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)١٠۴۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۰/۱۰/۱۳۸۹

د ملکي هوایي چلند د بین 
المللي سازمان د میثاق 

د د توشېح په هکله) ایکاو(
افغانستان د اسالمي 

رئيسجمهوریت د
فرمان

):)۳۳ه
۱۳۸۹/ ۳/ ۱۰: نېه

:لوم ماده
مـادې  ) ۶۴(د اساسي قـانون د      

د حکم لـه مخـې د       فقرې  ) ۱۶(
ـ       يملکي هوایي چلند د بین الملل

سـره د   ) ایکاو(سازمان له میثاق  
افغانستان الحاق چې د ملي شوري      

۱/۱۳۸۹/ ۲۲د ولسي جرې د     
ـې او د مـشرانو      ) ۱۶۸(نېې  

نېـې   ۱۳۸۹/ ۲/ ۲۱جرې د   
)۱۵۱ (      ې مصوبو په واسطه پـه

تصديقیوې سریزې او و مادو کې 
.توشېح کومشوی دی،

فرمان 
رئيس جمهورى اسالمى 

افغانستان در مورد توشیح، 
سازمان ) ایکاو(میثاق

بین المللی هوانوردی 
ملکی

)٣٣: (شماره
١٣٨٩/ ٣/ ١٠: ریخ تا

:مادۀ اول
مـادۀ  ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ      

ــاق  )٦٤( ــی ، الح ــانون اساس ق
سـازمان  ) ایکاو(افغانستان به میثاق    

بین المللـی هوانـوردی ملکـی را        
ــماره   ــصوبات ش ــط م ــه توس ک

١٣٨٩/ ١/ ٢٢مـؤرخ)  ۱۶۸(
مؤرخ)١٥١(ولسی جرگه و شماره 

مــشرانو جرگــه ١٣٨٩/ ٢/ ٢١
ی بداخل یک مقدمه و چند      شورای مل 

ماده تصدیق گردیده است، توشـیح      
.می دارم

الف



)١٠۴۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۰/۱۰/۱۳۸۹

:دوه یمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خـه        

او د ملي شوري له      یثاقمنافذ او له    
مصوبو سره یو ای دې په رسمي       

.جریده کې خپور شي
حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي 
رئیسجمهوریت 

:مادۀ دوم
ــیح   ــاریخ توش ــان از ت ــن فرم ای
نافذ و همراه با ميثاق و مـصوبات        
شورای ملـی در جریـدۀ رسـمی        

.نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب



)١٠۴۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۰/۱۰/۱۳۸۹

فغانستان اسالمي جمهوریت د ا
ٰيملي شور

ولسي جره
د ملکي هوایي چلند د نیوال 

د خه)ایکاو(د ميثاقسازمان
جرې تصدیقيولس

)) :۱۶۸ه
۱۳۸۹/ ۱/ ۲۲: نېه

ولسي جرې د افغانستان د اساسي      
یمې مادې له حکـم     ي  قانون د نو  
کا ل د وري د     ۱۳۸۹د  سره سم، 

میاشتې د دوه ویشتمې نېـې پـه        
عمومي غونه کې د ملکې هـوایي       

تون ) ایکاو(چلند د نیوال سازمان
په یوه سریزه او و مـادو کـې         

تصدیق ک.
"يخواص"ارنوال عبدالستار 

د ولسي جرې منشي

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی
ولسی جرگه

میثاق ه از گتصدیق ولسی جر
سازمان بین المللی ) ایکاو(

هوانوردی ملکی
)١٦٨: (شماره
١٣٨٩/ ١/ ٢٢: تاریخ
نـودم   ۀسـی از حکـم مـاد      به تأ 

قــانون اساســی افغانــستان،   
ــاق ــاو(میثـ ــازمان )ایکـ سـ

بــین المللــی هوانــوردی ملکــی 
در ند مـاده    و چ به داخل یک مقدمه     

جلسۀ عمومی مؤرخ بیست و دوم ماه 
ولـسی جرگـه     ١٣٨٩حمل سال   

.تصدیق گردید
"خواصی"ارنوال عبدالستار 

ولسی جرگهمنشی

ج



)١٠۴۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۰/۱۰/۱۳۸۹

دافغانستان داسالمي جمهوريت 
ملي شورٰي

مشرانوجره
نیوال د د ملکي هوایي چلند 

په هكله ) ايكاو(سازمان د ميثاق 
د مشرانو جرې تصدیق

)):۱۵۱ه
۱۳۸۹/ ۲/ ۲۱:نېه

مشرانو جرې د افغانستان د اساسـي       
سـره  له حكم   یمې مادې   ي  نوقانون د 

کال د غـویي د      لمریز ۱۳۸۹د  سم،
میاشتې د یوویشتمې نېې په عمـومي       
غونه کې د ملکي هوایي چلند نیوال       

.تصدیق کسازمان 
"يمجدد"ر صبغت اهللا فېسوپرو

رئیسېمشرانو جرد 

افغانستان جمهوری اسالمی
شورای ملی
مشرانوجرگه
در مورد تصدیق مشرانو جرگه

سازمان بین المللی ) ایکاو(ميثاق
هوانوردی ملکی

)۱۵۱(:شماره 
۱۳۸۹/ ۲/ ۲۱:تاریخ

قـانون  به تأسی از حکم مادۀ نـودم   
) ایکـاو (ميثـاق    اساسی افغانستان، 

سازمان بـین المللـی هوانـوردی       
عمـومی مـؤرخ    جلـسۀ ملکی در   

مــشرانو جرگــه ۱۳۸۹/ ۲/ ۲۱
.تصدیق گردید

"مجددی"پروفیسور صبغت اهللا 
مشرانو جرگهرئیس

د



)١٠۴۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۰/۱۰/۱۳۸۹

میثاق) ICAO(د ایکاو 
نیوال هوایي چلندملکيد 

سازمان
۱۹۴۴دسمبر د   د  ۷په   میثاقدغه  
د متحده ایـاالتو د      ېد امریک كال  

شیکاو په ار کې د ولو غـو        
هېوادونو له خوا چې افغانستان هم      

    ېخه راپدې خوا یي    له هماغې نې
الس لیـک    غی دی تـصویب او    

شوی چې افغانستان په دوامـداره      
.توه د هغه غيتوب ساتلی دی

ل واـهوایي چلند ول نی   د ملکی   
پـه   میثاققوانین او مقررات ددې     

رعایت سره ترتیب او تطبیق کېي      
سره په   میثاقچې په هې وجه ددې      

.تضاد کې نه واقع کېي
نو که د هغه لیک چې د ایکـاو         
ــوی دی د  ــل ش ــه لیک ــه نام پ

) يول بيـا   مادې–۸۳(د میثاق
اصالح په هغه کې تصویب شوې ده 

چارو د محترم وزارت او     د بهرنیو   
یا د افغانستان د اسالمي جمهوریت      

)ICAO(میثاق ایکاو
سازمان بین المللی 

هوانوردی ملکی
دسـمبر   ۷این میثاق که به تاریخ      

و گدر شـهر شـیکا     ۱۹۴۴سال  
سط تمام  اضالع متحده امریکا تو   

کشورهای عضو که افغانستان هم     
از همان تاریخ عضو آن بوده است       

کـه  تصویب و به امضاء رسـیده       
افغانستان طور مداوم عضویت آن     

.را تا حال حفظ کرده است
تمام قوانین و مقررات هوانوردى    

ملکی جهان در رعایت با این میثاق 
ترتیب و مورد تطبیق قرار می گیرد 

تضاد با ایـن    که به هیچ وجه در      
.میثاق قرار نمی گیرد

ر امضای مکتوب ـاطـه خـبءبنا
عنوانی سازمان ایکاو که اصـالح      

میثاق در آن   ) دوباره -٨٣(مادۀ  
سط وزارت  تصویب شده است، تو   

محترم امور خارجـۀ جمهـورى     
اسالمی افغانستان و یـا ریاسـت       

۱
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د محترم ریاست لخوا چې د ایکاو       
غی دولت دی باید الس لیک شي       

ته واستول شـي     ٰياو د ایکاو شور   
که چې د هېواد کورني هـوایي       
شرکتونه ددې لیک د نه الس لیک       
کېدو په خاطر، د ینو موافقـت       

ې د مـشکالتو    لیکونو په ترتیب ک   
که چېرته  ره مخامخ شوي دي او    س

السلیک نشي په راتلونکې به ایي      
له نورو مشکالتو سره مخامخ شي      

د افغانـستان د    چې  دا امکان شته    
هوایي ينیوال ملکدولت غیتوب د
.کې بند شيمیثاقچلند په ولنه او 

چې ددغه لیک په اه دغه النـدې        
.معلومات په عرض رسېي

نېه  ۶په د اکتوبر ۱۹۸۰د کا ل   
هوايي چلند په ولنه  يد نیوال ملک  

کې پرېکه و شوه چې د شیکاو       
ماده دې ۸۳یعنی ۸۳bis(میثاق

۹۴(اصالح شي چې په     ) یو ل بیا  
ماده کـې داسـې لیکـل        ) الف

.شوي دي
د ایکـاو د غـو      هغه اصالح چې  

محترم جمهوری اسالمی افغانستان    
چون دولت عضو ایکـاو اسـت       

د امضاء شود و بـه شـورای        بای
ــرا  ایکــاو فرســتاده شــود، زی
در ترتیب بعضی موافقتنامـه هـا       
ایرالین های داخلی کـشور مـا       
نــسبت عــدم امــضاء آن   

و اگر  .به مشکالت مواجه شده اند    
امــضاء نــشود بــه مــشکالت 
دیگری در آینده شـاید مواجـه       
شویم و هـم ممکـن عـضویت        
دولــت افغانــستان در ســازمان 

.میثاق بند شودایکاو و
که در ارتباط به مکتوب مـذکور       

.معلومات های ذیل بعرض میرسد
در  ١٩٨٠اکتـوبر    ٦تـاریخ   ه  ب

عمومی ایکاو فیصله بعمـل      ۀجلس
آمد که میثاق شیکاگو توسط مادۀ      

)۸۳bis دوباره یا ٨٣یعنی مادۀ
اصالح شود که تحـت     ) بار دیگر 

این میثاق چنـین    ) الف ٩٤(مادۀ  
.تحریر شده است

اصالح که توسط دولت های عضو     

۲



)١٠۴۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۰/۱۰/۱۳۸۹

ن ته راغلې د کال دولتونو له خوا م
و یید ا تاْنېه  ۲۰د جون په     ۱۹۹۷

.نافذه شوه
د نوو ترتیباتو ثبت

:مادهدري اتيامه میثاقد 
د ایکاو هر غی دولت کولی شي       
ترتیبات رامنته کي پدې شـرط      

له محتویاتو سـره    میثاقچې د دې    
.په تضاد کې نه وي

دغه ول نوي ترتیبات باید ېر ژر د 
کـې ثبـت او      رٰيایکاو په شـو   

.یر ژر خپاره شي
ــاده۸۳ ــا -م ــل بی  ــو .ی

Article٨٣ bis اکلو دندو د
:او کارونو لېدول

ــف ــاقددې :ال -۳۰-۱۲(میث
شـرایطو  مادو د ) الف۳۱-۳۲

.باوجود
کله چې یوه الوتکه په یوه متعاقـد        
هېواد کې ثبت شـوې وي او پـه         
تعقیب یې یو هـوایي شـرکت د        

چارتر یا د الوتکې ،الوتکې د اجارې

٢٠تاریخ ه ایکاو بوجود آمده بود ب
یید و نافـذ    مورد تاْ  ١٩٩٧جون  
.گردید

ثبت ترتیبات جدید
:مادۀ هشتاد وسوم میثاق
توانـد  هر دولت عضو ایکاو می    

ترتیباتی را بوجود آورد به شـرط       
ـ      اق در  اینکه با محتویات این میث

.تضاد نباشد
چنین ترتیبات جدید باید بیدرنگ     
در شورای ایکاو ثبت و به زودی       

.ممکنه عام و یا نشر شود
. دوباره یا بار دیگـر    -٨٣مادۀ  

Article٨٣ bis  واگـذاری
:وظایف و کار های معین

ــف ــرایط :ال ــود ش ــا وج ب
ـــم -۳۱-۳۰-۱۲(واد ــ

).الف۳۲
ر که یک طیاره د   این میثاق، وقتی  

یک دولت متعاقد ثبت شده باشد و 
به تعقیب آن یک شرکت هـوائی       
بخاطر اجاره کردن، چارتر و یـا       

۳
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د معاوضې، په خاطر، موافقه لیک      
بل دولت سره يې ترتیبوي،      چې د 

هغه متعاقد دولت چې الوتکه یـې       
ثبت کې وي کولی شي چې د یوه        

دولت په توه، خپلې     يثبت کوونک 
یایو ه مشخصې چارې او      وولې ا 

ــدې د  ۳۲-۳۱-۳۰-۱۲(دن
و په پام کې نیولو سره د       ماد) الف

یو موافقه لیک په واسطه بل دولت       
ته ولېدوي چې پدغه صورت کې      

توونکی دولت د هغو چـارو او       ثب
خالص دی   خهولیت  ئدندو له مس  

.چې لېدولې یې دي
کله چې د الوتکې د ثبتوونکي      :ب

دولت او د معاملې لوري دولت تر       
من موافقه لیک د ایکاو په شوري       
کې ثبت او عام شوی وي، دغـه        
پرېودنه باید پر بل دولت یا نورو       

.دولتونو کوم تاثیر و لري
رافونو راې د پورته پـا    ددې ماد : ج
مفهومونه په هغو مواردو    ) باو   الف(

ماده کې ذکر   ) ۷۷(په   میثاقچې ددې   
.شوي دي هم د تطبیق و دي

معاوضه طیاره موافقتنامه ای را که      
دهد، با یک دولت دیگر ترتیب می

دولت متعاقدی که طیاره را ثبـت       
تواند بحیث دولت  کرده باشد، می  

ثبت کننده، تمام یا بخشی از امور       
یش را با در    و وظایف مشخص خو   
-٣٠-۱۲(نظر داشـت مـواد      

توســط یــک ) الــف۳۱-۳۲
قال ـموافقتنامه به دولت دیگر انت    

دهد، که در آن صورت دولت ثبت 
لیت امور و وظایف    ئوکننده از مس  

قال داده اسـت، مبـرا      ـکه انت 
.می باشد

که موافقتنامه بین دولت    وقتی:ب
ثبت کننده طیاره و دولت طـرف       

یکاو ثبت و عام   معامله در شورای ا   
شده باشد، این واگـذاری نبایـد       
کدام تاثیری باالی دولـت و یـا        

.دولت های دیگر داشته باشد
) الف وب(مفاهیم پاراگراف باال:ج

این ماده باالی موارد که در مادۀ       
ذکر شده است نیز اين ميثاق )٧٧(

.باشدقابل تطبیق می

۴
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:مادهاووه اويايمه
د  عمـل تـشکیالت مجـاز        

:دي
کې د دوو دولتونو یـا       میثاقپدې  

دولتونو تر من د و الوتنـو د        
د د تشکیل یا د نماینـدیو        اءاجر

ي چلند د   د ملکي هوای  لپاره  تشکیل
ءاجرادلو  نیوالو خدماتو د شریکو   

د موافقه لیکونو په شمول،د ایکاو      
.کې هې مانع نشتهٰيپه شور

اصالحمیثاقد 
:مادهنهه لوېتمه

هره اصـالح چـې     : د الف جزء  
پیشنهاد کېي بایـد د ایکـاو  د         
عمومي اسامبلې یا عمومي مجمع د      

ییـد او   تاْ یو په واسطه  أدوه ثلثو ر  
.منظور شي
هر هېواد چـې دغـه      :د ب جزء  

یې په  ) يول بيا ېماد ۸۳(اصالح  
اکلي وخت یعنې د هغې له نافذېدو     

) ۲۰د جـون     ۱۹۹۷(وروسته د   
تصویب یا تصدیق کې نه وي، د       

:مادۀ هفتادوهفتم
ز کرد مشترک مجاتشکیالت عمل

:تاس
هیچ مانع برای    ۀنام میثاقدر این   

تشکیل دادن اجرای پرواز هـای      
مشترک بین دو دولت یا دولت ها       
و یا تشکیل نمایندگی ها بخـاطر       
مشترک ساختن خدمات هوانوردی 

ها بین المللی به شمول موافقتنامه      
.شورای ایکاو وجود ندارندرد

اصالح میثاق نامه
:نود وچهارممادۀ 

ر اصالح که پیشنهاد    ه: جزء الف 
شود باید توسط دو ثلث آراء      می

ــامبل ــع ۀاس ــا مجم ــومی ی عم
یـــد و يعمـــومی ایکـــاو تاْ

.منظور شود
هر کشوریکه این اصالح    : جزء ب 

را در زمـان    ) دوباره-٨٣(مادۀ  
معین یعنی بعد از نافذ بـودن آن        

تصویب یـا   ) ۱۹۹۷جون   ۲۰(
      تصدیق نکرده باشـد، اسـامبله

۵
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ایکاو عمومي اسامبله دې په خپلـه     
مصوبه او سپارت کې په سازمان      

کې د هغۀ هېواد غیتوب      میثاقاو  
.بند کيفوراً

نېه  ۶د اکتوبر په     ۱۹۸۰د  : نو
د ایکاو په عمومي اسـامبله کـې        

میثاقشيكاو پرېکه و شوه چې د     
مادې په واسطه  bis۸۳(بايد د 

اصالح شي چې د میثاق     ) يول بيا 
کـې  ) مادې په الف جزء    ۹۴(د  

ذکر شوي دي، دغه اصالح چـې       
د ایکاو د غو دولتونو په واسطه یې 

د جون ۱۹۹۷د ؤندلی صورت مو
ــه  ــذه ۲۰پ ــد او ناف ــه تأیی نې
.شوه

د هوایي چلند مقررات 
:مادهدوولسمه

هر غی دولـت   )ICAO(د ایکاو   
       ا ي اودې داسې اقدامات وکـ
دې ورکي چې هره الوتکه چې د       

کې یې الوزي یا یې      ءهېواد په فضا  
کې تمرین کوي، حتماً دې     په قلمرو 

مصوبه و سفارش   عمومی ایکاو در    
عضویت آن کـشور را در      خویش  

نامه باید بیدرنگ    میثاقسازمان و   
.بند نماید

١٩٨٠اکتوبر   ٦تاریخ  ه  ب: نوت
عمومی ایکاو فیصله شد ۀدر اسامبل

شیکاگو باید توسط    ۀنام میثاقکه  
دوباره یا بار ٨٣یا ٨٣(bisمادۀ 
اصالح شود که تحت مادۀ     ) دیگر

ۀ، ذکر  نام میثاق) الف ءجز ٩٤(
شده است این اصالح که توسـط       

های عضو ایکاو صـورت     دولت
جـون   ٢٠بود به تـاریخ      گرفته

ید قرار گرفت و    مورد تاْي  ١٩٩٧
.نافذ گردید

مقررات هوانوردی
:دوازدهممادۀ 

) ICAO(هر دولت عـضو ایکـاو   
ــد و    ــاذ نمای ــدامات اتخ اق
اطمینان دهد که هر طیاره که در       
فضای کشورش پـرواز و یـا در       

نماید، حتماً با   قلمرو آن تمرین می   

۶



)١٠۴۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۰/۱۰/۱۳۸۹

د الوتنې  هغه قانون او مقررات چې      
په ارتباط یې نافذ دي، په پام کـې         

.ونیسي
 دولت حق لـري چـې د        ىهر غ

هوایې چلند خپل قانون یي هـم د        
مطابق په پام میثاقالوتنو په ارتباط د 

.کې ونیول شي
د سمندرونو دپاسه مقررات هم باید   

.له په پام کې نیولو سره ويمیثاقد 
او هر غی دولـت ژمـن دی چـې          

.خاص تعقیب کيسرغوونکي اش
د الوتکې رادیویي لوازم

:مادهدېرشمه 
د هرغي هېواد الوتکه په هغه :الف

صورت کې کوالی شـي چـې د        
مخابروي رادیو دستاه په الوتکـه     

کې ولري   ءکې د بل هېواد په فضا     
چې د نوموې دستاه د نصب او       

ستنې الیسنس د هغه هېواد     يې اخ 
تکه د واکمنو مقاماتو لخوا چې الو     

هلته ثبت شوېده صادر شوی وي او 
موجــودوي او د هغــه هېــواد د 

قانون و مقررات که در ارتبـاط        
پروازآن نافـذ اسـت رعایـت       

.نماید
حق دارد که قانون     عضوهر دولت   

هوانوردی خودش نیز در ارتبـاط      
نامـه   میثـاق پرواز ها مطابق به     

.مراعات شود
نیز بایـد در    باالی ابحار   مقررات  

.نامه باشدمیثاقرعایت به 
لت عضو متعهد است که     و هر دو  

.اشخاص متخلف را تعقیب نماید
لوازم رادیو طیاره

:مادۀ سى ام
هر مملکت عـضو در     طیاره: الف

تواند دستگاه رادیـو    می یصورت
مخابروی طیـاره را در فـضای       

باشـد کـه    مملکت دیگر داشته    
الیــسنس نــصب و اســتفاده از 
دستگاه مذکور را طرف مقامات با      

یـاره در   صالحیت مملکت که ط   
آنجا ثبت شده اسـت صـادر و        
موجود باشد و مطابق به مقررات       

۷
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مقرراتو مطابق چې په فضاء کې یې       
.الوتنه اجراء کوي ه واخلي

نوموي مخابروي له رادیـو      د  :ب
خه یواي د الـوتنې د       دستاه
په واسطه چې د ) فالیت کرو(عملې 

هغې د استعمال الیسنس د الوتکې د 
واسـطه ورتـه     ثبتوونکي هېواد په  

صادر شوی وي ه اخیستل کېدی  
.شي

د الوتنې د وتیا تصدیق لیکونه
:مادهيودېرشمه

هره الوتکه چې نیـوالې الـوتنې       
تر سره کوي ضرور باید د الوتنې د       

تصدیق لیک د هغه    با اعتباره   وتیا  
هېواد خه چې دغه الوتکه هلتـه       
ثبت شوې ده صادر شـوی وي،        

.ولري
نسونهد اشخاصو الیس

:مادهدوه دېرشمه
د هرې التونکې د الـوتنې      -الف

پیلوت او عملـه چـې نیـوالې        
الوتنې ترسره کوي باید د وتیـا       

مملکت که در فضای آن پـرواز       
.کند استفاده نمایدمیءاجرا

از دستگاه رادیو مخـابروی     : ب
ــذ ــه م ــط عمل ــا توس کور تنه

کــه ) کــروفالیــت (پــروازی 
ــسنس اســتعمال آن توســط  الی

طیاره، بـه آن     ۀمملکت ثبت کنند  
فاده شـده   صادر شده باشد اسـت    

.تواندمی
تصدیق نامه های قابلیت پرواز

:مادۀ سى ويكم
هر طیاره که پرواز های بین المللی     

نمایــد، حتمــاً مــیاءرا اجــر
قابلیـت پـرواز بـا       ۀتصدیق نام 

اعتبار که از طرف مملکت ثبـت       
طیاره صادر شـده باشـد       کنندۀ

.داشته باشد
الیسنس های اشخاص

:سى ودوممادۀ 
و عمله پرواز هـر      پیلوت -الف

طیاره که پرواز های بین المللی را       
امـه  کند باید تصدیق ن   می اءاجر

۸
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تصدیق لیکونـه او بـا اعتبـاره        
الیسنسونه له هغه هېـواد خـه       
چې الوتکه هلتـه ثبـت شـوېده        

.ولري
ی دولت ددې   د ایکاو هر غ   -ب

حق لري چې د الوتکې د الوتنې د        
د وتیا تصدیق لیکونـه او      عملې  

الیسنسونه چې د بل هېواد په واسطه 
ءصادر شوي وي او د هېواد له فضا

ه اخلي کولی شي و مني يي خه 
.یا ونه مني

های شایستگی و الیسنس های با      
اعتبار از طرف مملکت که طیاره      

ه آن جا ثبت شده است داشـت      در  
.باشد

هر دولت عضو ایکاو حق آنرا -ب
دارد که تصدیق نامه های شایستگی 

ره پرواز طیا  ۀو الیسنس های عمل   
که توسط دولت دیگر صادر شده      
باشد و از فضای کشورش استفاده      

توانـد قبـول کنـد      کند می می
.یا نکند

۹
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١٣٨٩فھرست اسناد تقنینی منتشره جریده رسمی سال 

نمبر مسلسل تاریخ نشر عنوان سند شماره

1015 5/1/1389
ــماره  ــصوبه ش ــورخ )48(م ــوراي 10/12/1388م ش

ا در مـورد انفـا ذ ضـمایم مقـرره     .ا.محترم وزیـران ج  
.هاي مصرف مواد سوخت

1

1016 10/1/1389
ــورخ )39( مــصوبه شــماره شــوراي 21/10/1388م

ا در مــورد انفـاذ مقــرره تنظــیم  .ا.محتـرم وزیــران ج 
.بریدمالن وساتنمنا ن,حقوق تقاعد افسران

2

1017 15/1/1389

ریــس 27/12/1388مــورخ )61(فرمــان شــماره -1
.مورد مبارزه موثروعملی علیه فساد اداريا در .ا.ج
ــالی ســتره محکمــه شــماره  -2 ــصویب شــوراي ع ت

در مقرره تنظیم امورلبا     11/12/1388مورخ  )1037
.سقضات ورعایت نظافت در محل کار

3

1018 31/1/1389 اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی 4

1019 5/2/1389

س ج   1/2/1389مـورخ   )16(فرمان شماره  ا در  .ا.ریـ
مورد توشح موافقنامـه سـاحه آزاد تجارتـب جنـوب           

ــیا ــاق ج) SAFTA(آسـ ــول الحـ ــه .ا.و پروتوکـ ا بـ
ــیا    ــوب آس ــارت در جن ــاحه تج ــه آزاد وس موافقنام

)SAFTA(.

5

1020

20/2/1389

س ج   18/2/1389مورخ  )23( فرمان شماره -1 ا .ا.ریـ
.در مورد توشیح قانون اجراآت جزایی عسکري 

س ج   19/2/1389مورخ  )24( ان شماره فرم-2 ا .ا.ریـ
قـانون  )30مـاده   ) 1در مورد توشـیح تعـدیل فقـره         

.کوپراتیف ها

شــوراي 30/1/1389مــورخ )5( مــصوبه شــماره-3
ا در مورد انفا ذ حذف وتعـدیل در    .ا.محترم وزیران ج  

.مقرره ایجاد مؤسسات حمل ونقل هوایی خصوصی

6

۱۰
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ــماره-4 ــصوبه ش ــورخ )5( م ــو30/1/1389م راي ش
ا در مورد انفاذ تعدیل مجدد ماده       .ا.محترم وزیران ج  

مقرره مصرف مواد سوخت عـراده هـا وماسـین          )48(
.آالت

1021 25/2/1389

ــس 19/2/1389مـــورخ )25( فرمـــان شـــماره ریـ
ادرمورد توشیح الحـاق افغانـستان بـه موافقنامـه          .ا.ج

ــیا    ــوب اس ــه جن ــازمان ســتندرد منطق تآســیس س
)SARSO(

7

1022 30/2/1389 اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی 8
س ج   1/3/1389مـورخ   )31( فرمان شماره  ا در  .ا.ریـ

ا .ا.مورد توشیح موافقنامه استرداد مجـرمین میـان ج    
.و دولت امارت متحده عربی

9

1024 15/3/1389

س ج   2/2/1389مورخ  ) 18( فرمان شماره -1 ا.ا.ریـ .
انــسیون د مــورد توشــیح موافقنامــه ضــمیموي کنو

منطقوي کشور هاي سـارك در مـورد محـو ونـابود             
) .تروریزم(سازي دهشت گردي 

10

1025 24/3/1389
س ج 22/3/1389مـورخ  )38( مکتوب شـماره   ا .ا.ریـ

در مورد توشیح قانون مبارزه علیـه مـسکرات ومـواد        
.مخدر وکنترول آن

11

1026

25/3/1389

شـوراي   24/3/1389مـورخ   ) 13( مصوبه شـماره  -1
ا در مورد انفاذ مقرره طرزتاسـیس  .ا.محترم وزیران ج 

.و ثبت احزاب سیاسی
شـوراي   17/3/1389مـورخ   ) 12( مصوبه شماره  -2

( مـاده )2( ا در مورد تعدیل فقـرره .ا.محترم وزیران ج 
.مقرره جوازسیر وسایط نقلیه زمینی ) 19
شـوراي   17/3/1389مـورخ   )12( مصوبه شـماره   -3

در مورد ضمیمه شماره دوم مقرره اداره       ا  .ا.وزیران ج 
.عمومی جیودیزي وکارتوگرافی

12

۱۱
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1027 31/3/1389 اعالنات ثبت و اعالیم تجارتی 13

1028 5/4/1389

ا در  .ا.ریس ج  21/1/1389مورخ  )7فرمان شماره   -1
مورد توشیح پیمان منطقوي سارك جلوگیري و سر        

.کوبی تروریزم

س ج   21/1/1389خ  مـور )8فرما ن شماره     -2 ا .ا.ریـ
.در مورد توشیح منشور صندوق انکشافی سارك

14

1029 10/4/1389

س ج   24/3/1389مورخ  )39( فرمان شماره  ا در  .ا.ریـ
مورد توشیح موافقنامه مساعدت قـانونی متقابـل در         

ا و دولـت امـارت متحـده        .ا.مسایل جنـایی میـان ج     
.عربی 

15

1030 23/4/1389

س ج   19/4/1389مورخ  )46( ارهفرمان شم -1 ا .ا.ریـ
در مورد توشیح حذف،ایزاد وتعدیل در برخـی مـواد          

.انتخابا ت 
شـوراي   1/3/1389مـورخ   ) 14( مصوبه شما ره     -2

ا در مورد انفا ذ مقرره موسسا ت تعلیمی         .ا.وزیران ج 
.و خصوصی 

شـورا ي   7/4/1389مـورخ   ) 15( مصوبه شـماره   -3
رد انفا ذ مقرره واکسین ها      ا در مو  .ا.محترم وزیران ج  

.و محصوالت معافیتی

16

1031 26/4/1389
س ج   24/4/1389مورخ  )49( فرمان شماره  ا در  .ا.ریـ

.مورد توشیح تنظیم خدماتی مخابراتی 
17

1032 31/4/1389 اعالنات ثبت واسناد عالیم  مخابراتی 18

1033 4/5/1389 ا در  .ا.ریـس ج   30/4/1389مـورخ   ) 50( فرمان شـماره  
.مورد توشیح قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص  19

1034

16/5/1389

س   9/5/1389مـورخ   )6979( مکتوب شـماره  -1 ریـ
.ا قانون تشکیل وصالحیت محاکم عسکري.ا.ج
س ج   4/5/1389مورخ) 52( فرما ن شماره   -2 ا .ا.ریـ

در مورد تعین پنج تن اعـضاي کمیـسیون مـستقل           
.اساسی نظارت برتطبیق قانون 

20

۱۲
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1035 30/5/1389

س   30/4/1389مورخ  )6495( مکتوب شماره -1 ریـ
ــسران  .ا.ج ــی اف ــور ذات ــانون ام ــورد توشــیح ق ا در م

.وبریدمالن اردوي ملی 
ا .ا.ریس ج  26/5/1389مورخ  )60( فرمان شماره  -2

در مورد حذف وتعدیل بعضی مواد قانون امور ذ اتی          
.افسران وبریدمالن اردوي ملی

21

1036 31/5/1389 .اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی  22

1037 15/6/1389

درمورد  6/6/1389مورخ  )8167( مکتوب شماره -1
.قانون حقوق وامتیازات معلولین 

ــماره -2 ــوب ش ــورخ )8168( مکت در 6/6/1389م
مورد قانون حقوق و امتیـازا ت بازمانـدگا ن شـهداء            

.ومفقودین 

23

1038 28/6/1389

س   24/6/1389مورخ  )8689( مکتوب شماره -1 ریـ
ــواي   .ا.ج ــسیون اصــالحات ق ــانون کمی ــورد ق ا در م

.پولیس ملی

ریــس 25/6/1389مــورخ )77( فرمــا ن شــماره-2
ا در مورد توشیح قانون ستندرد ملی  اففانـستان          .ا.ج
.

24

1039 31/6/1389

.اعال نا ت ثبت اسناد واعالیم تجارتی 

25

1040
5/7/1389

ا در  .ا.ریس ج  31/6/1389مورخ  ) 79( فرمان شماره 
.مورد توشیح قانون امور ذاتی پولیس 

شــوراي 15/6/1389مـورخ  )25( مـصوبه شــماره -2
ا در مورد انفاذ تعـد یـل برخـی از مـواد             .ا.وزیران  ج  

26

۱۳
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.مقرارت پست 
1041 29/7/1389 .اعال نا ت ثبت اسناد واعالیم تجارتی  27
1042 30/8/1389 .اعال نا ت ثبت اسناد واعالیم تجارتی  28
1043 30/9/1389 .اعال نا ت ثبت اسناد واعالیم تجارتی  29
1044 20/10/1389 س ج   10/3/1389مورخ  )33( فرمان شماره  ا در  .ا.ریـ

سـازمان بـین المللــی   )ایکـاو ( مـورد توشـیح میثـاق   
.هوانوردي ملکی 

30

1045 29/10/1389 .نا ت ثبت اسناد واعالیم تجارتی اعال 31
1046 30/11/1389 .اعال نا ت ثبت اسناد واعالیم تجارتی  32
1047 20/12/1389 .اعال نا ت ثبت اسناد واعالیم تجارتی  33

۱۴
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :دولت برای مامورین

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی۱۰برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ۲۰۰(: خارج از کشور جلد
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