قهرمانی و مدال ورزشی برای تیم های
ملی به همکواری فدراسویون هوای

موالونو تفویضول.
 -۸د اړوندو فدراسیونونو په همکارۍ
د لوبغاړو  ،روزونکو ،لوبڅوارو او د

مربوم.
 -8ارتقای یرفیوت ورزشوکاران،
مربیان ،داوران و کادرهای ورزشی به

ورزشي کادرونو د یرفیت لوړول.
 -۹له هېواده بهرسیالیو ته د ورزشوي
لوبولو د استولو په منظور د موالي او
تخنیکووي امکانوواتو او آسووانتیاوو

همکاری فدراسیون های مربوم.
 -9فراهم آوری امکانات و تسهیالت
مالی و تخنیکی به منظور اعزام تیم های
ورزشی به مسوابقات در خوارا از

برابرول.
 -۱۰د فدراسووویونونو د کلنوووي
حق االجرت (فی ) ،د ملي لوبوولو د

کشور.
 -10پرداخت حق االجرت (فوی )
وریۀ
وا ،عصو
ویون هو
واالنۀ فدراسو
سو

لوبغاړو د عصریې ،د ورزشي البسې او
تجهیزاتو او پوه کورنيوو او بهرنيوو
ورزشي لوبو کوې د لوبولو د لګښتونو
ورکړه.

ورزشکاران تیم های ملوی ،البسوه و
تجهیزات ورزشی و مصارف تیم ها در
وی و
وی داخلو
وای ورزشو
وداد هو
رویو
خارجی.

 -۱۱د وزارتونو ،دولتي ادارو او نورو
ورزشي بنسټونو د ورزشي برنوامو د
همغږۍ په منظور د تدبیرونو نیول.

 -11اتخاذ تدابیر به منظور هماهنگی
برنامه های ورزشی وزارت ها ،ادارات
دولتی و سایر نهاد های ورزشی.

 -۱۲د افغانستان د سیمه ییزو او ملي
ورزشونو د ودې او پرمختیا سمون.
 -۱۳د فدارسیونونو او د کورنيوو او

واف
ود و انکشو
وجام ،رشو
 -12انسو
ورزشهای ملی و محلی افغانستان.
 -13ایجاد کمیته های اختصاصی به
68

۱۳۹۷/۷/۱۶

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۳۱۳

بهرنيو سیالیو د شخړو د حل په منظور
د اختصاصي کمېټو رامنځته کول.
 -۱۴د ورزشي بنسټونو ،ټوولنیزو او

منظور حل منازعات فدراسویون هوا،
مسابقات داخلی و خارجی.
 -14تدوین تاریخ ورزش افغانستان به

فرهنګي مجوامعو ،فدراسویونونو ،د
ورزش د مخکښو او لیکواالنوو پوه
همکارۍ د افغانستان د ورزش د تاریخ

همکاری نهاد های ورزشی ،مجوامع
اجتماعی و فرهنگی ،فدراسیون هوا،
وم
ووتان ورزش و قلووو
پیشکسووو

تدوین.
 -۱۵په هېواد کې د ورزش د ورځو د
ترسره کولو او د ورزش د فرهنوګ د
ودې او پراختیا په منظور د ورزشوي

بدستان.
 -15تهیۀ تقویم ورزشی بوه منظوور
بوور گووزاری روزهووای ورزش و
رشوود و توسووعۀ فرهنووگ ورزش

تقویم برابرول.
 -۱۶د مقررو ،اساسنامو ،الیحوو او
الرښودونو طرح کول.

درکشور.
 -16طرح مقرره ها ،اساسنامه هوا،
لوایح و رهنمود ها.

 -۱۷د اړوندو تقنیني سوندونو لوه
حکمونو سره سم د نورو دندو ترسره
کول.

وایف
وایر ویوو
وام سوو
 -17انجوو
مطووابق احکووام اسووناد تقنینووی
مربوم.

د افغانستان د المپیک ملي کمېټه
اوومه ماده:

کمیتۀ ملی المپیک افغانستان
مادۀ هفتم:

( ) ۱د افغانستان د المپیک ملي کمېټه
په ورزشي سیالیو کې په المپیکي لوبو
کې د شاملو ورزشي لوبولو د ګووون

( ) 1کمیتۀ ملی المپیک افغانستان بوه
منظور تلمین هماهنگی جهت اشتراک
تیم های ورزشی شامل بوازی هوای

لپاره د همغږۍ د تولمین پوه منظوور

ا لمپیکووی در مسووابقات ورزشووی،
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فعالیت کوي.
( ) ۲د افغانستان د المپیک ملي کمېټه
غیردولتي ،غیر انتفاعي او غیر سیاسي

فعالیت مینماید.
( ) 2کمیتۀ ملی المپیوک افغانسوتان،
نهوواد یووا سووازمان غیردولتووی،

بنس یا سازمان دی ې په هېواد کې
د ورزش په برخه کوې د المپیوک د
بین المللي کمېټې ممثله ده او د المپیک

غیرانتفاعی و غیرسیاسی است کوه در
عرصووۀ ورزش ،ممثوول کمیتووۀ
بین المللی المپیک درکشور بوده و در

په بین المللي کمېټه کې له افغانسوتان
څخه استازیتوب کوي ،د المپیوک د
بین المللي کمېټې له منشور ،اړونودې
اساسنامې سره سم او د هېواد د تقنیني

کمیتووۀ بووین المللووی المپیووک از
افغانستان نمایندگی نمووده ،مطوابق
منشور کمیتووۀ بین المللی المپیک،
اساسوونامۀ مربوووم و رعایووت

سندونو په رعایت سره فعالیت کوي.
( )3د افغانستان د المپیوک د ملوي
وکیل،
وت ډول ،تشو
وې د فعالیو
کمېټو

اسناد تقنینی کشور فعالیت مینماید.
( )3طرز فعالیت ،تشکیل ،ویوایف و
صالحیت های کمیتۀ ملوی المپیوک

دندې او واکونه په اړونده اساسنامه کې
تنظیمېږي.

افغانستان در اساسنامۀ مربوم تنظویم
میگردد.

وورډ او
وت بو
وتان کرکو
د افغانسو
د فوتبال فدراسیون
اتمه ماده:

بووورد کرکووت افغانسووتان و
فدراسیون فوتبال
مادۀ هشتم:

( ) ۱د افغانستان د کرکوت بوورډ د
فعالیت ډول په اړونده اساسنامه کوی
تنظیمېږي او ددې قانون د پنځمې مادې

( )1طورز فعالیوت بوورد کرکوت
افغانستان در اساسنامۀ مربوم ،تنظویم
می گردد و از حکم مندرا فقورۀ ()1

د ( ) ۱فقرې له درا شوي حکم څخه

مادۀ پونجم ایون قوانون مسوتثنی
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مستثني دی.
( ) ۲د فوتبال فدراسیون د فعالیت ډول
په اړونده اساسنامه کی تنظیمېوږي او

میباشد.
( )2طرز فعالیت فدراسیون فووتبال در
اسناسنامۀ مربوم ،تنظیم میگردد و از

ددې قانون د پنځمې مادې د ( )۱فقرې
له درا شوي حکم څخه مستثني دی.
( ) ۳د افغانستان کرکت بورډ او فوتبال

حکم مندرا فقرۀ ( )1مادۀ پنجم این
قانون مستثنی میباشد.
( ) 3بووورد کرکووت افغانسووتان و

فدراسیون له خپلو اجراآتو او فعالیتونو
څخووه د افغانسووتان د اسووالمي
جمهوریت رئی ته رپوو وړانودې
کوي.

فدراسیون فوووتبال از اجوراآت و
فعالیت های خویش به رئی جمهوری
اسالمی افغانسوتان گوزارش ارائوه
مینماید.

د ورزش موزیم
نهمه ماده:

موزیم ورزش
مادۀ نهم:

اداره کولی شي ،په هېواد کې د ورزشي
ویاړونو او د لوبغاړو د السته راوړنو د

اداره میتوانود ،بوه منظوور حفوظ
افتخارات ورزشی و دست آورد های

ساتنې په منظور ،له اړونودو تقنینوي
سندونو سره سم په هېواد کې ځانګړی
موزیم رامنځته کړي.

ورزشووکاران درکشووور ،موووزیم
اختصاصی را مطابق اسناد تقنینی مربوم
ایجاد نماید.

د ورزش آرشیف

آرشیف ورزش

لسمه ماده:

مادۀ دهم:

اداره میتواند ،به همکاری نهاد هوای
ورزشی ،مجامع اجتماعی و فرهنگوی،
جامعۀ مدنی و فدراسیون های ورزشی،

اداره کولی شي ،د ورزشي بنسوټونو،
ټولنیزو او فرهنګي مجامعو ،مدني ټولنې
او د ورزشي فدراسیونونو په همکارۍ د
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ورزش بصري ،سمعي او لیکلی آرشیف
را منځته کړي.

آرشیف دیداری ،شنیداری و نوشتاری
ورزش را ایجاد نماید.

عامه پوهاوی
یوولسمه ماده:

آگاهی عامه
مادۀ یازدهم:

( ) ۱اداره کولی شي ،د کتاب ،مجلې
او ښوونیزو جزوو د اپ ،د اړونود
سای او ټولیزو رسونیو لوه الرې د

( )1اداره میتواند ،به منظور رشود و
توسعۀ فرهنگ ورزش به وسیلۀ واپ
کتاب ،مجله ،جزوه های آموزشوی،

خبرواترو او رپو په وسیله د ورزش د
فرهنګ د ودې او پراختیا په منظور الزم
تدبیرونه ونیسي او عملي یې کړي.
( ) ۲اداره کولی شي ،د اړوندو بنسټونو

گفتگو و گزارش از طریق سایت مربوم
و رسانه های همگانی تدابیر الزم اتخاذ
و عملی نماید.
( )2اداره میتواند ،تلویزیون و رادیویی

په همکارۍ ورزشي تلویزیون او رادیو
را منځته کړي.

ورزشی را به همکاری نهادهای ذیربط
ایجاد نماید.

د اطفالو ورزش
دوولسمه ماده:

ورزش اطفال
مادۀ دوازدهم:

اداره د اطفالو (تنکي ماشومان اوتنکي
ځوانان) د ورزش په برخه کې النودې

اداره در عوورصووۀ ورزش اطفال
وان) دارای
واالن و نوجوانوو
( نونهوو

مکلفیتونه لري:
 -۱په لوبغالو ،وړکتونونو او ښوونځیو
کې د اطفالو د ورزش د زمینې برابرول

مکلفیت های ذیل میباشد:
 -1فراهم نمودن زمینۀ ورزش اطفال
در ورزشوووگاه ها ،کودکستانها و

فصل سوم
عرصه های ورزش

درېیم فصل
ورزشي برخې
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او له اړوندو ادارو سره په همکارۍ د
هغوی مالتړ.
 -۲د اړوند فدراسیون په همکارۍ د

مکاتووب و حمایت آنها به همکاری
ادارات ذیربط.
 -2مساعد ساختن زمینۀ مناسب غرد

اطفالو د ورزشي مهوارتونو د السوته
راوړلو او په بېالبېلو رشتوکې د ملوي
لوبولو د رامنځته کولو پوه غورد د

کسب مهارت های ورزشی و ایجواد
تیم های ملی اطفال در رشوته هوای
مختلف بوه همکواری فدراسویون

مناسبې زمینې مساعدول.
 -۳په وړکتونونو او ښوونځیو کوې د
ورزش د ښوونیزو موادو د نصاب پوه
برابرولو ،ترتیب او تنظیم کې تخنیکي

مربوم.
 -3همکاری تخنیکی در تهیه ،ترتیب
و تنظیم نصواب و موواد آموزشوی
ورزش در کودکسوووتانهوووا و

همکاري.
 -۴د مهارتونو او یرفیتونو د لوړولو
لپار ه د ورزشي وسوایلو برابورول او

مکاتب.
 -4تهیه و تدارک وسوایل ورزشوی
جهووت ارتقووای مهووارتهووا و

تدارک.
 -۵د اړوند فدراسیون په همکارۍ سره
د ورزشي تمریناتو د آسانتیاوو برابرول
او د بېالبېلو رشتو د سیالیو رامنځتوه

یرفیتها.
 -5فراهم آوری تسهیالت تمرینوات
ورزشی و برگزاری مسابقات رشته های
مختلف و انتخاب هره های نخبه بوا

کول او د نخبه څېرو انتخاب.
 -۶د اطفالو د جسومي او فکوري
پیاوړتیا او د ورزشي مهارتونو د السته

همکاری فدراسیون مربوم.
 -6طرح و ترتیب برنامه های انکشافی
اطفال به منظور تقویوت جسومی و

راوړلو په منظور د پرمختیایي برنوامو
طرح او ترتیب.
 -۷د اناتومۍ او فزیولوژۍ له نظره د

فکری و کسب مهارت های ورزشوی
آنها.
 -7تطبیق برنامه های علمی به منظور
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اطفالو د جسمي استعداد موندنې پوه
منظور د علمي برنامو تطبیق.

استعداد یابی جسمی اطفوال از نظور
اناتومی و فزیولوژی.

د ښځو ورزش
دیارلسمه ماده:

ورزش زنان
مادۀ سیزدهم:

() ۱اداره د ښځو د ورزش په برخه کې
الندې مکلفیتونه لري:
 -۱د ورزشي بنسټونو په تشکیالتي او

( )1اداره در عرصۀ ورزش زنان دارای
مکلفیت های ذیل میباشد:
 -1سهم م ثر زنان در سواختارهای

مدیریتي جوړښتونو کې د ښځو اغېزمنه
ونوه.
 -۲د اړوند فدراسیون په همکارۍ په
بېالبېلو ورزشي رشتو کوې د ښوځینه

تشووکیالتی و موودیریتی نهادهووای
ورزشی.
 -2ایجاد ،تقویت و توسعۀ تیم هوای
ملی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانوان و

تنکيو ماشومانو ،تنکيو ځوانانو ،ځوانانو
او لویانو د ملي لوبولو رامنځته کول،
پیاوړي کول او پراختیا.

بزرگساالن زن در رشته های مختلوف
ویون
واری فدراسو
وا همکو
وی بو
ورزشو
مربوم.

 -۳په مرکز او والیتونو کې د ښځو او
انجونو د ځانګړي لوبغالو ودانول.
 -۴د اړوند فدراسیون په همکارۍ سره
د وزارتونو او دولتي او غیور دولتوي

 -3اعمار ورزشگاه های مخصووص
زنان و دختران در مرکز و والیات.
 -4هماهنگ ساختن برناموه هوای
ورزشی زنان میان وزارت ها و ادارات

ادارو ترمن د ښځو د ورزشي برنوامو
همغږي کول.
( ) ۲اداره مکلفه ده ،ښځینه لوبغواړو

دولتی و غیر دولتوی بوا همکواری
فدراسیون مربوم.
( )2اداره مکلف است ،سهولت های

ته الزمې آسانتیاوې مساعدې کړي او

الزم را به ورزشوکاران زن مسواعد
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هغوی ته د ورزشي مدیریت ،اتلولي او
اتل پالنې په برخه کې د ګوون زمینوه
برابره کړي.

نموده و زمینۀ مشارکت آنهوا را در
عرصه های مدیریت ورزشی ،قهرمانی و
قهرمان پروری فراهم نماید.

( )۳اد اره مکلفه ده ،د ښوځو وارو
وزارت په همکارۍ ،اسالمي ارزښتونو،
افغاني فرهنګ ته په کتوو سوره او د

( ) 3اداره مکلف است ،نمونۀ لبواس
مخصوص را برای ورزشکاران زن بوه
وا
وان بو
وور زنو
واری وزارت امو
همکو

اړون د بین المللي ورزشي فدراسیون د
منلو وړ لباس په رعایتولو سره ،د ښځینه
لوبغاړو لپاره د ځانګړي لباس نمونوه
برابره او تنظیم کړي.

نظرداشت ارزشهای اسالمی ،فرهنگ
افغانی و رعایت لباس موورد قبوول
فدراسیون ورزشی بین المللی مربووم
تهیه و تنظیم نماید.

( ) ۴که یرې د بین المللي ورزشوي
فدراسی ون د منلو وړ لباس له اسوالمي
ارزښتونو سره په مغایرت کې وي ،پدې

( ) 4هرگاه لباس مورد قبول فدراسیون
ورزشی بین المللی در مغوایرت بوا
ارزشهای اسالمی قرار داشته باشد ،در

صورت کې اداره نشي کوالی ورزشي
لوبوله د سیالیو په غرد وا ستوي.
د معلولینو ورزش
څوارلسمه ماده:

این صورت اداره نمیتواند تیم ورزشی
را غرد مسابقات اعزام نماید.
ورزش معلولین
مادۀ هاردهم:

اداره د ورزش پووه برخووه کووې
د جسمي معلووولینو()Paralympic
کڼو ( )Deaflympicاو ذهني معلولینو

اداره در عرصوووۀ ورزش بووورای
معلووولین جسوومی )،(Paralympic
ناشنوایان ) (Deaflympicو معلوولین

( )Special Olympicلپاره د النودې
مکلفیتونو لرونکې ده:
 -۱د ورزشي سالمو بوختیاوو رامنځته

ذهنی ) ،(Special Olympicدارای
مکلفیت های ذیل میباشد:
 -1ایجاد مصوروفیت هوای سوالم
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کول.
 -۲د ورزشي فعالیتونو له الرې په ټولنه
کې د هغوی هڅول او بیا جیب.

ورزشی.
 -2تشویق و جیب مجودد آنهوا در
اجتماع از طریق فعالیتهای ورزشی.

 -۳د ورزشي او رقابتي فعوالیتونو د
ترسره کولو لپاره له هېوواده بهور د
ورزشي لوبولو استول.

 -3اعزام تیم های ورزشی به خارا از
کشور جهت انجام فعالیت های ورزشی
و رقابتی آنها.

 -۴په بېالبېلو برخو کې د هغووی د
یرفیت د لوړولو لپواره د ښووونیزو
کورسونو ،سیمینارونو ،ورکشاپونو او
سمپوزیمونو جوړول.

 -4تدویرکورسووها ،سوویمینارهووا،
ورکشاپها و سمپوزیمهای آموزشی در
بخشهای مختلف جهت ارتقای یرفیت
آنها.

 -۵د تمریناتو د ترسره کولو د زمینې
برابرول او د هغوی له منځه د هېوواد
ملي لوبولو ته د نخبه لوبغواړو غووره

 -5فراهم نموودن زمینوۀ اجورای
وکاران
واب ورزشو
وات و انتخو
تمرینو
نخبه از میان آنها به تویمهوای ملوی

کول.
 -۶د ورزشي تمریني امکاناتو ،لوازمو،
البسو او تجهیزاتو برابرول.
 -۷د معلولینو ،کڼو او ذهني معلولینو

کشور.
 -6فراهم نمودن امکانات تمرینوی،
لوازم ،البسه و تجهیزات ورزشی.
 -7مساعد ساختن زمینه های بهتر به

د ورزش د اغېزمنتوب پوه منظوور د
غوره زمینوو برابورول او د هغووی
مالتړ.

وولین،
وت ورزش معلو
وور م ثریو
منظو
ناشنوایان و معلولین ذهنی و حمایوت
آنها.

 -۸د جسمي معلولینو ،کڼو او ذهنوي
معلولینو د ملي بنسټونو په رامنځته کولو
کې مالتړ او همکاري.

 -8حمایت و همکواری در ایجواد
ساختارهای ملی معلوولین جسومی،
ناشنوایان و معلولین ذهنی.
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ورزشکاران افغان خارا از کشور
مادۀ پانزدهم:

( )۱اداره مکلفه ده ،وې د اړونودو

( )1اداره مکلف است ،بوه منظوور

فدراسیونونو په همکارۍ لوه هېوواده
بهر د افغان غوره لوبغواړو د جویب
او منلو په منظور ښوه زمینوه برابوره
کړي.

جیب و پییرش ورزشکاران برتر افغان
خارا از کشور زمینه های بهتر را بوه
همکاری فدراسیون های مربوم فراهم
نماید.

( )۲اداره مکلفه ده ،د اړوندو رشتو له
فدراسیونونو سره په همکارۍ له هېواده
بهر ته د لېږل شوو لوبولو په تمرینوي
کمپونو کې د کورنيو سیالیو د پروسې

( )2اداره مکلف است ،میکانیزم م ثر
و حضور ورزشکاران برتر افغان خارا
از کشور را به همکاری فدراسیون های
رشته های مربوم در کمپهای تمرینی

د مقدماتي پړاوونو د تېرولو له په پوام
کې نیولو پرته په موادي او تخنیکوي
امکاناتو د غوراوي د سیالیو په رعایت

تیم های اعزامی به خارا از کشوور،
بدون نظرداشت طی مراحل مقودماتی
پروسۀ رقابت های داخلی با امکانوات

سره له هېواده بهر د افغان غوره لوبغاړو
د حضور اغېزمن میکانیزم برابر کړي.
( )۳اداره د ملي لوبولو په ترکیب کې
له هېواده بهر د افغان نخبوه لوبغواړو

مادی و تخنیکی با رعایت رقابت های
گزینشی فراهم نماید.
( )3اداره بووه منظووور جوویب
ورزشکاران نخبوۀ افغوان خوارا از

د جیب په منظور ،په الندې ډول اقدام
کوي:
 -۱د ملي لوبولو د غوراوي سیالیو ته

کشور در ترکیب تویم هوای ملوی،
قرارذیل اقدام مینماید:
 -1شناسایی و دعوت ورزشکاران برتر

له هېواده بهر د افغان غوره لوبغواړو

افغان خارا از کشور به رقابت هوای
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پېژندنه او بلنه.
 -۲بین المللي سیالیو ته له هېواده بهر
د افغان غوره لوبغاړو د استولو د زمینو

انتخاباتی تیمهای ملی.
 -2فراهم آوری زمینه هوای اعوزام
ورزشکاران برتر افغان خارا از کشور

برابرول.

به رقابتهای بینالمللی.

د پوهنې او لووړو زدهکوړو لوه
وزارتونو سره د ادارې همکاري
شپاړسمه ماده:

همکاری اداره بوا وزارت هوای
معارف و تحصیالت عالی
مادۀ شانزدهم:

( ) ۱اداره د پوهنې او لوړو زدهکړو له
وزارتونو سره پوه همکوارۍ النودې
مکلفیتونه لري:
 -۱د عصر له غوښتنو سره سووم د

( )1اداره با همکواری وزارت هوای
معارف و تحصویالت عوالی دارای
مکلفیت های ذیل میباشد:
 -1همکاری تخنیکی در غنامنودی و

ورزش د درسي ښوونیزو برنوامو پوه
بواینه او نوي کولوو کوې تخنیکوي
همکاري.

تجدیووود برناموووۀ آموزشوووی
درسووی ورزش مطووابق مقتضوویات
عصر.

 -۲د ورزش د مسلکي استادانو پوه
ښوونه کې تخنیکي همکاري.
 -۳د سیالیو په الره ا ولو او جوړولو
له الرې په بېالبوېال رشوتو کوې د

 -2همکاری تخنیکوی در آمووزش
استادان مسلکی ورزش.
واد
وی در ایجو
واری تخنیکو
 -3همکو
تیم های ورزشی مکاتب و م سسوات

ښوونځیو او د لوړو زدهکړو د م سسو
د ورزشي لوبولو په رامنځته کولو کې
تخنیکي همکاري.

تحصیالت عالی در رشته های مختلف
از طریووق توودویر و راه انوودازی
مسابقات.

 -۴په ښوونځیو او د لوړو زدهکړو په

 -4همکاری تخنیکوی در اعموار و
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م سسو کې د لوبغالو په ودانولوو او
رامنځته کولو کې تخنیکي همکاري.
 -۵په پوهنه او د لوړو زدهکوړو پوه

ایجاد ورزشوگاه هوا در مکاتوب و
م سسات تحصیالت عالی.
 -5همکاری تخنیکی در شناسوائی و

م سسو کې د ورزش د غوره څېرو په
پېژندنه او ټاکنه کې تخنیکي همکاري.
 -۶د بدني روزنې د رشتې د محصلینو

انتخاب هره هوای نخبوۀ ورزش در
معارف و م سسات تحصیالت عالی.
 -6همکاری در سپری نموودن دورۀ

د عملي کار د دورې په تېرولو کوې
همکاري.
( )۲هغه شمېر زدهکوونکي او محصلین
ې په ملي یا بین المللي ورزشي لوبو

کار عملی محصوالن رشوتۀ تربیوت
بدنی.
( ) 2آنعده شاگردان و محصالنیکه در
رویداد های ورزشی ملی یا بین المللی

کې ګوون کووي د ادارې د رسومي
مکتوب پر بنس دې ناسووب و نوه
شمېرل شي.

اشتراک میورزند به اساس مکتووب
رسمی اداره غیر حاضور محسووب
نگردند.

په والیتونو کې ورزش
اووه لسمه ماده:

ورزش در والیات
مادۀ هفدهم:

اداره په والیتونو کې د ورزش د فنوي
لوړتیا په منظوور النودې مکلفیتونوه
لري:

اداره به منظور ارتقای فنوی ورزش در
والیات دارای مکلفیت هوای ذیول
میباشد:

 -۱د اړتیا او د دولت د مالي امکاناتو
په پام کې نیولو سره پوه والیتونوو او
ولسوالیو کې د ورزش د ریاسوتونو او

 –1ایجاد ریاست ها و آمریت هوای
ورزش در والیات و ولسوالی ها بوا
نظرداشت ضرورت و امکانات موالی

آمریتونو رامنځته کول.

دولت.
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 -۲د اړوندو فدراسیونونو په همکارۍ
په والیتونو او ولسوالیو کې د روزونکو
او لوبڅارو لپاره د ښووونیزو برنوامو

 -2تدویر برنامه های آموزشی بورای
وات و
وان و داوران در والیوو
مربیوو
ولسوالی ها به همکاری فدراسیون های

جوړول.
 -۳په والیتونوو او ولسوالیو کووې
د لوبغالو ودانول.

مربوم.
 -3اعمار ورزشگاه ها در والیوات و
ولسوالیها.

 -۴د اړوندو فدراسیونونو په همکارۍ
مرکز او نورو والیتونو ته د تګ راتګ
د سیالیو لپاره د والیتونو او ولسوالیو د
لوبولو رابلل.

وات و
وای والیو
ویمهو
ووت تو
 -4دعو
ولسوالی ها برای مسوابقات رفوت و
برگشت به مرکز و سایر والیات بوه
همکاری فدراسیون های مربوم.

 -۵د افغانستان د ملي او سیمه ییوزو
ورزشونو د ودې لپاره د منظمو برنامو
طرح او تطبیق.

 -5طرح و تطبیق برنامه های مونظم
جهت رشد ورزش های ملی و محلوی
افغانستان.

 -۶په والیتونو کې د فدراسویونونو د
نمایندګیو د رئیسانو او ټاکول شووو
لوبولو د ټاکنو د ترسره کولو لپواره د
مالي او لوژستیکي زمینې برابرول.

 -6فراهم نموودن زمینوۀ موالی و
لوژستیکی جهت برگزاری انتخابوات
رؤسای نمایندگی های فدراسیون ها و
تیمهای منتخبه در والیات.

 -۷د فدراسوویونونو د نماینوودګیو د
رئیسانو د رڼو ټاکنو له ترسره کولوو
څخه څارنه.

 -7نظارت از برگوزاری انتخابوات
وای
ودگی هو
وای نماینو
وفاف رؤسو
شو
فدراسیونها.
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او انحالل او د هغوی پروړاندې
د ادارې دندې

مسلسل نمبر ()۱۳۱۳

فصل هارم
ایجاد و انحالل نهاد های
ورزشی و ویایف اداره در
برابر آنها

رامنځته کول
اتلسمه ماده:

ایجاد
مادۀ هجدهم:

( ) ۱هغه اتحادیې ،مجتموع ګوانې او
انجمنونه ې د ورزش په برخوه کوې
فعالیت کوي مکلف دي ،د ټولنوو د
قانون د حکمونو له په پام کې نیولوو

وا و
وع هو
وا ،مجتمو
وه هو
( )1اتحادیو
انجمن هایی کوه در راسوتای ورزش
فعالیت می نمایند مکلوف انود ،بوا
نظرداشت احکام قانون جمیعت هوا،

سره د فعالیت جواز السته راوړي.
( )۲روزونکي ،کلپونه ،فدراسیونونه او
ورزشي لوبغالي مکلف دي ،لوه ادارې

جواز فعالیت بدست آورند.
( ) 2مربیان ،کلپ ها ،فدراسیون ها و
ورزشگاه های ورزشی مکلوف انود،

څخه د خپل فعالیوت جوواز السوته
راوړي.
( )۳د ملي ورزشوي فدراسویونونو د
رامنځته کولو او ددې مادې پوه ()۲

جوازفعالیت خویش را از اداره بدست
آورند.
( )3شوورایط و معیارهووای ایجوواد
فدراسیون های ورزشی ملی و صودور

فقره کې درا د ورزشي فعالیت د جواز
صادرولو شرایط او معیارونه په جوال
مقرره کې تنظیمېږي.

جواز فعالیت ورزشی مندرا فقرۀ ()2
این ماده در مقررۀ جداگانوه تنظویم
میگردد.
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د ورزشي بنسټونو او فدراسیونونو
انحالل
نولسمه ماده:

انحالل نهادها و فدراسیون هوای
ورزشی
مادۀ نزدهم:

الندې حالتونو څخه په یوه کې منحول
کېږي:
 -۱په هغه صورت کې ې د اړوندې

المپیکی در یکی از حاالت ذیل منحل
میگردند:
 -1درصورتیکه فدراسیون جهانی یا

رشتې جه اني یا بین المللي فدراسویون
منحل شوی وي.
 -۲په هغه صورت کې وې اړونود
فدراسیون په والیتونوکې د خپل فعالیت

بین المللی رشتۀ مربوم منحل گردیده
باشد.
 -2درصورتیکه فدراسیون مربوم به
توسعۀ فعالیت خویش در والیات اقدام

پر پراختیا اقدام ونکړي.
 -۳په هغه صووورت کې ې اړوند
فدراسیون په څلورو کلونوو کې ټاکل

ننماید.
 -3درصورتیکه فدراسیون مربوم در
هار سال فاقد تیم های ملی منتخوب

شوې ملي لوبولې و نلري.
 -۴په هغوه صورت کې ې په هېواد
کې د اړوندې رشتې د ودې او پرمختیا
شرایط مساعد نه وي.

باشد.
 -4در صورتیکه شورایط رشود و
انکشاف رشتۀ مربوم در کشور مساعد
نباشد.

 -۵د علمي او فني معیارونو نه شتون.
( ) ۲د غیرالمپیکوووي ورزشوووونو
فدراسیونونه په الندې حاالتوکې منحل

 -5عدم معیارهای علمی وفنی.
( )2فدراسوویونهووای ورزشهووای
غیرالمپیکی درحاالت ذیول منحول

کېږي:

میگردند:

( )1فدراسوویونهووای ورزشهووای

( ) ۱المپیکي ورزشي فدراسیونونه لوه
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 -۱په هغه صورت کې ې ددې مادې
د ( )۱فقوورې پووه ( ۴ ،۲ ،۱او )۵
اجزاووکې درا شوي شرایط یې نه وي

 -1درصورتیکه شرایط مندرا اجزای
ورۀ
ودرا فقوو
( 4 ،2 ،1و  )5منوو
ورده
ول نکو
واده را تکمیو
ون مو
( ) 1ایو

بشپړکړي.
 -۲په هغه صورت کې وې اړونود
فدراسیون په دریو کلونو کوې ټاکول

باشد.
 -2درصورتیکه فدراسیون مربوم در
سه سال فاقد تیم های ملوی منتخوب

شوې ملي لوبولې و نلري.
( ) ۳هغه ورزشي فدراسیونونه وې د
افغانانو په واسطه رامنځته شوي وي په
الندې حالتونوکې منحل کېږي:

باشد.
( )3فدراسیونهای ورزشهایکه توسط
اف غانها ایجاد گردیده درحاالت ذیول
منحل میگردند:

 -۱په هغه صورت کې وې اړونود
فدراسیون په والیتونو کوې د خپول
فعالیت په پراختیا اقدام ونکړي.

 -1درصورتی که فدراسیون مربوم به
توسعۀ فعالیت خویش در والیات اقدام
ننماید.

 -۲په هغه صورت کې وې اړونود
فدراسیون په څلوروکلونو کې ټاکول
شوې ملي لوبولې ونلري.
 -۳په هغه صورت کې ې ددې مادې

 -2درصورتیکه فدراسیون مربوم در
هار سال فاقد تیم های ملی منتخوب
باشد.
 -3در صووورتیکووه شوورایط

د ( )۱فقرې په ( ۴او  )۵اجزاوو کې
درا شوي شرایط یې نوه وي بشوپړ
کړي.

ورۀ ()1
وزای (4و )5فقو
ودرا اجو
منو
ایوون موواده را تکمیوول نکوورده
باشد.
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د منقولوو او غیر منقولوو شتمنیو
بررسي او ثبت
شلمه ماده:

بررسی و ثبت دارایی های منقول و
غیرمنقول
مادۀ بیستم:

منقولې او غیر منقولې شوتمنۍ ،وې
منحل شوي دي له ادارې ،د افغانستان
د المپیک ملوي کمېټوې او اړونودو

ورزشی و فدارسیون هاییکه منحوول
گردیده اند ،تحت نظور کمیسویون
م یف مرکب از اداره ،کمیتۀ ملووی

فدراسیونونو څخه مرکوب م یوف
کمېسیون تر نظر النودې بررسوي او
ثبتېووږي او د ورزشووي بنسووټونو او
فدراسیونونو د اساسنامې له حکمونوو

المپیک افغانستان و فوووودراسیون
مربوم بررسی و ثبت گردیده و طبوق
احکام اساسنامۀ نهادهای ورزشوی و
فدراسیون ها به یکی از نهواد هوای

سره سم د ورته فعالیت لرونکوو لوه
ورز شي بنسټونو یا فدراسیونونو څخوه
یوه ته وې شل کېږي .په هغه صورت کې

ورزشی یا فدراسیونهای دارای فعالیت
مشابه توزیع میگردد .درصورتیکوه
وا
وابه یو
وی مشو
وای ورزشو
واد هو
نهو

ې ورته ورزشي بنسټونه یا فدارسیونونه
شتون ونلري ،منقولې او غیر منقوولې
شتمنۍ په ادارې پورې تړاو پیداکوي.

فدراسیون ها موجود نباشد ،دارائوی
منقول و غیرمنقوول بوه اداره تعلوق
میگیرد.

د فدراسیونونو په وړاندې د ادارې

ویوووایف اداره در برابووور

دندې
یوویشتمه ماده:

فدراسیونها
مادۀ بیست و یکم:

دارایی های منقول و غیرمنقول نهادهای

د هغو ورزشي بنسټونو ،فدراسیونونو او

( )1اداره بوه منظووور حمایوت از
وانیزم
واد میکو
وا و ایجو
ویونهو
فدراسو

( ) ۱اداره له فدراسیونونو څخه د مالتړ
او له فدراسیونونو سره په تعامل کې د
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روڼ او اغېزمن میکوانیزم د رامنځتوه
کولو په منظور د الندې دندو او واکونو
لرونکې ده:

شفاف و م ثر در تعامل با فدراسیون ها
دارای ویایف و صالحیت های ذیول
میباشد:

 -۱د فدراسیونونو په رامنځته کولو او
فعالیت کې همکاري.
 -۲فدراسیونونو ته د بېلګوه ییوزې

 -1هموکاری در ایووجاد و فعالیت
فدراسیونها.
 -2تهویۀ اساسنامۀ نمووونوی برای

اساسنامې برابرول.
 -۳د اړوندې اساسنامې په رعایت سره
د فدراسیونونو د رئیسانو د ټواکنو د
ترسره کولو د میکانیزم برابرول.

فدراسیونها.
 -3تهیۀ میکانیزم برگزاری انتخابات
رؤسای فدراسیونها با رعایت اساسنامۀ
مربوم.

 -۴د فدراسیونونو د رئیسانو د ټاکنو
په ترسره کولو کوې مالي او لوژستیکي
همکاري.

 -4همکواری موالی و لوژسوتیکی
در برگووزاری انتخابووات رؤسووای
فدراسیونها.

 -۵په مرکز او والیتونو کې د ملي او
ټاکل شوو لوبولو د ټاکنیزو سیالیو لوه
ترسره کولو څخه موادي او معنووي
مالتړ.

 -5حمایووت مووادی و معنوووی از
برگووزاری مسووابقات انتخابوواتی
تیمهای ملی و منتخبوه در مرکوز و
والیات.

 -۶بین المللي سیالیو او برنامو توه د
ملي لوبولو د غړو او لوبغاړو د هیئت
له استولو څخه مالتړ.

 -6حمایت از اعوزام اعضای تیمهای
ملی و هیئت ورزشکاران به رقابتها و
برنامههای بینالمللی.

 -۷له ملي لوبولو څخه مادي او معنوي
مالتړ او د غوره تمرینواتو د زمینوو
برابرول.

 -7حمایت مادی و معنوی و فوراهم
آوری زمینه های بهتور تمرینوات بوه
تیمهای ملی.
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 -۸شته سني او وزني کټګوریو په پام
کې نیولو سره له ملي او بین المللوي
معیارونو سره سووم د ملي لوبولو او

 -8تعیین تعداد سهمیۀ عصریۀ تیم های
ملی فدراسیون ها مطوابق معیارهوای
ملی و بین المللوی بوا نظرداشوت

فدراسیونونو د عصوریې د سوهمیې د
شمېر ټاکل او د ملي لوبولو غوړو او
روزونکو ته د عصریې ورکړه.

کتگوری های سنی ،وزنی موجوود و
پرداخت عصریه به اعضوا و مربیوان
تیمهای ملی.

 -۹له اړوندو تقنیني سندونو سره سم
د ملي لوبولو او د فدراسیونونو د هیئت
د کرایې او سفریې ،جیب خور او د
بهرنیو سفرونو د نورو لګښتونو ورکړه.

 -9پرداخت کرایه و سفریه ،جیوب
خر و سایر مصارف سفرهای خارجی
تیم های ملی و هیئت فدراسیون مطابق
اسناد تقنینی مربوم.

 -۱۰د فدراسیونونو د اداري لګښتونو
ورکړه.
 -۱۱د بین المللي فدراسیونونو د کلني

 -10پرداخووت مصووارف اداری
فدراسیونها.
 -11پرداخت حق العضویت سواالنۀ

حق العضویت ورکړه.
 -۱۲د فدراسیونونو د اداري او مالي
فعالیتونو او د کورنيو او بهرنيو بنسټونو
د مالي مرسوتو څارنوه ،بررسوي او

فدراسیونهای بینالمللی.
 -12نظوارت ،بررسوی و ارزیوابی
فعالیتهای اداری و مالی و کمک های
مالی نهاد هوای داخلوی و خوارجی

ارزونه.
 -۱۳د فعالیت جواز له پړاوونو څخه
تېرول او صادرول.

فدراسیونها.
 -13طی مراحل و صودور جوواز
فعالیت.

 -۱۴د فدراسوویونونو د ذاتالبینووي
شخړو او اختالفاتو حل.
وي
وورو تقنینو
وانون او نو
 -۱۵ددې قو

وات
وات و اختالفو
ول منازعو
 -14حو
ذاتالبینی فدراسیونها.
 -15حمایت مالووی از فعالیت های
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سووندونو لوه حکموونو سره سم د
فدراسیون له فعالیتونو څخه مالي مالتړ.
 -۱۶د موازي فدراسیونونو له رامنځته

فدراسیون مطابق احکام این قانوون و
سایر اسناد تقنینی.
 -16جلووووگیووری از ایجواد

کولو څخه مخنیوی.
 -۱۷د فدراسیونونو له فعالیت څخوه
رپو اخیستل.

فدراسیونهای موازی.
 -17اخووی گووزارش از فعالیووت
فدراسیون ها.

 -۱۸د ملي لوبولو د تمرینونو ځایونو
ته د ملي لوبولو د غړو د لېږد لپاره د
ت رانسپور برابرول یا د ملي لوبوولو
غړو او روزونکو لپاره د تګ راتګ د

 -18فراهم نمودن ترانسپورت جهت
انتقال اعضای تیم های ملی به محالت
تمرینات تیم های ملی یا پرداخت کرایۀ
رفت و برگشت برای اعضا و مربیان

کرایې ورکړه.
 -۱۹په بېالبېلو بین المللي سیالیو کې
د ګوون په غرد د غوره متووالي په

تیم های ملی.
 -19پرد اخت مصارف خووراک و
خوابگاه مناسوب تویم هوای ملوی

منظور د الزمو تمرینونو (قورنطین) د
ترسره کولو په ورځو کې د ورزشوي
فدراسیونونو د ملي لوبولو د مناسوب
خوراک او لیلیې د لګښتونو ورکړه.

فدراسیون های ورزشی در ایام سپری
نمودن تمرینات الزم (قرنطین) به منظور
آمادگووی بهتر غوورد شرکت در
مسابقات مختلف بین المللی.

 -۲۰د اړوند قانون او اساسنامې لوه
حکمونو سره سم نورې دندې.
وه
ورې پو
وادې د ( )۱فقو
( )۲ددې مو

 -20سایر ویایف مطابق احکام قانون
و اساسنامۀ مربوم.
( ) 2امور مربوم به اندازۀ مصوارف

 ۱۹جزء کې درا د مناسب خوراک
او لیلیې د لګښتونو د اندازې ارې په
جال مقرره کې تنظیمېږي.

خوراک و خوابگاه مناسوب منودرا
جزء  19فقرۀ ( )1این ماده در مقررۀ
جداگانه تنظیم میگردد.
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( )۳د کرایوو ې د ورکړې او اړوندو
ځایونو ته د تمرینونو په غرد د توګ
او راتګ لپاره د ملوي لوبولو د غړو د

( ) 3طرز پرداخت کرایوه و تثبیوت
اعضای تیم های ملی جهت رفوت و
برگشت غرد تمرینات به محوالت

تثبیت ډول د جال کړنالرې په واسطه
تنظیمېږي.

مربوم توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم
میگردد.

د افغانستان د المپیوک د ملوي
کمېټې پروړاندې د ادارې دندې
دوه ویشتمه ماده:

ویایف اداره در برابرکمیتۀ ملوی
المپیک افغانستان
مادۀ بیست و دوم:

لرونکې ده:
 -۱د المپیکووي فدراسوویونونو او د
المپیکي لوبو د ملي لوبولو د اسوتولو

میباشد:
 -1فراهم نمودن امکانات و تسهیالت
مالی و تخنیکی جهت اعزام تیمهوای

لپاره د مالي او تخنیکوي امکانواتو او
آسانتیاوو برابرول.
 -۲ددې قووانون ،د فدراسوویونونو
د اساسنامې او د فدراسیونونو د رئیسانو

ملووی فدراسوویونهووای المپیکووی
و ورزش های المپیکی.
 -2نظارت و همکاری مالی و تخنیکی
در برگووزاری انتخابووات رؤسووای

د ټاکنو د کړنالرې له حکمونو سره سم
د المپیکي فدراسیونونو د رئیسوانو د
ټاکنو له ترسره کولو څخه څارنوه ،او

فدراسیون های المپیکی ،مطابق احکام
این قانون ،اساسنامۀ فدراسیون هوا و
طرزالعموول انتخابووات رؤسووای

مالي او تخنیکي همکاري.

فدراسیونها.

( )1اداره در برابر کمیتۀ ملی المپیک
افغانسوووتان با حفظ استقاللیت آن
دارای ویایف و صالحیتهای ذیوول

( ) ۱اداره د افغانستان د المپیک د ملي
کمېټې پروړاندې د هغې د خپلواکۍ په
ساتنې سره د النودې دندو او واکونو
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 -۳د المپیکي فدراسویونونو د ملوي
لوبولو د استولو لپواره لوه موالي او
تخنیکي مرستو څخه څارنه او ارزونه.

 -3نظارت و ارزیابی از کمک هوای
مالی و تخنیکی جهت اعزام تیم هوای
ملی فدراسیونهای المپیکی.

 -۴په المپیکي لوبوو کوې د المپیکي
فدراسیونونو د لوبغواړو ،روزونکوو
او لوبڅارو د ټاکلوو لوه بهیر څخوه

 -4نووظارت از رونووود انتخاب
وان و داوران
وکاران ،مربیوو
و رزشوو
فدراسیون های المپیکی در رویداد های

څارنه.
 -۵د افغانستان د دولت او د ملي او
بین المللي م سسوو له مرسوتو څخه
څارنه.

المپیکی.
 -5نظارت از کمک های مالی دولت
افغانسووتان و م سسووات ملووی و
بین المللی.

( ) ۲د افغانستان د المپیک ملي کمېټه
مکلفه ده ،د المپیکي لوبو کلنۍ برنامه
د مالي کال له پای ته رسووېدو څخه

( ) 2کمیتۀ ملی المپیوک افغانسوتان
مکلف است ،برناموه هوای سواالنۀ
رویداد های المپیکی را شش ماه قبل از

شپږمیاشتې دمخه د راتلونکي مالي کال
د بودجې د ترتیب لپواره ادارې توه
ولېږي.

ختم سال مالی جهت ترتیب بودجوۀ
سال مالی آینوده بوه اداره ارسوال
نماید.

له نورو بنسټونو سره د اړیکو تلمین
درویشتمه ماده:

تلمین روابط با سایر نهادها
مادۀ بیست و سوم:

اداره کولی شووي ،له نورو انجمنونو،
مجتمع ګانو ،اتحادیو او هغو دولتي او
غیر دولتي ورزشي بنسټونو سره ې د

اداره مویتوانوود ،با سایر انجمنها،
مجتمعها ،اتحادیهها و نهادهای ورزشی
دولتی و غیردولتی کوه در وکوات

وزارتونو او دولتي خپلواکو ریاستونو او

وزارت ها و ریاست های مستقل دولتی
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هغو بهرنیو ورزشي بنسټونو ې د نورو
هېوووادونو فدراسیونونه ،اتحادیې او
ورزشي مجمتع ګانې را نغواړي ،ددې

و نهادهای ورزشی خارجی که مشمول
فدراسیون ها ،اتحادیه ها و مجتمع های
ورزشی سایرکشورها انود ،مطوابق

قانون او د اړونوودو تقنیني سندونوله
حکمونو سره سوم خپلې اړیکې تلمین
کړي.

احکام این قوانون و اسوناد تقنینوی
مربوم ،روابوط خوویش را تولمین
نماید.

پنځم فصل
مالي مصونیت او امتیازونه

فصل پنجم
مصونیت و امتیازات مالی

د لوبغاړو مصونیت او مصدومیت
څلېریشتمه ماده:

مصونیت و مصدومیت ورزشکاران
مادۀ بیست و هارم:

( ) ۱اداره مکلفه ده ،د ملوي لوبوولو
د غووړو او روزونکووو ،لوبڅووارو،

( )1اداره مکلف است ،بوه منظوور
مصونیت اعضاء و مربیان تیمهای ملی،

د فدراسیونونو د رهبورۍ او د ادارې
د کارکوونکو د مصونیت په منظوور له
دولتي یا خصوصي شورکتونو سوره

داوران ،رهبووری فدراسوویونهووا و
کارکنان اداره ،با شرکت های دولتی یا
خصوصی قرارداد بیمۀ صوحی عقود

د روغتیایي بیمې قرارداد عقد کړي.
ورایط او
وې شو
وایي بیمو
( ) ۲د روغتیو
معیارونه د جال کړنالرې په واسووطه
تنظیمېږي.

نماید.
( )2شرایط و معیارهای بیمۀ صوحی
توسط طرزالعمول جداگانوه تنظویم
میگردد.

والي او
وټونه ،لوبغو
وي بنسو
( ) ۳ورزشو
فدراسووویونونه مکلوووف دي ،د
لوبغاړو د مصوونیت لپاره مناسووبې

( )3نهادهووا ،ورزشووگاه هووا و
فدراسیون های ورزشی مکلف اند ،راه
های مناسوب را بورای مصوونیت
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الرې ولټوي.
( )۴ورزشي بنسووټونه مکلف دي ،د
لوبغاړو د فزیکوي مصونیت په منظور د

ورزشکاران جستجو نمایند.
( )4نهادهای ورزشی مکلف اند ،بوه
منظور مصونیت فزیکی ورزشوکاران،

هغوی تمرینونه او سویالۍ له ایمني او
معیاري وسایلو سره په مناسبه فضا کې
ترسره کړي.

تمرینات و مسابقات آنها را در فضای
مناسب با وسایل ایمنوی و معیواری
برگزار نمایند.

( ) ۵اداره ،ورزشووي روزونکووي ،د
ورزشووي تلسیسوواتو مووالکین او
فدراسیونونه مکلوف دي ،د ځوای،
وسایلو ،حفظ الصحې او ښوونې پوه

( ) 5اداره ،مربیان ورزشی ،موالکین
تلسیسات ورزشی و فدراسویون هوا
مکلف اند ،شرایط ایمنوی و صوحی
وایل،
وان ،وسو
وم از مکو
ورین اعو
تمو

ګوون د لوبغاړو د تمورین ایمنوي او
روغتیایي شرایط تلمین کړي.
( ) ۶په ورزشي فعالیتونو او سویالیوکې

حفظ الصحه و آموزش ورزشکاران را
تلمین نماید.
( )6اشتراک در فعالیتها و رقابتهای

ګوون داوطلبانه دی ،په هغه صوورت
کې ې لوبغاړی د تمرین یا سیالۍ پوه
وخت کې د فني او ایمني معیوارونو،
ملي او بین المللي فدراسویونونو لوه

ورزشی داوطلبانه بوده ،در صورتیکه
ورزشکار حین تمرین یوا مسوابقه در
مطابقت به معیار های فنی و ایمنوی و
اساسنامه های فدراسیونهوای ملوی و

اساسنامې او د مسابقې لوه مقرراتوو
سره سم مصدوم یا وموري ،ترسوره
کوونکې مراجع او په هغو کې ذیدخل

بین ا لمللوی و مقوررات مسوابقات
مصدوم یوا فووت نمایود ،مراجوع
برگزارکننده و افراد ذیدخل در آن از

وګړي له مدني او جزايي مسو ولیت
څخه معاف دي.

مس ولیت مودنی و جزائوی معواف
میباشند.
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تقدیر
مادۀ بیست و پنجم:

( )۱اداره کولی شوووي ،په ملي او

( )1اداره میتواند ،به منظور قدردانی

بین المللي لوبو کې لوبغاړو ،روزونکو،
لوبڅارو او مخکښانو د ورزشي السته
راوړنو او د ویاړونو د ترالسووه کولو
څخه د الزیاتې قدردانۍ په منظور تقدیر

بیشتر از دست آوردهای ورزشوی در
وی
وینالمللو
وی و بو
ودادهای ملو
رویو
و کسب افتخوارات ،ورزشوکاران،
مربیووان ،داوران و پیشکسوووتان را

کړي.
ودو
وي ،د اړونو
وولی شو
( ) ۲اداره کو
ادارو په همکارۍ ورزشوي لوبغوالي
د ورزش د غوره کسوانو پوه ناموه

تقدیرنماید.
( )2اداره میتواند ،ورزشوگاههوای
ورزشی را بنام نخبهگوان ورزش بوه
همکاری ادارات مربووم نامگویاری

ونوموي.

نماید.

د موال راوړونکووو ،روزونکو،
لوبڅارو او مخکښانو مالي امتیازونه
شپږویشتمه ماده:

امتیازات مالی مدال آوران ،مربیان،
داوران و پیشکسوتان
مادۀ بیست و ششم:

( ) ۱له اړوندې مقررې سوره سوم د
ورزش د بېالبېلو رشتو د غوره مووال
راوړونکو د قدرداني او د اتل پالنې او
ویاړ راوړنې د فرهنګ د رامنځته کولو

( )1به منظوور قودردانی از مودال
وف
وای مختلو
وتههو
آوران نخب وۀ رشو
ورزش و ایجاد فرهنگ قهرمان پروری
وت
وا نظرداشو
وی بو
وار آفرینو
و افتخو

په منظور د موال د ارزښت د تفکیک
په پام کې نیولو سره ،د ادارې له مالي
بودجې څخه په الندې ډول امتیوازات

تفکیووک ارزش موودال ،مطووابق
مقررۀ مربوم ،امتیازات مالی از بودجۀ
وت
ول پرداخوو
وور ذیوو
اداره ،طوو
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ورکول کېږي:
-۱لومړۍکټګوووري :د بین المللي
المپیک د ژمنيو یا دوبنيو لوبو د موال

میشود:
 -1کتگوری اول :پرداخت امتیواز و
مدد معاش مادام العمر بورای مودال

راوړونکو لپاره د مادام العمر امتیاز او
مدد معاش ورکړه.
 -۲دوه یمه کټګووري :د اسوالمي

آوران بازیه ای تابستانی یا زمسوتانی
المپیک بین المللی.
 -2کتگوری دوم :پرداخوت امتیواز

هېوادونو له لوبو ،پار المپیک لوبوو،
آسیایي لوبو ،د ساحلي آسیایي او سالون
کې دننه لوبو ،د المپیکي رشتو نړیوالې
سیالۍ ،د غیر المپیکي رشتو له نړیوالو

ساالنه به مدال آوران از بوازی هوای
کشور هوای اسوالمی ،بوازی هوای
پارالمپیک ،بازیهای آسیایی ،بازیهای
آسیایی سواحلی و داخول سوالون،

سیالیو د موال راوړونکوو توه د دوه
دورو لوبو او سیالیو لپاره د کلني امتیاز
ورکړه.

مسابقات جهانی رشته های المپیکوی،
مسابقات جهانی رشته های غیرالمپیکی
برای دو دورۀ بازیها و مسابقات.

 -۳درېیمه کټګوري :د دوو کلونوو
لپاره د سیمه ییزو لوبو او قواره یوي
سیالیو موال راوړونکو ته د کلني امتیاز
ورکړه.

 -3کتگوری سوم :پرداخت امتیواز
ساالنه به مدال آوران بازیهای منطقوی
و مسووابقات قوواره ئووی بوورای
دو سال.

 -۴څلورمه کټګوري :د هرې لووبې
لپاره له بین المللي سیالیو څخه د موال
راوړونکو لپاره د امتیاز ورکړه.

 -4کتگوری هارم :پرداخت امتیاز به
مدال آوران از مسابقاتبینالمللی برای
هر رویداد.

( ) ۲د ورزش د هغو غوره روزونکوو
څخه د قدرداني په منظور ې وړ ،موال
راوړونکي او ویاړ راوړونکي اتالن یې

( )2به منظوور قودردانی از مربیوان
نخبۀ ورزش که قهرمانان شایسوته و
مدال آور و افتخار آفورین را تربیوه
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روزلي وي ،د استول شووې لوبوولې
روزونکي ته د ترټولو لوړ موال د بیې په
سلوکې د پنځوس معادل ،د ادارې لوه

نموده باشووند ،معادل پنجاه در صد
پول باالترین مدال ،بوه مربوی تویم
اعزاموی از بودجوۀ اداره پرداخوت

بودجې څخه ورکول کېږي.
( )۳له هغو غوره لوبڅوارو څخوه د
قدرداني په منظور ې په بین المللوي

میشود.
( )3به منظوور قودردانی از داوران
برتر کوه با داوریهای عادالنوووه،

ورزشي سیالیو کې یې پوه عادالنوه،
منصفانه او غیر جانبدارانه داوریو سره
د عدا لت په تلمین او قضاوت کووې
هڅه کړې ده د استول شوي لوبوولې

منصوووفانه و غیرجانبدارانوووه ،در
تل مین عدالت و قضاوت در رقابت های
بین المللی ورزشووی تووالش کرده
اند ،معادل سی در صد پول بواالترین

لوبڅار ته د ترټولو لوړ موال د بیې په
سلو کې دېرش معادلې پیسې د ادارې له
بودجې څخه ورکول کېږي.

وی از
ویم اعزامو
وه داور تو
ودال ،بو
مو
بودجووووۀ اداره پرداخووووت
میشود.

( )۴د هغه غوره ورزشي فدراسیونونو له
لوبڅارو څخه د قدرداني په منظور ې
د المپیک سیالیو ،د المپیک د سهمیې د
ال سته راوړلو او نړیوالو سیالیو ته وربلل

( ) 4به منظور قدردانی از داوران برتر
فدراسیون های ورزشی کوه بخواطر
داوری به مسابقات المپیک ،کسوب
سهمی ۀ المپیک و مسوابقات جهوانی

کېږي مالي امتیازات د ادارې له بودجې
څخه ورکول کېږي.
()۵سیالیو ته استول شووو ورزشوي

دعوت می شوند امتیوازات موالی از
بودجۀ اداره پرداخته میشود.
( ) 5به منظور قدردانی از مسو ولین

بنسټونو له مس ولینو او رهبرۍ څخه د
قدرداني په منظور د ترټولو لوړ موال د
بیې په سلو کې شل معادلې پیسوې د

و رهبری نهادهای ورزشوی اعزاموی
در مسابقات معادل بیسوت در صود
پول باالترین مودال از بودجوۀ اداره
94

۱۳۹۷/۷/۱۶

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۳۱۳

ادارې له بودجې څخه په کال کې یوو
ځل ورکول کېږي.
( )۶د ورزش له مخکښانو څخوه د

سووال یووک مرتبووه پرداخووت
میگردد.
( )6به منظور قدردانی از پیشکسوتان

قدرداني په منظور له لسوو مخکښوو
لوبغاړو هر یوه ته د ادارې له بوودجې
څخه په هر مالي کال کې د یوه ځول

ورزش به هر یوک از ده ورزشوکار
پیشکسوت مبلغ یوک صود هوزار
( )100000افغانی در هر سال مالی

لپاره سول زره ()۱۰۰۰۰۰افغوانۍ
ورکول کېږي.
( ) ۷د مخکښانو د تثبیوت او ټواکنې
معیارونه پوه جوال کوړنالره کوې

برای یک بار از بودجۀ اداره پرداخت
میشود.
واب
وت و انتخو
وای تثبیو
( )7معیارهو
پیشکسوتان در طرزالعمول جداگانوه

ترتیبېږي.
( )۸ادار ه کولی شي ،د پیسو نوسانانو
ته په پام سره ،په دې ماده کې د درا

ترتیب میشود.
( )8اداره می تواند ،بوا نظرداشوت
نوسانات پو لی ،اندازۀ امتیازات پوولی

شوو پولي امتیازاتو انودازه د موالیې
وزارت له موافقې او د جمهور رئی له
منظورۍ وروسته زیاته یا کمه کړي.
( )۹ددې مادې په ( ۴ ،۳ ،۲ ،۱او )۵

مندرا این ماده را بعود از موافقوۀ
وزارت مالیه و منظوری رئی جمهور
تزئید یا تنقیص نماید.
( ) 9شرایط و معیار پرداخت امتیازات

فقروکې درا د مالي امتیازاتو د ورکړې
شرایط او معیار د موال د ارزښت او د
لوبې د کچې په پام کې نیولو سره پوه

مووالی منوودرا فقووره هووای
وا
واده بو
ون مو
( ۴ ،۳ ،۲ ،۱و  )5ایو
نظرداشت ارزش مدال و سطح رویداد

جالکړنالره کې تنظیمېږي.

در طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد.
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وروستني حکمونه

مسلسل نمبر ()۱۳۱۳

فصل ششم
احکام نهایی

د ټاکنو د ترسره کولو کمېسیون
اووه ویشتمه ماده:

کمیسیون برگزاری انتخابات
مادۀ بیست و هفتم:

( ) ۱د ورزشي فدراسیونونو د رئیسانو د

( )1به منظور برگوزاری انتخابوات

رڼو او عادالنه ټاکنو ترسره کولو او له
هغو څخه د څارنې په منظور ،د ټاکنو د
ترسره کولو کمېسیون په الندې ترکیب

شفاف و عادالنۀ رؤسای فدراسیونهای
ورزشی و نظارت از آن ،کمیسویون
برگزاری انتخابات به ترکیب ذیل ایجاد

سره رامنځته کېږي:
 -۱د فدراسیون واکمون اسوتازی د
رئی په توګه.
 -۲د ادارې دوه تنه استازي د غړو په

میگردد:
 -1نمایندۀ با صالحیت فدراسیون به
حیث رئی .
 -2دو نفر نمایندۀ اداره بوه حیوث

توګه.
 -۳په المپیکي رشتو کې د افغانستان د
المپیک د ملي کمېټې دوه تنه استازي

اعضاء.
 -3دو نفر نمایندۀ کمیتۀ ملی المپیک
افغانستان در رشوته های المپیکی به

د غړو په توګه.
 -۴د اړوند فدراسیون دوه تنه استازي
د غړو په توګه.
 -۵د ادارې رئی یا واکمن استازی

حیث اعضاء.
 -4دو نفر نمایندۀ فدراسیون مربوم
به حیث اعضاء.
 -5رئی یا نمایندۀ با صالحیت اداره

نایر غړی.
 -۶د افغانستان د المپیک د ملي کمېټې
رئی یا واکمن استازی نایر غړی.

عضو نایر.
 -6رئی یا نمایندۀ با صالحیت کمیتۀ
ملی المپیک افغانستان عضو نایر.
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 -۷د ټاکنو د خپلواک کمېسویون ،د
ولسي جرګې د روغتیوا ،معوارف او
ورزش د کمېسیون ،مودني ټوولنې او

 -7نماینوودگان کمیسیون مسوتقل
انتخابات ،کمیسیون صحت ،معارف و
ورزش ولسی جرگه ،جامعۀ مودنی و

ټولیزو رسنیو استازي هم کولی شي د
نایر غړي په توګه ګوون وکړي.
( )۲په والیتونووو کووې د ورزشي

رسانه های همگانی نیوز مویتواننود
منحیث عضو نایر اشتراک ورزند.
وزاری
ویون برگو
وای کمیسو
( ) 2اعضو

فدراسیونونو د نمایندګیو د ټواکنو د
ترسره کولو د کمېسیون غړي په الندې
ترکیب سره رامنځته کېږي:
 -۱په والیت کوې د فدراسویون د

انتخابات نمایندگی فدراسیون هوای
ورزشی در والیات به ترکیوب ذیول
ایجاد میگردد:
 -1نمایندۀ با صوالحیت نماینودگی

پوه

وث
وه حیو
وت بو
ویون در والیو
فدراسو
رئی .
 -2یک نفر نمایندۀ والیتی اداره بوه

غړي په توګه.
 -۳د اړوند فدراسیون د نماینودګۍ
یوتن استازی د غړي په توګه.
 -۴په والیت کې د ملي فدراسویون

حیث عضو.
 -3یک نفور نماینودۀ نماینودگی
فدراسیون مربوم به حیث عضو.
 -4نمایندۀ با صالحیت فدراسیون ملی

واکمن استازی د نایر غړي په توګه.
 -۵د ادارې والیتي استازی د نوایر
غړي په توګه.

در والیت به حیث عضو نایر.
 -5نمایندۀ والیتی اداره بوه حیوث
عضو نایر.

 -۶د والیت د مقام استازي ،په والیت
کې د ټاکنو د خپلوواک کمېسویون،
والیتي شوري ،مدني ټولنې او ټوولیزو

 -6نمایندگان مقام والیت ،نماینودۀ
کمیسیون مستقل انتخابات در والیت،
شورای والیتی ،جامعوۀ مدنووی و

نمایندګۍ واکمن استازی د رئی
توګه.
 -۲د ادارې یوتن والیتي اسوتازی د
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رسنیو استازی هم کولی شي د نوایر
غړي په توګه ګوون وکړي.
( )۳ددې مادې په ( ۱او  )۲فقروکې

رسانه های همگانی نیوز مویتواننود
منحیث عضو نایر اشتراک ورزند.
( ) 3نمایندگان نایر مندرا فقره های

درا شوي نایر استازي یواځې د ټاکنو
له پروسې څخه څارنه کوي.
( ) ۴په مرکز او والیتونو کې د ټواکنو

( 1و  ) 2این ماده صرف از پروسوۀ
انتخابات نظارت مینمایند.
( )4اعضای کمیسویون بورگوزاری

د ترسره کولو د کمېسیون غوړي او
د فدراسیونونو رئیسان د رأیې د حق او
د نفوذ له اعمال څخه پرتوه د ټواکنو
پروسه مدیریت کوي.

انتخابات و رؤسای فدراسیون هوا در
مرکز و والیات بودون حوق رأی و
اعمال نفووذ ،پروسوۀ انتخابوات را
مدیریت مینمایند.

( ) ۵د ټاکنو د اداري او لوژستیکووي
خدمتونو د لګښتونو تمویول د ادارې
پرغاړه دي.

( )5تمویل مصارف خدمات اداری و
لوژستیکی انتخابات بوه عهودۀ اداره
میباشد.

( ) ۶د المپیکي او غیر المپیکي ورزشي
فدراسیونونو د رئیسانو د ټاکنو د ترسره
کولو په څرنګوالي پورې اړوندې ارې
وي او
ویونونو د ملو
وي فدراسو
د ورزشو

( ) 6سایر امورمربوم به نحوۀ برگزاری
انتخابات رؤسای فدراسویون هوای
ورزشی المپیکی و غیرالمپیکوی بوا
رعایت اساسنامۀ ملی و بوین المللوی

بین المللي اساسنامو په رعایت سره په
جال کړنالره کې تنظیمېږي.

فدراسیون های ورزشی در طرزالعمول
جداگانه تنظیم میگردد.

د ادارې بودجه
اته ویشتمه ماده:

بودجۀ اداره
مادۀ بیست و هشتم:

( ) ۱د ادارې کلنۍ عادي او انکشافي

( )1بودجۀ عادی و انکشافی سواالنۀ
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بودجه ،په هېواد کې د ورزش د اړتیاوو
سره سم د ادارې په واسطه ترتیبېږي او
له پړاوونو څخه د تېرولو په غرد لېږل

اداره ،مطابق نیازمنودی هوای ورزش
وط اداره ترتی وب و
وور توسو
در کشو
غوورد طووی مراحوول ارسووال

کېږي.
( )۲اداره مکلفه ده ،د منظور شووي
بودجې له مجموع څخه ،د فدراسیون د

میگردد.
( )2اداره مو کلف است ،از مجموع
بودجۀ منظور شده ،بودجوۀ سواالنۀ

فني او مسلکي یرفیت په پام کې نیولو
سره په ادارې کې د ثبت شوو ورزشي
فدراسیونونوکلنۍ بودجه مشخصهکړي.

فدراسیون های ورزشی ثبت شدۀ اداره
را با نظرداشت یرفیت فنی و مسلکی
فدراسیون مشخص نماید.

د کمکونو جلبول
نهه ویشتمه ماده:

جلب کمک ها
مادۀ بیست و نهم:

اداره کولی شي په هېواد کې د بودني
روزنې او ورزش د ودې ،پرمختیوا او
ملي کولو په منظوور ،د خصوصووي

اداره می تواند به منظور رشد ،انکشاف
و ملی ساختن ت ربیت بدنی و ورزش در
کشور کمک ها و مسواعدت هوای

سکتور ،مدني ټولنې او بوین المللوي
بنسټونو کمکونه او مرستې جلب کړي.

سکتور خصوصوی ،جامعه مدنووی و
نهاد های بین المللی را جلب نماید.

د یرفیت لوړول
دېرشمه ماده:

ارتقای یرفیت
مادۀ سی ام:

( ) ۱اداره او د افغانستان د المپیک ملي
کمېټووه مکلووف دي ،د روزونکووو،
لوبڅارو ،لوبغواړو او اړونودو کوار
کوونکو د مسلکي او تخنیکي یرفیت

وک
وی المپیو
وۀ ملو
( ) 1اداره و کمیتو
افغانستان مکلف اند ،به منظور ارتقای
یرفیت مسلکی و تخنیکوی مربیوان،
داوران ،ورزشکاران و کارکنان مربوم
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د لوړ لو پوه منظوور سویمینارونه او
ورکشاپونه جوړ او په کورنيو او بهرنيو
سیمینارونو او ورکشاپونو کې د هغوی

سیمینارها و ورکشاپ ها را دایور و
زمینۀ اشتراک آنها را در سیمینارها و
ورکشاپ های داخلی و خارجی فراهم

د ګوون زمینه برابره کړي.
( ) ۲اداره او د افغانستان د المپیوک
ملي کمېټه کولی شوي ،د لوبغواړو،

نمایند.
وک
وی المپیو
وۀ ملو
( ) 2اداره و کمیتو
افغانستان می تواننود ،کارشناسوان و

وي
وارو د تخنیکو
وو او لوبڅو
روزونکو
یرفیت او فني پوهاوي د لوړولو پوه
منظور به رني کارپوهان او روزونکوي
راوبولي.

مربیووان خووارجی را بووه منظووور
ارتقای یرفیت تخنیکوی و آگواهی
فنی ورزشوکاران ،مربیوان و داوران
دعوت نمایند.

تلدیب
یودېرشمه ماده:

تلدیب
مادۀ سی و یکم:

واړي،
وي ،لوبغو
وولی شو
( )۱اداره کو
وي
واري ،د ورزشو
وي ،لوبڅو
روزونکو

( )1اداره میتوانود ،ورزشوکاران،
مربیوووان ،داوران ،مسووو ولین و

بنسټونو ،فدراسیونونو ،مسو ولین او
رهبري ،افراد او نور ورزشي بنسوټونه
ددې قانون او نورو اړونودو تقنینوي
سندونو له حکمونو څخه د سرغړونې په

وی،
وای ورزشوو
وری نهادهوو
رهبوو
فدراسیون ها  ،افراد و سایر نهاد هوای
وف از
وورت تخلو
وی را در صو
ورزشو
احکام این قانون و اسناد تقنینی مربوم

صورت کې له احوالو سره سم په الندې
ډول تلدیب کړي:
 -۱توصیه.

حسب احوا ل طوور ذیول تلدیوب
نماید:
 -1توصیه.

 -۲لیکلی اخطار.

 -2اخطارکتبی.
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 -۳له احوالو سره سم لوه درې زره
( )۳۰۰۰افغانیو څخووه تر پنځوزرو
( )۵۰۰۰افغانیو پورې نغدي جریمه.

 -3جریمۀ نقدی حسب احوال از سه
هزار ( )3000افغانی الی پنج هوزار
( )5000افغانی.

 -۴دایمي بندېدل یا دایمي اخراا او
عوودلي او قضووایي ارګووانونو تووه
ورپېژندل.

 -4مسدود شدن دایمی یوا اخوراا
دایمی و معرفی به ارگانهای عدلوی و
قضایی.

( )۲د لوبغاړو  ،روزونکو،لوبڅوارو او
د ورزشي بنسوټونو او فدراسویونونو
د رهبرۍ ورزشي سرغړونې په جوال
تقنیني سند کې تنظیمېږي.

( )2تخطوی های ورزشی ورزشکاران،
مربیان ،داوران و رهبوری نهادهوا و
فدراسیون های ورزشی در سند تقنینی
جداگانه تنظیم میشود.

( )۳ددې مادې د ( )۱فقرې په  ۳جزء
کې درا شوي السته راغلي مبالغ پوه
دولتي واحد حساب تحویلېږي.

( ) 3مبالغ حاصلۀ مندرا جزء  3فقرۀ
( ) 1این ماده ،به حساب واحد دولتی
تحویل میگردد.

د مقررو د پړاوونوتېرول
دوه دېرشمه ماده:

طی مراحل مقرره ها
مادۀ سی و دوم:

ادا ره کولی شي ،ددې قانون د حکمونو
د ښه تطبیق په منظور ،مقررې وړاندیز،
الیحې ،کړنالرې او الرښوودونه وضع

اداره مویتواند ،به منظور تطبیق بهتر
احکام این قانون ،مقرره ها را پیشنهاد،
لوایح ،طرزالعمل هوا و رهنمودهوا را

کړي.

وضع نماید.

انفاذ او الغاء
دري دېرشمه ماده:

انفاذ و الغاء
مادۀ سی و سوم:

این قانون از تواریخ توشویح نافوی

دغه قانون د توشېح له نېټې څخه نافی
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او په رسمي جریده کې دې خپور شي
او د  ۱۳۶۶/۲/۳۱نېټې پوه ()۶۳۶
ګڼه رسمي جریده کې د بدني روزنې او

ورگردد و
ومی نشو
ودۀ رسو
و در جریو
مقررۀ کمیتۀ دولتی تربیوت بودنی و
سپورت منتشرۀ جریدۀ رسمی شوماره

سپورت د دولتي کمېټې مقورره لغوو
کېږي.

وو
( )636مو ر  1366/2/31لغو
میگردد.
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د طبي شوري په هکله د عامې روغتیا
د قانون د ( )۱ګڼې ضمیمې د توشېح
په اړوند د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس
فرمان

مسلسل نمبر () ۱۳۱۳

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
پیرامون توشیح ضمیمۀ شماره ()1
قانون صحت عامه در مورد شورای
طبی

شماره)331( :

ګڼه)۳۳۱( :

تاریخ1397/7/2 :
مادۀ اول:

نېټه۱۳۹۷ /۷ /۲ :
لومړۍ ماده:

د اساسي قانون د څلور شپېتمې مااد
 ۱۶جزء د حکم له مخې ،د طبي شوري
په هکله د عامې روغتیا د قانون ( )۱ګڼه
ضمیمه چې د ملي شوري د مجلسینو دګډ
هیئت د  ۱۳۹۷ /۳ /۱۳نېټې د ()۳۰۲
ګڼه فیصلې پربنسټ د ( )۱۴مادو په د ننه
کې فیصله شوی دی ،توشېح کوم.

اادۀ
ازء۱۶ما
ام جا
ای ا حکا
اه تیسا
با
شصت وچهارم قانون اساسی ،ضامیمۀ
شماره ( ) 1قانون صحت عامه در مورد
شورای طبی را که به اساس فیصلۀ شماره
()302مؤرخ1397/3/13هیئت مختلط
مجلسی شورای ملی به داخل ( )14ماده
فیصله گردیده است ،توشیح می دارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ او د
ملي شوري د مجلسینو د ګډ هیئت لاه
فیصلې او د یاد شو ضمیمې له مات
سره یو ځای د  ،په رسمي جریده کاې
خپور شي.

ای فرمان ا تاریخ توشیح نافذ و همراه
با فیصالۀ هیئات مخاتلط مجلسای
شااورای ملاای و ماات ضاامیمۀ
ار
امی ن ا
ادۀ رسا
اذکره ،در جریا
متا
گردد.

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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دافغانستان اسالمي جمهوري دولت
ملي شوري
د طبي شوري په اړه د عامي روغتیا
د قانون د ( )۱ګڼې ضمیمې

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
فیصلۀ
هیئت مختلط مجلسی شورای ملی

په هکله د ملي شوري د
مجلسینو د ګډ هیئت
پرېکړه

در رابطه به ضمیمۀ شماره ()1
قانون صحت عامه در مورد
شورای طبی

شمارۀ)302( :
تاریخ1397/3/13 :
بااه تیساای ا حکاام مااادۀ
صدم قانون اساسی افغانستان ،هیئت
مختلط مجلسی شورای ملای باه
ترکیااش شاا  ،شاا تاا ا
اعضای هر جرگه فرماان تینینای
شااااماره ( )155مااااؤرخ
اوری
ایس جمها
 1396/6/14رئا
اسالمی افغانساتان در رابطاه باه
ضمیمۀ شماره ( )1قانون صاحت
اورای
اورد شاا
اه در ماا
عاماا
ال ()14
اه داخاا
ای را باا
طباا
ماااده در جلسااۀ رو یک اانبه

ګڼه)302( :
نېټه۱۳۹۷ /۳ /۱۳ :
د افغانسااتان د اساسااي قااانون
د ساالمې ماااد د درش شااوي
حکم له مخې ،د ملي شوري د دواړو
جرګو له شپږو ،شپږو غړیو څخاه
جااوړ شااوي ګااډ هیئاات د
اه اړه د عااامې
اي شااوري پا
طبا
روغتیااا د قااانون ( )۱ګڼااه
ضمیمې په هکلاه د افغانساتان د
اسااالمي جمهوریاات د رئاایس
د  ۱۳۹6 /۶/۱۴نېټااې ()۱۵۵
ګڼااه تینینااي فرمااان د ()۱۴
مادو په دننه کاې د 1397/3/13
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نېټې د یک نبې ورځې په غونډه کې
فیصله کړ.

مااؤرخ  1397/3/13فیصااله
نمود.

د ګډ هیئت مرستیال
طیبه اهدي

معاون هیئت مختلط
طیبه اهدی

رئیس هیئت مختلط
داکتر محمد صالح سلجوقی

د ګډ هیئت رئیس
ډاکټر محمد صالح سلجوقي
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ضمیمۀ شماره ( )1قانون
صحت عامه
در مورد شورای طبی

طبي شوري
لومړۍ ماده:

شورای طبی
مادۀ اول:

طبي شوري دولتي اداره ده او په خپلو
اجراآتو کې خپلواکه ده.

شورای طبی ادارۀ دولتی باوده و در
اجراآت خوی مستیل میباشد.

د طبي شوري موقف
دوه یمه ماده:

موقف شورای طبی
مادۀ دوم:

طبي شوري د الند موخو د تحیق په

شورای طبی به منظور تحیق اهاداف

منظور فعالیت کوي:
 -۱د ناروغانو د مصئونیت د شرایطو
او روغتیايي حیوقو تیمینول.

ذیل فعالیت مینماید:
 -1تیمی شرایط مصئونیت و حیاوق
صحی مریضان.

 -۲د طش د ډاکټرانو (معاالجوي او
غاښونو ډاکټران) د روغتیايي خدمتونو
معیاريکول ،د کیفیات لاوړول او
تنظیمول.

 -2معیاااری سا ی ،ارتیای کیفیت
و تنظااایم خااادمات صاااحی
دوکتوران طش (دوکتوران معالجوی و
دندان).

-۳په هېواد کې د طباي ښاوونیزو
ستندردونو پیاوړتیا او ښه کول.
 -۴د طش د ډاکترانو لاه مسالکي

اتندردهای
اود سا
ات و بهبا
 -3تیویا
آمو شی طبی در ک ور.
 -4حمایاات ا حیااوق مساالکی

حیوقو څخه مالتړ.

دوکتوران طش.
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وظایف عمدۀ شورای طبی
مادۀ سوم:

طبي شوري د الناد عماده دنادو

شورای طبی دارای وظایف عمدۀ ذیل

لرونکې ده:
 -۱د هغو کورنياو او بهرنيو ډاکټرانو
په ش مول چې په افغانستان کې مسلکي
اوکلینیکي کارکوي ،د طاش ډاکټرانو

میباشد:
 -۱راجسترنمودن و صادور جاوا
فعالیت برای دوکتوران طش اعام ا
دوکتوران داخلی وخارجی ایکاه در

اول او
اوا ابتا
ات جا
ااره د فعالیا
لپا
صادرول.
 -۲د طش ډاکټرانو لپااره د طباي
مسلکي او سلوکي ستندردونو تدوی او

افغانستان کار مسالکی و کلینیکای
مینمایند.
 -۲تدوی و نظارت ا تطبیق درست
ستندردهای مسلکی و سلوکی طبای

له سم تطبیق څخه یې څارنه.
 -۳د طش ډاکټرانو د مسلکي پوهې د
دوامدار پرمختیا د مینې برابرول او

برای دوکتوران طش.
 -۳مینه سا ی و پیگیری انک ااف
متداو م دانا مسالکی دوکتاوران

تعییبول.
 -۴د دولتې او خصوصي طبي لاوړو
ده کړو مؤسسو له نوو فارغینو څخه د
دولتي آ موینې )(Exit Examاخیستل.

طش.
 -۴اخذ امتحان دولتی )(Exit Exam
ا فارغان جدید مؤسسات تحصیالت
عالی طبی دولتی و خصوصی.

 -۵د ناروغانو او د طش ډاکټراناو د
حیوقو او مصئونیتونو په هکله د عاماه
پوهاوي د کچې لوړول.

 -۵ارتیاء سطح آگاهی عامه درقباال
حیوق ومصئونیت هاای مریضاان و
دوکتوران طش.

 -۶د طبي لوړو ده کړو مؤسساو د

 -۶تدوی و پی نهاد معیارهای حداقل
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هغو اقالحاد معیاارونو تادوی او
وړاندیزول چې د هغه پر بنسټ د لوړو
ده کړو و ارت له لوري د فعالیت د

مؤ سسات تحصایالت عاالی طبای
که به اساس آن جوا آغاا فعالیات
توسط و ارت تحصیالت عالی صاادر

پیل جوا صادرېږي.
 -۷د هېواد د طبي لاوړو دهکاړو
مؤسسو له اقالحاد معیاارونو او د

میگردد.
 -۷نظارت ا تطبیق معیارهای حداقل
و نصاب تحصیلی برنامه هاای طبای

تخصص د برنامو په ګاډون د طباي
برنامو د نصاب له تطبیق څخه څارنه او
د تیدیبي تدابیرو نیول.
 -۸دولتي او خصوصي طباي لاوړو

مؤسسات تحصیالت عالی طبی ک ور
به شمول برنامه های تخصص و اتخاذ
تدابیر تیدیبی.
 -۸تصدیق و اعتبار دهی به مؤسسات

دهکړو مؤسسو ته تصدیق او اعتباار
ورکونه.
 -۹عدلي او قضایي مراجعو تاه لاه

ای دولت ای و
االی طبا
ایالت عا
تحصا
خصوصی.
 -۹رسیدگی به شکایات و تخلفاات

ارجاع کولو مخکې ،طباي مسالکي
شکایتونو او سرغړونو ته رسیدګي.
 -۱۰د طش د هغو ډاکټرانو پر وړاند
د مناسبو تیدیبي اقداماتو نیول چاې د

مسلکی طبی قبل ا ارجااع آن باه
مراجع عدلی و قضایی.
 -۱۰اتخاذ اقدامات مناسش تیدیبی در
برابر دوکتوران طش که بار خاالف

طبي مسلکي او سلوکي معیارونو پار
خالف فعالیت کوي.
 -۱۱د افغانستان د طش د ډاکټرانو د

معیارهای مسلکی و سالوکی طبای
فعالیت می نمایند.
 -۱۱ایجاد توأمیت علمی و تحیییاتی

بی المللي اعتبار د لوړولو او د طباي
څېړنو او مطالعاتو په الره اچولو کې د
همکارۍ لپاره د پوهې او معلومااتو د

با شوراهای طبی سایرک اور هاا،
به منظور ت اری و تبادلاۀ دانا
و معلومات جهت بلند بردن اعتباار
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شریکولو او تبادلې په منظور د ناورو
هېوادونو له طبي شوراګانو سره د علمي
او څېړنیز توأمیت را منځته کول.

بی المللی دوکتوران طش افغانساتان
و همکاری در راه اندا ی تحیییات و
مطالعات طبی.

 -۱۲د طبي ښوونو او فعالیتونو اړوند
تینیني سندونو ،پالیسیو او کړنالرو په
طرحه کې ونډه اخیستل او په پورتنیو

 -۱۲سهم گیری در طار اساناد
تینینی ،پالیسی ها و طر العمل هاای
مربوط به آمو ش و فعالیت های طبی و

مواردو کاااې د وړاندیز او م ورو
وړاند کول.
 -۱۳له نورو اړوندو مراجعو څخه د
اړینو معلوماتو ترالسه کول او راټولول.

ارایۀ پی نهاد و م وره ها در ماوارد
فوق.
 -۱۳اخذ و جماع آوری معلوماات
ضروری ا سایر مراجع ذیربط.

 -۱۴د طبي شوري د فعالیتونو اړوند
کااړنالرو او الرښااودونو وضااع
کول.

 -۱۴وضااع طر العماال هااا و
رهنمود های مربوط به فعالیت هاای
شورای طبی.

 -۱۵د قانون له حکمونو سره سام د
طبي شوري نور دند .

 -۱۵سایر وظایف شورای طبی مطابق
احکام قانون.

ت کیل
څلورمه ماده:

ت کیل
مادۀ چهارم:

( )۱طبي شوري جوړه ده له:

( ) 1شورای طبی مت کل است ا :

 -۱بورډ.
 -۲ډیپارټمنټونه.
 -۳د متخصصینو کمېټې.

 -1بورد.
 -2دیپارتمنت ها.
 -۳کمیته های متخصصی .

( )۲د طبي شوري ،بورډ ،ډیپارټمنټونو

( )2طر فعالیت شورای طبی ،بورد،
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او د متخصصینو د کمېټو د فعالیات
ډول په جال تینیني سند کې تنظیمېږي.

دیپارتمنت ها و کمیته های متخصصی
در سند تینینی جداگانه تنظیم میگردد.

د طبي شوري رئیس
پنځمه ماده:

رئیس شورای طبی
مادۀ پنجم:

( )۱د طبي شوري په رأس کې رئایس
ځای لري چې د بورډ په وړاندیز او د
جمهور رئیس په منظاورۍ د دریاو

( )1در رأس شورای طبی رئیس قرار
دارد که به پی نهاد بورد و منظاوری
رئیس جمهور برای مدت ساه ساال

کلونومود لپاره ټاکل کېږي .د شوري
د رئیس بیا ټاکنه د یو بلې دور لپاره
جوا لري.
( )۲هغه شخص کولی شاي د طباي

تعیی میگردد .تعیی مجادد رئایس
شاورا بارای ی دورۀ دیگار جوا
دارد.
( )2شخصی میتواند به حیث رئایس

شوري د رئیس په توګه وټاکل شي چې
د الند شرطونو لرونکی وي:
 -۱د افغانستان د تابعیت درلودل.

شورای طبی تعیی گردد کاه واجاد
شرایط ذیل باشد:
 -1داشت تابعیت افغانستان.

 -۲د طش تحصیلي سند ) (MDیاا
ماسټرۍ درلودل او د دوکتورا سند ته
ارجحیت ورکول کېږي.
 -۳په صحي مسلکي یا مدیریتي برخو

 -2داشت سند تحصیلی طش )(MD
یا ماستری و به سند تحصیلی دوکتورا
ارجحیت داده میشود.
 -3داشت تجربه کاری حداقل دوا ده

کې لږترلږه د دوولس ( )۱۲کاله کاري
تجربې لرل.
 -۴په صحي برخو کې لږترلاږه اووه

های مسلکی یاا

( )۱2سال در بخ
مدیریتی صحی.
 -4داشت تجربۀ مدیریت ارشد حداقل

( )7کاله د لوړ مدیریت لکه رئایس،

های صاحی

هفت ( )7سال در بخ
110

۱۳۹۷/۷/۱۶

رسمي جريده

مسلسل نمبر () ۱۳۱۳

مرستیال  ،شیف سرویس او یا د صحي
برنامو د ادار مسؤول تجربې لرل.
 -۵په انګلیسي ژبه ب پړ تسلط.

مانند رئیس ،معاون ،شیف سرویس و یا
مسؤول ادارۀ برنامه های صحی.
 -5تسلط کامل به بان انگلیسی.

بورډ
شپږمه ماده:

بورد
مادۀ ش م:

( )۱بورډ د طبي شوري د رهبرۍ تار
ټولو لوړه مرجع ده او جوړه ده له:

( )1بورد عالی تری مرجاع رهباری
شورای طبی بوده و مت کل است ا :

 -۱د عامې روغتیا د و یر په ټاکنه دوه
تنه د عامې روغتیا و ارت استا ي.
 -۲د لوړو ده کړو د و یر په ټاکنه د
لوړو ده کړو و ارت یو ت استا ی.

 -1دو نفر نمایندۀ و ارت صحت عامه
به انتخاب و یرصحت عامه.
 -2ی نفرنمایندۀ و ارت تحصیالت
عالی به انتخاب و یر تحصیالت عالی.

 -۳د ولسي جرګې او م رانو جرګې
له صحي کمېسیونونو څخه یو یو تا
استا ي.

 -3یاا یاا نفاار نمایناادگان
کمیسیون های صحی ولسی جرگاه و
م رانو جرگه.

 -۴د طش او د غاښونو د ډاکټرانو له
ټولنې څخه یو یو ت استا ي.
 -۵د کابل له طبي پوهنتون څخه یو ت
استا ی.

-4ی ی نفر نمايندگان اتحادياۀ
دوکتوران طش و دوکتوران دندان.
-5ی نفر نمایندۀ پوهنتاون طبای
کابل.

 -۶د خصوصي صحي پوهنتونونو لاه
انجم څخه یو ت استا ی.
 -۷د ملي دفااع و ارت د صاحیه

 -6یاا نفاار نمایناادۀ انجماا
پوهنتون های خصوصی صحی.
 -7رئاایس صااحیۀ و ارت دفاااع

رئیس.

ملی.
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نفر نمایندۀ کمیسیون حیوق

 -۸د ب ر د حیوقو د کمېسیون یو ت
استا ی.
 -۹د طبي شوري رئیس.

 -8ی
ب ر.
 -9رئیس شورای طبی.

 -۱۰دعدلیې و ارت د تینی رئیس.
 -۱۱د نرسااانو ،قابلااه ګااانو او
فارمسستانو د شوراګانو له استا و څخه

 -۱۰رئیس تینی و ارت عدلیه.
ادگان
ار نماینا
 -11ی ا ی ا نفا
شوراهای نارس هاا ،قابلاه هاا و

یو یو ت .
( )۲د د ماد په ( )۱فیره کاې د
درش شوي بورډ غړي کولی شي بال
شخص هم د بدیل په توګه وروپېژني.

فارمسست ها.
( )2اعضای بورد مندرش فیرۀ ( )1ای
ماده می توانند شخصی دیگری را نیاز
به حیث بدیل معرفی نمایند.

( ) ۳د بورډ د غونډو اړوند چار د
جااال کااړنالر پااه واسااطه
تنظیمېږي.

( ) 3امور مربوط به جلساات باورد
توسط طر العمال جداگاناه تنظایم
میگردد.

( ) ۴په بورډ کې د غړیتوب موده در
کاله د ه او د یو دور لپاره د تجدید
وړده.
( ) ۵هغه اشخاص چې له یو مرجاع

( ) 4مدت عضویت در بورد سه ساال
بوده و برای ی دوره قابل تجدیاد
است.
( ) 5اشخاصی کاه ا یا مرجاع

څخه استا یتوب کوي ،له اړوند بست
څخه د لر کېدو په صورت کاې د
بورډ له غړیتوب څخه هم لر کېږي او

نمایندگی ماینمایناد ،در صاورت
برکناری ا بست مربوط ا عضاویت
بورد نیز برکناار و شاخص دیگار

د هغه پر ځای د اوومې مااد د درش
شوو شرایطو لرونکای بال شاخص
ورپېژندل کېږي.

واجااد شاارایط مناادرش مااادۀ
ای
اان معرفا
او شا
اه عا
اتم با
هفا
میگردد.
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د بورډ د غړیتوب شرایط
اوومه ماده:

مسلسل نمبر () ۱۳۱۳

شرایط عضویت بورد
مادۀ هفتم:

هغه شخص د بورډ د غړي پاه توګاه

شخصی به حیث عضو باورد تعیای

ټاکل کېږي ،چې د الناد شارایطو
لرونکی وي:
 -۱د افغانستان د تابعیت درلودل.
-۲د لې سانس د تحصیلي سند درلودل.

میشود کاه واجاد شارایط ذیال
باشد:
 -1داشت تابعیت افغانستان.
 -2داشت سند تحصیلی لیسانس.

 -۳د مسلکي ،کلینیکي یاا صاحي
مدیریتي او غیر ډاکټر په اړوند تخصصي
برخه کې لږترلږه لس ( )۱۰کاله کاري
تجربې لرل.

 -3داشت تجربۀ کااری حاداقل ده
( )10سال در بخ های مسالکی،
کلینیکی یا مدیریتی صحی و غیر داکتر
در بخ تخصصی مربوط.

 -۴له مدني حیوقو څخه په حرماان،
جنایت او ب ري ضاد جرموناو ناه
محکومیت.

 -4عدم محکومیت باه حرماان ا
حیوق مدنی ،جنایت و جارایم ضاد
ب ری.

د بورډ دند او واکونه
اتمه ماده:

وظ ایف و صالحیت های بورد
مادۀ ه تم:

اه
اد او واکونا
اد دنا
اورډ النا
با
لري:

بورد دارای وظایف و صالحیت هاای
ذیل می باشد:

 -۱د طبي شوري د رئیس د ټاکلو او
د عزلولو وړاندیز.
 -۲د طبي شوري د فعالیتونو اړوناد
پالیسيو ،ساتراتیژيو او الرښاودونو

 -1پی نهاد تعیای و عازل رئايس
شورای طبی.
 -2تصويش پاليسی ها ،ستراتيژی ها و
رهنمود های مربوط به فعالیت هاای
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تصویبول.
 -۳له بېالبېلو دولتي او غیردولتي ادارو
سره په حیوقي ،بودجوي او د همغږۍ

شورای طبی.
 -3حمایت شورای طبای در قباال
مسایل حیوقی ،بودجوی و همااهنگی

مسایلو په برخه کې د طباي شاوري
مالتړ.
 -۴د مالي او اداري چارو د راپاور

بااا ادارات مختلااف دولتاای و
غیر دولتی.
 -4نظااارت ا شاافافیت سیسااتم

ورکونې د سیستم له روڼاوالي څخاه
څارنه.
 -۵د طبي شوري د ماالي صاورت
حسابونو او کلنيو راپورونو ار ونه.

گاازارش دهاای امااور مااالی و
اداری.
 -5ار یابی صورت حسابات ماالی و
راپورهای ساالنۀ شورای طبی.

 -۶د اړتیا په صورت کاې د فرعاي
کمېټو را منځته کول.
 -۷د طبي شوري د عملیاتي پالنونو،

 -6ايجاد کميته های فرعی در صورت
ضرورت.
 -7تصويش پاالن هاای عملیااتی،

بودجې تصویش او د هغې له تطبیق څخه
څارنه.
 -۸له اړتیا سره سم د طبي اصاالحي
اقداماتو له نیولو څخه د ډاډ حاصلول.

بودجۀ شورای طبی و نظارت ا تطبيق
آن.
 -8حصول اطمينان ا اتخاذ اقدامات
اصالحی طبی حسش ضرورت.

 -۹د طبي شوري د تینیني سندونو د
طر او تعدیل وړاندیز.
 -۱۰د هغو موضوعګانو بررسي چې د

 -9پي نهاد طر و تعديل اسناد تینینی
شورای طبی.
 -10بررسی موضوعاتی که ا طرف

ډیپارټمنټونو یا کمېټو له لوري هغه تاه
محول کېږي او په د برخه کې تصمیم
نیول.

دی پارتمنت ها یا کميتاه هاا باه آن
محول میگردد و اتخاذ تصاميم در
مینه.
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د ډاکټرانو مکلفیت
نهمه ماده:

مسلسل نمبر () ۱۳۱۳

مکلفیت دوکتوران
مادۀ نهم:

( )۱د طش ډاکټاران او د غاښاونو

( ) 1دوکتوران طاش و دوکتاوران

ډاکټران مکلف دي د اړوند تینیني سند
له نافذېدو څخاه وروسته د یاوه کال
مود په ترڅ کې نوم لیکنه وکړي او د
فعالیت جوا واخلي.

دندان مکلف اند در خاالل مادت
یکسال بعد ا انفااذ ساند تینینای
مربوط ابت نام نموده و جوا فعالیت
اخذ نماید.

( ) ۲د د ضمیمې له حکمونو څخه د
سرغړونې اړوند چار په جال میرره
کې تنظیمېږي.

( ) 2امور مربوط به تخطی ا احکام ای
ضمیمه در میاررۀ جداگاناه تنظایم

دخدمتونو د عرضهکولو مالي وجوه

میگردد.

لسمه ماده:

وجوه مالی عرضۀ خدمات
مادۀ دهم:

( ) ۱د طبي شوري د خدمتونو له عرضه
کولو څخه را پیدا شوي عواید د دولت
دوارداتو په حساب بان ته تحویلېږي.

( ) 1عواید ناشی ا عرضاۀ خادمات
شورای طبی به حساب واردات دولت
تحویل بان میگردد.
( ) 2و ارت مالیه مکلف است ،عواید
مندرش فیرۀ ( ) 1ای ماده را در بودجۀ

( ) ۲د مالیې و ارت مکلف دی ،د د
ماد په ( )۱فیره کې درش شوي عواید
د طبي شوري د راتلونکي کال دبودجې
په اصل بودجې باند

سال بعدی شورای طبی بر اصل بودجه
عالوه نماید.

یات کړي.

د بانکي حساب پرانیستل
یوولسمه ماده:

افتتا حساب بانکی
مادۀ یا دهم:

( )۱هغه ذیعالقه کاورني او بهرناي

( ) 1اشخاص حیییی و حکمی داخلی و
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حیییي او حکمي اشخاص چاې وناه
غواړي خپلې مرستې د ملي بودجې له
الر ولګوي ،کولی شي له طبي شوري

خارجی ذیعالقه که نخواهند کم های
شان ا طریق بودجۀ ملی به مصارف
برسد ،میتوانند به شورای طبی مستییماً

سره مخامخ مرسته وکړي.
( ) ۲طبي شوري مکلفه ده ،د د ماد
په ( )۱فیره کې د درش شوو مرستو د

کم نمایند.
( ) 2شورای طبی مکلف اسات ،باه
منظور جلش کم های مندرش فیارۀ

جلبولو په منظور د مالیې و ارت پاه
مو افیه ،بانکي حساب پرانیزي.

( ) 1ای ماده به موافیۀ و ارت مالیاه،
حساب بانکی افتتا نماید.

د طبي شوري د ماالي او اداري
چارو بررسي
دوولسمه ماده:

بررسی امور مالی و اداری شورای
طبی
مادۀ دوا دهم:

( )۱د طبي شوري مالي او اداري چار
له اړوند کړنالر سره سم بررساي
کېږي.

( ) 1امور اداری و مالی شورای طبای
مطابق طر العمال مرباوط بررسای
میگردد.

( )۲که چېر د بررسۍ په پایله کاې
ت خیص شي چې د طبي شوري د بورډ
رئیس او غړي د اداري فساد مرتکاش
شوي دي ،جمهور رئیس د هغوی دنده

( )2هرگاه در نتیجۀ بررسی ت خیص
گردد که رئیس و اعضای بورد شورای
طبی مرتکش فساد اداری گردیده اند،
رئیس جمهور وظیفه آنها را تعلیاق و

تعلییوي او د د ضمیمې په پنځمه ماده
کې درش شوي د شارایطو لرونکاي
اشخاص د رئیس او غړو په توګه پاه

ادرش
ارایط منا
اد شا
اخاص واجا
اشا
مادۀ پنجم ای ضمیمه را به حیث رئیس
و اعضای بورد طور مؤقات تعیای

مؤقت ډول ټاکي.

مینماید.
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د نرسانو ،قابله ګانو او فارمسستانو
شوري
دیارلسمه ماده:

اا و
اه ها
اها ،قابلا
اورای نرسا
شا
فارمسست ها
مادۀ سیزدهم:

د نرسانو ،قابلهګانو او فارمسساتانو د
اړوندو چارو د تنظیم پاه منظاور د
نرسانو ،قابلهګانو او فارمسستانو شوري

منظور تنظیم امور مربوط به نرس هاا،
قابله ها و فارمسست هاا ،شاورای
نرس ها ،قابله ها و فارمسست هاا را

رامنځته کړي.
( )۲دد ماد په ( )۱فیره کې د درش
شوو شوراګانو د فعالیت ډول د جاال
میرر په واسطه تنظیمېږي.

ایجاد نماید.
( )2طر فعالیت شوراهای مندرش فیرۀ
( )1ای ماده توسط میررۀ جداگاناه
تنظیم میگردد.

انفاذ
څوارلسمه ماده:

انفاذ
مادۀ چهاردهم:

( )1و ارت صحت عامه میتواند ،به

( ) ۱د عامې روغتیا و ارت کولی شي،

دغه ضمیمه په رسمي جریاده کاې د
خپ رېدو له نېټې څخه نافذه او د هغې په

ای ضمیمه ا تاریخ ن ر در جریادۀ
رسمی نافذ میگردد و باا انفااذ آن

نافذېدو سره د  1396 /۹/۲۷نېټاې
په ( )۱۲۷۸ګڼې رسمي جریده کاې
خپور شوی د طبي شوري په اړه د عامې
روغتیا قانون ()۱ګڼاه ضامیمه لغاو

ضمیمۀ شماره ( )1قاانون صاحت
عامه در مورد شورای طبای منت ارۀ
جریاادۀ رساامی شااماره ()1278
ماااؤرخ  1396/9/27ملغااای

کېږي.

میگردد.
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