
فوق العاده ه چجحچ

شهـ.۱۳۹۷سالمل ح)۸(ر:ـخ نشـتاري)  ۸(ېدمياشتوري دكالهـ.ش۱۳۹۷دونېه:دېخپرد
)۱۲۹۶(نمبر مسلسل:)۱۲۹۶(پرله پسې نمبر:

انون ـق)۲(ارهـشمۀـمیمض
ارتیـتجاکماتـمحولـاص

داریالـورمـامتنظیمانونـق
ارات ـطیپروازمـتنظیانونـق

های دولتنظامیهلیکوپترهایو
کشورواییهدرقلمروارجیـخ

دولوـداصمحاکماتوریزوـسودا
هـه ضمیمـ)۲(ونـانــدق

دارـمالدانونـقتنظیمدچارود
روکې مـوایي قلـواد په هـهېد

وـالوتکپويرنیودولتونودـبهد
قانونتنظیمدهلیکوپترونودالوتنېاو

هالعادهفوق



) افغانی۹۶,۲۲((به اساس قرارداد):مارهقيمت اين ش
) جلد۳۰۰۰(:چاپتيراژ

) صفحه۸۲(تعداد صفحات به شمول پشتی:
بهیـرمطبعه:
،كابل)وزیرمحمداکبرخان(شیرپور)۱۵سرک(، عامهارتباطورياست نشراتوزارت عدليه، آدرس:

ې وزارتـدليعدد:از خاونـد امتي
قانونمل محمدرحیم "دقیق"مسئول چلوونكی:

٠٧٠٠٥٨٧٤٥٧
۰۲۰۲۳۱۴۲۹۸فون:لير تد دفت
۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸معلنورال:ـمرستي

٠٧٤٧٦٢٧٩٣٠انمحمد ج:مـمهتم
www.moj.gov.af:ايتب سو



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۶مسلسل نمبر ) ۸/۱/۱۳۹۷   
 جريدهرسمي 

1 
 

د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د 
( ګڼه ضمیمې د توشېح ۲قانون د )

په هکله د افغانستان اسالمي 
 جمهوریت د رئیس

 تقنیني فرمان 
 (۲۶۶: )ګڼه
 ۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳ :نېټه

 :لومړۍ ماده
د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د  

 او  ءجتز  ۱۶څلورشپېتمې متاد  د  
له مخې، د  ونونهه اویایمې ماد  د حکم

سوداګریزو محاکماتو د اصولو د قانون 
( ګڼې ضتمیمې ررحته  تې د    ۲د )

افغانستان اسالمي جمهوریت د کابینې د     
( ګڼتته ۲۰نېټتتې ) ۱۳۹۶/ ۱۲/ ۱۳

په دننه  ( مادو۱۲) دمصوبې پربنسټ، 
 ې تصویب شو  ده، توشېح کوم. ک

 دوه یمه ماده:
د عدلیې وزیر او په پارلماني  ارو کې 

یاده شتو    د دولت وزیر مْوظف دي،
دغه فرمان د ملي شتوري د  او  ضمیمه

لومړنۍ غونډ  د جوړېدو له نېټې څخه 

 فرمان تقنینی  
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

 در مورد توشیح ضمیمۀ شماره 
 ( قانون اصول محاکمات 2)

 تجارتی
 (۲۶۶شماره: )
 ۱۳/12/1396تاریخ:  

 مادۀ اول:
متادۀ   16جتزء   احکامبه تأسی از 

شصت و هارم و مادۀ هفتتادو نهت    
قانون اساسی افغانستان، ررح ضمیمۀ 

( قانون اصتول محاکمتات   2شماره)
 تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره

کابینتۀ  ۱۳/12/1396( مؤرخ ۲۰)
ی اسالمی افغانستان به داختل  جمهور

ماده تصویب گردیتده استت،    (12)
 توشیح می دارم.

 مادۀ دوم:
 وزیتتر عدلیتته و وزیتتر دولتتت   

ضتمیمۀ   در امور پارلمانی مؤظف اند،
الل تاین فرمان را در خت و  یاد شده

انعقاد نخستتین  ( روز از تاریخ 30)
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( ورځو په ترڅ کې، هغې شوري ۳۰د )
 ته وړاند  کړي.
 درېیمه ماده:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ 
او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د  

له ضمیمې  ړ نوموکابینې له مصوبې او 
سره یو ځای د ، په رسمي جریده متن 

 کې خپور شي.
 يمحمد اشرف غن

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدی   ابه آن شور جلسۀ شورای ملی،
 نمایند.

 مادۀ سوم:
 این فرمان از تتاریخ توشتیح نافتذ    
و همراه با مصوبۀ کابینتۀ جمهتوری   

 مذکورضمیمۀ  متناسالمی افغانستان و 
 در جریتتتدۀ رستتتمی ن تتتر  

 گردد.
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د
 ( ګڼې ضمیمې ۲قانون د )

په هکله د افغانستان اسالمي 
  جمهوریت د کابینې

 مصوبه
 (20: )ګڼه
 ۱۳۹۶ /۱۲ /13 :نېټه

 د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د  
نهه اویایمې ماد  د حک  له مختې، د  
سوداګریزو محاکماتو د اصولو د قانون 

( ګڼې ضمیمې ررحه د افغانستان ۲د )
 استتالمي جمهوریتتت د کتتابینې   

نېټې په غونډه کې  ۱۳۹۶/ 12 /13د 
 .( مادو په دننه کې تصویب کړه۱۲د )

 يمحمد اشرف غن
 اسالمي جمهوریت رئیس ند افغانستا

 
 
 
 
 
 

 

 مصوبۀ 
 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

( قانون 2شماره) ۀدر مورد ضمیم 
 اصول محاکمات 

 تجارتی
 (20شماره: )
 13/12/1396تاریخ: 

تتاد ونهت     سی از حک  مادۀ هفأبه ت
ررح ضتمیمۀ   قانون اساسی افغانستان

( قانون اصول محاکمتات  2شماره )
( ماده در جلسۀ 12به داخل ) تجارتی

کابینتتۀ  13/12/1396 متتؤرخ
 جمهوری اسالمی افغانستان تصتویب  

 گردید.
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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( ۴او  ۳، ۲، ۱په )کال  ۱۳۴۳د 
ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی 
د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د 

 هضمیم ه( ګڼ۲قانون )
 وضع منظورد 

 :لومړۍ ماده
دغه ضمیمه د م تقې دعوي د رسیدګۍ 

ولیت ؤپه منظور  ې د محدود المس
شرکتونو د قانون له حکمونو سره س  
په سوداګریزو محکمو کې اقامه کېږي، 

 ده. وضع شو 
 د م تقې دعوي تعریف

 دوه یمه ماده:
ي څخته  دعتو  ېهغله م تقه دعوي، 

 د پنځه  وده  ې د پانګې د ونډ عبارت
 سلنې او یا له پنځته ستلنې څخته د    

د یوه یا له یوه څخته د   ولرونک وزیات
 د  زیتتاتو ونتتډه والتتو پواستت ه، 

ولیت شرکت په نوم، د ؤمحدود المس
د  مدیره هیئت پر یوه یا له یوه څخته 

  زیتتاتو غتتړو پتتر وړانتتد ،   
د محدود المسؤولیت شرکت د  ارو 

( قانون اصول 2شماره ) ۀضمیم
ۀ جریدۀ  محاکمات تجارتی منت ر
  رسمی شماره

 1343سال ( 4و 3 ،2، 1)
 منظور وضع

 اول: ۀماد
این ضمیمه به منظور رسیدگی به دعوی 
م تق که در محاک  تجارتی م تابق  

 قتتانون شتترکت هتتای  احکتتام 
، شوده می تتولیت اقامؤمحدود المس

 وضع گردیده است.
 قتتعریف دعوی م 

 م:ۀ دوماد 
دعوی م تق عبارت از دعوی است که 
 توستتی یتت  یتتا بتتی  از یتت  
 ستتهامدار دارنتتده پتتن  فیصتتد  
و یا بی  از پن  فیصد سهام سترمایه،  
 بنام شرکت محتدود المستؤولیت،   
 علیتته یتت  یتتا بتتی  از یتت   
 عضتتو هیئتتت متتدیره، بتته    
 دلیتتل عتتدم اجتترای وظیفتته   
 و یتتتا ارتکتتتا  تخ تتتی   
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په اداره کې د دند  د نه اجراء کولو 
او یا د دندو په ترستره کولتو کتې    

پته   دسرغړونې دارتکا  پته دلیتل،  
 سوداګریزه محکمه کې اقامه کېږي. 

د  کول او د تد غوښتنلی  وړان
 دعوي اقامه
 درېیمه ماده:

واالن مکلتف  ( ونډه وال یا ونډه ۱) 
دي، په سوداګریزو محکمتو کتې د   
م تقي دعوي له اقامې څخه مخکې، د 

ولیت شرکتونو د قانون له ؤمحدودالمس
 د  حکمونو ستره ست ، د موضتو    

رسیدګۍ په اړه خپتل غوښتتنلی  د   
وړاند  ولیت شرکت ته ؤمحدودالمس

 کړي.
( فقره ۱( که  ېر  دد  ماد  په )۲)

کتتې درش شتتوی غوښتتتنلی  د  
ولیت شرکت له خوا رد ؤلمسمحدودا

یا ونډه وال د شرکت په تصمی  قناعت 
محکمې   ونلري، کولی شي سوداګریز

 وړاند  کړي.خپله دعوي  ته 
 

 در اجتتتترای وظتتتتایف در  
 امور شرکت محدودالمسؤولیت، ۀادار
 محکمتتتۀ تجتتتارتی اقامتتته  در

 .می گردد
 اقامتته ارائتته درخواستتت و  

 دعوی
 م:ۀ سوماد
 سهامدار یا سهامداران مکلتف  ( 1) 

 اند، قبتل از اقامتۀ دعتوی م تتق     
 در محتتاک  تجتتارتی، م تتابق   

شتترکت هتتای احکتتام قتتانون 
محدودالمسؤولیت درخواست خود را 
 مبنی بتر رستیدگی موضتو  بته     

 ه ئت شترکت محدودالمستؤولیت ارا  
 نماید.

 مندرش فقترۀ  درخواست  هرگاه( 2)
 از رترف شترکت    ه( این متاد 1)

 مدار ارد یتا سته  المسؤولیت محدود
 ،به تصمی  شرکت قناعت نداشته باشد

بته محکمتۀ    را دعوی خود می تواند
 اقامه نماید.  تجارتی
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د سوداګریز  محکمې په واس ه 
 دعوي ته رسیدګي ېم تق

 څلورمه ماده:
د  ته ( سوداګریزه محکمه، دعوي۱) 

استدالل او د وړاند  شتوو   د لوريو
سندونو او مدارکو پربنسټ، رسیدګي 

 .کوي
ولی شي، د قضیې د تتي کتمدع (۲)

رسیدګۍ په بهیر کې له مدعي علیه او د 
قضیو له شهودو څخه الند  سندونه، د 

 محکمې له الر  وغواړي: سوداګریز  
هغه سند  ې مدعي علیه په خپلته   -۱

 ي.و دفاعیه کې په هغه استناد کړی
هغه سند  ې په مستقی  صورت د  -۲

مدعي په دعوي پور  اړوند حقایق په 
 اثبات ورسوي.

هغه سند  ې د مدعي په واس ه د  -۳
هغه د نوعیت له م خص والي پرته په 

 موضو  پور  اړوند وي. 
( سوداګریزه محکمه متدعي تته   ۳)

لته   ،فرصت ورکوي څو په غونډه کې
مدعي علیه او د قضیې له شهودو څخه 

 رستتیدگی دعتتوی م تتتق   
 تجارتی ۀتوسی محکم

 :م هار ۀماد
، دعتوی را بته   ۀ تجارتی( محکم1) 

استناد و   اساس استدالل رترفین و 
 رستتیدگی  ،ه شتتدهئتتمتتدارا ارا

 می نماید. 
 در جریتان   ،متی توانتد  ( مدعی 2)

 ذیتل را از   رسیدگی قضتیه استناد  
 ، از متتدعی علیتته و شتتهود قضتتیه

 نماید: تجارتی م البهرریق محکمۀ 
که مدعی علیه در دفاعیته  سندی  -1

 .وده استاستناد نم به آن خوی 
که بصورت مستقی  حقایق  سندی -2

ی را به اثبات تتمربوط به دعوی مدع
 رساند.

که مرتبی به موضو  بوده  سندی -3
توسی  نوعیت آنبدون م خص نمودن 

 مدعی. 
 بتته متتدعی ۀ تجتتارتی ( محکمتت3)

  ،تتا درجلسته   متی دهتد   فرصت
 بصورت مستتقی  از متدعی علیته    
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په مستقی  صورت ستره استتجوا    
 وکړي.
ې د اثبات تتدعوي ک ېپه م تق
 وسایل

 پنځمه ماده:
په د  قانون کې د درش شتوي د   (۱)

اثبات د الیلو پر بنسټ، م تقې دعوي 
 ته رسیدګي کېږي.

ه او مستتنب ه  عت ارق( که  ېر  د ۲)
دعتوي   ېقتپه ګډون، د م ت  قرائنو

وي له نفي کوونکتو  عد ثابتوونکي د
ه زیات وي، سوداګریزه تتیلو څخدال

ي د دعوي په اثبات، تتمحکمه د مدع
 حک  صادروي.

ې د شخص تت( په م تقه دعوي ک۳)
الزامیت شرط ندی په دلیل کې د شبهې 
له شتون پرته، د محکمې پر وړاند  د  

 ثابت شي.
 حک د محکمې 
 شپږمه ماده:

محدودالمسؤولیت شرکتونو له د ( ۱) 
د غتړي   یئتقانون سره س  د مدیره ه

 د قضتتتیه استتتتجوا  وو شتتته
 نماید.

 وستتایل اثبتتات در دعتتوی   
 م تق
  :ۀ پنجماد
( دعوی م تق به استاس دالیتل   1) 

  ، رستیدگی قتانون این  اثبات مندرش
 می گردد.

دعتوی  کنندۀ  دالیل ثابتهرگاه ( 2)
 م تق، به شتمول قترائن قارعته و   

دالیل نفی کننتده  مستنب ه، بی تر از 
به اثبات ۀ تجارتی دعوی باشد، محکم

 دعتتوی متتدعی، حکتت  صتتادر  
 می نماید.

م تق شترط نیستت    در دعوی( 3)
الزامیت شخص بدون موجودیت شبهه 

 نتتزد محکمتته ثابتتت  در دلیتتل، 
 گردد. 

 حک  محکمه 

 مادۀ ش  :

( محکمۀ تجارتی در موارد اعتراضی 1)
ره م ابق قانون تعلیه عضو هیئت مدی
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، پر وړاند  په اعتراضي مواردو کتې 
 حک  صادروي.

الزمو څېړنو  ، د( سوداګریزه محکمه۲)
له ب پړولو وروسته د م تقې دعوي په 

  .خپل حک  صادروي هکله،
 احتیاري تدابیر
 اوومه ماده:

مدعي کولی شي، د قانون له حکمونو 
س ، له سوداګریز  محکمې څخه  سره

 احتیاري تدابیر وغواړي.
( او د دعوي )مصالحه روغه جوړه
 پرېښودل
 اتمه ماده:

مصالحه او د م تقې دعوي پرېښودل 
یواز  د سوداګریز  محکمې په اجازه، 

 جواز لري.
 )حکمیت( منځګړیتو 
 نهمه ماده:

ې حکمیت، د تتتدعوي ک هپه م تق
له حکمونو سوداګریز حکمیت د قانون 

 سره س ، صورت مومي.
 

شرکت های محدود المسؤولیت حک  
  صادر می نماید. 

( محکمۀ تجارتی، در مورد دعوی 2)
م تق بعد از تکمیل تحقیقتات الزم،  

 .حک  خود را صادر می نماید

 تدابیر احتیاری 
  :فتهۀ ماد

 ۀ تجارتیاز محکم ،واندتتمدعی می ت
اتخاذ تدابیر احتیاری را م ابق احکام 

 م البه نماید.  قانون
 مصتتتتتالحه و تتتتتترا 

 دعوی 
  : تهۀ ماد

 هدعوی م تق صرف بو ترا مصالحه 
 جتتواز  ۀ تجتتارتی،محکمتت ۀاجتتاز
 دارد.

 حکمیت
 ه :ۀ نماد

م ابق احکام   ،حکمیت در دعوی م تق
 ی، صورت تتتقانون حکمیت تجارت

 می گیرد.
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 د حک  اعالم
 لسمه ماده:

په م تقه دعوي کې د ستوداګریز   
محکمې حک  په علني صورت ستره  

 اعالمېږي.
 استیناف او فرجام غوښتل

 یوولسمه ماده:
و)تحتاني( تکې د الندنیپه م تقو دعوو

سوداګریزو محکمو صادره فیصلې او 
 قرارونه، د قانون له حکمونو سره س ،

 وړ دي. ېد استیناف او فرجام غوښتن
 انفاذ

 دوولسمه ماده:
دغه ضمیمه د توشېح له نېټې څخه نافذه 

 .او په رسمي جریده کې خپرېږي
 

 اعالم حک 
 ده :ۀ ماد

 در دعتوی   ۀ تجتارتی حک  محکمت 
 م تتتق بصتتورت علنتتی اعتتالم  

 گردد.می 
 فرجام خواهیو  استیناف

 زده :ایۀ ماد
محتاک   ۀ فیصله ها و قرارهای صادر

تحتانی در دعاوی م تق، م ابق تجارتی 
فرجتام  احکام قانون قابل استیناف و 

  است.خواهی 

 انفاذ
 مادۀ دوازده :

در توشیح نافذ و  این ضمیمه از تاریخ
  گردد.می  ن ررسمی ۀ جرید
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قانون د  د مالدارۍ د چارو د تنظیم
د افغانستان اسالمي  توشېح په هکله

 جمهوریت د رئیس
 فرمان

 (272: )ګڼه
 26/12/۱۳۹۶: نېټه

 :مادهلومړۍ 
ـ  ـد افغانس انون د ـتان د اساسـي ق

 ءجز ۱۶د  ادېـم پېتمېـش ورلـڅ
دارۍ ـالـد م ،ېـمخ هـم لـد حک
ې د ـانون چـق یمـد تنظ اروـد چ
رګې د ـي جـد ولسوري ـي شـمل
ـ  (296)ې ـټېن6/10/1396  هـګڼ
د  رګېـرانو جـمش ه او دـوبـمص
ه ـ( ګڼ298) ېـنېټ۲۶/۱۰/۱۳۹۶
و ـلونـفص (۵) د ېـچ هـوبـمص
ې ـک هـنـه دنـپ ادوـم (۳۰)او 
ېح ـوشـ، تید یوـب شـویـتص
 کوم.

 :دوه یمه ماده
  مجلسینو  د وريـملي شد دغه فرمان 

له انون ـق وړيـنوم او دوبو ـله مص

 فرمان 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

قانون تنظیم امور توشیح  در مورد
 مالداری

  (272) :شماره
 26/12/1396 :تاریخ

 مادۀ اول:
ـ  مـحکبه تأسی از  ـ 16زء ج  ادۀم

 یـانون اساسـق ارمـچه و تصـش
 ور ـیم امـانون تنظـقتان، ـانسـافغ

ــداری ــا    مال ــه اس ــه ب   را ک
 ؤرخـم( 296)ماره ـشۀ ـوبـمص
ه ـرگــی جـولس 6/10/1396
ــماره ) و ــوبۀ شــ  ( 298مصــ

 جرگهمشرانو  26/10/1396 مؤرخ
ــ ــیورای ش ــل مل ــه دا   ( 5) ب
 ب ـویـاده تصـم ( 30)و  لـفص
ـــگ ــت، تـردی ـــده اس   یحـوش
  دارم. یم

 مادۀ دوم:
وبات ـراه با مصـهم انـرمـاین ف
ـ  یـورای ملـین شـمجلس  ن ـو مت
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دې، په رسمي جریده  یسره یوځامتن 
 کې  پور شي.

 غنيمحمد اشرف 
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

می ـدر جریدۀ رس ،هذکرـتانون مـق
 گردد. رنش

 اشرف غنی محمد
 جمهوری اسالمی افغانستان رئیس
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 ي جمهوري دولتافغانستان اسالمد
 ملي شوري
 ولسي جرګه

 د چارو د تنظیم قانون ۍد مالدار
 مصوبه

 (۲۹۶ګڼه: )
 ۶/۱۰/۱۳۹۶نېټه:
 انون د ـاسي قـي جرګې د اسـولس
 ې، ـادې د حکم له مخـوي یمې مـن
ـ نېټې ۶/۱۰/۱۳۹۶ د بې ـد چهارشن

 ۍورځې په عمومي غونډه کې د مالدار
ه ـانون په هکلـارو د تنظیم د قـچد 

ـ   د وریتـد افغانستان اسالمي جمه
( ۱۴۹ې )ـنېټ ۱۴/۶/۱۳۹۶ د رئیس
و ( فصلونو ا۵رمان په )ـه تقنیني فـڼګ
ـ ـ( م۳۰) دیلونو ـادو کې د یو لړ تع
ـ  ره دـس و د ـمجلس د حاضرو غړی
 و په اکثریت تصویب کړ.ـیأر

 ميعبدالرووف ابراهی
 رئیسي جرګې د ولس

 
 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 شورای ملی
 گهولسی جر
 مصوبه

 اریقانون تنظیم امور مالد
 (296شماره: )
 6/10/1396تاریخ: 

 ۀادـی از حکم مـولسی جرگه به تأس
نودم قانون اساسی افغانستان، در جلسۀ 

نبه مـؤرخ  ـارشـومی روز چهـعم
رمان تقنینی ـ ویش ف6/10/1396

 14/6/1396( مؤرخ 149شماره )
تان ـالمی افغانسـرئیس جمهوری اس
داری را ـمال امور در مورد قانون تنظیم

ل ـدیالت به دا ـله تعـک سلسبا ی
ده به اکثریت ( مـا30ل و )ـ( فص5)

س ـاضر در مجلـای حـاعض آرای
 تصویب نمود.

 عبدالرووف ابراهیمی
 رئیس ولسی جرگه
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 افغانستان اسالمي جمهوري دولتد
 ملي شوري
 مشرانو جرګه

د چارو د تنظیم قانون  ۍمالدار د
المي ـافغانستان اس په هکله د
 ۱۴/۶/۱۳۹۶ د رئیسجمهوریت 
 ( ګڼه تقنیني فرمان۱۴۹نېټې )

 مصوبه
 (۲۹۸ڼه: )ګ

 ۲۶/۱۰/۱۳۹۶نېټه: 
 د افغانستان د اساسي قانون د نوي یمې

حکم سره سم، مشرانو جرګې مادې له 
نبې ـد سه ش ېنېټ۲۶/۱۰/۱۳۹۶د 

 ۍمالدار د ورځې په عمومي غونډه کې،
ه ـانون په هکلـیم قـارو د تنظـد چ
 رئیس د افغانستان اسالمي جمهوریت د
ګڼه تقنیني (۱۴۹نېټې )۱۴/۶/۱۳۹۶ د

په ( مادو ۳۰او ) فصلونو (۵په ) فرمان
 یو په اکثریت تصویب کړ.أکې د ردننه 

 مسلمیار يفضل هاد 
 رئیسد مشرانو جرګې 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 شورای ملی
 مشرانو جرگه
 مصوبه
( مؤرخ 149فرمان تقنینی شماره )

رئیس جمهوری 14/6/1396
ان در مورد قانون اسالمی افغانست

 تنظیم امور مالداری
 (298شماره: )
 26/10/1396تاریخ: 
انون ـودم قـی از حکم مادۀ نـبه تأس

رانو جرگه ـتان، مشـاساسی افغانس
نبه مؤرخ ـدر جلسۀ عمومی روز سه ش

، فرمان تقنینی شماره 26/10/1396
رئیس 14/6/1396ؤرخ ـ( م149)

جمهوری اسالمی افغانستان در مـورد  
ون تنظیم امور مالداری را به دا ل قان
اده به اکثریت ـ( م30ل و )ـ( فص5)

 آراء تصویب نمود. 
 فضل هادی مسلمیار 

 رئیس مشرانو جرگه
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 فهرست مندرجات 
 قانون تنظیم امور مالداری

 فصل اول
  احکام عمومی

               صفحه                                                         عنوان                       ماده
  ۱۶............................................مبنی.........  مادۀ اول:                

 16.................................اهداف..................                  مادۀ دوم:
 17...............................................اصطالحات  دۀ سوم:               ما
 21.........................................ادارۀ تطبیق کننده  دۀ چهارم:             ما

 21.........................................همکاری ادارات مادۀ پنجم:                
 فصل دوم

 وظایف و صالحیت های ادارۀ خدمات مالداری
  22....................................وظایف و صالحیت ها               ششم:مادۀ 
 26.....................................اریبورد تخنیکی مالد               م: هفتمادۀ 

  28............وظایف و صالحیت های بورد تخنیکی مالداری               شتم:مادۀ ه
 فصل سوم

 جواز فعالیت
                                                                                                                                                                                          29...............................................درخواست                نهم: مادۀ 
 30......................................صدور جواز فعالیت   دهم:               مادۀ 

 31..............وظایف و مکلفیت های دارندۀ جواز فعالیت         مادۀ یازدهم:      
 فصل چهارم

 شرایط تولید و تورید حیوانات و عوامل تولید مالداری
 33.................................... تولید حیوانات نسلی  مادۀ دوازدهم:           
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 33................................... تورید حیوانات نسلی       دهم: سیزمادۀ 
 34...............................تولید اسپرم مایع و منجمد       دهم: مادۀ چهار

 35......................................تورید اسپرم منجمد       دهم: پانزمادۀ 
 36......................................تولید تخم نطفه دار            دهم: شانزمادۀ 

 36......................................تورید تخم نطفه دار       دهم: مادۀ هف
 37........................ .......تولید خوراکۀ حیوانی....       م: دههجمادۀ 

 38....................................تورید خوراکۀ حیوانی       مادۀ نزدهم:  
 مفصل پنج

 احکام متفرقه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  39........صدور حیوانات و عوامل تولید مالداری..........        :بیستممادۀ 
 39..استرداد حیوانات و عوامل تولید مالداری مغایر قانون...       : یکم بیست ومادۀ 

  40.......................رعایت معیارهای ملی و بین المللی       : دوم مادۀ بیست و
 41............................القاح مصنوعی و انتقال جنین       م:سو مادۀ بیست و
 41.............................................یرفاه حیوان:      چهارم مادۀ بیست و
 41..................................................مؤیدات      : پنجم مادۀ بیست و
 43................................ارایۀ طرح پالن و گزارش      :ششم مادۀ بیست و
 44.......................................جلب مساعدت ها       : هفتم مادۀ بیست و

 44................................تدابیر حمایوی و تشویقی  مادۀ بیست و هشتم:     
 45..........پیشنهاد مقرره ها و وضع لوایح و طرزالعمل ها   مادۀ بیست و نهم:      
 45....................................................انفاذ   مادۀ سی ام :             
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 قانون یمتنظ دچارو د ۍدارلد ما
 فصل یړلوم

 عمومي حکمونه
 یمبن
 ماده:  ړۍلوم
 نقانون د افغانستان د اساسي قانو دغه
 ېـله مخد حکم  ېادـم څوارلسمېد 

 .ید یشو وضع
 ېموخ
 :ماده یمه هدو
 عبارت دي له: ېقانون موخ ېدد
 د او تنظیم اروـچ د دارۍـمال د -۱

 .کول وړاندې خدمتونو ښو

 او دودول تـصنع د دارۍـمال د -۲
 .پراختیا

 د او اتنهـس پالزمژرم د  يـبوم د -۳
 .اصالح نسل د حیواناتو

 او کمیت د محصوالتو وانيـحی د -۴
 .لوړول سطحې د کیفیت

 د کې کتورـس هـپ دارۍـمال د -۵
 او هڅولو د ونېـاچ پانګې خصوصي

 قانون تنظیم امور مالداری 
 فصل اول

 ومیاحکام عم
 مبنی
 اول: ۀماد

 ۀادـکم مـی از حـسأاین قانون به ت
 ،تانـی افغانسـچهاردهم قانون اساس
 وضع گردیده است.

 اهداف
 دوم: ۀدام

 اهداف این قانون عبارت اند از:

تنظیم امور و عرضۀ خدمات بهتر  -1
 مالداری. 

 ت ـنعـاف صـنکشج و اـرویت -2
 .مالداری

 الحـاصو  بومی حفظ ژرم پالزم -3
 .حیوانات نسل

کمیت طح کیفیت وـبردن س بلند -4
 .محصوالت حیوانی

 هیالت الزم ـودن تسـراهم نمـف -5
 ش ـزایـق و افـویـت تشـهـج
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 انتیاووـآس الزمو د ورـمنظه پ زیاتولو
 .برابرول

 او ودې د ادـاقتص د مالدارانو د -۶
 اقتصاد ملي د هېواد د الرې له پراختیا
 .پیاوړتیا

 اصطالحګانې
 ماده:  درېیمه

 اصطالحګانې الندې ېانون کـق دې په
 افاده کوي:  یممفاه دغه

 د یا مینأت د معیشت د: يدارـمال -۱
 ولوـحاصل د دوـمقاص وداګریزوـس
  او روزل اتل،ـس ویواناتـح د غرض په

 .دی تکثیر

 د چې دی شخص هـهغ: دارـمال -۲
 .لري بوختیا شغل په مالدارۍ

 ،وــجانوران يـاهل د :وانـحی -۳
 حشراتو وورـګټ او کبانو و،کنوتوـال
 .ید موجود ژوندی ګډون په

 یا مذکر هـهغ: واناتـحی نسلي -۴
 شوو الحـاص له چې یواناتـح نثؤم

 تکثیر او یدـتول د او دي څخه نژادونو
 . کېږينیول الندې اخیستنې ترګټې رهپال

 کتورـسی در ـگذاری خصوص سرمایه
 .مالداری

 از  ورـی کشـاد ملـتقویۀ اقتص -6
 اد ـاف اقتصـد و انکشـرشریق ـط

 .مالداران
 الحاتطاص
 سوم: ۀماد
انون مفاهیم ـی در این قتآ الحاتطاص

 نماید:ذیل را افاده می
  رورشـداری، پـداری: نگهـمال -1

 ین ـمأرض تـغ تیواناـثیر حـو تک
  ارتیـد تجـیا حصول مقاص معیشت 

 باشد.می

ه ـت که بـدار: شخصی اسـمال -2
 اشتغال دارد. شغل مالداری 

ه اعم از دـود زنـوان: موجـحی -3
یان و ـر، ماهوـانوران اهلی، طیـج

 باشد.حشرات مفیده می
یوانات نسلی: حیوانات مذکر ـح -4

ده ـیا مؤنث که از نژاد های اصالح ش
یر مورد ـید و تکثـبوده و غرض تول
 گیرند. استفاده قرار می
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 چې يـالوتونک هـهغ: يـالوتونک -۵
 زینت او ریحـتف بڼې، هګۍ، غوښې، د
 اتلـس او روزل ورـپه منظ برابرولو د

 .کېږي

 دي حشرات هـهغ: حشرات ګټور -۶
 راوړلو تهـالس د ېټګ ياقتصاد د چې

 ږيکې روزلاو  ساتل  لپاره ګټو نورو یا
  یـچینج پیلې د او ۍـمچ اتوـش د او

 . شاملېږي پکې

 د ویواناتـح د: فارم دارۍـالم د -۷
 اخیستنې ېګټ او تکثیر روزلو، اتلو،ـس

 د ېـګټ وداګریزېـس د چې دی ځای
 . کوي فعالیت لپاره راوړلو السته

  وـاوصاف مطلوبو د :ستاک مورنی -۸
 د نسل د چېیوان ـح هغه درلودونکی

 هـګټ څخه هغو له پارهل تکثیر او تولید
 .کېږي اخیستل

 په چې دی سند هغه: لیک شجره -۹
  ذکر سلسله نسب د حیوان د کې هغه

 .وي شوې

 محصول هغه: ولـمحص اصلي -۱۰
 وـروزل او اتلوـس د حیوان د چې دی

 .جوړوي موخه عمده

ور ـگانی که به منظ ور: پرندـطی -5
ریح ـر، تفم، َپـت، تخـگوش ۀـتهی

 رورشـپ وداری ـهـنگ تـو زین
 شوند.می

که  یده: حشراتی اندـحشرات مف -6
جهت کسب منفعت اقتصادی یا سایر 

ده و ـداری و پرورش شـنگه عـمناف
 ل ـعس ورـکرم پیله و زنبتمل برـمش
 باشد.می

 ،داری: محل نگهداریـفارم مال -7
حیوانات  پرورش، تکثیر و بهره برداری

ـت ورکسب منفعـکه به منظ تـاس
 .نماید تجارتی، فعالیت می

وان دارای ـتاک مادری: حیـس -8
ید ـت تولـجه کهوب ـمطلاوصاف 

ــتفاده    ــل از آن اس ــر نس  و تکثی
 .گرددمی

شجره نامه: سندی است که در آن  -9
 ه ـر یافتـتذک وانـسب حین ۀسلسل
 باشد.

 است محصول اصلی: محصول -10
پرورش  داری وـهدف عمدۀ نگهکه 

 .دهدحیوان را تشکیل می
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  دی محصول هغه: محصول فرعي -۱۱
 حیوان له سربېره محصول اصلي د چې

 .راځي السته څخه

  او ترکیبي: وراکـخ نيیواـح -۱۲
 د چې دي توکي وراکيـخ ترکیبي غیر

 استفاده لپاره ودې او تغذیې د حیواناتو
 .کېږي

 ريـاهـظ یوانـح د: فینوتایپ -۱۳
 . دي اوصاف

( يـارث) کيـتیژن: پـنوتاییژ -۱۴
 وـهغ د چې دی ماهیت او تـجوړښ

 واصـخ يـاصل وانـحی د بنسټ پر
 .کېږي لدولېږ

  بدلون تیکيژن د: حاصال نسل د -۱۵
 الحـاص د نسل د یوانـح د الرې له

 .ده پروسه

 د لـنس د حیوان د: پالزم ژرم -۱۶
ـ  مقصد په تکثیر او اتلوـس   دۍـژون
 .دي سرچینې تیکيژن

 کولو زېرمه د ژنونو د: بانک ژن -۱۷
 .دی ځای

 حجره جنسي هغه: اسپرماتوزوئید -۱۸
 لـه  منظور په اخیستنې نسل د چې ده

 تـاس لمحصول فرعی: محصو -11
که عالوه بر محصول اصلی از حیوان 

 آید.به دست می

ذایی ـخوراکۀ حیوانی: مواد غ -12
ت ـغیر ترکیبی است که جه ترکیبی و

 تفاده ـیوانات اسـد حـذیه و رشـتغ
 . شودمی

ظاهری حیوان اوصاف  فینوتایپ: -13
 است.

یت ـاختار و ماهـنوتایپ: سیژ -14
آن  است که بر اساس ی(ـ)ارث ژنتیکی

  قالـانتوان ــلی حیـواص اصـخ
 گردد. می

اصالح ۀ ـپروس ل:ـاصالح نس -15
 تغییر ژنتیکی ریقـیوان از طـحنسل 
 است.

ابع زندۀ ژنتیکی ـمن ژرم پالزم: -16
 یوانـحل و تکثیرـبه مقصد حفظ نس

 است.

 ژن ها ۀیرـذخمحل  بانک:ژن  -17
 است.

ی جنس ۀرـید: حجئسپرماتوزوا -18 
یری از ـگ لـور نسـنظاست که به م
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 .کېږي اخيستل ګټه هڅخ ېهغ

 یدئووزـسپرماتا د: اسپرم اوبلن  -۱۹
 ينکوکو دیدـتم د اوبلن ېشو ترکیب
 نسل د یواناتوـح د چې ده سره موادو

  الرې له القاح مصنوعی د لپاره اخیستنې
 .کېږي استفاده

 چې دی اسپرم هغه: اسپرم کنګل -۲۰
 ېـدرج ډـیرـګ انتيـس( -۱۹۶) د
 په نایتروجن اوبلن د کې ېریالـچاپ په

 .کېږي ساتل کې منځ

 سند لیکلی هغه: جواز فعالیت د -۲۱
 ادارې د وـخدمتون مالدارۍ د چې دی
  د اوکولو  تهـځرامن د ارمـف د واـلخ
د ترسره کولو  الیتونوـفع د  دارۍـمال

 .ږيصادرې ته غوښتونکيلپاره 

 دی سند لیکلی هغه: لیک اجازه -۲۲
 لخوا ادارې د خدمتونو مالدارۍ د چې

 ته ونکيرل جواز د فعالیت سوداګریز د
  اوحیواني محصوالتو حیواني ،حیواناتو د

 لپاره صادرولو او واردولو د خوراکې
 . ږيصادرې

 هـهغ: تکنېشن القاح مصنوعي د -۲۳
 دی شخص مسلکي لرونکی لیک اجازه

 .گرددآن استفاده می

 ۀدـاسپرم مایع: مایع ترکیب ش -19
دید کننده ـواد تمـید با مئسپرماتوزوا

 یوانات ـگیری ح است که جهت نسل
 تفاده ـی اسـاح مصنوعـاز طریق الق

 شود.می

ت که ـاسپرم منجمد: اسپرم اس -20
 دیگرسانتی  ۀدرج( -196) در محیط

 داری ـایع نگهـم نـل نایتروجـداخ
 گردد.می

ند کتبی است ـجواز فعالیت: س -21
  داری ـدمات مالـخ ۀکه از طرف ادار

ارم ـاد فـت ایجـاضی جهـمتقه ـب
    داریـت های مالـالیـام فعـانج و

 گردد.می صادر

ند کتبی است ـازه نامه: سـاج -22
خدمات مالداری به  ۀکه از طرف ادار

ارتی جهت الیت تجـواز فعـج ۀدارند
یوانات، محصوالت ـتورید و صدور ح

 ادر ـیوانی صـح ۀیوانی و خوراکـح
 گردد. می

: شخص القاح مصنوعی تکنیشن-23
ت ـازه نامه اسـلکی دارای اجـمس
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 پـه ور ـپه منظ یستنېل اخـنس د چې
 سره تر حالقا مصنوعي کې یواناتوـح

 .کوي

 دی حالت هغه: هوساینه حیواني -۲۴
 مناسب ويـتغذی صحي، په حیوان چې

واهدو ـمي شـعل له او کې وضعیت
  يجسم او روحي راز هر لهم ـسره س

 ذاتي په او وکړي ژوند ېلر څخه فشار
 .وي قادر رفتار

 د: واملــع تولید د ۍمالدار د -۲۵
 او الحـاص نسل د تغذیې، د حیواناتو

 او  دي عناصر یناړپاره ل اخیستنې نسل
 او مـتخ لرونکی نطفه جنین، پرم،ـاس

 . دي شامل پکې حیواني خوراکه

 اداره ېکوونک تطبیق
 ماده:  څلورمه

 ۍدارـاو مال ولوـلګ اوبو رنې،ـک د
  ونوـحکمانون د ـه قـوزارت د دغ

 مرجع ده.  ېکوونک بیقـتط
 مرسته وادار د

 ماده:  پنځمه
 ،دي ېمکلف ادارې دولتي غیر او دولتي

ور ـنوعی را به منظـاح مصـکه الق
ام ـات انجـیوانـگیری در ح لـنس
 دهد. می

لتی است که اـرفاه حیوانی: ح -24
 ،صحی بـناسیوان در وضعیت مـح
ـ  ی و دور از هروذیـتغ  ار ـنوع فش

واهد علمی ـروحی و جسمی مطابق ش
 ی ـار ذاتـادر به رفتـبرده و ق به سر
 باشد.

داری: عناصر ـالعوامل تولید م -25
الح ـگیری، اص مورد نیاز جهت نسل
است و مشتمل  نسل و تغذیۀ حیوانات

ه دار ـنین، تخم نطفـپرم، جـبر اس
  باشد. می و خوراکۀ حیوانی

 تطبیق کننده ۀادار
 چهارم: ۀماد

، داریـلوزارت زراعت، آبیاری و ما
ـ ـتطبیق احک عـمرج  انون ـام این ق
  باشد.می

 همکاری ادارات 
  مادۀ پنجم:

مکلف اند،  ادارات دولتی و غیر دولتی
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لپاره  پرمختیااو  ودېد  ۍد مالدار ېچ
 ېک تطبیق په حکمونود  انونـد دغه ق

له  ۍدارـاو مال ولوـګاوبو ل ې،کرن د
 . ړيوک يهمکار وزارت سره

 فصل یم دوه
 ېادار د خدمتونو د مالدارۍ د

 او واکونه ېدند
 واکونه او دندې
 ماده:  شپږمه

 د ېـچ اداره وـخدمتون د مالدارۍ د
وزارت  ۍدارـاو مال لګولو وبوا کرنې،

 ېکوي، د الند یتفعال ېک ټپه چوکا
 : ده لرونکېاو دندو  واکونو

  ،پالن اړوند اروـچ د ۍدارـمال د -۱
او  الروـړنک ،ندونوـس تقنیني پالیسۍ،

 .یبولطرحه او ترت ودونوـالرښ

 ګالروت  علمي نویو او تکنالوژۍ له -۲
  حیواناتود  سره، یستنېاخ ګټېپه  څخه

 اصالح، نسل د یستنې،نسل اخ یې،تغذد
 د هکله پهو ـودولاو د یرتکث ،څېړنې

 .کول ېوړاند خدمتونو

 او وـحیوانات له لـنس ییز سیمه د -۳

داری ـاف مالـد و انکشـجهت رش
ا وزارت انون بـدر تطبیق احکام این ق

ــت،  ــاری و زراع ــداری آبی  مال
 همکاری نمایند.

 فصل دوم
 ۀایف و صالحیت های ادارظو

 خدمات مالداری
 وظایف و صالحیت ها

 :ۀ ششمماد
که در چوکات  خدمات مالداری ادارۀ

داری ـمال و ت، آبیاریـوزارت زراع
ایف ـدارای وظ اید،ـنمالیت میـفع

 باشد:و صالحیت های ذیل می
 طرح و ترتیب پالن، پالیسی، اسناد -1

ل ها و رهنمود های ـتقنینی، طرزالعم
 مربوط به امور مالداری.

دمات در مورد تغذیه، ـخ ۀعرض -2
گیری، اصالح نسل، تحقیق، تکثیر  نسل

ـ ـو ترویج ح تفاده از ـیوانات با اس
 دید ـای جـیوه هـنالوژی و شـتک

 علمی.

  ظفـت حـیر جهـاذ تدابـاتخ -3
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 څېړنیزو د جوړ څخه بانک ژن ،يمواش
 کولو رامنځته د ارمونوـف ننداریزو او
 د الرې، هـل اتلوـسد  پالزمژرم  د او
 يـبوم د او نویونوکسد کل یواناتوـح

 اوبو کرنې، د پارهل اتلوـس د نسلونو
 د مالدارۍ د وزارت مالدارۍ او لګولو

 همغږۍ او همکارۍ په څانګو څېړنیزو
 .یولن یروتداب د سره

 ادارو، دولتي غیر او دولتي هغو د -۴
 فعالیتونو له ورکتونـش او کوپراتیفونو

 کې برخه په مالدارۍ د چې څارنه څخه
 .کوي فعالیت

 ۍدارـاو مال لګولواوبو  ې،کرن د -۵
 څانګو له څېړنو د دارۍـمالوزارت د 

 د  کې ږۍـهمغ او همکارۍ په رهـس
لرونکو بومي  یتونوخاص تیکينژ یفیتهکبا

 څېړنود  پارهل اصالح د نسل د حیواناتو
 .کول سره تر

 او تکثیر د نسلونو شوو اصالح د -۶
 ژنونو وـخالص بهرنیو له پاره،ل دودولو

 تکنالوژۍ ېنو د اخیستنې ېګټ په څخه
 او ټاکنه نژادونو بومي د سره کارولو په
 .اصالح تیکيژن هغوی د

ریق ـط ات ازنیواـبومی ح اینسل ه
ی ـای تحقیقاتی و نمایشهارم ایجاد ف

ات ـیوانـاوی کلکسیون های حـح
بانک ژن لی، ـل محـنس یـو مواش

کاری ـدر هم الزمـپ ظ ژرمـفـو ح
ات ـش های تحقیقخب اهنگی باـو هم

اری ـت، آبیـوزارت زراع داریـمال
 .مالداری و

الیت های ادارات ـارت از فعـنظ -4
ف ها ـوپراتیـغیر دولتی، کو  دولتی
داری ـمال ۀصه در عرککت های و شر

 نمایند. فعالیت می
تحقیقات جهت اصالح نسل انجام  -۵

ژنتیکـی  حیوانات بومی دارای خواص 
اهنگی ـکاری و همـدر هم کیفیت با

 داری ـات مالـش های تحقیقـبا بخ
 وزارت زراعـــت، آبیـــاری و  

 .مالداری
انتخاب نژاد های بومی و اصالح  -6

ه از ژن های تفادـها با اسـژنتیکی آن
کار بردن تکنالوژی  خالص خارجی با به

جدید، جهت تکثیر و ترویج نسل های 
 اصالح شده.
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 اړوندو د کې والیتونو او مرکز په -۷
 سرهپالنونو  تراتېژیکوـسا او انکشافي

 او ونهـرغ بیاارمونو ـف دولتي د سم،
 .سیسأت

او  یديتول د ېک یاتومرکز او وال په -۸
 پروسس، نې،آزمویسپرم د ا شوي وارد

 البراتوارونـو  د لپاره وېشلو او ساتلو
 . او تجهیزول کول رامنځته

د نسل د اصالح لپاره د  حیواناتو د -۹
 او  یدـتول پرمـسا ګلـکن او نـاوبل

 واردول. 

 تهـرامنځد  فارم د ۍدارـمال د -۱۰
 د یتالـفع د ته تونکيـغوښ ولوـک

 صادرول.  جواز

 سره په ېله ادار روغتیا حیواني د -۱۱
د  ،د چارو ۍدارـ، د مالېک ۍهمکار

 یواناتوـح د ژوندیواو  حیواني خوراکي
و ـتوک تیکيژند  پارهیر لاو تکث یدد تول

 د ته تونکوـغوښ او صادراتو وارداتو د
 .صادرول لیک اجازه

 یفيد ک ېکالبراتوارونو ړوندوا په -۱۲
او  یديـتول حیوانيد  ېله الر یېتجز
 هـڅخ تـکیفی له ېـخوراک یديتور

ارم های ـاحیای مجدد و تأسیس ف -7
افی ـالن های انکشـابق پـدولتی مط

 ز ـدر مرک وطـتراتیژیک مربـساو 
 والیات.و 

وار ها ـالبراتز ـو تجهیاد ـایج -8
اری به منظور آزمایش، پروسس، نگهد

یدی و توریدی ـپرم تولـع اسـو توزی
  در مرکز و والیات.

 ع ـپرم مایـید و تورید اسـتول -9 
ل ـالح نسـد به منظور اصـو منجم

 حیوانات.
ـ ـواز فعـدور جـص -۱۰   یت ـال

ـ  ــه متقـ ــارم  ـب ــاد ف  اضی ایج
 مالداری.

اضیان ـصدور اجازه نامه به متق -11
ادرات ـص داری، واردات وـامور مال

، ید و تکثیرـجهت تول ژنتیکید واـم
ده ـیوانات زنـیوانی و حـح ۀخوراک
 ت ـحـادارۀ صا ـکاری بـدر هم

 حیوانی.
کیفیت خوراکه های کنترول از  - 12
یوانی از طریق ـیدی و توریدی حـتول
 هـای   وارـفی در البراتـزیۀ کیـتج
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 . کنترول

یا مسـلکی  څښتنانو وفارمون د -۱۳
 لهاو  له سیسټمونو یذـته د تغ استازو
 یستنېاخ ګټېد وښو څخه شوو اصالح
 . ژندلېپاو ښودل د ډول

له اړوندو ادارو سره په همکارۍ  -۱۴
د انجمنونو،  ۍاو همغږۍ کې د مالدار

پاره سیس لأد ت یوادـاتح کوپراتیفونو او
 . هڅول او مالتړ انورد مالدا

رعي ـلي او فـیواني اصـد ح -۱۵
ارمونو او ـوالتو د پروسس د فـمحص

فابریکو د ودانۍ د طرحې او دیزاین په 
الیت د جواز له لرونکو ـبرخه کې د فع
 سره همکاري.

د تکنالوژۍ او نویو علمي تګالرو  -۱۶
 څخه په ګټې اخیستنې سره خصوصـي 

 د تنې،اخیس نسل ذیې،ـتغ دته  ټورسک
د  یواناتوـحد  ړنې،ـڅې اصالح، نسل

د  کې وـبرخ په وـدودولاو  یرثـتک
 . کول ېوړاند خدمتونو

د مالدارۍ د ځواکمنولو او ودې  -۱۷
          روـپ د سره دارانوـمال ور لهـپه منظ

 فرعي او اصليد  مالدارۍ د ،اخیستنې

 .مربوط

آموزش و معرفی طرز استفاده از  -13
 اتـج  فهو علوذی ـتغتم های ـسیس
دگان ـنیا نمایالح شده به مالکین ـاص

 فارم ها. مسلکی

جهت  انتشویق و حمایت مالدار -14
  ف ها ـکوپراتی من ها،ـیس انجـسأت

مکاری داری در هـو اتحادیه های مال
 .و هماهنگی با ادارات ذیربط

 وازـج کاری با دارندگانـهم -15
زاین ـت طرح و دیـالیت در جهـفع
ابریکه های ـم ها و فارـاختمان فـس

ی و فرعی ـوالت اصلـپروسس محص
 حیوانی.

ش های دمات در بخـخ ۀعرض -16
الح نسـل،  ـگیری، اص ذیه، نسلـتغ

یوانات ـج حـثیر و ترویـتحقیق، تک
 یوه های ـبا استفاده از تکنالوژی و ش

ـ ـه سـمی بـد علـدیـج  تور ـک
 .خصوصی

 ۀداران در زمینـهمکاری با مال -17
ی ـابـازاریـه، بـرضـت قـیافدر
ی ـرعـی و فـوالت اصلـصـمح
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 ې او دـدننمو ازارـبد  والتوـمحص
  کې هـبرخ په وـبرابرول د انتیاووـآس

 .يهمکار
 ډبور تخنیکي مالدارۍ د

 ماده:  اوومه
 د چارو د  ۍمالدار په هېواد کې د( ۱)

په  والي هـښد  انسجام او د وضعیت
 پـه  بورډ یکيتخن ۍدارـد مال منظور،

 : ږيړېسره جو یبترک ېالند

 مالدارۍ او وــلګولاوبو ې،کرند -۱
 .توګه په یسئر د معین مسلکي وزارت

 یوانيح او دد خدمتونو  ۍمالدار د -۲
 مرستیالد  یسئر عمومي روغتیا د چارو

 . ګهتو په

 د یسئر دمتونوـخد  ۍدارـمال د -۳
 . ګهتو په غړي

په  غړي د یسئر روغتیا یوانيح د -۴
 . ګهتو

عمومي  همغږۍ او پالن د برنامو د -۵
 .توګه په غړي د یسئر

 ړيد غ یسئڅېړنو رد  ۍمالدار د -۶
 . ګهپه تو

هیالت ـاد تسـجـداری و ایـالـم
د ــت و رشـویـور تقـه منظـب

 مالداری.

 بورد تخنیکی مالداری
 :ۀ هفتمماد

داری به منظور ـبورد تخنیکی مال( 1)
م امور و بهبود وضعیت مالداری انسجا

 اد ـایج لـیب ذیکبه تر ،ورـکش در
 گردد: می
ت، ـلکی وزارت زراعـن مسمعی -1

 .یسئآبیاری و مالداری به حیث ر

دمات ـور خـی امـیس عمومئر -2
ت حیوانی به حیث ـداری و صحـمال

 .معاون

داری به حیث ـیس خدمات مالئر -3
 .عضو

یوانی به حیث ـت حـیس صحئر -4
 .عضو

اهنگی ـپالن و هم رئیس عمومی -5
 .برنامه ها به حیث عضو

لداری به حیث یس تحقیقات مائر -6
 .عضو
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د  یاستعمومي ر ینوسرچ یعيطب د -۷
 . ګهپه تو ړيد غ یسئر څرځایونو

 پوهنځي د ېپوهنتون د کرن کابل د -۸
په  ړيـآمر د غ یپارټمنټد دارۍـمال
 . ګهتو

 پوهنځي وترنرۍ د پوهنتون کابل د -۹
آمر د  د دیپارټمنټد روزلو  حیواناتود 
 .  ګهپه تو ړيغ

د  یتجمهور يافغانستان اسالم د -۱۰
ۍ دارـاو مال ېکرن د ومو اکادمۍـعل
په  ړيد غ یتازـاس يمسلک ېانګڅ د
 . ګهتو

 د تازیـاس ادارې د کوچیانو د -۱۱
 .توګه په غړي

او  وداګرۍـس د تانـافغانس د -۱۲
 .ګهپه تو ړيد غ یاستاز ېخون یعوصنا

 استازی فدراسیون د مالدارانو د -۱۳
 .توګه په غړي د
 یکوال ډبور یکيتخن ۍدارـد مال( ۲)
 ٬م، د وزارتونوـسره س اړتیا لهي، ـش

 او کتورـس وصيـخص ادارو، دولتي
 تازيـاس مسلکي دمؤسساتو  اړوندو
اخیستلو د  ېورـخبره د مش  لـاو اه

ریاست عمومی  های یس علفچرئر -7
 .منابع طبیعی به حیث عضو

 یځپـوهن آمر دیپارتمنت مالداری  -8
 ابل به حیث ـنتون کـت پوهـزراع
 .عضو

آمر دیپارتمنت پرورش حیوانـات   -9
 ل ـری پوهنتون کابـوترن یـځوهنـپ

 .به حیث عضو

ش زراعت ـمسلکی بخ ۀنمایند -10
ـ ـادمـکاداری ـالـو م  ومـی عل

به حیث  المی افغانستانـجمهوری اس
 .عضو

نمایندۀ ادارۀ کوچی ها به حیث  -11
 عضو. 

ارت و صنایع ـاتاق تج ۀنمایند -12
 افغانستان به حیث عضو.

داران ـیون مالـفدراس ۀنمایند -13
 به حیث عضو.

، تواندمی داریـ( بورد تخنیکی مال2)
لکی ـگان مسرورت نمایندـعندالض

کتور ـی، سـت ها، ادارات دولتوزار
      ربط وـات ذیـسسؤوصی و مـخص
وره ـت اخذ مشـرا جه برهـخ اهل
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 .دعوت کړيته  اړوندو غونډو پاره،ل
 ډورـب یکينـد تخ ۍدارـد مال( ۳)

د دمتونو ـد خ ۍدارـد مال یتسکرتر
 .ید په غاړه ادارې

 یکوال ډبور یکيتخن ۍدارـمالد ( ۴)
ډمهاله توګه ـپه لن، يکه الزمه وشي، 

 .کړي رامنځته کمېټې یکيتخن ځانګړې 
د  ډبور یکينـد تخ ۍدارـد مال( ۵)

 ړوندېا ېنور او و ډولدغونډو د جوړې
 کـې  کړنالره الـه جـهغپه  ېارـچ

 یبتصو يله لور ډد بور چې ږېېتنظیم
د  ۍراو مالدا لووـګاوبو ل ې،او د کرن

 .منظوریږي په واسطه یروز
او  ېدند ډبور یکيد تخن ۍمالدار د

 واکونه 
 :ماده اتمه

دندو  الندې د بورډ تخنیکي مالدارۍ د
 :دی لرونکی واکونواو 
 د اړوند پورې چارو دارۍـمال د -۱

 د سندونو تقنیني او ستراتیژيوا پالیسيو،
 .ورکول نظر هکله په ېطرح

 پارهل ېود او یاد پراخت ۍمالدار د -۲

 در جلسات مربوط دعوت نماید.
( سکرتریت بورد تخنیکی مالداری 3)

 داری ـدمات مالـخ ۀادار ۀدـبه عه
 اشد.بمی

 ،تواندداری میـ( بورد تخنیکی مال4)
 م کمیته های تخنیکی خاص راعنداللزو

 ت، ایجاد نماید.ؤقطور م
جلسات بورد تخنیکی ( طرز تدویر 5)

وط به آن ـداری و سایر امور مربـمال
گردد تنظیم میجداگانه در طرزالعمل 

ط ـو توسویب ـکه از طرف بورد تص
  داریـاری و مالـت، آبیـوزیر زراع

 گردد.میمنظور 
های بورد  الحیتـایف و صـوظ

 تخنیکی مالداری 
 :ۀ هشتمماد

ایف ـورد تخنیکی مالداری دارای وظب
 :باشد یهای ذیل م و صالحیت

رح  ـطه به ـر در رابطـابراز نظ -۱
و اسناد تقنینی  ها ستراتیژیا ،هاسییپال

 .به امور مالداری مربوط
ی ـمـای علـوره هـمش ۀـارای -۲
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وړاندې ورو ـمش یکيمي او تخنـد عل
 .کول

 ،تيـدول د هـکچ هـپ وادـهې د -۳
  د ،دارۍـمال د ټورکـوصي سـخص
انجمنونو او  ، یفونوکوپرات دۍ دارـمال

 .ارزول مسایلود عمده  یواتحاد

د کنګل اسپرم او جنین د واردولو  -۴
کټور ته ـوصي سـخصه کې ـپه برخ

 دارۍـمال د کلهه ورکولو په ېاجازد 
 . یبتصو وړاندیز د د ادارېدمتونو ـخ

 چې کول ترسره هغو دندونورو  د -۵
له  یروز ۍاو مالدار لګولو اوبو کرنې، د

 .ېږېسپارل ک ېلور
 فصل درېیم

 جواز فعالیت د
 غوښتنلیک

 ماده:  نهمه
 والیـک حکمي شخص یا حقیقي (۱)

 د او کولو وړاندې د غوښتنلیک د شي،
  وروسته، کولو ترالسه له ازفعالیت د جو

 د مـس سره له حکمونو انونـق ددې
 دارۍـمال د او رامنځته فارم دارۍـمال

 دـو رش ت انکشافـو تخنیکی جه
 مالداری.

داری ـمال ۀدـمرزیابی مسایل عا -3
کوپراتیف ها، ، سکتور خصوصی،دولتی

داری ـادیه های مالـاتح انجمن ها و
 .در سطح کشور

دمات ـخ ۀادارنهاد ـتصویب پیش -4
ه اجاز در خصوص تفویض داریـمال

 وصی در زمینۀ توریدـکتور خصـبه س
 اسپرم منجمد و جنین.

ایف که از طرف ـانجام سایر وظ -5
داری ـاری و مالـآبی ت،ـزراعوزیر 

 گردد.محول می
 فصل سوم

 جواز فعالیت
 خواست در
 نهم: ۀماد

  کمیـح یای ـص حقیقـخـ( ش1)
ت ـۀ درخواسـاراید از ـبع ،تواندمی
ت، مطابق احکام یواز فعالدریافت جو 

اد ـداری را ایجـانون فارم مالـاین ق
 مبادرت داریـهای مال  الیتـو به فع
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 .کړي په فعالیتونو الس پورې
کې درج  فقره( 1)په  مادې ددې (۲)

 د غوښتنلیک الیت د جوازـد فع شوی
 :دی لرونکی مطالبو الندې

 .هموخ یتد فعال -۱
 .ېحاندازې توضد  ګېپان ړنۍد لوم -۲
 لرل.تجهیزاتو  او یلووسا یکيد تخن -۳
 لرل. ځواکد بشري  -۴
 صادرول جواز د فعالیت د

 :ماده لسمه
 د اداره ونوـخدمت د دارۍـمال د (۱)

ولو ـځته کـد رامن فارم د ۍدارـمال
 الندې وـشرایط تر دغو ته، غوښتونکي

 :صادروي جواز فعالیت د
او د  ېاو روزن ېساتن د حیواناتود  -۱
والتو د ـاصلي او فرعي محص انيیوح
 کول.  ځتهد فارم رامن مقصدپه ولیدولو ت

 ېریالیزوـد چاپـژون او تخنیکي د -۲
د  ېک ساحهپه مناسبه  سره سم معیارونو
 کول. ځتهفارم رامن

ته د  ېد خدمتونو ادار ۍد مالدار -۳
او  ټرپو د ېد سرو او پالن ګرۍسودا

 ورزد.
مندرج  الیتـ( درخواست جواز فع2)

حاوی مطالب ذیل  ین ماده،( ا1فقرۀ )
 باشد:می
 هدف فعالیت. -1
 ابتدایی. ۀسرمای ۀانداز حیضتو -2
 داشتن وسایل و تجهیزات تخنیکی. -3
 داشتن نیروی بشری. -4

 صدور جواز فعالیت 
 :ۀ دهمماد

ه ـداری بـات مالـدمـخ ۀادار( 1)
  ،ایجاد فارم مالداری درخواست کنندۀ

یل رایط ذـالیت را تحت شـجواز فع
 نماید:صادر می

داری ـارم به مقصد نگهـایجاد ف -1
محصوالت  تولیدرورش حیوانات و پو 
 .حیوانی فرعی لی واص
 بـمناس ۀارم در ساحـاحداث ف -2

یط ـمحیار های تخنیکی و ـمطابق مع
 ی.زیست

پالن تجارتی و گزارش سروی  ۀارای -3
دمات ـخ ۀاتی به ادارـو تحلیل مقدم
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 کول. ړاندېو یلتحل ړنيد لوم
 درج کې فقره (۱) په ادېـم ددې (۲)

  (۹۰۰۰) د وازـج الیتـفع د شوی
 د کې بدل د ورکړې په افغانیو زرو نهه

 .ږيېادرـص پارهل مودې کلونو دريو
رامنځته  د فارمونو د دارۍـمال د (۳)

 د دارۍـلام د او رایطـش نور وـکول
 او صادرولو د جواز د فعالیت د فارمونو

 الروـکړن جال په یوالـڅرنګ دیدـتم
 .ږيېتنظیم کې
 او دندې لرونکي جواز د فعالیت د

 مکلفیتونه
 :ماده یوولسمه

 والند د لرونکی جواز الیتـفع د (۱)
 :دی یونکلر ومکلفیتون او ودند
انون په لسمه ماده کې له ـددې ق -۱

 ۍد مالداردرج شوو شرایطو سره سم، 
 .رامنځته کولفارم د 
و د مالدارۍ د فارم د رامنځته کول -۲

ولو او ـاص یکيد تخنت کې ـپه وخ
 .یترعا یارونومع
د کې دننه په د فارم  ۍدارـد مال -۳

 . مالداری
( این 1فعالیت مندرج فقرۀ ) ( جواز2)

 هزار   نه غـت مبلخـماده در بدل پردا
ه سال ـافغانی برای مدت س (9000)

 گردد.صادر می
ارم های ـاد فـشرایط ایج ( سایر3)

ید دـتم دور وـنحوۀ ص داری وـمال
داری ـارم های مالـالیت فـجواز فع

 م ـتنظی داگانهـهای ج در طرزالعمل
 گردد.  می
 ۀدـمکلفیت های دارن ایف وـوظ

 جواز فعالیت
 :ۀ یازدهمماد

جواز فعالیت دارای وظایف  ۀدارند( ۱)
 می باشد:و مکلفیت های ذیل 

 ابق ـداری مطـارم مالـایجاد ف -۱
 ن ـدهم ای ۀادـدرج مـمنرایط ـش

 قانون. 

 یار های ـول و معـت اصـرعای -۲
 ارم ـاد فـجـین ایـی حـنیکـتخ

 مالداری.

 ل ـظ الصحه در داخت حفـرعای -۳
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د ـژوناو د  تـرعای ېظ الصحـحف
الزمو د  ورـمنظپه  ېاتنـس ېریالـچاپ

 .یولن تدبیرونو
)هغه  یواو زونوز ناروغ يارـس له -۴

 څخه حیوان له ڼهب یعيپه طب ېچ ۍناروغ
 څخه د (ږيېبرعکس انتقال یاانسان ته 

د موجودو  ېارم کـپه فپاره ایې لـوق
 .ینولپر وخت واکس حیواناتو

 څخه وعـیش له یوناروغ يحیواند  -۵
د  یا ینیککل یوانيـح ږدېـنتر ټولو 

 یمه ییزوس د ادارې د خدمتونو ۍمالدار
 دفترونو ته پر وخت خبر ورکول.

روغتیا له ادارې څخه د  د حیواني -۶
 کي وترنر ډاکټرجواز درلودونفعالیت د

 ارم د ـفد  ۍدارـد مالر الندې ـنظتر
 او درملنه. وقایه حیواناتو

نورو اړوندو تقنینـي   ،قانون ېدد -7
 د دارۍـمال او د وحکمون د ندونوـس

 .رعایت الرښودونود خدمتونو د ادارې
 مکلف لرونکی وازـد ج فعالیت د (۲)

 په ونـدلـب د ډول د تـفعالی د دی
  الیتـفع ر الندېنظ تر کې، ورتـص

 له خدمتونو د دارۍـمال د لیک اجازه

 اذ تدابیر الزم ـداری و اتخـارم مالـف
 یط ـت محـاظـفـور حـه منظـب

 زیست.

واکسین به موقع حیوانات موجود  -4
هت وقایه از امراض در فارم مالداری ج

که به شکل  ضامرا)اری و زونوز ـس
طبیعی از حیوان به انسان یا بـرعکس  

 .نماید(می انتقال

ز شیوع امراض الع به موقع اـاط -5
یوانی ـی به نزدیکترین کلینیک ححیوان

 ات ـدمـخ ۀاحوی ادارـس اترـدف یا
 مالداری.

یوانات فارم ـداوی حـوقایه و ت -6
 ۀمالداری تحت نظر داکتر وترنر دارند

ـ  ۀالیت از ادارـواز فعـج  ت ـصح
 .حیوانی

انون، سایر ـت احکام این قـرعای -7
های و رهنمود  هینی مربوطنناد تقـاس

 .خدمات مالداری ۀادار
جواز فعالیت مکلف است  ۀدارند( 2)

 الیت، ـوع فعـر نییـورت تغـدر ص
 ر را ـنظ الیت موردـفع ۀنام هازـاج

ــاز ادارۀ  ـــخ   ،داریـدمات مال
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 .کړي ترالسه څخه ادارې
 فصل څلورم

  واردولو تولید او د حیواناتو د
 د عواملو تولید د ۍ او د مالدار

 شرایط
 تولید حیواناتو نسلي د

 :ماده دوولسمه
  نسلي د ،دی مکلف تولیدوونکی (۱)

 مخکې، څخه تکثیر او تولید د حیواناتو
 د څخه له ادارې خدمتونو د مالدارۍ د

 .کړي ترالسه جواز فعالیت
 نسلي  د ،دی مکلف یدوونکیـتول (۲)

 ېه وخت کپ تکثیر او تولید د حیواناتو
 پالیسي، يـمل یاـپراخت د دارۍـمال د

 ندونهـس تقنیني اړوند او ودونهـالرښ
 .رعایت کړي

 واردول حیواناتو نسلي د
 :ماده دیارلسمه

  ليـنس د ،دی مکلف نکیواردوو (۱)
  د ،ېمخک څخه واردولو له یواناتوـح
د  څخه له ادارې خدمتونو د دارۍـمال

 ذ نماید.ـاخ
 فصل چهارم

 ید و توریدـرایط تولـش
یوانات و عوامل تولید ـح

 مالداری
 تولید حیوانات نسلی

 :ۀ دوازدهمماد
قبل  مکلف اسـت، ( تولید کننده1)

از تولید و تکثیر حیوانات نسـلی، از  
ادارۀ خدمات مالداری جواز فعالیت را 

 دست آورد. ه ب
حین  ،تـمکلف اس هکنند( تولید2)

ی ـپالیس ،حیوانات نسلیتولید و تکثیر 
 ود هاـرهنم داری،ـملی انکشاف مال

 ت ـرعای راط ـناد تقنینی ذیربـو اس
 .نماید

 رید حیوانات نسلیتو

 :ۀ سیزدهمماد
مکلف است، قبل از  ( توریدکننده1)

اجازه نامۀ تورید  ،تورید حیوانات نسلی
را از ادارۀ خدمات مالداری دریافـت  
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 .کړي واردولو اجازه لیک ترالسه
درج  کې فقره (۱) په ادېـم ددې (۲)

 ليـنسدی،  مکلف واردوونکیشوی 
 وارد دېـالن شرایطو دغو تر وانـحی

 :کړي
وي او د  هـڅخالص نسل ـخ له -۱

 وي. یلرونک کیشجره ل
د  څخه ېواده ېنکوومبداء صادر له -۲

 وي. یلرونک یکل یقتصد یایيروغت
 ږدولېول ېالند یطوشرا ځانګړوتر  -۳

 شي.
 ړوـځانګ د ېورـل پـنس هـپ -۴
وبو ـمطل کيـیپیتانواو ژ یپیکيتاینوف

 وي.  یاوصافو لرونک
 یمـي او اقل ېریالـچاپ لهواد ېد ه -۵

 سره سمون ولري. یطوشرا
 یقتصد یند سرحدي قرنط ېوادد ه -۶
 .یک ولريل
 تولید اسپرم کنګل او اوبلن د

 :ماده څوارلسمه
 نسل د اداره خدمتونو د مالدارۍ د (۱)

 څېړنو د او د اصالح نسل د ستنې،یاخ

 نماید.
ـ 2) ( 1رۀ )ـ( تورید کنندۀ مندرج فق

یوان ـح ،تـف اسـمکل ادهـاین م
ورید ـرایط ذیل تـت شـنسلی را تح

 نماید:
وده و دارای ـالص بـاز نسل خ -۱

 شجره نامه باشد.

صحی از کشور  ۀدارای تصدیقنام -۲
 باشد. اءمبد ۀصادر کنند

 قال ـاص انتـرایط خـتحت ش -۳
 یابد.

رای اوصاف مطلوب فینوتایپیکی دا -۴
 ل ـه نسـتص بـوتایپیکی مخـنو ژ

 باشد.
 کشور رایط اقلیمیـبا محیط و ش -۵

 سازگار باشد.
کشور قرنطین سرحدی  ۀتصدیقنام -۶

 را داشته باشد.
 تولید اسپرم مایع و منجمد  

 :ۀ چهاردهمماد
داری، جهت ـدمات مالـخ ۀادار (1)

ام ـل و انجـالح نسـگیری، اص نسل
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 کنګل اون ـاوبل ،پارهل ترسره کولو د
 .تولیدوي اسپرم

 کوالی لرونکی جواز الیتـفع د (۲)
 نسل د پرم،ـاس کنګل او نـاوبل شي،

 ته ازارـب او تولید ،منظور په ستنېیاخ
 .وړاندې کړي

 مکلفه اداره خدمتونو د مالدارۍ د (۳)
 لـکنګ او نـاوبل شوي تولید هغه ده،

کړنالره  اړونده په چې یا جنین او اسپرم
 رونکيـل یتـکیف ويـکې د درج ش

 .لمنځه یوسي وي، نه
 واردول اسپرم کنګل د
 ماده: پنځلسمه 
 کنګل ،اداره خدمتونو د مالدارۍ د (۱)

 .واردوي جنین او اسپرم
کوالی  اداره خدمتونو د مالدارۍ د (۲)

 له بورډ نیکيـتخ د دارۍـمال د شي
 او اسپرم کنګل څخه وروسته، تصویب

هم  الري له ورـسکټ خصوصي د جنین
 .کړي وارد

 واردوونکی لرونکی لیک اجازه د (۳)
 له جنین او پرمـاس کنګل ،يد مکلف

اسپرم مایع و منجمد را تولید  ،تحقیقات
 نماید.می

 ،تواندالیت میـواز فعـج ۀ( دارند2)
ور ـع و منجمد را به منظـپرم مایـاس

 ه ـو به بازار عرضید ـتول ،گیری نسل
 نماید.

داری مکلف ـدمات مالـخ ۀادار (3)
اسپرم مایع و منجمد و یا جنین  ،است

تولید شده را که دارای کیفیت مندرج 
 از بـین   ،دـنباش هل مربوطـطرزالعم

 ببرد.
 منجمد تورید اسپرم

 :ۀ پانزدهمماد
اسپرم  ،داریـدمات مالـخ ۀادار (1)

 ید.نمامنجمد و جنین را تورید می
د ـبع داریـدمات مالـخ ۀادار (2)

  داریـویب بورد تخنیکی مالـاز تص
منجمد و جنـین را از   اسپرم، تواندمی

 د ـتورینیز کتور خصوصی ـطریق س
 نماید.

 ازه نامـه  ـاج ۀدارند توریدکنندۀ (3)
اسپرم منجمد و جنین را  ،کلف استم



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۶مسلسل نمبر ) ۸/۱/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

36 
 

 .کړي وارد سم سره کړنالرې اړوندې
 تولید تخم يلرونک نطفه د

 :ماده شپاړسمه
 دی، مکلف لرونکی جواز الیتـفع د

 د دارۍـمال د م،ـتخ لرونکی هـنطف
 او ۍـپالیس د ادارې د وـونـدمتـخ

د  موخې خاصې د مـس سره ودـالرښ
 سـتاک  مورني ټاکلي د او پارهمین لأت

 .کړي تولید څخه
 واردول تخم رونکيل نطفه د

 :ماده اووه لسمه
 د ،ید مکلف لرونکی لیک ازهـاج د

 راتوـحش ټوروـګ او کبانو ،الوتونکو
 رایطوـش دغو تر تخم لرونکی هـنطف

 :کړي الندې وارد
 یدتول څخهمورني ستاک  ټاکلي له -۱

 وي. یشو
 وي. یوزن لرونک یاريد مع -۲
او د  ېـېټاء نـاو انقض یدـد تول -۳
 یرونکـل یق لیکدـد تص کيیدوونتول

 وي.
 لو ـله عوام یوـناروغ ډولد هر  -۴

 تورید نماید. همطابق طرزالعمل مربوط
 دارتولید تخم نطفه 

 :ۀ شانزدهمماد
  ،الیت مکلف استـواز فعـج ۀدارند

 ت ـابقـه دار را در مطـم نطفـتخ
دمات ـخ ۀود ادارـپالیسی و رهنم به
دف خاص ـمین هأت جهت داریـمال

 ید ـتاک مادری مشخص تولـو از س
 نماید.

 تورید تخم نطفه دار
 :هفدهم ۀماد

 تخم  ،کلف استازه نامه مـاج ۀدارند
 رات ـحش، ماهیان و وریـطنطفه دار 

 د ـت شرایط ذیل توریـرا تح دهـمفی
 نماید:

تاک مشخص ـید شده از سـتول -1
 مادری باشد.

 دارای وزن معیاری باشد. -2
ـ ولـخ تـاریـدارای ت -3   و یدــ

  ،ید کنندهـق تولـدیـاء و تصـانقض
 باشد.

عاری از هرگونه عوامل امراض و  -4
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 یقدـتص ایيـیاو د روغتخالي ه ـڅخ
 وي. یلرونک یکل

 ږدولـېل ېالند یطوشرا ځانګړوتر -۵
 وي. یشو
 تولید خوراکې حیواني د

 :ماده اتلسمه
 الندې د ،دی مکلف تولیدوونکی (۱)

یواني ـح سره نیولو کې پام په شرایطو
 :کړي ه تولیدخوراک

 ېادارله د خدمتونو  ۍدارـد مال -۱
 .اخیستل جوازد  یتد فعال څخه

د  ېدمتونو ادارـد خ ۍدارـد مال -۲
 ودونوـښسندونو او الر ینيتقن یسۍ،پال

 .رعایت
 ونکووزهري او مسموم ډولهر  له-۳

 .والیخالي  څخهتوکو 
 بازار چې دی مکلف تولیدوونکی (۲)
 څخه عرضې له خوراکې یوانيـح د ته

 له ادارې خدمتونو د مالدارۍ د مخکې،
 لیک دیقـتص دیـأیت د کیفیت د څخه

 .کړي ترالسه
 

 ی ـحـص ۀـامـق نـدیـدارای تص
 اشد.ب

اص انتقال یافته ـتحت شرایط خ -5
 باشد.

 حیوانی ۀولید خوراکت
 :ۀ هجدهمماد

 ۀخوراک، مکلف استتولید کننده ( ۱)
ل ـدرنظرداشت شرایط ذیحیوانی را با
 تولید نماید:

اخذ جواز فعالیت از ادارۀ خدمات  -۱
 مالداری.

 ناد تقنینیـ، اسیـت پالیسـرعای -۲
 ت اـدمـخ ۀای ادارـه ودـهنمرو 

 .مالداری

نوع مواد زهری  عاری بودن از هر -۳
 .و مسموم کننده

 ت که ـمکلف اسید کننده ـ( تول2)
 یوانی ـح ۀوراکـخ ۀـبل از عرضـق

ید کیفیت را ائت ۀامـبه بازار، تصدیق ن
ـ ـدمات مالـخ ۀاز ادار  ذ ـداری اخ
 نماید.
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 حیواني خوراکې واردول د
 :ماده نولسمه

یواني ـح دی، مکلف واردوونکی (۱)
 هوارد الندې وـدغو شرایط تر خوراکه

 :کړي
 ېادارله د خدمتونو  ۍدارـد مال -۱

 ترالسه کول. یکد اجازه ل څخه
 ړتیاووا زیولوژیکوف لهیوان ـحد  -۲

 سره سمون ولري.
د  ېټهاو انقضاء ن یدـتولهغو د د  -۳

 یقدـتص ېله لور عـمرج تولیدوونکې
 وي. ېشو
نکو ووزهري او مسموم ډولهر  له -۴

 خالي وي. څخهتوکو 
 وزن او ونوـیبد ترک راکېوـد خ -۵

لرونکي  (لـبېل) برچسپ ودونکيدرل
 .وي
 ېواکمن اړوند له ادېوـد مبداء ه -۶

 یکل یقدـد تص یفیتد ک څخه ېادار
 وي. یلرونک

 هغه دی، یوازې مکلف واردوونکی (۲)
 چې کړي حیواني خوراکي توکي وارد

 حیوانی ۀتورید خوراک
 :ۀ نزدهمماد

 ۀخوراک ،مکلف استتورید کننده ( ۱)
یوانی را تحت شرایط ذیل توریـد  ـح

 نماید:
ازه نامه از ادارۀ خدمات ـاخذ اج -۱

 مالداری.

ای ـندی هـازمـه نیـابق بـمط -۲
 فزیولوژیک حیوان باشد.

ای آن ـید و انقضـولـخ تـتاری -۳
 شده  تصدیق شدهاز طرف مرجع تولید 

 باشد.

ری ـنوع مواد زه اری از هرـع -۴
 اشد.و مسموم کننده ب

اوی ـل( حـدارای برچسپ )لیب -۵
ــ ـــات و وزن خـترکیب ه ـوراک

 د.ـباش

یت از ـکیف ۀدیق نامـدارای تص -۶
 داء ـور مبـذیصالح مربوط کش ۀادار

 باشد.

صرف  ،مکلف است( تورید کننده 2)
د نماید تورییوانی را ـمواد خوراکی ح



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۶مسلسل نمبر ) ۸/۱/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

39 
 

 وي نه وړ تولید د کې دننهپه  ېوادـه د
 دازهـان الزمه هغو د کې ازارـب په یا

 .ونلري شتون
 فصل پنځم
 حکمونه متفرقه

 د ارۍدـمال د او وـیواناتـح د
 صادرول د عواملو تولید
 :ماده شلمه

له  قانون د لرونکی د جواز رۍسوداګ د
  نسلي م کوالی شي،ـس سره حکمونو

 کنګل م،ـتخ لرونکی نطفه ،یواناتوـح
 خدمتونو د مالدارۍ د جنین، او اسپرم

 له یکـل ازهـاج د هـڅخ ادارې هـل
 یوانيـح د تهـوروس وـکول هـترالس
 له همغږۍ کې، په هسر له ادارې روغتیا

 .صادرکړي ته بهر هېواد څخه
 د او حیواناتو د مغایر سره قانون له

 استرداد د عواملو تولید د مالدارۍ
 :ماده یوویشتمه

 او حیواناتو واردوونکی، چېرې که (۱)
 قانون ددې عوامل تولید د دارۍـمال د

نبوده  تولیدور قابل ـکه در داخل کش
 ود ـازار موجـدار الزم آن در بـیا مق

 نباشد.
 فصل پنجم

 احکام متفرقه
ید ـعوامل تول حیوانات و صدور

 مالداری
 :ۀ بیستمماد
 ق ـابـمط ارت،ـتجواز ـج ۀدـدارن
  یواناتـواند حـتانون میـکام قـاح

پرم منجمد ـ، تخم نطفه دار، اسنسلی
 ازه نامه ـذ اجـد از اخـو جنین را بع

ـ ـات مـخدم ۀاز ادار  در  داریـال
ـ ـا ادارۀ صـنگی بـاهـمه  ت ـح
 ادر ـارج از کشور صـبه خ یوانیـح

 نماید.
یوانات و عوامل تولید ـاسترداد ح

 مالداری مغایر قانون
 :یکم و بیست ۀماد

یوانات ـ، حورید کنندهـتهرگاه ( 1)
را مخالف  داریـید مالـعوامل تول و
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 نوموړي کړي، وارد خالف حکمونو د
 .ېږيمسترد توکي

درج  کې فقره (۱) په ادېـم ددې (۲)
 مسترد دی، مکلف یـشوی واردوونک

 هېواد مبداء لګښت خپل په توکي شوي
 په تـهیئ مؤظف د هغه یا ږيـولې ته

 .کړيمحو وړاندې
 معیارونو يـالملل بین او يـمل د

 رعایت
 :ماده ویشتمه دوه

 مکلف لرونکی وازـج الیتـفع د (۱)
 د ارمـف د وـیواناتـح ليـنس د ،دی

 د او یدـد تول اسپرم د کولو، هرامنځت
 د دارۍـمال د ه،ـپه هکل ږدلې د جنین

 معیارونه شوي وضع د ادارې خدمتونو
 .کړي رعایت ستندردونه ملي نور او
 مکلف لرونکی وازـج الیتـفع د (۲)

 ارونوـمعی ليـالمل بین او ملي دی، له
 وارونهـالبرات تولید د اسپرم د سم سره

 .کړي رامنځته
 
 

نماید،  توریداحکام مندرج این قانون، 
 گردد.اموال مذکور مسترد می

( این 1) ۀمندرج فقر( تورید کنندۀ 2)
اموال مسترد شده  ،ماده مکلف است

 اءرا به مصرف خویش به کشور مبـد 
در حضور هیئت مؤظف انتقال یا آن را 

 محو نماید.

 لی ـای مـه یارـت معـایـرع
 المللی بینو 

 :دوم بیست و ۀماد
 ،جواز فعالیت مکلف است ۀدارند( 1)

یوانات نسلی، ـدر مورد ایجاد فارم ح
معیارهای  ،پرم و انتقال جنینـاس لیدتو

داری ـدمات مالـخ ۀادار ۀوضع شد
 ایت ـتندردهای ملی را رعـو سایر س

 نماید.

 ،جواز فعالیت مکلف است ۀدارند( 2)
پرم را مطابق ـالبراتوار های تولید اس

اد ـالمللی ایج یارهای ملی و بینـبه مع
 نماید.
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 لېږد جنین د او احـالق مصنوعي
 :ماده درويشتمه

 مکلف یـلرونک وازـج فعالیت د (۱)
  القاح مصنوعي ټولولو، د اسپرم د دی،

لي ـه نسـپاره هغل ږدـلې د جنین د یا
 د لیک، شجره د چې وساتې یواناتـح

الزمو  ارثي د لیک او تصدیق روغتیايي
 د دمتونوـخ د دارۍـمال د او وړتیاوو
 .وي لرونکي ییدأت د ادارې

 ږد،ـلې جنین د او القاح مصنوعي (۲)
پـه   تکنېشن د القاح مصنوعي د یوازې
 .صورت مومي واسطه

  ینهاسهوحیواني 
 :ماده ریشتمهڅلې

 لرونکی لیک ازهـاج او جواز فعالیت د
 اتنې،ـس د یواناتوـح دی، د فـمکل

 وخت کې، په واردولو او لېږد روزنې،
 المللي نبی او ملي ېینساوهیواني ـح د

 .رعایت کړي معیارونه
  داتؤیم

 :ماده ويشتمه پنځه
 مالدارۍ د او حیواناتو د چېرې که (۱)

 ل جنینـااح مصنوعی و انتقـالق
 :سومبیست و  ۀماد

 ،جواز فعالیت مکلف است ۀدارند( 1)
یوانات نسلی را جهت جمع آوری ـح

اسپرم، القاح مصنوعی یا انتقال جنین 
نگهداری نماید که دارای شجره نامه، 

صحی و قابلیت های الزم  ۀتصدیق نام
داری ـدمات مالـخ ۀادار تائید ارثی و
 باشد.

 ،ال جنیناح مصنوعی و انتقـالق( 2)
 القاح مصنوعی توسط تکنیشن صرف

 گیرد.صورت می
 رفاه حیوانی

 :چهارمبیست و  ۀماد
ازه نامه ـالیت و اجـجواز فع ۀدارند

پرورش، ، حین نگهداری ست،مکلف ا
یارهای ـمع ،یواناتـانتقال و تورید ح

یوانی را ـی رفاه حـالملل ی و بینـمل
 رعایت نماید.

 مؤیدات 
 :پنجمبیست و  ۀماد

تولید کننده یا تورید کنندۀ هرگاه ( 1)
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 یا یـتولیدوونک وــعوامل د تولید د
 ه درجـل کې قانون دې په واردوونکی

 وکـړي،  سرغړونه څخه حکمونوشوو
 احوالـو  له او کېږي ګڼل سرغړوونکی

 :يږېدیبأت توګه الندې په سم، سره
 ړونېسرغ د ېچ ېکهغه صورتپه  -۱

ت او نه ـارتکاب جزئي وي او د غفل
  هـد هغو له املوي او  بناپر  رنېـپامل

د خدمتونو  ۍد مالدار وارد نشي، یانز
مشورو  الزمود  ته يړوونکاداره سرغ

 کوي.  یه، توصسره کولو ړاندېپه و
 ء د مکـرري جز ۱د  ېماد ېدد -۲

د  ۍد مالدار ،ېپه صورت ک ړونېسرغ
  یکليته په ل نکيوړودمتونو اداره سرغخ

 ړينومو لهاو  صادروي یهارـاخط ډول
 .ياخل ژمنه یکلېل څخه

 ړونهسرغ ورت کې چېـپه هغه ص -۳
 ءجز ۱د  ېماد ېدد یا وي هـفاحش
لپاره تکرار شي،  ځل ېیمد در ړونهسرغ
د  یکجواز او اجازه ل اړوند یتالـد فع
وزارت  ۍدارـاو مال ګولواوبو ل ې،کرن

 .ېږيکلغو ،يله لور
وته د زیان د ـت یا اشخاصـدول -۴

 یوانات و عوامل تولید مالداری ازـح
تخلف ورزد، احکام مندرج این قانون 

 حسب  ده وـوب شـف محسـمتخل
ـ ـل، تـور ذیـوال، طـاح  ب ـأدی
 گردد:می
 ف ـارتکاب تخل که ورتـدر ص -1

هی ـجزئی و مبتنی بر غفلت و بی توج
نشـود،   بوده و از اثر آن خساره وارد

ی متخلف را دارـدمات مالـادارۀ خ
ـ ـت ورۀ الزم،ـه مشـبا ارای  یه ـوص

 نماید.   می

 رر ـف مکـخلـورت تـدر ص -2
ـ ـاین م 1جزء  دمات ـاده، ادارۀ خ

داری به متخلف طورکتبی اخطاریه ـمال
 ذ ـد کتبی اخـادر و از وی تعهـص
 نماید.  می

در صورت که تخطی فاحش بوده   -3
اده، برای ـاین م 1 زءف جـیا تخل

الیت ـواز فعـج بار سوم تکرار گردد،
از طرف وزارت  ازه نامۀ مربوطـو اج
 و ـداری، لغـت، آبیاری ومالـزراع
 گردد. می

اره ـورت وارد شدن خسـدر ص -4
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نکی د وورت کې، سرغړوـاوښتو په ص
وارد شوي زیان په جبران مکلف دی او 

الیت اړوند جواز او اجازه لیک د ـد فع
دارۍ وزارت ـکرنې، اوبولګولو او مال

 ، لغو کېږي.لوريله 
 مالدارۍ د او حیواناتو د چېرې که (۲)
 یا یدوونکیـتول وـعوامل د یدـتول د

 فرعي او اصلي یوانيـح د واردوونکی
 د کې واردولو او یدـتول په محصوالتو

 رميـج نورو یا رمـتزویرد ج او جعل
 تعقیب دليـع تر شي، مرتکب اعمالو
له  انونـق د او ږيـکې ولـنی الندې

 .کېږي مجازات سم سره حکمونو
وړاندې  رپوټ او طرحې د پالن د

 کول
 :هماد شپږویشتمه

ـ  ادارې، دولتيه ـهغ (۱) ي او ـد مل
   ،ګډون هپ ومؤسس غیردولتي المللي بین

 او انجمنونه ې،ـاتحادی ونه،ـکوپراتیف
 کې برخه په مالدارۍ د چې فدراسیونونه

 دو ـد اړون دي، مکلف کوي، فعالیت
 له هـطرح وـپالنون وارداتي او تولیدي

ف مکلف ـبه دولت یا اشخاص، متخل
و  ودهـارۀ وارده بـران خسـبه جب

ۀ مربوطه ازه نامـالیت و اجـجواز فع
اری ـت، آبیـرف وزارت زراعـاز ط

 گردد. مالداری، لغو می و

ۀ تولید کننده یا تورید کنندهرگاه ( 2)
 داریـل تولید مالـیوانات و عوامـح

 ورید محصوالت اصلی ـت ید وـدر تول
ل ـیوانی، مرتکب جرم جعـوفرعی ح

ال جرمی گردد، ـو تزویر یا سایر اعم
 ه ـدلی قرار گرفتـیب عـت تعقـتح

 ازات ـون، مجـق احکام قانابـو مط
 شود. می

ــ ــالن   ۀارایـ ــرح پـ  طـ
 و گزارش 

 :ششمبیست و  ۀماد
ات ـسسؤـی، مـتـدارات دولا( 1)

المللی،  نـغیر دولتی اعم از ملی و بی
ادیه ها، انجمن ها ـکوپراتیف ها، اتح

  ۀـه در عرصـیون های کـو فدراس
مکلف اند، نمایند، مالداری فعالیت می

دی ـتوری یدی وـولطرح پالن های ت
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 هـموخ په یدأیت ه دـمخ د څخه تطبیق
 وړاندې ته ادارې خدمتونو د مالدارۍ د

 .کړي
درج  کې فقره (۱) په ادېـم ددې (۲)

دي، د غوښتنې په  مکلفې ادارې شوې
 ادارې خدمتونو د مالدارۍ وخت کې د

 وړانـدې  رپوټ، فعالیتونو اړوندو د ته
 .کړي

 جلبول مرستو د
 :ماده ویشتمه اووه

 وزارت مالدارۍ او لګولو اوبو کرنې، د
 پروژو د رۍداـمال د يـش والیـک
 ،هـموخ په پیاوړتیا او کولو رامنځته د
 يـالملل بین او يـد مل او هېوادونو د

 جلب مرستې تخنیکي او مالي مؤسسو
 .کړي

 تدابیر هڅوونکي او مالتړیز
 :ماده ویشتمه اته
 وزارت مالدارۍ او لګولو اوبو کرنې، د
 وـودولد د ارمونوـف د دارۍـمال د
 تېـمرس د ته دارانوـمال او پراختیا او
 ه حکمونول نوسندو تقنیني د منظور، په

ید ئات تـبل از تطبیق جهـمربوط را ق
 ه ـداری ارایـمال دماتـخ ۀبه ادار
 نمایند.

 ( این 1) ۀرـدرج فقـادارات من( 2)
ـ ـاده مکـم  ف انـد، گـزارش   ـل

البه ـلمطالیت های مربوط را عنداـفع
 ه ـارای ،داریـدمات مالـخ ۀبه ادار
 نمایند.

 جلب مساعدت ها
 :هفتم بیست و ۀماد

 داری ـت، آبیاری و مالـوزارت زراع
 ویت ـور ایجاد و تقـتواند به منظمی

مساعدت های  ،داریـپروژه های مال
سسات ؤورها و مـمالی و تخنیکی کش

ــین  ــی و ب ــب   مل ــی را جل  الملل
 نماید.
 تشویقی  حمایوی و تدابیر

 هشتم: مادۀ بیست و
داری ـت، آبیاری و مالـوزارت زراع

ارم های ـترش فبه منظور ترویج وگس
ابق ـمالداری و کمک به مالداران، مط

کاری ـناد تقنینی در همـکام اسـاح
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 همکارۍ، په روادا اړوندو د سم، سره
 :نیسي تدابیر الندې

 د هـټیټه بی په کې سیمه مناسبه په -۱
 .وېشل ځمکې

 یاووانتـسآ د ناـېښبر و اوـاوب د -۲
 برابرول.

 وضع. یېمال ټیټېد  -۳
خه د مالتړ د له کورنیو تولیداتو څ -۴

پاره د مناسبو ګمرکي برابرولو ل زمینې د
 .الس الندې نیولتدابیرو تر

 او وـالیح د او وړاندیز رروـمق د
  وضع کړنالرو

 :ماده ویشتمه نهه
 وزارت مالدارۍ او لګولو اوبو کرنې، د

 د حکمونو د انونـق ددې شي، کوالی
  وړاندیز، ررېقم ،ور ظمن په تطبیق ښه ال

 .کړي وضع کړنالرې او الیحې
 انفاذ

 :ماده دېرشمه
 د کې ریدهـج رسمي په انونـق دغه

تې ـیوه میاشڅخه  ېـټېندو له ېرپـخ
 یې ېدو ذـناف په او ږيېذـنافوروسته 

 اذ ـبا ادارات ذیربط تدابیر ذیل را اتخ
 نماید: می
ب ـن در محل مناسـع زمیـتوزی -1

 به قیمت نازل.
الت آب و ـهیـن تسـیـأمـت -2

 برق.
 وضع مالیۀ نازل. -3
اتخاذ تدابیر گمرکی مناسب جهت  -4

فراهم آوری زمینۀ حمایت از تولیدات 
 داخلی.     
وضع لوایح  و رره هاـپیشنهاد مق

 و طرزالعمل ها
 مادۀ بیست و نهم:

 داری ـت، آبیاری و مالـوزارت زراع
ور تطبیق بهتر احکام ـتواند به منظمی

این قانون، مقرره ها را پیشنهاد، لوایح 
 را وضع نماید. ها و طرزالعمل

 انفاذ
 :امۀ سی ماد

از د ـعـاه بـک مـی انونـن قـای
 میـرس ۀریدـدر جر ـنشخ ـاریـت
ون ـانـآن قذ اـفـنا اـو ب ذـافـن
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 ڼه ـګ (۱۲۷۵) ټېېن15/9/1396 د
 د ويـر شوخپ کې ریدهـج ميـرس
 انونـق یمـتنظ دارو ـچ د ۍدارـلما

 ږي.ېک لغو
 

رۀ ـداری منتشـالـور مـیم امـتنظ
  (۱۲۷۵)ماره ـش میـریدۀ رسـج
ـ ـلـم15/9/1396خ ؤرـم ی ـغ

 گردد. می
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د هېواد په هوایي قلمرو کې د 
د پوځي الوتکو او  هرنیو دولتونوب

د الوتنې د  تنظیم د  نوهلیکوپترو
قانون د توشېح په هکله د افغانستان 

 اسالمي جمهوریت د رئیس
 فرمان

 (۲۷۳)ګڼه: 
 ۱۳۹۶/ ۱۲/ ۲۶نېټه: 

 لومړۍ ماده:
د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د  

 او د جتء   ۱۶متاد  د   څلورشپېتمې
له مخې، د  یایمې ماد  د حکمونونهه او

 وهېواد په هوايي قلمرو کتې د بهرن ت  
 نوهلیکوپترود پوځي الوتکو او ونودولت

الوتنې د تنظیم قانون چې د ملي شوري د
نېټې  ۱۳۹۶/ ۹/ ۲۵د ولسي جرګې د 

( ګڼه مصوبې او د مشترانو  ۲۹۴د )
نېټتتې د ۱۳۹۶/ ۱۰/ ۲۴جرګتتې د 

( ګڼه مصوبې پربنسټ  تصویب ۲۹۷)
 ، توشېح کوم.شوی دی

 

 فرمان  
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد توشیح قانون تنظیم پرواز 
طیارات و هلیکوپتر های نظامی 
دولت های خارجی در قلمرو 

 هوایی کشور
 (۲۷۳شماره: )

 26/12/۱۳۹۶تاریخ: 
 مادۀ اول:

 متادۀ   ۱۶جتء   سی از احکتام أبه ت
شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهتم  

 ن قانون اساستی افغانستتان، قتانو   
ای هت تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپتر

جی در قلمترو  نظامی دولت های خار
اساس مصتوب   هوایی کشور را که بر

  25/9/1396( مؤرخ 294شماره )
( 297ولسی جرگه و مصوب  شماره )

مشرانو جرگ   24/10/1396مؤرخ 
شورای ملی تصویب گردیده استت،  

 توشیح می دارم.
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 دوه یمه ماده:
دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ 
او د ملي شوري د مجلسینو له مصوبو 
او د یادشوي قانون له متن سره یو ځای 

 .د ، په رسمي جریده کې خپور شي
 محمد اشرف غني

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دوممادۀ 
همراه  و این فرمان از تاریخ توشیح نافذ

 قتانون   متن و ملی ات شورایبا مصوب
 در جریتدۀ رستمی نشتر     تذکره،م

 گردد.
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 دافغانستان اسالمي جمهوري دولت
 ي شوريمل

 ولسي جرګه
د هېواد په هوایي قلمرو کې د 

بهرن و دولتونو د پوځي الوتکو او 
 د الوتنې د تنظیم قانون هلیکوپترونو 

 مصوبه 
 (29۴ګڼه: )
 ۱۳۹۶/ 9/ 25نېټه: 

  د اساستي قتانون د   ولسي جرګتې 
 حکتم لته مختې    ماد  د  نوي یمې

نېټې د شنبې ورځې  ۱۳۹۶/ ۹/ ۲۵د 
 پته  هېوادد عمومي غونډه کېخپله  په

 د دولتونتو  بهرن و د کې قلمرو هوایي
 الوتنېدهلیکوپترونواو وتتالوتک پوځي

جمهور  د ،په هکله ونتقان ظیمتتن د
( ۱۵۰نېټې، ) ۱۳۹۶/ ۶/ ۱۴د  ئیسر

( ۲۷)( فصلونو او۴)دګڼه تقنیني فرمان 
مجلس د حاضرو غړیو کې دپه دننه مادو

 د رایو په اکثریت تصویب کړ.
 عبدالرووف ابراهیمي

 رئیسي جرګې د ولس 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 شورای ملی

 هگولسی جر
 مصوبه

قانون تنظیم پرواز طیارات و 
هلیکوپترهای نظامی دولت خارجی 

 در قلمرو هوایی کشور
 (۲۹۴شماره: )

 25/9/1396خ: تاری
از حکم متاده   به تأسیه گولسی جر

عمومی   در جلس قانون اساسی، نودم
خویش  25/9/1396رخ ؤم روز شنبه

رخ ؤ( مت ۱۵۰شماره ) فرمان تقنینی
  رئیس جمهور در مورد 14/6/1396

قتتانون تنظتتیم پتترواز طیتتارات و 
خارجی های هلیکوپترهای نظامی دولت 

 ( ۴بتتداخل ) رادر قلمتترو هتتوایی 
ماده به اکثریتت ررا    (۲۷فصل و )

اعضای حاضر در مجلتس تصتویب   
 نمود.

 عبدالرووف ابراهیمی
 هگرئیس ولسی جر
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 افغانستان اسالمي جمهوري دولتد
 ملي شوري

 مشرانوجرګه
 دهېواد په هوايي قلمروکې د 

بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکو او 
 کوپترونو د الوتنې د تنظیم هلی

 قانون په هکله دافغانستان 
  رئیست د جمهوریاسالمي 

( ګڼه ۱۵۰نېټې ) ۶/1396/ ۱۴د
 تقنیني فرمان

 مصوبه
 (۲۹۷ګڼه: )
 ۱۳۹۶/ ۱۰/ ۲۴نېټه: 

د افغانستان د اساسي قانون د نوي یمې 
ماد  له حکم سره سم، مشرانو جرګې 

د یکشتنبې   ېنېټ ۱۳۹۶/ ۱۰/ ۲۴د 
ورځې په عمومي غونډه کې، د هېتواد  
په هوايي قلمرو کې د بهرنیو دولتونو د 

 تکتتو او هلیکوپترونتتو د پتتوځي الو
الوتنې د تنظیم قا نتون پته هکلته د    

د  ئتیس ن اسالمي جمهوريت رافغانستا

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 شورای ملی

 مشرانو جرگه
 مصوبه
( مؤرخ 150فرمان تقنینی شماره )

رئیس جمهوری  14/6/1396
اسالمی افغانستان در مورد قانون 

تنظیم پرواز طیارات و 
ای نظامی دولت های هلیکوپتره

 خارجی در قلمرو هوایی 
 کشور

 (297شماره: )
 24/10/1396: تاریخ

دۀ نتودم قتانون   به تأسی از حکم ما
اساسی افغانستان، مشرانو جرگته در  

نبه متؤرخ  شت جلس  عمومی روز یک
، فرمان تقنینی شماره 24/10/1396

رئتیس   14/6/1396( مؤرخ 1۵۰)
متورد   جمهوری اسالمی افغانستان در

قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپتر 
لت هتای ختارجی در   وهای نظامی د



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12۹۶مسلسل نمبر ) ۸/۱/۱۳۹۷   
 مي جريدهرس

51 

 

 

( ګڼتته ۱۵۰نېټتتې ) ۱۳۹۶/ ۶/ ۱۴
 فصتتلونو او  (۴د )تقنینتتي فرمتتان 

یتو پته   أکې د ر په دننه مادو (۲۷)
 اکثریت تصویب کړ.

 فضل هادي مسلمیار
 رئیسد مشرانو جرګې 

 قلمتتترو هتتتوایی کشتتتور   
 ( 27( فصتتل و )4را بتته داختتل )

 متتاده بتته اکثریتتت ررا  تصتتویب 
 نمود.

 فضل هادی مسلمیار
 رئیس مشرانو جرگه
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 ظیم پرواز قانون تن مندرجات فهرست
 های نظامی دولت های خارجی طیارات و هلیکوپتر

 درقلمرو هوایی کشور
 فصل اول

 احکامی عمومی
               صفحه                                                       عنوان                       ماده

  ۵۴................................................... مبنی               مادۀ اول:
 ۵۴..................................................اهداف       مادۀ دوم:

  ۵۵..................................الحات و تعریفاتطاص       :سوممادۀ 
  ۵۹.............................................تطبیق ۀساح       :چهارممادۀ 
 ................... رسی در خواست پرواز...........بورد بر       :پنجممادۀ 

 ۵۹..........................طیارات و هلیکوپتر های نظامی                            
  ۶۱...........................وظایف و صالحیت های بورد               :ششممادۀ 

 دوم فصل
 شرایط اجازه و عبور پرواز طیارات یا هلیکوپتر های 

 نظامی دولت های خارجی
  ....................ممنوعیت پرواز طیارات و هلیکوپتر های               :هفتممادۀ 

 ۶۲.............................کشفی و فوتو گرافیکی....                             
 ......... ...و هلیکوپتر........ هدرخواست اجازۀ پرواز طیار                 :هشتممادۀ 

  ۶۴.نظامی دولت خارجی..................................                             

 ۶۴..ر قلمرو هوایی کشور....دمحتویات در خواست پرواز                :نهممادۀ 
  ۶۶..................................مشخصه طیاره عالمت               :دهممادۀ 
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 ۶۶....سطح ارتفاع طیاره یا هلیکوپتر نظامی...............              :یازدهممادۀ 
  ۶۷.......................پرواز در دهلیز هوایی..........        مادۀ دوازدهم:

 ۶۸مادۀ سیزدهم:               پرواز باالی ساحۀ ممنوعه.............................

 ۶۹مادۀ چهاردهم:             پرواز بر فراز شهرها...................................
 ۷۰..................................پانزدهم:               ممنوعیت پرتاب اشیامادۀ 

  ۷۰.............................اطالع....................       زدهم:مادۀ شان
 ۷۱....................................هوایی عبور از حریم:               هفدهممادۀ 
 AIP...........................................۷۱شرایط :             دهمجهمادۀ 
 ۷۲....................................دوامدار تماس داشتن  :             نزدهممادۀ 

 ۷۲.............................ۀ بیستم:               حاالت اضطراری...........ماد
 نظامی..........................  منع پرواز طیاره و هلیکوپتر      مادۀ بیست ویکم:

  ۷۳جازه ویا تخطی پیلوت............................بدون ا                            
 ۷۳................شرایط انتقال اجناس خطرناک...........       :بیست و دوممادۀ 
   ۷۴......................عدم مطابقت محموله با درخواست        :بیست وسوممادۀ 

 فصل سوم
 مؤیدات و تخلفات جزایی

 ۷۵..................................................جرایم      :بیست وچهارممادۀ 

 ۷۵مادۀ بیست و پنجم:       تخلفات................................................
 فصل چهارم
 احکام نهایی

  ۷۶..........فراهم نمودن امکانات.......................       :ممادۀ بیست و شش
 ۷۷تم:        انفاذ...................................................مادۀ بیست وهف
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 د هېواد په هوایي قلمروکې 
د بهرنيو دولتونو د پوځي 

الوتکو او هلیکوپترونو د الوتنې 
 د تنظیم قانون 
 لومړی فصل
 عمومي حکمونه

 مبنی
 لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون 
د پنځمې مادې د حکم په رڼا کې وضع 

 شوی دی.
 موخې

 دوه یمه ماده:
 له:ددې قانون موخې عبارت دي 

 د بهرنيووو دولتونووو د پوووځي   -۱
 الوتکووو او هلیکوپترونووو د الوووتنې 

 تنظیم.
له مخکیني اجازې پرته د جواز نه  -۲

لرونکو، د بهرنيو دولتونوو د پووځي   
الوتکو او هلیکوپترونو له الوتنو څخه 

 انون تنظیم پرواز طیارات ق 
 های نظامی و هلیکوپتر

دولت های خارجی در قلمرو 
 هوایی کشور
 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 مادۀ اول:
پنجم   روشنی حکم مادۀ این قانون  در

وضع گردیده  ،قانون اساسی افغانستان
 است.
 اهداف

 مادۀ دوم:
 اهداف این قانون عبارت اند از:

 ت و تنظوویم پوورواز طیووارا   -۱
هلیکوپتر های نظامی دولوت هوای   

 خارجی.
جلوگیری از پورواز طیوارات و    -۲

هلیکوپتر های نظامی دولوت هوای   
 خوووارجی بووودون اجوووازۀ   
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 مخنیوی.
 د ځمکني بشوړړتیا سواتنه او د    -۳

 مین.أملي امنیت ت
 اصطالحګانې او تعریفونه

 مه ماده:درېی
الندې اصطالحګانې پدې قانون کوې  

 الندیني مفاهیم افاده کوي:
د بهرني دولت نظوامي الوتکوه:    -۱

باروړونکې الوتکه، محاربوي، نفربري، 
( او د بهرنووي دولووت Droneډرن )

نورې، په کشفي او یا فوتووررافيکي  
تکنالوژۍ باندې سمبال الوتکې، چې د 

 پوځي موخو لړاره کارول کېږي.
بهرني دولت نظامي هلیکوپتر: د  د -۲

بهرني دولت په پوځي ځواک پوورې  
 اړوند هلیکوپتر دی.

هلیکوپتر: هغه هوایي وسیله چې د  -۳
څرخېدونکو وزرو لرونکې او په هوایي 

کوچنیو ډررونوو کوې د    ډررونو او 
 ناستې او الوتنې وړتیا ولري.

 (: هغووه هوووایي  Droneن )ډر -۴
حرکوه، د  پیلوټه، وزر لرونکې، مت ېب

 .قبلی
حراست از تمامیت ارضی و تأمین  -۳

 امنیت ملی.
 اصطالحات و تعریفات

 مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این قانون مفواهیم  

 ذیل را افاده می نماید:

ه نظامی دولت خارجی: طیاره طیار -۱
نفور بوری، درن    ٬محاربوی ٬باربری

(Drone  و سایر طیارات مجهز بوا )
تکنالوژی کشفی یا فوتوگرافی دولت 
خارجی است که به مقاصد نظامی از آن 

 استفاده می شود.
هلیکوپتر نظامی دولت خوارجی:   -2

هلیکوپتر متعلق به قوای  نظامی دولت 
 خارجی می باشد.

پتر: وسیله هوایی است که هلیکو -3
دارای بال های چرخنده بووده و در  
میدان ها و میدانچه ها قابلیت نشست 

 و برخاست را داشته باشد.
 (: وسوویله بالوودار Droneدرن ) -4

 بی پیلوت متحرک هووایی رهبوری   



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12۹۶مسلسل نمبر ) ۸/۱/۱۳۹۷   
 دهرسمي جري

56 

 

الکترومقناطیسي یا رادیویي څړو پواسطه 
رهبري کېدونکې وسویله ده چوې د   
کشفي او پوځي موخو لړاره کوارول  

 کېږي.
هوایي ډرر: هغه وچه ساحه ده چې  -۵

د هوایي چلند د الزموو تجهیزاتوو او   
آسانتیاوو لرونکې وي او د الوتکوو او  
هلیکوپترونو د خوندي ناستې او الوتنې 

 ل کېږي.لړاره کارو
پیلوټ: هغه شوخ  دی چوې د    -۶

لوړو مسلکي او تخصصي زده کړو او 
د الوتنې د اهلیت تصدیق لیک لرونکی 
وي او د واکمنو مقامونو لخوا د پوځي 

ول په توره ؤالوتکې او هلیکوپتر د مس
 ټاکل شوی وي.

د الوتنې عمله: هغه اشوخا  دي   -۷
چې د لوړو مسولکي زده کوړو یوا    

رونکي وي او یا هم تعلیماتو ل يتخصص
د الوتنې د اهلیت د تصدیق لیک په لرلو 
سره او د الوتنې په حال کې د الوتکې 

دندې ترسوره   ېاو هلیکوپتر دننه ټاکل
 کوي.

له خطر سره مخ پوځي الوتکه او  -۸

مقناطیسوی یوا   وشونده امواج الکتر
 رادیویی بووده کوه بورای اهوداف     
 کشووفی و نظووامی بکووار گرفتووه  

 شود. می
میدان هوایی: ساحۀ خشکه است  -5

که دارای تجهیزات و تسهیالت الزم 
هوانوردی بوده و غرض پورواز یوا   
نشست و برخاست مصون طیارات و 

 هلیکوپتر ها از آن استفاده می شود.
پیلوت: شخصی است کوه دارای   -6

تخصصی و  ٬تحصیالت عالی مسلکی
تصدیق نامۀ اهلیت پرواز بووده و از  

ذیصالح به حیث مسؤول  طرف مرجع
پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظامی تعیوین  

 گردیده باشد.
عمله پرواز: اشخاصی انود کوه    -7

ی تحصیالت عالی مسولکی یوا   دارا
تخصصی بوده و با داشوتن   تعلیمات

  ز،تصوودیق نامووۀ اهلیووت پووروا 
وظایف مشخ  را در داخل طیاره یا 

 ا وایف ز،رواور در حال پووپتوهلیک
 می نمایند.

طیاره و هلیکوپتر نظامی مواجه به  -8
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هلیکوپتر: هغوه پووځي الوتکوه او    
هلیکوپتر دی چې د الوتنې په ترڅ کې 

 بناء رپد عوارضو یا غیر مترقبه الملونو 
د هغې بېړنو   خطر سره مخ شي او  له

کې  هله هوایي ډررونو څخه په یوناسته 
 یا کوم بل مناسب ځای کوې اړینوه   

 وي.
د هوایي ترافیک له کنټرول وتلې  -۹

(: د هوايي کرښو له ټاکل ATCساحه )
( څخه وتلې Routeشوي خط السیر )

 ساحه ده.
نیرنګي نقطې: د ښارونو، غرونو،  -۱۰

کلیو او نورې جغرافیوایي او   سیندونو،
توپوررافي برجسته نقطې دي چوې د  
الوتنې د عملې او د هوایي ترافیوک د  
کنټرول تخنیکي سیستم ته د تشخی  

 وړ وي.
جغرافیایي نقشه: توپووررافيکي   -۱۱

نقشې چې د الوتکو او هلیکوپترونو د 
الوتنو د عملې د الرښوونې او د هغوی 

ارول د خط السیر د ټاکلو لړواره کو  
 کېږي.
(: د افغانستان AIPای آی پی ) -۱۲

خطر: طیاره و هلیکوپتر نظامی اسوت  
 کووه حووین پوورواز بنووابر عوووارض 

عوامل غیر مترقبه مواجه بوه   رویا سای
 خطر شوده و نشسوت اضوطراری    
آن در یکی از میدان های هووایی یوا   
 محوول مناسووب دیروور ضووروری  

 باشد.
ساحۀ خارج کنتورول ترافیوک    -9

 ه خووارج از (: سوواحATCهوووایی )
خطوط  ( تثبیت شدۀ Routeخط السیر)

 هوایی می باشد.
نیرنری: نقواط برجسوته   نقاط  -10

  ،هوا توپوگرافیکی شهر  جغرافیایی و
قریه ها و سایر نقاطی  ها،دریا ها، کوه 

است که قابل تشخی  بورای عملوه   
پرواز و سیسوتم تخنیکوی کنتورول    

 ترافیک هوایی می باشد.
نقشوه هوای   نقشه جغرافیایی:  -11

 توپوگرافیکی کوه بورای رهنموایی    
 ها عمله های پرواز طیارات و هلیکوپتر

 و تعیوین خووط السویر آن اسووتفاده   
 می شود.

(: نشووریه AIPای آی پووی )  -12
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 د ملکووي هوووایي چلنوود معلوموواتي 
 خړرونه ده.

(: په بېالبېلو NOTAMنوتم ) -۱۳
برخو کې د هوايي چلند کارکوونکو ته 

 د اطالعاتو خړرول دي.
خطرناک اجناس: د هسته یوي،   -۱۴

کیمیاوي، بیولوژیکي توکو، وسولې،  
 ېکو ناو یا نورو توکو لېږدوو مهماتو

محمولې دي چې د هوايي حمل او نقل 
په بهیر کې د ژوند چاپېریال او د الوتنې 
یا مالونو خوندیتوب ته د زیان سبب شي 
او نور اجناس چې د ایکاو او اتاوا پوه  
 کنوانسیونونو کې طبقه بندي شوي دي.

 د الوووتنې وړ هوووایي قلموورو:  -۱۵
د ارتفاعاتو اقل حد څخه مافوق قلمرو 

و او هلیکوپترونو د الووتنې  او د الوتک
فضا ده، چې د الوتکو او هلیکوپترونو د 
ناستې او الوتنې د خوندیتوب د تضمین 
لړاره، له اړوندې کړنالرې سره سوم،  

 ږې.ېتنظیم
د الوتکې یا هلیکوپتر د الووتنې   -۱۶

کنټرول: هغه عملیه ده چې د پووځي  
الوتکې یا هلیکوپتر د الوتنې د څوارنې  

 معلوموواتی هوانوووردی ملکووی   
 افغانستان می باشد.

(: پخوو  NOTAMنوووتم ) -۱3
اطالعات برای پرسونل هوانوردی در 

 .بخ  های مختلف می باشد
اجناس خطر ناک: محموله های  -۱4

 ٬کیمیواوی  ٬ییو حاوی مواد هسته 
مهمات و یا سایر  ٬اسلحه ی،بیولوژیک

موادی است که سبب صدمه به محیط 
وال در وزیست و مصونیت پرواز یا ام

جریان حمل و نقل هوایی شده بتوانود  
وسایر اجناس که در کنوانسیون ایکاو 

 و اتاوا طبقه بندی شده است.
لمرو هوایی قابل پرواز: قلمرو ق -۱5

ما فوق حداقل ارتفاعات و فضای پرواز 
طیارات یا هلیکوپتر ها است که جهت 
 تضوومین مصووونیت نشسووت و   
برخاست طیارات و هلیکوپتر ها مطابق 
 طوورز العموول مربوطووه تنظوویم   

 می شود.
 کنتوورول پوورواز طیوواره یووا  -۱6

هلیکوپتر: عملیه اسوت کوه جهوت    
یا هلیکوپتر نظامی  مراقبت پرواز طیاره
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ې د عملې له لوري ترسره لړاره، د الوتن
 کېږي.

 د تطبیق ساحه
 څلورمه ماده: 

( د دې قانون حکمونوه د بهرنيوو   ۱)
دولتونو په پوځي الوتکو او هلیکوپترونو 
او نورو هغو الوتکو او هلیکوپترونو چې 
د )ایکاو( نړېوال ملکي هوایي چلند له 
میثاق سره سم، د ملکي هوایي چلنود  

 اړوندې نه وي، تطبیقېږې.
( د هېووواد د پوووځي الوتکووو او ۲)

هلیکوپترونو الوتنې او د بهرنیو دولتونو 
په ځواکونو پورې اړوندې پوځي الوتکې 
چې د افغانستان له اسالمي جمهووري  
دولت سره د همکارۍ د تړونونو پوه  
چوکاټ کې همکاري کوي، د هېواد د 
هوایي ځواک د عمومي قوماندان  لوه  

 لوري تنظیمېږي.
او هلیکوپترونو د د پوځي الوتکو 

 الوتنې د غوښتنلیک د ارزونې بورډ
 پنځمه ماده: 

( د بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکو او ۱)

 پوورواز انجووام  کووه توسووط عملووه
 می شود.

 ساحۀ تطبیق
 مادۀ چهارم:

( احکام این قانون بر طیوارات و  ۱)
هلیکوپتر های نظامی دولوت هوای   

های  و سایر طیارات و هلیکوپتر خارجی
 که مطابق میثاق هوانووردی ملکوی   
بین المللی )ایکاو( مشمول هوانوردی 

 گردد. تطبیق می ٬ملکی نباشند
ای ( پرواز طیارات و هلیکوپتر هو ۲)

نظامی کشور و طیارات متعلوق بوه   
های نظامی دولت های خارجی که نیرو

در چوکات موافقت نامه های همکاری 
با دولت جمهوری اسالمی افغانسوتان  

توسط قوماندانی   ٬همکاری می نمایند
 عمومی قوای هوایی کشوور تنظویم   

 می گردد.
پورواز  بورد بررسی در خواست 

 طیارات و هلیکوپترهای نظامی 
 مادۀ پنجم:

پورواز   ( بورد بررسی در خواست1) 
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هلیکوپترونووو د الوووتنې او عبووور د 
غوښتنلیک د ارزونوې بوورډ، چوې    
وروسته له دې، په دې قوانون کوې د   
بورډ په نامه یادېږې، د هوایي ځواک د 
عمومي قومندان  په چوکاټ کې، پوه  

 الندې جوړښت سره رامنځته کېږي:
د هوایي ځواکونو عمومي قومندان  -۱

 د رئیس په توره.
د بهرنیو چارو وزارت اسوتازی د   -۲

 معاون په توره.
د ملکي هووایي چلنود د ادارې    -۳

 استازی د معاون په توره.
د کورنیو چارو وزارت استازی د  -۴

 غړي په توره.
د ترانسړورټ وزارت اسوتازی د   -۵
 ي په توره.غړ
د دفتر استازی  يد ملي امنیت شور -۶

 د غړي په توره.
د ملي امنیت د عمومي ریاسوت   -۷

 استازی د غړي په توره.
د خودمتونو د  د هوایي ترافیوک   -۸

 تنظیم ریاست اسوتازی د غوړي پوه    

 توره.

لیکوپترهای نظامی وعبور طیارات و ه
که منبعد در ایون   دولت های خارجی

قانون به نام بورد یاد موی شوود در   
 چوکات قومانودانی عموومی قووای    
 هوووایی بووه ترکیووب ذیوول ایجوواد 

 می گردد:
ی هوایی بوه  قوماندان عمومی قوا -۱

 حیث رئیس.
نمایندۀ وزارت امور خارجه بوه    -۲

 حیث معاون.
نمایندۀ ادارۀ هوانوردی ملکی به  -3

 حیث معاون.
نمایندۀ وزارت امور داخله به حیث  -۴

 عضو.
نمایندۀ وزارت ترانسوړورت بوه    -۵

 حیث عضو.
نمایندۀ دفتر شورای امنیت ملی به  -۶

 حیث عضو.
منیت ملی نمایندۀ ریاست عمومی ا -۷

 به حیث عضو.
 نماینوودۀ ریاسووت تنظوویم    -۸

 خدمات ترافیک هووایی بوه حیوث    
 عضو.
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( د هوووایي ځواکونووو د عمووومي ۲)
قومندان د غیاب په صورت کې، د بورډ 

ونو د قومندان  د ناستې د هوایي ځواک
 رېږي.یرئیس ارکان په ریاست دا
 د بورډ دندې او واکونه

 شړږمه ماده:
( بورډ، د الندې دندو او واکونوو  ۱)

 لرونکی دی:
د هېواد له هوایي حریم څخوه د   -۱

پوځي الوتکو او هلیکوپترونو د الوتنې 
او عبور په تړاو د بهرنیوو دولتونوو د   

 .ردولد هغه یا بررسي غوښتنلیک 
د هېواد له هوایي قلمرو څخوه د   -۲

پوځي الوتکو او هلیکوپترونو د الوتنې 
 او عبور د اجازې صادرول.

 له اړوندو ادارو څخوه د اهول    -۳
غوښتل، د اړتیا په صورت کې  ه ووخبر

د محمولې او یا د پووځي الوتکوو او   
 هلیکوپترونو د ډول د ارزولو په موخه.

تکو او د بهرنیو دولتونو د پوځي الو -۴
هلیکوپترونو د سرغړونې په صوورت  

 دي غو کې، پور هغووی بانودې د ن   

( در غیاب قوماندان عمومی قووای  2)
هوایی جلسات بورد تحوت ریاسوت   
رئیس ارکان قوماندانی عمومی قووای  

 هوایی دایر می گردد.
 وظایف و صالحیت های بورد 

 مادۀ ششم:
 دارای وظوووایف و  ٬( بوووورد۱)

 ای ذیل می باشد:صالحیت ه
بررسی در خواست دولت هوای   -۱

خارجی مبنی بر پرواز و عبور طیارات و 
هلیکوپتر های نظامی از حریم هووایی  

 کشور یا رد آن.
صدور اجازه پرواز و عبور طیارات  -۲

و هلیکوپتر های نظامی از قلمرو هوایی 
 کشور.

درخواست اهل خبوره از ادارات   -۳
 مربوط در صورت ضورورت جهوت  
بررسی محموله یا نوو  طیوارات و   

 هلیکوپتر های نظامی.
در صورت تخلوف طیوارات و    -4

هلیکوپتر های نظامی دولوت هوای   
 خوووارجی، وضوووع جریموووه  
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 جریمو وضع کول.
نورې هغه دندې چې د وسله والو  -۵

سر قومندان  لخووا   يځواکونو د اعل
 ورته سړارل کېږي.

( په بېړنیو حاالتو کې چې د پوځي ۲)
الوتکو او هلیکوپترونوو د الووتنې د   
 يغوښتنلیک د ارزولوو لړواره، کواف   

فرصت موجوود نوه وي، د هووایي    
ځواکونو عمومي قومنداني کوالی شي 

 د الوتنې اجازه ورکړي.
بورډ سکرتریت د هوایي ځواکونو ( د۳)

 د عمومي قومندان  پر غاړه ده.
 دوه یم فصل

د بهرنیو دولتونو د پوځي 
الوتکو یا هلیکوپترونو د الوتنې 
 او عبور د اجازې شرطونه

لوتکو او د کشفي او فوتوررافيکي ا 
 هلیکوپترونووووو د الوووووتنې 

 ممنوعیت
 اوومه ماده:

( د بهرنیووو دولتونووو الوتکووو او ۱)

 نقدی بر آنها.
 سایر وظوایفی کوه از جانوب     -5

سر قوماندانی اعلی قوای مسلح به آن 
 محول می گردد.

( در حاالت عاجل که فرصت کافی ۲)
واست اجازه پرواز برای بررسی در خ

به طیاره یا هلیکوپتر نظوامی موجوود   
قوماندانی عمومی قوای هوایی  ٬نباشد

  ءمی تواند اجوازه پورواز را اعطوا   
 نماید.

( سکرتریت بورد به عهده قوماندانی ۳)
 عمومی قوای هوایی می باشد.
 فصل دوم

شرایط اجازه و عبور پرواز 
طیارات یا هلیکوپتر های نظامی 

 رجیدولت های خا

ممنوعیووت پوورواز طیووارات و 
هلیکوووپتر هووای کشووفی و  

 فوتوگرافیکی
 مادۀ هفتم:

ت و ( اجازه عبور و پرواز به طیارا۱)
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هلیکوپترونو ته، چې د فوتوررافیکي او 
کشفي تکنالوژۍ لرونکي وي، د الوتنې 
او عبور اجازه منع ده، مګر دا چې ډاډ 
ترالسه شي چې لوه فوتووررافیکي او   
کشفي تکنالوژۍ څخه د الوتنې په بهیر 

 ، رټه نه پورته کوي.کې
( فقوره کوې   ۱( د دې مادې په )۲)

مندرج الوتکو او هلیکوپترونو توه، د  
الوتنې اجازه ورکول، د هوایي پېښې په 
صورت کې د تفحو  او نجوات د   
عملیاتو په موخه، د یادې فقرې د حکم 

 ده. يڅخه مستثن
و او هلیکوپترونو ته، چې ( هغو الوتک۳)

یووا ، هسووته اي توکووو او د اټووومي
بیولوژیکي یا کیمیاوي توکو لېږدوونکي 
دي، کوم چې د ټولییزې وژنې المول  
ررځي، د هېواد له هوایي قلمرو څخه د 

 الوتنې او عبور اجازه نه صادرېږي.
 
 
 
 

که  هلیکوپتر های دولت های خارجی
دارای تکنالوژی فوتوگرافیکی و کشفی 
باشند، ممنو  اسوت، مرور اینکوه    
اطمینان حاصل شود که از تکنوالوژی  

پرواز  ریانوفوتوگرافیکی کشفی در ج
 استفاده نمی نمایند.

 ( اجووازه پوورواز بووه طیووارات و ۲)
 هلیکوووپتر هووای منوودرج فقوورۀ  

( این ماده در صورت سانحۀ هوایی ۱)
منظور تفح  و عملیات نجوات از  ه ب

 ثنی تحکووم فقوورۀ مووسکور مسوو 
 می باشد.

( به طیارات و هلیکوپتر های کوه  3)
حامل مواد اتومی، هسته یی ویا موواد  

کیمیاوی که باعث کشتار بیولوژیکی یا 
جمعی می شود، اجازۀ پرواز و عبور از 
 قلموورو هوووایی کشووور صووادر  

 نمی گردد.
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د بهرني دولت  د پوځي الوتکې او 
هلیکوووپتر د الوووتنې د اجووازې 

 غوښتنلیک
 اتمه ماده:

( بهرنی دولت مکلف دی، د هېواد ۱)
قلمرو ته د اړوندې پوځي الوتکې  هوایي

او هلیکوپتر د ورود او عبور نه مخکې، 
د ډیړلوماتیکې مجورا څخوه خړول    

 غوښتنلیک وړاندې کړي.
( د بهرنیو چارو وزارت مؤظف دی، ۲)

د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر د الوتنې په 
تړاو د بهرني دولت غوښتنلیک، بورډ 

 ته وسړاري.
د د هېواد په هوايي قلمورو کوې   

 محتویاتالوتنې د غوښتنلیک 
 نهمه ماده:

( د هېواد په هوایي قلمورو کوې د   ۱)
پوځي الوتکو او هلیکوپترونو د الوتنې د 
اجازې پورې اړوند، د بهرنیو دولتونو 
غوښتنلیک د الندې مطالبو لرونکوي  

 دي:
د غوښتنلیک وړاندې کووونکي   -۱

خواست اجازۀ پرواز طیواره و  در
 هلیکوووپتر نظووامی دولووت   

 خارجی
 مادۀ هشتم:

قبل  ٬( دولت خارجی مکلف است۱)
از ورود یا عبور طیواره و هلیکووپتر   
 ٬نظامی مربوط در قلمرو هوایی کشور

ر خواست خووی  را در موورد از   د
 مجرای دیړلوماتیک ارایه نماید.

 ٬( وزارت امور خارجه مؤظف است۲)
درخواست دولت خارجی را مبنی بور  
 ٬پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظامی به بورد

 محول نماید.
خواسوت پورواز در   درمحتویات 

 قلمرو هوایی کشور
 مادۀ نهم:

خواست دولت های خوارجی  در( ۱)
اجوازه پورواز طیوارات و    مبنی بر 

هلیکوپترهای نظامی در قلمرو هووایی  
 دارای مطالووب ذیوول   ٬کشووور
 می باشد:

نام دولت خوارجی درخواسوت    -۱
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 بهرني دولت نوم.
 د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر ډول. -۲
د هېواد په هوايي قلمورو کوې د    -۳

 الوتنې وخت.
په غوښتونکي هېواد کې د الوتنې  -۴

 مبداء.
د هغه هېواد نوم چوې د پووځي    -۵

الوتکې یا هلیکوپتر الوتنه پکې پای ته 
 .يرسېږ
 موخه. ترسره کولود الوتنې د  -۶
د الوتنې د عملې د پېژندرلوي او  -۷

 .د سړرليو د شمېر پورې اړوند معلومات
هغه نقطه چې پووځي الوتکوه او    -۸

هلیکوپتر له هغې څخه د هېواد هوایي 
 قلمرو ته دننه کېږي.

د الوتکې کود، د الوتنې ارتفوا ،   -۹
سرعت، وزن، مسیر او د الوتکې یوا  
هلیکوپتر د سوون توکوو کچوه، د    
محمولې ډول او کچه او د الووتنې د  

 رژیم پورې اړوند نور موارد.
رامنځته کېدو  د ېسانحد هوایي  -۱۰

په صورت کې د مالي یا ځاني زیوان د  
 .ژمنهجبران 

 کننده.
 نوعیت طیاره یا هلیکوپتر نظامی. -۲
وقت پرواز در قلمورو هووایی    -۳

 کشور.
مبداء پرواز در کشور درخواست  -۴

 دهنده.
نام کشوری که پرواز طیاره یوا   -۵

 هلیکوووپتر نظووامی در آن خاتمووه  
 می یابد.

 هدف از انجام پرواز. -۶
معلومات در مورد شهرت عملوه   -۷

 پرواز و تعداد راکبین.
نقطۀ که طیاره یا هلیکوپتر نظامی  -۸

 از آن وارد حووریم هوووایی کشووور 
 می گردد.

 ٬ارتفوا  پورواز   ٬کود طیواره  -۹
مسیر و مقدار موواد   ٬وزن ٬سرعت

یکوپتر، مقودار و  سوخت طیاره یا هل
نو  محموله و سایر موارد مربوط بوه  

 رژیم پرواز.
 تعهد جبوران خسواره جوانی     -۱۰

 یا مالی در صوورت وقوو  سوانحۀ    
 هوایی.
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( د هېواد په هوايي قلمورو کوې د   ۲)
الوتنې اجازه په هغه صوورت کوې د   
بهرني دولت پوځي الوتکې یا هلیکوپتر 

، چې د الوتنې د وړتیا يته ورکول کېږ
تصدیق لیک لرونکي وي او د هغوه د  

 تابعیت مشخصه عالمه ورڼل شي.
 کې مشخصه عالمهد الوت

 لسمه ماده:
( پوځي الوتکوه یوا هلیکووپتر د    ۱)

 وي. ېمشخصه عالمې لرونک
( د الوتکې مشخصه عالمه د وزرو ۲)

په الندېني برخه کوې او د هلیکووپتر   
 ېمشخصه عالمه د هغه په بدنه کې لیکل

 وي.
د پوځي الوتکې یوا هلیکووپتر د   

 سطحهارتفا  
 لسمه ماده:ویو

یکووپتر پیلووټ   د پوځي الوتکې یا هل
تر څو د پوځي الوتکې یا  ،مکلف دی

فټ نه په  ۱۴۰۰۰ لههلیکوپتر الوتنه 
د هوایي  ،لوړه ارتفا  کې تنظیم کړي

 بهر( څخه په ATC)کنټرول لهترافیک 

( اجازه پرواز در قلمورو هووایی   ۲)
کشور در صورتی به طیاره یا هلیکوپتر 

می گردد  ءنظامی دولت خارجی اعطا
که دارای تصدیق نامۀ قابلیت پرواز و 

 المووت مشخصووۀ تابعیووت آن   ع
 باشد.

 طیاره ۀعالمت مشخص
 مادۀ دهم:

( طیاره یا هلیکوپتر نظوامی دارای  ۱)
 عالمت مشخصه می باشد.

( عالمت مشخصۀ طیاره در قسمت ۲)
موت مشخصوۀ   تحتانی بال ها و عال

 منقووو   هلیکوووپتر در بدنووه آن 
 می باشد.

سطح ارتفا  طیاره یا هلیکووپتر  
 نظامی

 مادۀ یازدهم:
وت طیاره و هلیکوپتر نظامی مکلف پیل

فت  ۱۴۰۰۰بیشتر از ارتفا   ٬است
پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظامی را تنظیم 

در صورت پرواز در ارتفوا     ٬نماید
فت و یا  پائین تر از آن در   ۱۴۰۰۰
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فټ یوا لوږه    ۱۴۰۰۰سیمه کې، په 
کوې،  رتفا  کې د الوتنې په صوورت ا

( سره سم VFR) دبصري الوتنې پالن
ن مقام تور  مکلف دی تر څو د واکم

اجازې، او د هوایي ترافیک د کنټرول 
له موافقې وروسته، د پوځي الوتکې یا 

 هلیکوپتر الوتنه ترسره کړي.
 په هوایي دهلیز کې الوتنه 

 ولسمه ماده:ود
( د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر پیلوټ ۱)

تر څو د پوځي الوتکې یا  ،مکلف دی
هوایي قلمورو پوه    لههلیکوپتر الوتنه 

( Corridorړ، ټاکلي دهلېز )الوتنې و
کې، د اړوندو کړنالرو په پام کې نېولو 

 سره، تنظیم کړي. 
( که چېرې پوځي الوتکه یا هلیکوپتر ۲)

د الوتنې په ترڅ کې د ټاکلي هووایي  
دهلېز او یا ټاکلي خط السویر څخوه   
ووځي او د الوتنې رژیم نقض کړي، د 
هغې پیلوټ مکلف دی، د خبرېدو سره 

ډ څخه د الوتنې لوری ځن سم، پرته له
او پووځي الوتکوه یوا     اصالح کړي

منطقه خارج از کنترول ترافیک هوایی 
(ATC)مطابق به پالن پرواز بصری  ٬
(VFRمکلف است بعد از اخ ) س اجازه

 مقام ذیصوالح مربوطوه و موافقوه    
 پوورواز ٬کنتورول ترافیووک هوووایی 

 ءاجورا  نظامی را طیاره یا هلیکوپتر 
 نماید.

 پرواز در دهلیز هوایی
 مادۀ دوازدهم:

( پیلوت طیاره و هلیکوپتر نظوامی  ۱)
پرواز طیاره یا هلیکوپتر  ٬مکلف است

( Corridorنظامی را در دهلیز های )
لمرو هوایی قابل پرواز هوایی معینه در ق

تنظیم  ٬با رعایت طرزالعمل های مربوط
 نماید.

یا هلیکوپتر نظوامی   گاه طیاره( هر۲)
حین پرواز از دهلیز هوایی معینه و یوا  
خط السیر مشخصه خوارج و رژیوم   

پیلوت آن مکلف  ٬پرواز را نقض نماید
به مجرد آگاهی بدون توأخیر   ٬است

سمت پرواز را اصالح و طیواره یوا   
لیکوپتر نظامی را به داخول دهلیوز   ه
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هلیکوپتر ټاکلي هوایي دهلېز ته سم او 
 الوتنې ته دوام ورکړي.

( که چېرې پوځي الوتکه یا هلیکوپتر ۳)
د ټاکلي کرښې څخه انحراف وکړي او 
یا په اجازه لیک کې له یادو شورایطو  
څخه سورغړونه وکوړي، د هووایي    

اني نوموړې ته د ځواکونو عمومي قومند
 ناستې امر صادروي.

 په ممنوعه ساحه باندې الوتنه
 دیارلسمه ماده: 

( د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر الوتنه ۱)
په هغه ساحه باندې چې د پوځي او یا 
امنیتي الملونو له مخې د اړوندو مراجعو 

 مشخصه شووې وي، منعوه    يله لور
 ده.
( د پوځي الوتکې او هلیکوپتر پیلوټ ۲)
کلف دی، په ممنوعه سیمو باندې له م

 الوتنې څخه ډډه وکړي.
( AIP( د الوتنې ممنوعه ساحې په )۳)

 ( کې درج وي.NOTAMاو یا )
( د پوځي الوتکې او هلیکووپتر د  ۴)

تر څو د الوتنې  ،الوتنې عمله مکلفه ده

هوایی معینه توجیه و به پرواز اداموه  
 دهد.

( هر گاه طیاره و یا هلیکوپتر نظامی ۳)
از مسیر معینه انحراف یوا از سوایر   

تخطوی   ٬شرایط مندرج اجازه ناموه 
قوماندانی عمومی قوای هوایی   ٬نماید

 اموور نشسووت را بووه وی صووادر  
 می نماید.

 منوعهپرواز باالی ساحۀ م
 مادۀ سیزدهم:

( پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظوامی  ۱)
برفراز منطقۀ که بنابر ملحوظات نظامی 
یا ایجابات امنیتی از طورف مراجوع   

ممنوو    ٬مشخ  شده باشد ٬مربوط
 است.

( پیلوت طیاره و هلیکوپتر نظوامی  ۲)
از پرواز باالی منواطق   ٬مکلف است

 ممنوعه خود داری نماید.
( AIPپورواز در )  ( مناطق ممنوعه۳)

 ( درج می باشد.NOTAMویا )
( عمله پرواز طیواره و هلیکووپتر   ۴)

تا قبل از اجورای   ٬نظامی مکلف اند
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( ۳او  ۲خکې، د دې مادې په )څخه م
کې یاد معلومات مطالعه او په پام فقرو

 ي.کې ونیس
( که چېرې پوځي الوتکه یا هلیکوپتر ۵)

د ممنوعه سیمو د پاسه ولیدل شي، پدې 
صورت کې پیلوټ مکلوف دی، پوه   
موضو  باندې د پوهېدنې سره سم، د 
اشاروي یا مخابروي پیغام په خړرولو، له 
ممنوعه سیمې څخه بهر، په تور ټولوو   

 نېږدې هوایي ډرر کې ناسته وکړي.
 د ښارونو د پاسه الوتنه

 څوارلسمه ماده:
د ښارونو او یا د ډېرو نفوسو لرونکو 
سیمو دپاسه د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر 
الوتنه د هغه ارتفا  په حدودو کې جواز 
لري چې د محرکه ځواک د درېدنې په 
صورت کې، ښکته کېدل یې هووایي  
ډرر ته، د ښار څخه په وتلې سیمه یا په 
د ډېر نفوس لرونکي سیمه کې ممکنه 

 وي.
 
 

معلومات مندرج فقوره هوای        ٬پرواز
( این ماده را مطالعه و رعایوت  ۳و ۲)

 نمایند.

( هرگاه طیاره یا هلیکوپتر نظوامی  ۵)
در  ٬برفراز منطقۀ ممنوعه ظاهر گردد

بوه   ٬ت پیلوت مکلف استاین صور
مجرد اگاهی از موضو  به پخ  اشاره 
یا پیغام مخابروی در نزدیکترین میدان 

نشست  ٬هوایی خارج از منطقۀ ممنوعه
 نماید.

 پرواز برفراز شهرها
 مادۀ چهاردهم:

 پووورواز طیووواره و هلیکووووپتر 
 نظامی برفراز شهر هوا یوا منواطق    
 پوور نفوووس در حوودود ارتفوواعی  

ه در صورت توقوف  مجاز می باشد ک
 فوووورود  ٬قوووووۀ محرکووووه

آمدن آن به میدان هوایی یا منطقۀ خارج 
 ممکون   ٬شهر یا منطقۀ پور نفووس  

 باشد.
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 د شیانو د غورځولو ممنوعیت
 لسمه ماده:پنځ
( د الوتنې په بهیر کوې د پووځي   ۱)

الوتکې یا هلیکوپتر څخه د شویانو او  
 .يمالونو غورځول منع د

( که چېرې په غیر مترقبه حواالتو  ۲)
کې، د الوتنې په بهیر کوې د پووځي   
الوتکې یا هلیکوپتر څخه شیان او مالونه 

کې ځاني یا وغورځول شي، او په پایله 
، پدې صورت کې وارد شيمالي زیان 

بهرنی دولت د اړول شوي زیوان پوه   
 جبران مکلف دی.

( که چېرې پوځي الوتکه یا هلیکوپتر ۳)
و له امله له خطر سره زند تخنیکي ستو

تر  ،مخ شي، د هغې پیلوټ مکلف دی
څو د هوايي ترافیک د کنټرول مرکز له 
موضو  خبر کړي، پدې صورت کې د 

یي ترافیک د کنټرول مرکوز الزم  هوا
 اجراآت ترسره کوي.

 اطال 
 شړاړسمه ماده:

د هېواد په هوایي قلمرو کې، د الوتنې د 

 ممنوعیت پرتاب اشیا
 مادۀ پانزدهم:

از طیاره و  ء( پرتاب اموال و اشیا۱)
هلیکوپتر نظامی در حال پرواز ممنو  

 است.
اموال  ٬گاه در حالت غیر مترقبه( هر۲)

به خارج از طیاره یا هلیکوپتر  ءو اشیا
نظامی در حال پرواز پرتاب و به اثور  

 ٬خسارۀ جانی یا مالی وارد گردد ٬آن
دولت خارجی مکلف   ٬در این صورت

 بوووه جبوووران خسوووارۀ وارده  
 می باشد.

گاه طیاره یا هلیکوپتر نظامی به ( هر۳)
اثر عوارض تخنیکی مواجه به خطور  

مرکز  ٬پیلوت آن مکلف است ٬گردد
نترول ترافیک هوایی را از موضوو   ک

در این صوورت مرکوز    ٬مطلع نماید
اجراآت الزم  ٬کنترول ترافیک هوایی

 می نماید.
 اطال 

 مادۀ شانزدهم:
عمله پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظوامی  
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جواز لرونکې پوځي الوتکې یا هلیکوپتر 
چې خړول د الووتنې    ،عمله مکلفه ده

پالن، د ملکي هوايي چلنود ادارې د  
هوایي ترافیک د خدمتونو څانګې توه  

 وړاندې کړي.
 حریم څخه عبور له هوایي

 اوولسمه ماده:
چوې د   ،بهرنی دولوت مکلوف دی  

افغانستان له هووايي حوریم څخوه د    
الوتکې یوا هلیکووپتر   اړوندې پوځي 
او یا د هېواد له هووایي   عبوري الوتنې

ډررونو څخه په یوې کوې د ناسوتې    
مشخ  مسیر، د هېواد له نیرنګي نقطو 

ستنې ییا جغرافیایي نقشو څخه په رټه اخ
له مخکي نه، د الوتنې د اجازې په  سره،

 غوښتنلیک کې شامل کړي.
 شرایط AIPد 

 اتلسمه ماده:
د افغانستان له هوایي حوریم څخوه د   
عبور د اجازې غوښتونکی بهرنی دولت 

( کې یاد شوی، AIPمکلف دی، په )
نور شرایط د ملکي هوایي چلنود لوه   

دارای جواز پرواز در قلمرو کشوور  
 پالن پرواز خوود را بوه    ٬مکلف اند

تنظیم خدمات ترافیک هووایی   بخ 
 اطووال   ٬هوانوووردی ملکوویادارۀ 
 دهد.

 عبور از حریم هوایی
 مادۀ هفدهم:

  ٬دولووت خووارجی مکلووف اسووت
 مسیر مشخ  پرواز عبووری طیواره   
 یا هلیکووپتر نظوامی مربووط را از    
 حریم هوایی افغانستان و یا نشسوت  
 در یکووی از میوودان هووای هوووایی 
 کشور را با استفاده از نقاط نیرنروی  

 ٬کشور از قبلیا نقشه های جغرافیایی 
 خواسووت اجووازۀ پوورواز شووامل در

 نماید.
 AIPشرایط 

 مادۀ هجدهم:
دولت خارجی در خواست کننده اجازه 
عبور از حریم هوایی افغانستان مکلف 

( را AIPسایر شرایط مندرج ) ٬است
از وبسایت رسمی ادارۀ هوانووردی  
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بسایټ څخه ترالسه او له هغه رسمي و
 سره سم چلند وکړي.

 د دوامدارې اړېکې ساتل
 نولسمه ماده:

د بهرني دولت د پووځي الووتکې او   
هلیکوپتر پیلوټ مکلف دی، د هېوواد  

دو وروسته په ېهوايي حریم ته له داخل
دوامداره توره د هوایي ترافیک کنټرول 
 مرکز سره مخابروي اړیکه ټینګه کړي.

 اضطراري حالتونه
 شلمه ماده:

ې یوا  له خطر سره مخ د پوځي الووتک 
هلیکوپتر پیلوټ کوالی شي، له هغوو  
فریکونسي رانو څخه چې په اضطراري 

، پوه  يحاالتو کې ترېنه رټه پورته کېږ
ستنې سره، د هوایي ترافیک د یکار اخ

کنټرول مرکز سره اړیکه ټینګه کړي او 
نې سره سم د محل له هوایي وله الرښو

ررونو څخه په یوې کې او یوا بلوه    ډ
 سته وکړي.مناسبه سیمه کې نا

 
 

بدست آورده و طبق آن عمول   ٬ملکی
 نماید.

 داشتن تماس دوامدار
 نزدهم:مادۀ 

پیلوت طیاره و هلیکوپتر نظامی دولت 
بعد از ورود به  ٬خارجی مکلف است

حریم هوایی کشور طور دوامدار بوا  
تمواس   ٬مرکز کنترول ترافیک هوایی

 مخابروی برقرار نماید.
 حاالت اضطراری

 مادۀ بیستم:
 پیلوووت طیوواره یووا هلیکوووپتر   

از  ٬نظامی مواجه به خطر موی توانود  
ر حالت اضطرار فریکونسی های که د

 از آن اسووتفاده مووی شووود بووا   
مسؤولین مرکوز کنتورول ترافیوک    

 تموواس گرفتووه و مطووابق  ٬هوووایی
هدایت  در یکی از میدان های هوایی 
 یا محول مناسوب دیرور نشسوت     

 نماید.
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د اجازې نه لرونکي پوځي الوتکې 
او هلیکوپتر د الوتنې منع او یوا د  

 پیلوټ سرغړونه
 ویشتمه ماده:یو
( که چېورې پووځي الوتکوه او    ۱)

هلیکوپتر له اجازې پرته د هېواد هوایي 
قلمرو ته دننه شي، د هوايي ځواک د 
عمومي قومندان  واکمون چوارواکي   

و د نوموړي ته اخطار ورکوي تور څو  
 افغانستان له هوایي قلمرو څخه ووځي.

( فقره او د دې ۱دې مادې په )( د۲)
( فقره په ۳قانون د دوولسمې مادې، )

یادو حاالتو کې، که چېورې پیلووټ   
اخطار ته پام ونه ساتي او یا د اجباري 
ناستې امر ته، کوم چې نومووړي توه   
صادر شوی دی، پام ونکړي، د هوایي 

ني له اړونودې  ځواکونو عمومي قومندا
کړنالرې سره سم، پدې هکله اړیون  

 چلند ترسره کوي.
 د خطرناکو شیانو د لېږد شرایط

 دوه ویشتمه ماده:
د خطرناکو شیانو لېږد، بوارریري او  

منع پرواز طیاره و هلیکوپتر نظامی 
 بوودون اجووازه ویووا تخطووی  

 پیلوت
 مادۀ بیست و یکم:

یکوپتر نظوامی  گاه طیاره و هل( هر۱)
بدون اجازه وارد قلمرو هوایی کشور 

مؤظفین قوماندانی عمومی قوای  ٬گردد
هوایی به وی اخطار می دهود توا از   
 قلموورو هوووایی افغانسووتان خووارج 

 گردد.
( ایون  ۱( در حاالت مندرج فقرۀ )۲)

( مادۀ دوازدهم ایون  ۳ماده و فقرۀ )
 هر گاه پیلووت بوه اخطوار     ٬قانون

 ر نشسوت اجبواری   اعتنا نکند یا ام
  ٬را کووه بووه وی صووادر گردیووده

 قومانودانی عموومی    ٬رعایت ننماید
 مطووابق طرزالعموول  قوووای هوووایی

 مربوووط در مووورد اقوودام الزم   
 می نماید.

 شرایط انتقال اجناس خطر ناک
 مادۀ بیست و دوم:
 و تخلیوه اجنواس    انتقال، بوارگیری 
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 تخلیووه د مسوولکي اشخاصووو لووه 
 لوري، له غوښتنلیک سره د مطابقوت  
د اطمینان او څېړنې وروسته، ترسوره  

 کېږي.
ې نوه  د غوښتنلیک سره د محمول

 سمون
 درویشتمه ماده:

چېرې بورډ په غوښتنلیک کوې د  که 
او د بهرني دولت د پوځي الوتکې  یادو

یا هلیکوپتر له محمولې یا سړرلیو د نه 
سمون په اړه خبر ترالسه کړي یا د هغه 
په اړه شک شتون ولري، مکلف دی د 
وسلوالو ځواکونو اعلي سرقومنداني د 

خت له ملي دفا  وزارت له الرې، پر و
موضو  خبر کړي او په اړه یوې لوه   

نې سره سم اجوراآت ترسوره   والرښو
 کړي.

 
 
 
 
 

خطر ناک توسط اشخا  مسلکی بعد 
اطمینووان از از  بررسووی و حصووول 

 مطابقت آن با در خواست، صوورت  
 می گیرد.

 عوودم مطابقووت محمولووه بووا 
 درخواست

 مادۀ بیست و سوم:
بورد در مورد عودم مطابقوت    هرگاه

ره یا هلیکووپتر  محموله یا راکبین طیا
بوا آنچوه در    نظامی دولت خوارجی 

اطوال    ٬درخواست درج گردیوده 
حاصل نماید یا در موورد آن شوک    

 مکلوف اسوت    ٬اشود وجود داشته ب
سر قوماندانی اعلی قوای مسلح را از 
طریق وزارت دفا  ملی به اسر  وقت 
 ٬از موضو  مطلع نموده و طبق هدایت

 در مورد اجراآت نماید.
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 درېیم فصل
 یدات او جزایي سرغړونېؤم

 جرایم
 څلېریشتمه ماده:

د الندې اعمالو ارتکاب جورم رڼول   
کېږې، د هغه مرتکب د قوانون لوه   

 :يسره سم مجازات کېږ حکمونو
له اجازه لیک پرته د هېوواد پوه    -۱

 لمرو کې الوتنه.هوايي ق
له مخکینوي اجوازې پرتوه، د     -۲

 خطرناکو شیانو لېږد.
)هغه مالونه لېږد  د غیر مجاز مالونو -۳

چې تولید، واردول او صادرول یې( منع 
 او د اجازه لیک تابع وي.

 د ممنوعه سیمو دپاسه الوتنه. -۴
 سرغړونې

 پنځه ویشتمه ماده:
دې قانون له حکمونو کړنې د( الندې۱)

، مرتکب یې يسرغړونه رڼل کېږڅخه 
په الندې توره د احوالو سره سوم د  

 :ییداتو مستوجب دؤدیبی مأت
د ټاکل شوي مسیر څخه له اجازې  -۱

 فصل سوم
 یدات و تخلفات جزاییؤم
 جرایم

 مادۀ بیست و چهارم:
ارتکاب اعمال ذیل جرم شناخته شده، 

مجازات مرتکب آن مطابق احکام قانون 
 می گردد:

پرواز در قلمرو هوایی کشور بدون  -۱
 اجازه نامه.

خطر ناک بودون   انتقال اجناس -۲
 اجازه قبلی.

اموالی که انتقال اموال غیر مجاز ) -۳
تولید، تورید و صدور آن( منع و تابع 

 اجازه نامه باشد.
 .پرواز بر فراز مناطق ممنوعه -۴

 تخلفات
 مادۀ بیست و پنجم:

ذیل تخلف از احکام ایون   ( اعمال۱)
مرتکب آن حسب  ٬قانون شناخته شده

 یوودات تووأدیبی ؤآتووی مسووتوجب م
 می باشد: 

در صورت انحراف خود سرانه و  -۱
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پرته او د خړل سر انحراف په صورت 
کې، په یو سلو پنځووس زره افغوانیو   

 دي جریمه.غن
له هوا څخه د شیانو د غورځولوو   -۲

په صورت کې، دوه سوه زره افغوان   
 دي جریمه.غن
 درجکې  ( فقرې۱دې مادې په )( د۲)

په واسطه دي جریمې، د بورډ غن شوي
او د دولت د وارداتو په حساب  ترالسه

 کې، بانک ته تحویلېږې.
( ۱( که چېرې د دې موادې پوه )  ۳)

فقرې کې د یادو کړنو په پایله کې زیان 
نکی د هغوه پوه   واوښتی وي، سرغړو

 جبران هم مکلف دی.
 څلورم فصل

 وروستي حکمونه
 د امکاناتو برابرول
 شړږویشتمه ماده:

د ملي دفا  وزارت کوالی شي د بورډ 
د چارو د سومون او د دې قوانون د   
حکمونو د پلي کولوو پوه موخوه، د    
افغانستان اسالمي جمهوریت ریاسوت  

بدون اجازه از مسیر تعیین شده پرواز، 
به جریمه نقدی یکصد و پنجاه هوزار  

 افغانی.
 در صووورت پرتوواب اشوویاء   -۲

 از هوووا، بووه جریمووه نقوودی   
 غانی.دو صد هزار اف

( 1( جریمه های نقدی مندرج فقرۀ )2)
تحصویل و بوه    ،این ماده توسط بورد

 حساب واردات دولت تحویل بانوک  
 می گردد.

( هر گاه در اثر اعمال مندرج فقرۀ 3)
ه خسواره وارد گردیوده   ( این ماد۱)

مکلف به جبران آن نیز  باشد، متخلف
 می باشد.

 فصل چهارم
 احکام نهایی

 اتفراهم نمودن امکان
 مادۀ بیست و ششم:

وزارت دفا  ملی می تواند به منظور  
انسجام فعالیت های بوورد و تطبیوق   
احکام این قانون، تشکیالت و فوراهم  
شدن  امکانات الزم را به مقام ریاست 
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مقام ته د تشکیالتو او د اړینو امکاناتو 
 د برابرولو وړاندیز وکړي.

 انفاذ
 ده:اووه ویشتمه ما

او  دغه قانون د توشېح له نېټې څخه نافس
او  په رسمي جریده کې دې خړور شي

 ۱۳۹۶/ ۸/ ۶په نافسېدو سره یوې د  
( رڼه رسمي جریده کې ۱۲۷۱نېټې په )

خړور شوی د هېواد په هوایي قلمرو کې 
د بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکوو او  
هلیکوپترونو د الوتنې د تنظیم قانون لغو 

 کېږي.
 
 
 

جمهوری اسالمی افغانستان، پیشونهاد  
 نماید.
 انفاذ

 مادۀ بیست و هفتم:
این قانون از تاریخ توشیح نافوس و در  

و با انفاذ  ۀ رسمی نشر می گرددجرید
آن قانون تنظویم پورواز طیوارات و    
 هلیکوپترهای نظوامی دولوت هوای    
 خارجی در قلمورو هووایی کشوور    

( ۱۲71منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )
 لغووووو  6/8/1396مووووؤر  

 می شود.

 
 
 



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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