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له ملي شوري سره د حکومت د 
کاري ایکیو د تنظیم د مقررې

د انفاذ په هکله، د افغانستان اسالمي 
جمهوریت د وزیرانو د شوري

مصوبه
)                                 ) :۶ه
۱۳۹۱/۲/۱۱: نېه

له ملي شوري سره د حکومت د کاري 
ایکیو د تنظیم مقرره چې د افغانستان 
اسالمي جمهوریت د وزیرانو شوري د 

) ۴(نېې په غونه کې، په ۱۳۹۱/۲/۱۱
مادوکې تصویب شوې ) ۲۵(فصلونو او 
.ده، منظوروم

رې سره یوای په دغه مصوبه له مقر
رسمي جریده کې د خپرېدو له نېې خه 

.نافذېي
حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي
ئيسجمهوریت ر

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

افغانستان
درمورد انفاذ مقررۀ تنظیم روابط 

کاری حکومت با شورای ملی
)۶(: شماره
۲/۱۳۹۱/ ۱۱:تاریخ

تنظیم روابط کاری حکومت بـا       ۀقررم
جلـسۀ مـؤرخ    را که در  شورای ملی 

شورای وزیران جمهوری   ۱۱/۲/۱۳۹۱
فصل و  ) ۴(اسالمی افغانستان به داخل     

ماده تصویب گردیـده اسـت،     ) ۲۵(
.منظورمی دارم

ایـن مــصوبه همـراه بــا مقــرره از  
جریـدۀ رسـمی نافـذ      درتاریخ نشر 

.می گردد
حامد كرزى 

ئيس جمهورى اسالمى ر
افغانستان

معاون اول وسرپرست ریاست
جمھوری اسالمی افغانستان

الف
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ب
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له ملي شوري سره د حکومت د 
کاري ایکیو د تنظیم مقرره

لومی فصل 
عمومي حکمونه

د وضع کولو منظور
:لوم ماده

دغه مقرره له ملي شوري سره د حکومت    
په  او تاْمينولو  د وکاري ایکیو د تنظیم    

.منظور وضع شوې ده
تنظیم مرجعد ایکیو د 

:دوه یمه ماده
په پارلماني چاروکې د دولت د وزیر دفتر 

د افغانستان د اسالمي     سره ملي شوري  له
جمهوریت د ریاست د مقام او د حکومت 
او د هغې برعکس د کـاري ایکیـو د          

.یوان مرجع دهولوتنظیم او تاْمین
د ایکیو تاْمینول

:درېیمه ماده
رې او خپلواک اداي دولتاووزارتونه) ۱(

کـاري   هکمېسیونونه مکلف دي، اوند   
ایکي ددې مقررې د حکمونو مطابق له       

مقررۀ تنظیم روابط کاری 
حکومت با شورای ملی

فصل اول
حکام عمومیا
منظور وضع

:مادۀ اول
تـأمین   تنظـیم و  این مقرره به منظور   

با شـورای   حکومتبهتر روابط کاری 
.ملی وضع گردیده است

مرجع تنظیم روابط
:مادۀ دوم

وزیر دولت در امور پارلمانی یگانه      دفتر
مقام  تأمین روابط کاری  مرجع تنظیم و  

نـستان و  اسالمی افغا ریاست جمهوری 
عکـس آن   و شورای ملی باحکومت
.می باشد

تأمین روابط
:مادۀ سوم

کمیـسیون  و وزارت ها و ادارات   ) ١(
ی های دولتی مکلف اند روابـط کـار       

مربوط را مطابق احکام این مقرره بـا        

ج ۱
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.ملي شوري سره تاْمین کي
په پارلماني چاروکې د دولت د وزیر   ) ۲(

فقره ) ۱(لف دی ددې مادې په      دفتر مک 
پـه  ولودرج شوو ایکیو د تـاْمین  کې د 

عملـي  منظور، منظمه برنامه ترتیـب او     
.کي

نوم) لن(اختصاري
:لورمه ماده

دولتي ادارې او خپلـواک     ،وزارتونه) ۱(
کمېسیونونه لدې وروسته پدې مقرره کې      

.د دولتي ادارو په نوم یادېي
په پارلماني چاروکې د دولت د وزیر   ) ۲(

دفتر لدې وروسته پدې مقـرره کـې د         
.دولت د وزیر د دفتر په نوم یادېي

دوه یم فصل 
اري له ملي شوري سره د ک

ایکیو تاْمینول
ئیس له ملي شوري سره د جمهـورر      

کاري ایکي
:پنمه ماده

د دولت د وزیر دفتر مکلف دی، د        ) ۱(

.نمایندشورا ی ملی تأمین 
ــر) ٢( ــر وزی ــور دفت ــت درام دول

تـأمین  پارلمانی مکلف است به منظور    
ایـن مـاده    ) ١(ۀروابط مندرج فقـر   
ــنظم را ــۀ م ــب وبرنام ــی ترتی عمل

.نماید
نام اختصاری

:مادۀ چهارم
ادارات وکمیـسیون    وزارت ها، )  ١(

در این مقرره به نـام      عد  دولتی منب  یها
.دنیاد می گرد،ادارات دولتی

دولت درامور پارلمـانی    دفتر وزیر ) ٢(
به نام دفتر وزیـر      این مقرره منبعد در 

.یاد می گردد،دولت
فصل دوم

تأمین روابط کاری با 
شورای ملی

روابط کاری رئیس جمهورباشورای    
ملی

:مادۀ پنجم
،دفتر وزیر دولت مکلـف اسـت      ) ١(

۲
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افغانستان د اساسي قانون د لورشپېتمې      
فقروکې د درج ) ۸او ۶، ۴، ۲(مادې په 

شوو واکونو او دندو په هکله،له ملـي        
شوري سره د جمهوري ریاست د مقـام        

.مین کيکاري ایکي تاْ
د دولت د وزیر دفتر مکلف دی، د        ) ۲(

افغانستان د اساسي قانون د لورشپېتمې     
او یوسـلو    فقرو) ۱۲او ۱۱(په   مادې

اووه پنوسمې مادې کې په درج شـوو        
ذواتو پورې اوند فهرست او سندونه د       
هغوی له معرف خه اووه ورې دمخه       

.ولسي جرې ته واستوي
و جوولوند و غ

مه مادهشپ:
د ملي شوري ئیسکه چېرې جمهورر) ۱(

د دواو مجلسونوه غونه یا د هغـو        
او الزم  فوق العاده اجالس جوېدل این      

وبولي، موضوع د دولت د وزیر د دفتر له 
.الرې ملي شوري ته ابالغېي

په واسطه،د ملـي     ئیسرد جمهور  )۲(
شوري د تقنیني دورې یا د کلني اجالس        

ي شوري د داراالنـشاْ پـه       پرانسته د مل  

ابط کاری مقام ریاست جمهوری را      رو
با شورای ملی درمورد صالحیت هـا و       

) ٨و٦، ٤، ٢(وظایف مندرج فقره های     
مادۀ شصت وچهارم قـانون اساسـی       

.افغانستان تأمین نماید
دولت مکلـف اسـت،    دفتر وزیر ) ٢(

مربـوط بـه ذوات     اسـناد فهرست و 
مـادۀ  ) ١٢و١١(مندرج فقره هـای     
ــارم و ــصت وچه ــصدش ــادۀ یک م

وپنجاه وهفــتم قـانون اساســی       
افغانستان را هفـت روزقـبل از معرفی 

.آنها به ولسی جرگه ارسال نماید
تدویر جلسات مشترک

:مادۀ ششم
جلسۀ تدویر،  هرگاه رئیس جمهور  )١(

مجلس شورای ملی یـا     دومشترک هر 
الزم واجالس فوق العاده آن را ضروری

دولت وزیرموضوع ازطریق دفتر  داند،
.شورای ملی ابالغ می گرددبه
افتتاح دورۀ تقنینیه یا اجالس ساالنۀ    )٢(

بـه  شورای ملی توسط رئیس جمهور،    
ی ملی تنظیم اهمکاری داراالنشای  شور

۳
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.همکار تنظیمېي
ېل او مطالعه    د حکومت د اعمالو   

كول
:اوومه ماده

که چېرې ولسي جره د افغانـستان د        
اساسي قانون په نهه اتیایمه ماده کـې د         
درج شوي حکم مطابق، د حکومـت د        

لپاره خـاص    مطالعېاعمالو د ېنې او     
کمېسیون واکي، پدې صورت کـې د       

وزیر دفتر مکلف دی د اوندو       دولت د 
دولتي ادارو په همکـار د ېنـې او         

.زمینه، برابره کيمطالعې
استیضاح
:اتمه ماده

که چېرې ولسي جره له وزیرانـو      ) ۱(
د استیضاح په هکله تـصمیم     ۀخه د یو  

ونیسي، موضوع د دولت د وزیر د دفتر        
  ترلې دمخه د پام    ) ۷(ۀله الرې، لور

.بر ورکول کېيو وزیر ته خ
فقره کـې درج    ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

شوی وزیر مکلف دی، د اوند وزارت د 
ې رندونې اجراآتو اوکنو په اه، الزم    

.می گردد
ــی و ــۀ اعــ بررس مال ـمطالع

حکومت
:مادۀ هفتم

هرگاه ولسی جرگه طبق حکم منـدرج       
هـشتاد ونهـم قـانون اساسـی        مادۀ  

ن خاص را جهـت     کمیسیو،افغانستان
مطالعۀ اعمال حکومت تعیین    بررسی و 
دولت وزیرصورت دفتر ایننماید، در 

مکلف است زمینۀ بررسی ومطالعه را به       
فراهم همکاری ادارات دولتی مربوط،   

.نماید
استیضاح

: مادۀ هشتم
هرگاه ولـسی جرگـه درمـورد       ) ١(
وزراء تصمیم اتخـاذ    ستیضاح یکی از  ا

وزیـر دفتـر طریق  موضوع از نماید،
روز قبل به اطـالع     ) ٧(حداقل،دولت
.رسانیده می شودنظرموردوزیر

ایـن مـاده    ) ١(ندرج فقرۀ   وزیرم) ٢(
درتوضـیحات الزم را  ،مکلف اسـت  
عملکـرد وزارت   آت و ارابطه به اجر  

۴
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ولسي جرې ته وانـدې     ) توضیحات(
.کي

استجواب
:نهمه ماده

مجلـسینو ملي شـوري د   که چېرې د  
کمېسیونونه په اکل شوو موضـوعانو     

نـه پوـتنه     ۀیوکې، له وزیرانوخه له     
ی لوکي، وزیرکوالی شي شفاهي یا لیک     

لیکلی ـواب د    . واب واندې کي  
دولت د وزیر د دفتر لـه الرې اونـد          

.کمېسیون ته واندې کېي
درېیم فصل 

د وزارتونو مکلفیت
د عدلیې وزارت مکلفیت

:لسمه ماده
د عدلیې وزارت مکلف دی، هغـه       ) ۱(

د تعطیل تقنیني فرمانونه چې د ملي شوري
)په حالت کې توشېح شوي دي، ) رخصت

د ملي شوري د لومن غونې د جوېدو 
له نېې خه د پنه ویشتو ورو مودې        

) پتو او دري  (په تر کې په رسمي ژبو       
د رسمي جریدې په به برابر او ترتیـب         

ــه  ــه ولــسی جرگــه ارای مربــوط ب
.نماید

استجواب
:دۀ نهمما

هرگاه کمیسیون های مجلسین شورای     
ضــوعات معــین ازیکــی درموملــی

وزیر می توانـد    وزراء سوال نماید،  از
. جواب شفاهی یا تحریری ارایه نمایـد      

وزیـر جواب تحریری ازطریق دفتـر    
دولت به کمیـسیون مربـوط ارایـه        

.می گردد
فصل سوم

مکلفیت وزارت ها
مکلفیت وزارت عدلیه

: مادۀدهم
فرامین وزارت عدلیه مکلف است     ) ١(

درحالت تعطیل شـورای    تقنینی را که    
الل ـدر خ ملی توشیح گردیده است،   

تـاریخ انعقـاد    ازبیست وپـنج روز   
نخستین اجالس شورای ملی به زبان های 

به شکل جریـدۀ    ) دریپشتو و (رسمی
ترتیب نموده بعد ازمهـر     رسمی تهیه و  

۵
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کي، د ملي شوري د تصویب په غرض د 
حقوقي - قانون جوونې د چارو او علمي

قاتو د انستیتوت له مهر وروسته یې د تحقی
.دولت د وزیر دفتر ته واستوي

کلف دی د قانون    د عدلیې وزارت م   ) ۲(
د هغو د ینو مادو د تعدیل، نوې طرح یا

په دواو رسمي ژبو    طرح  ایزاد اوحذف   
ریدې په بـه    د رسمي ج  ) پتو او دري  (

د قانون جوونې   او   برابر او ترتیب کي   
د  حقوقي تحقیقـاتو   -د چارو او علمي     

ه د ملي شورٰي د انستیتوت له مهر وروست
د دولت د وزیر د دفتر له        تصويب لپاره 

.الرې ولسي جرې ته واندې کي
د تقنیني د عدلیې وزارت مکلف دی ) ۳(

دولت د بېن    ،سندونو د طرح فهرست   
اولويت بندي اتیا له په پام کې نیولو سره 
پاوونو د ئېکي او په اکلې موده کې       

.د تېرېدو غوتنه وکي
د مالیې وزارت مکلفیت

:یوولسمه ماده
د مالیې وزارت مکلف دی، دولتي      ) ۱(

بودجه، د روان مالي کال د ترسره شوو        

ورقانونگذاری وتحقیقـات   انستیتوت ام 
غرض تصویب شـورای   حقوقی -علمی

زیـر دولـت ارسـال      ملی به دفتـر و    
.                                   نماید

ــت ) ٢( ــف اس ــه مکل وزارت عدلی
، تعـدیل طرح جدید قانون یـا طـرح        

ایزاد وحذف بعضی مواد آن را به هر دو 
بـه شـکل    )ودری پشتو(زبان رسمی   

بعد ،ترتیب نموده جریدۀ رسمی تهیه و   
ور قانونگـذاری و    مهر انستیتوت ام  از

از طریـق   حقـوقی -علمـی تحقیقات  
ر وزیر دولت غرض تصویب شورای      فتد

.به ولسی جرگه ارائه نمایدملی
ــت ) ٣( ــف اس ــه مکل وزارت عدلی

فهرست طرح اسـناد تقنینـی را بـا         
درنظرداشت ضرورت عاجـل دولـت      
اولویت بندی نموده وطی مراحل آنها را       

.موعد معین تقاضا نمایددر
مکلفیت وزارت مالیه

:دهمۀ یازماد
ــه ) ١( ــتوزارت مالی ــف اس ، مکل

دولتی را توام با گزارش امـور       ۀبودج

۶
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ـ         ال د  ـمالي چارو او د نوي مـالي ک
پرمختیایي عمده پرورامونو له رپو سره 
یوای د نوي مالي کال له پیـل خـه          

ترلې د ) ۵۰(ۀلمخه د وزیرانو د    ور
له تاْیید وروسته په دواو رسمي      شوري

ژبو  برابر او ترتیب کي )پتو او دري(
او ملي شوري ته یې د تصویب لپـاره د          
دولت د وزیر د دفتر له الرې وانـدې         

.کي
د مالیې وزارت او د پلنې عالي اداره ) ۲(

مالي کال د بودجې     مخكنيمکلف دي د    
)نیمه(نیمايي ليد روان ما  حساب   يهقطع

کال له بشپېدوخه لس ورې دمخه د       
دولت د وزیر د دفتر له الرې ملي شوري    

.ته واندې کي
که چېرې د قانون واندیز شـوې       ) ۳(

طرح د نوي تکلیف یا د دولت په عایداتو
لرونکـې وي، د  ) تنقیص(کموالي   کې د 

ې وزارت مکلف دی د هغې د جبران        مالی
لت د وزیر د دفتر مدرک په هکله، د دود

له الرې ولسي جرې ته لیکلي توضیحات 
.واندې کي

د پور د    د مالیې وزارت مکلف دی    ) ۴(

سـال مـالی جـاری       ۀمالی انجام شد  
وپروگرام های عمدۀ انکـشافی سـال       

یـد شـورای    أیتمالی جدید رابعـد از    
روز قبل از شروع ) ٥٠(وزیران حد اقل 

زبـان  دوسال مالی جدیـد بـه هـر       
تهیـه و ترتیـب      )ودری پشتو(رسمی  
و ازطریق دفتـر وزیـر دولـت      نموده  

جهت تصویب به شورای ملـی ارائـه        
.دنمای

ــالی ) ٢( ــه وادارۀ عـ وزارت مالیـ
ـ        ۀتفتیش مکلف انـد حـساب قطعی

بودجۀ سال مالی قبل را ده روز قبل از         
تکمیل نیمۀ سال مالی جاری ازطریـق       
دفتر وزیر دولت به  شورای ملی ارائـه      

.     نمایند
قـانون   هرگاه طـرح پیـشنهادی    ) ۳(

حاوی تکلیف جدیـد یـا تنقـیص در        
وزارت مالیـه   عایدات دولت باشـد،   

مدرک جبـران   موردمکلف است در  
دولـت بـه    آن از طریق دفتر وزیـر     

ولسی جرگه توضیحات کتبـی ارایـه       
.نماید

وزارت مالیه مکلف است اسـناد     ) ۴(

۷
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اخیستلو او د پور په ورکولو پورې اوند        
له تاْیید وروسته، سندونه د وزیرانو شوري 

تصویب په غرض د دولت ملي شوري ته د
.د وزیر د دفتر له الرې واستوي

رت مکلفیتد بهرنیو چارو وزا
:لسمه مادهودو

د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی،      ) ۱(
بین المللي معاهدې او میثاقونه یا د هغو        
فسخ او الحاق او نور اوند سندونه چې        
د ملي شوري تصویب ایجابوي، د وزیرانو 
شوري له تاْیید وروسته په دواو رسمي       

ژبو برابر او ترتیب کي    )پتو او دري  (
یې د تصدیق لپـاره د      ملي شوري ته     او

.دولت د وزیر د دفتر له الرې واستوي
د نورو هېوادونو د پارلمانونو لخوا د ) ۲(

، د ملي شوري د غو او د        هیئتاداري  
هغوی د داراالنشاْ د مامورینو د بلنې په        

سندونو د صورت کې، د هغوی د سفر د        
پاوونو تېرېدل د دولت د وزیر د دفتر له 

.الرې صورت مومي
د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی، د ) ۳(

، د ملي شوري د غو او د        هیئتاداري  

مربوط به اخذ قرضه واعطای قرضه را       
ق دفتر أیید شورای وزیران ازطریبعد از ت 

دولت غرض تصویب به شـورای      یروز
.ملی ارسال نماید

مکلفیت وزارت امورخارجه
:مادۀ دوازدهم 

، وزارت امور خارجه مکلف است    )١(
یا فسخ معاهدات ومیثاق های بین المللی

سایر اسناد مربوط که و و الحاق به آنها   
ایجاب تصدیق شورای ملی رانماید، بعد      

هر دو زبـان  به أیید شورای وزیران  تاز
تهیه وترتیب نموده ) ودریپشتو(رسمی  

از طریق دفتروزیر دولت جهت تصدیقو
.ارسال نمایدبه شورای ملی

وت هیئت اداری، ـورت دعـدرص) ٢(
ــامورین  ــی وم اعــضای شــورای مل

از طرف پارلمان هـای      داراالنشای آن 
سـفر  اسناد  ، طی مراحل    سایر کشورها 

ورت دولت ص وزیرآنها از طریق دفتر   
.می گیرد

وزارت امورخارجه مکلف اسـت     ) ٣(
ــت   ــمی هیئ ــفرهای رس درموردس

۸
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هغوی د داراالنشاْ د مامورینو د رسـمي        
سفرونو په هکله، د دولت د وزیر له دفتر 

.همکاري وکيهسره  الزم
د پرورامونو واندې کول

:دیارلسمه ماده
د اقتصاد وزارت مکلـف دی ـولنیز        

ــي، اق ــایي، فرهن ــصادي او پرمختی ت
تکنالوژیکي پرورامونه چې د وزیرانـو      

و ري، د هغو له      یدأیشوري لخوا د ت   
توضیحاتوسره یوای ملي شوري تـه د       
تصویب په غرض د دولت د وزیر د دفتر         

.له الرې واندې کي
د ملي شوري په غونوکې د وزیرانو       

یا معینانو ون
:وارلسمه ماده

ان د ملـي    وزیران او د هغوی معین    ) ۱(
شوري د لیکلې غوتنې په صورت کې،       
په عمومي غونو او د هغوی د مجلسینو        
په کمېسیونونوکې چې د بحث اجناْ یې د 
عمومي مسایلو د پالیس په هکلـه وي،        
ون کوالی شي او د ملي شوري د غو 
د پوتنو د وابونو پروخت، د قوانینـو        

ای ملی و مـامورین      اداری،اعضای شور 
با دفتر وزیـر دولـت      ،داراالنشای آن 

.همکاری الزم نماید
پروگرام هاۀارای

:مادۀ سیزدهم
است پروگـرام   وزارت اقتصاد مکلف    

،فـرهنگی،های انکشـافی اجتـماعی
که ازطـرف   یکی را ژکنالوتاقتصادی و 

می گیرد قراریدأیتشورای وزیران مورد
م با توضیحات آن از طریق دفتر وزیر  تواْ

دولت غرض تصویب به شورای ملـی       
.ارایه نماید

اشتراک وزراء یا معینان درجلسات     
شورای ملی

:مادۀ چهاردهم
ها در صـورت    وزراء یا معینان آن   ) ۱(

ت درجلسا،تقاضای کتبی شورای ملی   
کمیسیون های مجلـسین آن     عمومی و 

که اجندای بحث روی پالیسی مـسایل       
اشتراک نموده می توانند    عمومی باشد، 

حین پاسخ به سواالت اعضای شورای      و
خطـوط اساسـی    احکام قوانین، ملی،

۹
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حکمونه، د هېواد د سیاست بنـسیزې       
  ،ېي او د     کرولنیز پرمختیایي، فرهن

دولت اقتصادي پرورامونه او د وزیرانو      
.د شوري مصوبې دې په پام کې ولري

د دولت د وزیر دفتر د ملي شوري        ) ۲(
کـې د   په عمومي غونو او کمېسیونونو    

موجهې اتیا پربنـاْ د دولتـي ادارو د         
ینوون له هغې شوري سره پـه       ئولمس

.مخکني تفاهم کې تنظیموي
د دولت د وزیر دفتر ددې مادې په        ) ۳(
فقره کې په درج شـووغونوکې د       ) ۱(

ون پرورام د موضوع په هکله لـه        
. بحث خه یوه اوون د مخه تنظیموي      

بین موضوعانې له دې امرخه مستثني 
.دي

کې د  د ملي شوري په کمېسیونونو    ) ۴(
وزیرانو د بلنې پروخت، په هغه صورت       

       انې د   کې چې د بحـث وموضـوع
ي مهم مسایل په برکې     ئیوپالیس او اجرا  

و نه لري، د دولت وزیرکوالی شي لـه         
اوند کمېسیون سره په تفاهم کـې لـه         
ادارې خه غوتل شوې موضوع، پـه       
لیکلي ول اوند کمېسیون ته وانـدې       

پروگرام های انکشافی   سیاست کشور، 
فرهنگی واقتصادی دولت و   اجتماعی،

مصوبات شورای وزیـران را درنظـر       
.شته باشنددا
مسئولین  اشتراک،دولتوزیردفتر) ۲(

ادارات دولتی را درجلسات عمومی و     
بنـا بـر     های شورای ملـی    کمیسیون

ضرورت مؤجه درتفاهم قبلـی بـا آن        
.شوری تنظیم می نماید

وزیر دولت پروگرام اشتراک    دفتر)۳(
این ماده را ) ۱(ۀ جلسات مندرج فقردر

ع یک هفته قبل از بحث روی موضـو       
.تنظیم می نماید

مـستثنی  موضوعات عاجل ازاین امـر    
.می باشد

کمیسیوندر ءوت وزرا ـحین دع ) ۴(
کـه  صـورتی در ،های شورای ملـی   

بحث مـسایل مهـم     موضوعات مورد 
داشته اجرائیوی را دربر نه      سی و ـپالی

باشد، وزیر دولت می تواند با تفـاهم        
موضـوع مطالبـه  کمیسیون مربـوط 

شــکل کتبــی ه را بــشــده از اداره
ــه    ــوط ارای ــسیون مرب ــه کمی ب

۱۰
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.کي
د ملي شوري په غونوکې د ادارو د        

لینو ونئومس
:پنلسمه ماده

ري د مجلسینو په عمومي     د ملي شو  ) ۱(
ئې غونو او کمېسیونونوکې چې اجناْ    

ي موضوع وي، د ملي     ئیواجرا همشخص
شوري د لیکلې غوتنې او د وزیر یا معین 
د لزوم دید په صورت کې، د اونـدو         

لین کوالی شي، په نومـوو      ئوادارو مس 
غونوکې ون وکي او د هغـې پـه         

.هکله معلومات واندې کي
فقره کې د درج    ) ۱(مادې په   ددې  ) ۲(

لین مکلف دي، د ملي     ئوشوو ادارو مس  
ــاتي او اســتماعیه  ــه معلوم شــوري پ

غونوکې د ون پروخت، ) اورېدونکو(
حکمونه، د وزیرانـو شـوري      د قوانینو   

اونـدې ادارې منـل شـوې        مصوبې،
برنامې او د وزیر یا اوپالیسي،کاري پالن 

د  معین الروونې په پام کې ونیـسي او       
خپلو السته راونو اوکاري پرورامونو     

.په هکله، معلومات واندې کي

. نماید
ــسئولین ادارات در  ــتراک م اش

جلسات شورای ملی
:مادۀ پانزدهم

درجلسات عمومی وکمیسیونهای   ) ۱(
مجلسین شورای ملی که اجنـدای آن       

درموضوع مشخص اجرائیوی باشـد،    
اضای کتبی شورای ملی وـورت تقـص

دارات مسئولین الزوم دید وزیر یا معین،
مربوط می توانند، درجلسات مـذکور      

درمورد معلومات ارایه   شرکت نموده و  
.نمایند

) ۱(ۀلین ادارات مندرج فقـر    ئومس)۲(
حین اشـتراک در   این ماده مکلف اند،   
شـورای   ۀاستماعیجلسات معلوماتی و  
مصوبات شـورای    ،ملی، احکام قوانین  

پالن کاری وبرنامه های پالیسی،وزیران،
مربـوط وهـدایات     ۀۀ ادار قبول شـد  

ــر ــته  وزی ــین را درنظرداش ــا مع ی
پروگرام هـای   درمورد دستاوردها و  و

ــه   ــات ارای ــویش معلوم ــاری خ ک
.نمایند

۱۱
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د ملي شوري په عمومي غونوکې د       
معلوماتو واندې کول

:شپاسمه ماده
د دولتي ادارو استازي د ملي شوري       ) ۱(

د لیکلې غوتنې په صورت کې د تقنیني        
سند یا د اوندو ادارو د بودجې په اه د          

د دولت د وزیر د دفتر له توضیحاتو لپاره
ــسینو د  ــوري د مجل ــي ش الرې د مل
کمېسیونونو په غونو او د هغـوی پـه         

.عمومي غونوکې ون کوالی شي
فقره کې د درج    ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

شوو دولتي ادارو استازي مکلف دي د       
وزیرانو شوري له مصوبو سره په مطابقت       
کې د تقنیني سند طرح یا د اوندو ادارو         
د بودجې د تطبیق په هکلـه معلومـات         

.واندې کي
د چارو د اجراْ ژمنه

:اوولسمه ماده
رئیـسان  وزیران، معینان یا د ادارو      ) ۱(

مکلف دي، د ملي شوري د مجلسینو په        
عمومي غونو او کمېسیونونوکې د هغو      
چارو د اجراْ ژمنه وکي چې د دولت د         

درجلسات شـورای    ارائه معلومات 
ملی

:مادۀ شانزدهم
در صورت دولتی اداراتنمایندگان ) ۱(

ای ملی از طریق دفتر     شورتقاضای کتبی 
وزیر دولت جهت توضیحات در بـارۀ       

درادارات مربوط    ۀبودجیا   سند تقنینی 
جلسات کمیسیون های مجلسین شورای 

نها اشـتراک   آجلسات عمومی    وملی  
. توانندنموده می

منـدرج  ادارات دولتی     نمایندگان  ) ۲(
در این مـاده مکلـف انـد        ) ۱(فقرۀ  

نـی یـا   مورد طرح یا تطبیق سـند تقنی   
ادارات مربوطه در مطابقت بـا       ۀبودج

مصوبات شورای وزیران معلومات ارایه     
.نمایند

تعهد اجرای امور
:مادۀ هفدهم

وزراء، معینان یا رؤسـای ادارات      ) ۱(
مکلف انـد در جلـسات عمـومی و        

های مجلسین شورای ملی به      کمیسیون
تعهد نمایند که درمطابقت اجرای اموری

۱۲
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قت پالیس او له نافذه قوانینو سره په مطاب
. و وياءکې وي او د اجر

د دولت د وزیر دفتر ددې مادې په        ) ۲(
، د  ويفقره کې درج شوې ژمنه ثبت     ) ۱(

او له اجراْ خه     ويهغې پلې کېدل تعقیب   
         ا وندې مرجع تـهیې د ملي شوري ا

.ورکوي
په سیمه ییزو اداروکـې د اونـدو        

لیتئوواحدونو له اجراآتوخه مس
:اتلسمه ماده

لین، د والیـت او  ئودارو مـس د دولتي ا  
و اوندو انو   ولسوال په سطح د خپل    

د ملي   او لیت لري ئوله اجراآتوخه مس  
شوري د لیکلې غوتنې په صورت کې د        
دولت د وزیر د دفتر له الرې پدې برخه         

.کويواندې کې ملي شوري ته واب 
د ملي شوري د غو غوتنې

:نولسمه ماده
د  مکلف دی د دولت د وزیر دفتر      ) ۱(

وکیالنو غوتنې او د ملـي شـوري د         
کمېسیونونو او غونو تصمیمونه د قانوني 
اجراآتو لپاره اوندو دولتـي ادارو تـه        

قوانین نافذه بوده و    با پالیسی دولت و   
. قابل اجراء باشد

دفتر وزیردولـت تعهـد منـدرج       ) ۲(
تحقـق  از،را ثبت این ماده   ) ۱(فقرۀ  

اجرای آن به مرجـع     ازآن پیگیری و  
ــان   ــی اطمین ــورای مل ــربط ش ذی

.دهدمی
اجـراآت واحـدهای    مسئولیت از 

ادارات محلیمربوط در
: مادۀ هجدهم

ت مسئولین ادارات دولتـی ازاجـراآ     
شعبات مربوطه خویش درسطح والیت و

ولسوالی مسئولیت داشته ودرصـورت     
تقاضای کتبی شورای ملی از طریق دفتر       
وزیردولت درزمینه به شورای ملی پاسخ      

.ارائه می نمایند
مطالبات اعضای شورای ملی 

:مادۀ نزدهم
دفتر وزیر دولت مکلـف اسـت،      ) ١(
تصامیم کمیسیون والءـطالبات وکـم

الس شـورای ملـی را جهـت        هاومج
اجراآت قانونی به ادارات دولتی ذیربط      

۱۳
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.واستوي
لین مکلف دي،   ئود دولتي ادارو مس   ) ۲(

فقره کې درج شـوې  ) ۱(ددې مادې په    
غوتنې د اساسي قانون او د نورو قوانینو 

ه حدودوکې او تقنیني سندونو د حکمونو پ
په لن وخت کې ترېنې الندې ونیسي       
او پدې اه په مـستند ول لـه خپلـو           
اجراآتو خه د دولت د وزیر د دفتر له         

.الرې ملي شوري ته لیکلی ا ورکي
کلینـو د   ؤد ملي شوري د غو د م      

عریضو اجراْ کول
:شلمه ماده

کلینو او  ؤد ملي شوري د غو د م      ) ۱(
تونه او غوتنې د مراجعینو عریضې، شکای

قانوني اجراآتو لپاره د دولت د وزیـر د         
دفتر له الرې اوندو دولتي ادارو ته لېل  

.کېي
لین مکلف دي   ئود دولتي ادارو مس   ) ۲(

ېفقره کې درج شـو ) ۱(ددې مادې په    
عریضې، شکایتونه او غوتنې له احوالو      
سره سم په لن وخـت کـې د تقنینـي           

مـستقیمه   سندونو د حکمونو مطابق په    

.ارسال نماید
مسئولین ادارات دولتی مکلف اند،    ) ٢(

این مـاده را    ) ١(ۀمطالبات مندرج فقر  
درحدوداحکام قانون اساسـی وسـایر      
قوانین واسناد تقنینی به اسرع وقت مورد 

اجراآت خویش دری قرارداده ازـبررس
وزیرمستندازطریق دفترصورت ه زمینه ب

ـ      اطمینـان   اًدولت به شورای ملی کتب
.دهند

اجرای عرایض مـؤکلین اعـضای      
شورای ملی

:بیستممادۀ
خواسته هـای   شکایات و عرایض،) ۱(

مؤکلین ومراجعین اعضای شورای ملی     
ازطریق دفتر وزیردولت جهت اجراآت     
قانونی به ادارات دولتی مربوط محـول       

.می گردد
لین ادارات دولتی مکلف اند ئوـمس) ۲(

خواسـته هـای    عرایض، شـکایات و   
مطـابق  رااین مـاده    ) ١(ۀمندرج فقر 

احکام اسناد تقنینی به اسـرع وقـت        
یـا ازطریـق     اًحسب احوال مـستقیم   

۱۴
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اءاوندو مراجعو له الرې تر اجرتوه یا د
الندې ونیسي او پایله یې په لیکلې ول د 
دولت د وزیر د دفتر له الرې ملي شوري    

.ته ا ورکي
د ملي شوري د غو واندیزونه

:یوویشتمه ماده
د دولت د وزیر دفتر د پرمختیایي پروژو        

نې  بای اه د اوندو پرمختیایي پالنونو     په
لپاره د ملي شوري د غـو       ) غني(کېدو  

واندیزونه اوندې مرجع ته استوي و په 
کاري لومیتوبونوکې په پام کې ونیـول       

.شي
لورم فصل

وروستني حکمونه
پو وانـدې   رئیس ته د ر   رجمهو
کول

:دوه ویشتمه ماده
ته د اوندو    رئیسرد دولت وزیر جمهو   

لف اجراآتو د رپو په واندې کولو مک      
.دی

مراجع مربوط تحت اجراء قرارداده و     
دولـت  وزیـر نتیجه را از طریق دفتر    

ــان اًکتبــ ــه شــورای ملــی اطمین ب
.دهند

اعضای شورای ملیاتپیشنهاد
: مادۀ بیست ویکم 

اعضای دولت پیشنهادات رـوزیرـدفت
ژه های انکشافی پروشورای ملی پیرامون 
ن پالن های انکشافی را جهت غنامند شد

مربوط به مرجع ذیربط ارسال می نماید       
اولویت های کاری درنظرگرفتـه     درتا

.شود
فصل چهارم
احکام نهائی

ــ ــیس  ۀارای ــه رئ ــزارش ب گ
جمهور

:مادۀ بیست ودوم
ـ     گـزارش   ۀوزیردولت مکلف به ارای

اجراآت مربوط به رئـیس جمهـورمی       
.باشد
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د لیدنوکتنو تنظیمول
:درویشتمه ماده

د دولت د وزیر دفتر له لوو دولتي        ) ۱(
مقاماتو سره د ملي شوري دغو لیـدنې        
کتنې ددې مقررې د حکمونو په رعایتولو       

.سره تنظیموي
د دولت د وزیر دفتر د دولتي ادارو        ) ۲(

لینو د میاشتنیو غونو د جوېدو      ئود مس 
لي شوري له غـو     اکل شوې اجناْ د م    
لین د مرتبه پـالن     ئوسره ترتیبوي او مس   

.مطابق په غونوکې ون کوي
همکاري

:لېریشتمه ماده
دولتي ادارې مکلفې دي د ملکي خدمتونو 
له مامورینو سره چې د دولت د وزیر لخوا 
د هغو د پارلماني ایکیـو د آسـانتیا او    

لپاره معرفي شوي دي، هراخیزه    ولوتاْمین
.ي وکيهمکار
انفاذ

:پنه ویشتمه ماده
دغه مقرره په رسمي جریده کې د خپرېدو 

.له نېې خه نافذېي

تنظیم مالقات ها
:مادۀ بیست وسوم

دولت مالقات اعضای   وزیررـدفت)١(
با مقامات عالی دولتی با     را  شورای ملی   

تنظـیم   ایـن مقـرره   کـام رعایت اح 
. می نماید

ی معـین   دفتر وزیردولت اجنـدا   ) ٢(
لین ادارات  ئوتدویر جلسات ماهوار مس   

شورای ملی ترتیب دولتی را با اعضای 
درجلـسات  لین طبق پالن مرتبه   ئومسو

.اشتراک می نمایند

همکاری
:مادۀ بیست وچهارم

ادارات دولتی مکلف اند با مـامورین       
خدمات ملکی که ازطرف وزیردولـت      

تأمین روابط پارلمـانی    جهت تسهیل و  
ی گردیده اند، همکاری همـه      آنها معرف 

.جانبه نمایند
انفاذ

:مادۀ بیست وپنجم
این مقرره ازتاریخ نشر درجریدۀ رسمی      

. ذ می گرددناف
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د افغانستان د اقتصادي پرمختونو د 
انفاذ دېنندارتون د جوېدو د مقرر

اسالمي د افغانستان د په هكله
جمهوریت د وزیرانو شوري

مصوبه
)       ) :۶ه
۱۳۹۱/۲/۱۱: نېه

:لوم ماده
دافغانستان داقتـصادي پرمختونـو د      

د افغانستان نندارتون دجوېدو مقرره چې
اسالمي جمهوریت د وزیرانو شوري د      د  

) ۴(دنېې په غونه کې،     ۱۳۹۱/۲/۱۱
پـه دننـه كـې       مادو) ۲۰(فصلونو او   

.ه ده، منظورتصویب شوې
:دوه يمه ماده

دغه مصوبه له مقررې سره یوای په 
رسمي جریده کې د خپرېدو له نېې خه 

.نافذېي
حامد كرزى

د اسالمي د افغانستان
رئيسجمهوریت 

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

افغانستان
تدویر نمایشگاه مقررۀدرمورد انفاذ

های اقتصادی افغانستانپیشرفت
)۶(شماره
۲/۱۳۹۱/ ۱۱:تاریخ

:مادۀ اول
تدویر نمایشگاه پیشرفت هـای     ۀقررم

جلسۀ مؤرخ  اقتصادی افغانستان که در     
شورای وزیران جمهوری   ۱۱/۲/۱۳۹۱

فصل و  ) ۴(اسالمی افغانستان به داخل     
ماده تصویب گردیـده اسـت،     ) ۲۰(

.استمنظور
:مادۀ دوم

تـاریخ  از هاین مصوبه همراه با مقـرر     
ــشر ــذ  درن ــمی ناف ــدۀ رس جری

.می گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

جمھوری اسالمی افغامعاون اول وسرپرست ری

الف
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فهرست مندرجات 
مقررۀ تدویرنمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان

فصل اول
احکام عمومی

صفحهعنواندهما
۱۷.............................................منظور وضع:مادۀ اول
۱۷...................................................اهداف:مادۀ دوم
۱۸....................................ر نمایشگاهمرجع تدوی: مادۀ سوم

۱۸.......................................کمیسیون نمایشگاه: مادۀ چهارم
فصل دوم

تدویر نمایشگاه
۱۹.....................................طرز تدویر نمایشگاه: پنجممادۀ 
۱۹................................هیشگامصارف تدویر نما: ششممادۀ 
۲۰.....................تن امتعه تولیدیحق به نمایش گذاش: هفتممادۀ 
۲۰................................معافیت محصول گمرکی: مهشتمادۀ 
۲۱......................حضور عضو کمیسیون در نمایشگاه: نهممادۀ 

فصل سوم
ادارۀ نمایشگاه

۲۱............................................فعالیت اداره: دهممادۀ 
۲۱.................وظایف و صالحیت های ادارۀ نمایشگاه: یازدهممادۀ 
۲۳......................................برنامه های تشویقی: دوازدهممادۀ 

۲۴...........................................برقراری ارتباط:            مادۀ سیزدهم

ب
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فصل چهارم
احکام نهایی

۲۴.......................................محصول گمرکی: چهاردهممادۀ 
۲۴.............................................حق االمتیاز: پانزدهممادۀ 
۲۵........................................تمویل مصارف: شانزدهممادۀ 
۲۵.........................................عواید حاصله: هفدهممادۀ 
۲۶..............قرارداد تدویر نمایشگاه با کشور خارجی: هجدهممادۀ 
۲۶.............................................وضع لوایح: نزدهممادۀ 
۲۷..................................................انفاذ: بیستممادۀ 

ج ج
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د افغانستان د اقتصادي 
پرمختونو د نندارتون د جوېدو 

مقرره
لومی فصل

عمومي حکمونه
د وضع کولو منظور

:لوم ماده
ه مقرره د هېواد په دننه او بهرکـې د          دغ

اقتصادي پرمختونو د ننـدارتون پـه       
جوېدو پورې د اوندو چارو د تنظیم په        

.منظور، وضع شوې ده
موخې

:دوه یمه ماده
:ددې مقررې موخې عبارت دي له

د ملي اقتصاد د ودې په منظـور، د          -۱
هېواد په دننه او بهرکې د کورن تولیدي        

.عرفيم)امتعې(توكو 
د بازار مونـدنې     توكود صادراتي    -۲

.لپاره، د الزمو آسانتیاوو برابرول
د بین المللي اقتصاد د مناسباتو پـه         -۳

.برخه کې د تجربو تبادله

ۀمقرر
تدویر نمایشگاه پیشرفت های 

اقتصادی افغانستان
فصل اول

احکام عمومی
منظور وضع

:مادۀ اول
این مقرره به منظور تنظیم امور مربوط        
به تدویر نمایـشگاه پیـشرفت هـای        
اقتصادی  در داخل و خـارج کـشور         

.وضع گردیده است
اهداف

:مادۀ دوم
:اهداف این مقرره عبارتند از

در داخل یمعرفی امتعه تولیدی داخل- ١
و خارج کـشور بـه منظـور رشـد          

.اقتصادملی
فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت      -٢

.بازاریابی امتعه صادراتی
تجارب در عرصۀ مناسـبات      تبادل -٣

.اقتصاد بین المللی

۱۷
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د پانې اچوونکو هول، جلبول او      -۴
.جذبول

سسو د مالي   ؤد ملي او بین المللي م      -۵
.او تخنیکي مرستو جلبول

جعد نندارتون د جوېدو مر
:درېیمه ماده

ملي او بین المللي نندارتونونه، ددې      ) ۱(
مقررې په پنمه ماده کې د درج شـوي     

لو سره، د اقتـصادي     پام كې نيو  حکم په   
پرمختونو د نندارتون د ادارې په واسطه، 

.جوېي
د اقتصادي پرمختونو د ننـدارتون      ) ۲(

اداره کوالی شي، د هېواد په مرکـز او         
.تون جوکيوالیتونوکې نندار

د نندارتون کمېسیون
:لورمه ماده

کې ېواد خه بهر په نندارتونونوله ه) ۱(
ون لپاره د تخنیکي مشورو د واندې د

د  توكـو کولو، د باکیفیته سوداریزې     
ارزولو او تثبیت، د قرارداد د عقدولو او        
تبلیغاتي سندونو پـه منظور،کمېـسیون      

.رامنته کېي

تشویق، جلـب وجـذب سـرمایه       -٤
.گذاران

جلب کمک های مالی و تخنیکـی       -٥
. مؤسسات ملی و بین المللی

مرجع تدویر نمایشگاه
:مادۀ سوم

نمایشگاه های ملی وبین المللـی      ) ١(
ت حکم منـدرج مـادۀ پـنجم        با رعای 

توسـط ادارۀ نمایـشگاه      این مقـرره  
ــدویر ــصادی ت ــای اقت ــشرفت ه پی

.می یابد
نمایشگاه پیـشرفت هـای     ادارۀ)٢(

والیـات  مرکز وتواند دراقتصادی می 
.کشور نمایشگاه را تدویر نماید

کمیسیون نمایشگاه 
:مادۀ چهارم

مـشوره هـای     ارایـۀ  به منظور ) ١(
تجارتی  ۀتخنیکی، ارزیابی و تثبیت امتع    

با کیفیت جهت اشتراک در نمایشگاه      
های خارج از کشور، عقد قـرارداد و        

کمیـسیون ایجـاد     ،اسناد تبلیغـاتی  
.می گردد
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د اقتــصادي د کمېــسیون غــي) ۲(
پرمختونو د نندراتون د ادارې په واندیز 
او د سودار او صنایعو د وزیـر پـه          

.منظور ،اکل کېي
دوه یم فصل

د نندارتون جوېدل
د نندارتون د جوېدو ول

:پنمه ماده
د اقتصادي پرمختونو نندارتون، د هېواد 
په دننه او بهرکې د اقتصادي پرمختونو       

ادارې او د افغانـستان د      د نندراتون د    
سودار او صنایعو د خونې په واندیز،    
د سودار او صـنایعو د وزارت پـه         

.موافقه جوېي
د نندارتون د جوېدو لتونه

:شپمه ماده
د نندارتون او هغو نورو سیمو چې تولیدي 

جوېـدو  پکې سـاتل کېـي د      توكي
د لېدولو د لتونو په شمول، لتونه،

 ېدو د ددهغهتونكيجوه دغویپه غا.

ۀاعضای کمیسیون  به پیشنهاد ادار ) ٢(
نمایشگاه پیـشرفت هـای اقتـصادی       
ومنظوری وزیر تجارت وصنایع تعیین می 

.گردد
فصل دوم

تدویر نمایشگاه  
طرز تدویرنمایشگاه

:مادۀ پنجم
نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی ،در     

کشور به پیـشنهاد ادارۀ      داخل وخارج 
پیشرفت هـای اقتـصادی و      نمایشگاه

اتاق تجارت وصـنایع افغانـستان بـه        
وزارت تجارت وصنایع  تـدویر       ۀموافق

.یابدمی
مصارف تدویر نمایشگاه

:ششممادۀ
مصارف تدویر نمایشگاه وسایر محالت     

تولیدی درآن نگهداری می شود ۀکه امتع
ارف انتقال بدوش متقاضی    به شمول مص  

.می باشدتدویر آن
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نندارې ته د اېودلو     توكود تولیدي   
حق

:اوومه ماده
سسې، خصوصي او   ؤوزارتونه، ادارې، م  

سکتور او نور حقیقي او حکمي       مختلط
د توكياشخاص کوالی شي خپل تولیدي 

نندارتون د جوېدو له ادارې سـره پـه         
تفاهم کې په هېواد کې دننـه او بهـر،          

.ته کېدينندارې
د مرکي محصول معافیت

:اتمه ماده
چې په نندارتونونوتوكيهغه تولیدي   ) ۱(

کې د نندارې په منظور، له هېواده بهر او         
مرکي وسته داخل ته لېدول کېي، دور

.محصول له ورکې خه معاف ده
فقـره  ) ۱(که چېرې ددې مادې په      ) ۲(

لـورل  وپ توكيکې درج شوې تولیدي     
د مرکي ن د حکمونو مطابقشي، د قانو

.محصول تابع ده

ـ        ۀحق به نمـایش گذاشـتن امتع
ولیدیت

:هفتممادۀ
وزارت ها، ادارات، مؤسسات، سکتور     
خصوصی و مختلط و سایر اشـخاص       

تولیدی  ۀتوانند، امتع  یحقیقی وحکمی م  
تـدویر   ۀخویشرا در تفـاهم بـا ادار      

در خارج از کشور به نمایش       نمایشگاه
.بگذارند

معافیت محصول گمرکی
:مادۀ هشتم

تولیدی که به منظور نمایش در ۀامتع)١(
اً و بعد ایشگاه ها به خارج از کشور     نم

ـ          ۀبه داخل انتقال مـی یابـد، از تادی
.محصول گمرکی معاف می باشد

تولیدی مندرج فقـرۀ     ۀهرگاه امتع ) ٢(
این ماده به فروش رسـد، طبـق        ) ١(

احکام قانون تابع محصول گمرکی می      
.باشد
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په نندارتون کې د کمېسیون د غي       
حضور

:نهمه ماده
، د بهرنیو هېوادونـو پـه       توكيتولیدي  

نندارتون کې د کمېسیون د یوه غي یا د 
نندارتون د ادارې د ملکي خدمتونو لـه        
مامورینوخه د یوه په حـضور سـره،        

.ل کېيلېدول او نندارې ته اېود
درېیم فصل

د نندارتون اداره
د ادارې فعالیت

:لسمه ماده
داقتصادي پرمختونو د نندارتون اداره، د

وزارت په چوکا سودار اوصنایعو د
کې فعالیت کوي او لـدې وروسـته د         

.نندارتون د ادارې په نامه یادېي
ــدې او   ــدارتون د ادارې دن د نن

واکونه
:یوولسمه ماده

رتون اداره د الندې دنـدو او       د نندا ) ۱(
:دهواکونو لرونکې 

ــسیون در   ــضو کمی ــضور ع ح
نمایشگاه
:مادۀ نهم

نمایشگاه کشورهای   تولیدی در  ۀامتع
ــک   ــت ی ــضور داش ــارجی باح خ

یکـی از مـامورین     عضوکمیسیون یا   
قال وـنمایشگاه انتخدمات ملکی ادارۀ

.به نمایش گذاشته می شود
فصل سوم

ادارۀ نمایشگاه  
فعالیت اداره

:دهممادۀ
ادارۀ نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی     
در چوکات وزارت تجـارت وصـنایع       

عـد بنـام ادارۀ     فعالیت نمـوده و منب    
.شودنمایشگاه یاد می

وظایف وصـالحیت هـای ادارۀ     
نمایشگاه

:مادۀ یازدهم
ادارۀ نمایشگاه دارای وظـایف و     )١(

:صالحیت های ذیل می باشد
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نونندارتونوبهرکې دهېواد په دننه اود-۱
او په هغو   كولد جوېدو د پالنونو طرح      

.پورې د اوندو چارو تنظیمول
په ملي او بین المللي نندارتونونوکې       -۲

د هېواد د سوداریزو، تولیدي، کاني او       
      وندو ادارو د اغېزمنون په  کرنیزو ا

منظور، الزمه همکاري او پدې برخه کې       
.د الزمې هم غ رامنته کول

ونکو د په نندارتونونوکې د ون کو-۳
د زده که ییزو پوهاوي د لوتیا په منظور

.کورسونو جوول
له هېواد خه بهر په نندارتونونوکې       -۴

او  ولد ون کوونکو د رپوونو توحید     
ـ       ه د هغـو    ارزول او اوندو مراجعـو ت

.استول
د کورنیو او بهرنیو نندارتونونو لـه        -۵

د ) دېتـابېس (جوېدوخه د معلوماتي    
.مرکز جوول

ــه د -۶ ــاتیکې الرې خ ــه ديپلوم ل
د هېوادونو   اه نندارتونونو د جوېدو په   

د له نندارییزو ادارو او د متحابه هېوادونو
د ایکیو سفارتونو له اقتصادي برخو سره

.تاْمینول

طرح پالن های تدویر نمایشگاه ها       -١
در داخل و خارج کشوروتنظيم امـور       

.مربوط به آن
اشـتراک   همکاری الزم به منظور    -٢

ات ذیربط تجارتی، تولیـدی،     مؤثرادار
معدنی و زراعتی کشور در نمایـشگاه       
های ملی و بین المللی وایجاد هم آهنگی 

.الزم در زمینه
تدویر کورس های آموزشـی بـه        -٣

منظور ارتقای سطح آگاهی اشـتراک      
.کننده گان در نمایشگاه ها

توحید و ارزیابی گزارشات اشتراک -٤
از کنندگان در نمایشگاه های خـارج       

ــع   ــه مراج ــال آن ب ــشور و ارس ک
.ذیربط

از ) دیتابیس( ایجاد مرکز معلوماتی     -٥
ــدویر نمایــشگاه هــای داخلــی و  ت

.خارجی
ــه -٦ ــه ب ــاط در رابط ــأمین ارتب ت

تدویرنمایشگاه ها با ادارات نمایشگاهی     
کشورها و بخش های اقتصادی سفارت      
های کشور های متحابـه از مجـرای        

.دیپلوماتیک
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په ننـدارتونونوکې د سـیمینارونو       -۷
جوول او د کورنیو او بهرنیو ـون        
کوونکو ترمن د اقتصادي، سوداریزو     

.او ولنیزو مذاکراتو د زمینې برابرول
په هېوادکې دننه د نندارتون د ای،        -۸

سالونونو د ساحې د ورکولو، د      د  وخت،  
  اکل، غرفـه بنـدي او       دپارکن ای

ي او بـین المللـي      یکورېشن او له مل   
پروـرام  د لیـدلو خه د نندارتونونو

.تنظیمول
مکلفې دي د قانون د اوندې ادارې ) ۲(

د بـانکي، مخـابراتي،      حکمونو مطابق 
روغتیایي، امنیتي خدمتونو او په اونـدو       
برخوکې په اتیا و نورو مواردو کـې،        

.الزمې آسانتیاوې برابرې کي
د هونې برنامې

:دوولسمه ماده
د  كچـې د نندارتون اداره، د عوایدو د       

د هولـو لپـاره      لوولو او د مینه والو    
د هولـدار    او کوالی شي، تفریحـي   

برنامې برابرې او اوند سالونونه د جـال   
الیحې مطابق چې د مـالیې وزارت پـه         

یمینارها و فراهم نمـودن     تدویر س  -٧
مذاکرات اقتصادی، تجـارتی و      ۀزمین

اجتماعی بین اشتراک کنندگان داخلی و 
.خارجی در نمایشگاه ها

و تعیین محـل، زمـان، سـاحه       -٨
واگذاری سالون های نمایشگاه، محـل      
پارکنگ، غرفه بندی و دیکوریـشن و       
تنظیم پروگرام بازدید از نمایشگاه های      

ــی  ــین الملل ــی و ب ــل مل در داخ
.کشور

ادارات ذيربط مكلف انـد طبـق       ) ٢(
الزم خدماتیاحكام قوانين، سهولت ها

وساير  یامنيت،صحی ،مخابراتی ،بانكی
موارد مورد نيازرا در عرصه های مربوط 

.فراهم نمايد
برنامه های تشویقی

:مادۀ دوازدهم
نمایشگاه جهت بلند بردن سطح      ۀادار

ـ  عواید وتشویق عالقم   ی توانـد   ندان م
هوتلـداری را    برنامه های تفریحـی و    

سالون های مربـوط را طبـق       فراهم و 
وزارت مالیه ۀکه به موافقۀجداگانۀالیح
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موافقه تنظیمېي، په کرایه یـا اجـاره        
.ورکي

د ایکې ینول
:دیارلسمه ماده

د  توكـو اداره، د صادراتي    د نندارتون   
پراختیا په منظور،کوالی شي د بهرنیـو       

ېینېهېوادونو له نندارتونونو سره ایک
.کي

لورم فصل
وروستني حکمونه

مرکي محصول
:وارلسمه ماده

ې په نندارتونونوکې د ون     هغه امتعه چ  
د مرکـاتو د     لپاره هېواد ته واردېي   
.قانون د حکمونو تابع ده

المتیازحق ا
:پنلسمه ماده

ــه حــق  ــدو پ ــدارتونونو د جوې د نن
ې او  االشتراک، حق االمتیاز، حق االجار    

د جال   حق الخدمت پورې اوندې چارې    
.الیحې په واسطه تنظیمېي

تنظیم می گردد، بـه کرایـه واجـاره         
.بدهد

برقراری ارتباط
:مادۀ سیزدهم

ـ  ۀادارۀ نمایشگاه به منظور توسع     ۀامتع
صادراتی می تواند بانمایـشگاه هـای       

رجی ارتبـاط برقـرار     کشورهای خـا  
.سازد

فصل چهارم
احکام نهائی

محصول گمرکی
:مادۀ چهاردهم

که جهت اشتراک در نمایشگاه ها   ۀامتع
وارد کشور می گردد، تابع احکام قانون 

.گمرکات می باشد
حق االمتیاز

:مادۀ پانزدهم
امور مربوط به حـق االشـتراک،حق       
االمتیاز، حق االجاره و حق الخـدمت       

جداگانه ۀها توسط الیحه مایشگاتدویر ن
.گرددتنظیم می
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د لتونو تمویل
:شپاسمه ماده

ودار او صنایعو وزارت کـوالی      د س 
رتون د جوېدو د لتونو د      د نندا  شي

ین المللي معیارونو سـره د    په ب  او تمویل
نندارتون د سوداریزو چارو د ودې او       
تجهیز په منظور، په اونده بودجه کې د        
اتیا و وجوه اکل او د قانون د حکمونو 

.مطابق، له پاوونوخه تېرکي
ترالسه شوي عواید

:اوولسمه ماده
د نندارتونونو له جوېدوخه ترالسه ) ۱(

رداتـو پـه    شوي عواید، د دولت د وا     
.حساب بانک ته تحویلېي

سسې، خصوصي ؤوزارتونه، ادارې، م) ۲(
سکتور او نور هغه اشخاص چې مختلطاو 

رې لپاره په ننـدارتون     ااوند شیان د نند   
کې اېدې، د هغو له پلورلوخه راپېـدا     

د قانون له حكمونو    ترالسه شوي عواید،    
.په هغوی پورې اه لريسره سم 

تمویل مصارف
:مادۀ شانزدهم

تجارت وصـنایع مـی توانـد      وزارت  
ور تمویـل مـصارف تـدویر و        به منظ 

ــشگاه ــور تجــارتی و نمای رشــد ام
تجهیز نمایشگاه به معیار هـای بـین        

ـ        ۀالمللی، وجوه مورد نیاز را در بودج
طی بینی و طبق احکام قانون      مربوط پیش 

.نمایدمراحل
عواید حاصله
:مادۀ هفدهم

عواید حاصله از تدویر نمایشگاه ها       )١(
اب واردات دولت تحویل بانک      به حس 

.گرددمی
سـسات،  ؤوزارت ها، ادارات، م   ) ٢(

ی و مخـتلط و سـایر       سکتور خصوص 
مربـوط را جهـت      اشخاص که اشیای  

نمایش به نمایشگاه می گذارد، عوایـد       
احکـام  طبق  آن  ناشی از فروش     ۀحاصل
.نها استآمتعلق به قانون 

۲۵



)١٠۷۸(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲/۳/۱۳۹۱

سره د ننـدارتون د      هېواد يله بهرن 
جوولو قرارداد

:اتلسمه ماده
له بهرنیو هېوادونو سره په افغانستان      ) ۱(

کې د نندارتون د جوولو قرارداد، ددې       
فقره او  ) ۱(مقررې د لورمې مادې په      

په  له پنمه ماده کې د درج شوي حکم      
.ولو سره، ترتیب او عقد کېيپام كې ني

درج فقره کـې    ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(
شوی قرارداد، د نندارتون د ادارې او د        
نندارتون د جووونکي متصدي د واکمن      
استازي لخوا د هېواد په یوې رسمي ژبې        
او انلیسي ژبې سره په دوو نقلونـوکې        
ترتیبېي او د یو شان حقـوقي اعتبـار         

.وييلرونک
د الیحو وضع کول

:نولسمه ماده
ودار او صنایعو وزارت کـوالی      د س 
رې د حکمونو د ه تطبیق      دې مقر د شي

.الیحې وضع کيپه منظور

کـشور قرارداد تدویر نمایشگاه با   
خارجی

:مادۀ هجدهم
ــشگاه در ) ١( ــدویر نمای ــرارداد ت ق

افغانستان با کشور های خـارجی  بـا         
مـادۀ  ) ١(رعایت حکم مندرج فقـرۀ      

چهارم و مادۀ پنجم این مقرره ترتیب و        
.عقد می گردد

این ماده از )١(قرارداد مندرج فقرۀ) ٢(
ــد ــشگاه و نماین ــرف ادارۀ نمای ۀط

باصالحیت متـصدی تـدویر کننـدۀ       
نمایشگاه به یکی از لسان های رسـمی        

نگلیـسی در دو نقـل      کشور و لسان ا   
دارای اعتبار یکـسان     ترتیب گردیده و  
.حقوقی می باشد

وضع لوایح
:مادۀنزدهم

وزارت تجارت و صنایع می تواند بـه        
این مقرره لوایح منظور تطبیق بهتر احکام

.را وضع نماید

۲۶



)١٠۷۸(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲/۳/۱۳۹۱

انفاذ
:شلمه ماده

دغه مقرره په رسمي جریده کې د خپرېدو 
له نېې خه نافذه او په نافذېدو سره یې،         

ـه رسـمي    ) ۶۸۶(کال په   ۱۳۶۷د  
جریده کې خپره شـوې د افغانـستان        
ــولنیزو   ــصادي او ــت د اقت جمهوری

د ادارې مقـرره،  پرمختونو د نندارتون    
.ملغي ل کېياو نور مغايرحكمونه يي 

انفاذ
:مادۀ بیستم

این مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی 
ۀانفاذ آن، مقررۀ ادار   نافذ گردیده و با   

نمایشگاه پیشرفت هـای اقتـصادی و       
نستان منتـشرۀ   جمهوری افغا  اجتماعی

سـال  ) ٦٨٦(رسـمی شـماره    ۀجرید
وسایر احکام مغایر آن ملغـی       ١٣٦٧

.شودشمرده می 

۲۷
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کارکوونکو د اضافه کار د چارو د د
تنظیم د مقررې 

فقرې د تعدیل ) ۱(د شپمې مادې د 
په هکله، د افغانستان د اسالمي 
جمهوریت د وزیرانو شوري 

مصوبه
):)۶ه
۱۱/۲/۱۳۹۱:نېه

:لوم ماده
ـه  ) ۱۰۵۶(نېې پـه    ۱۳۹۰/۵/۲۵د  

رسمي جریـده کـې خپـرې شـوې د          
و د اضافه کار د چارو د تنظیم        کارکوونک

فقرې تعدیل ) ۱(د مقررې د شپمې مادې د 
چې د افغانستان د اسالمي جمهوریـت د        

نېې  ۱۳۹۱/ ۲/ ۱۱وزیرانو د شوري د   
.په غونه کې تصویب شوی، منظوروم

:دوه یمه ماده
دغه مصوبه دې په رسمي جریده کـې لـه        

.نوموي تعدیل سره یوای خپره شي
حامد کرزی

يد افغانستان د اسالم
جمهوریت رئیس

مصوبه 
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

افغانستان 
ششم ۀماد) ۱(در مورد تعدیل فقرۀ

تنظیم امور اضافه کاری ةمقرر
کارکنان 

)۶: (شماره
۱۱/۲/۱۳۹۱:مؤرخ

:مادۀ اول 
تنظیم  ةششم مقرر  ةماد) ۱(ۀ  تعدیل فقر 

ةجرید ةامور اضافه کاری کارکنان منتشر    
ــماره   ــمی ش ــؤرخ ) ۱۰۵۶(رس م

مــؤرخ ۀکــه در جلــس۲۵/۵/۱۳۹۰
مهوری شورای وزیران ج   ۱۱/۲/۱۳۹۱

،اسالمی افغانستان تصویب گردیده است    
.منظور می دارم

:مادۀ دوم
این مصوبه همراه با تعـدیل مـذکور در         

.رسمی نشر گرددۀجرید
حامد کرزی

جمهوری اسالمی رئیس
افغانستان

۲۷

الف
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د کارکوونکو د اضافه کار د 
چارو د تنظیم د مقررې 

فقرې ) ۱(شپمې مادې د د
تعدیل

:لوم ماده
ـه  ) ۱۰۵۶(نېې په   ۱۳۹۰/۵/۲۵د  

رسمي جریـده کـې خپـره شـوې د          
کارکوونکو د اضافه کار د چـارو د        

فقره ) ۱(تنظیم د مقررې د شپمې مادې       
:دې په الندې متن تعدیل شي

:شپمه ماده
د اضافه کار مزد، په الندې توه       ) ۱(

:محاسبه او ورکول کېي
د کــار پــه عــادي ورــوکې د -۱

شتنی مزد، په میاشت کې     کارکوونکي میا 
د کار د ساعتونو پر منني شمېر باندې        

مساوي دی د   ) ۱/۲۵(تقسیم ضرب د    
.في ساعت اضافه کار له مزد سره

ــوکې د  -۲ ــه ور ــصتیو پ د رخ
کارکوونکي میاشتنی مزد، په میاشت کې      
د کار د ساعتونو پر منني شمېر باندې        

ششم ۀماد)۱(تعدیل فقرۀ 
تنظیم امور اضافه کاری ةمقرر

کارکنان
:مادۀ اول

نظیم امور  ت ةششم مقرر  ةماد) ۱(ۀ  فقر
ةجریـد  ةاضافه کاری کارکنان منتشر   

ــماره  ــمی ش ــؤرخ ) ۱۰۵۶(رس م
به متن ذیـل  تعـدیل        ۲۵/۵/۱۳۹۰

:گردد
:مادۀ ششم

مزد اضافه کاری طور ذیل محاسبه      ) ۱(
:و پرداخته می شود

مـزد   ،در روز های عادی کـار      -۱
تقسیم تعداد وسـطی    ،ماهوار کارکن 

) ۲۵/۱(ساعات کار در مـاه ضـرب     
ــ ــساوی ب ــاعت م ــی س ــزد ف ه م

.اضافه کاری
ــصتی-۲ ــای رخ ــزد ،در روز ه م

تقسیم تعداد وسـطی    ،ماهوار کارکن 
) ۵۰/۱(ساعات کار در مـاه ضـرب     

ــاعت   ــی س ــزد ف ــه م ــساوی ب م

الف۲۸
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رز محاسبه فی ساعت اضافه کاری طبق تعدیل پیشنهاد شدهط
تعداد وسطی  ساعت کار در = مزد ساعت در روز×  ین شده یفیصد تع۲۵،۱مزد فی ساعت در  روز =مزد فی ساعت اضافه کاری در روز عادی کار

.مزد ماهوار کارکن÷ ماه 

مساوي دی د  ) ۱/۵۰(تقسیم ضرب د    

.افه کار له مزد سرهفي ساعت اض
:دوه یمه ماده

       دغه تعدیل د کارکوونکو د اضافه کار
د چارو د تنظیم د مقررې د انفاذ له نېې          
خه نافذ او په رسمي جریده کـې دې         

.خپور شي

.اضافه کاری
:مادۀ دوم

ۀ این تعـدیل از تـاریخ انفـاذ مقـرر         
،تنظیم امور اضافه کـاری کارکنـان      

ــد ــذ و در جری ــشر ۀناف ــمی ن رس
.گردد

۲۹
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:یاتدر مرکز ووال

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

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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