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۱۳۹۷/۱/۸

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د
قانون د ( )۲ګڼه ضمیمې د توشېح
په هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس
تقنیني فرمان

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح ضمیمۀ شماره
( )2قانون اصول محاکمات
تجارتی

ګڼه)۲۶۶( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /۱۳ :
لومړۍ ماده:
د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د

شماره)۲۶۶( :
تاریخ1396/12/۱۳ :
مادۀ اول:
به تأسی از احکام جتزء  16متادۀ

څلورشپېتمې متاد د  ۱۶جتزء او
نهه اویایمې ماد د حکمونو له مخې ،د
سوداګریزو محاکماتو د اصولو د قانون

شصت و هارم و مادۀ هفتتادو نهت
قانون اساسی افغانستان ،ررح ضمیمۀ
شماره( ) 2قانون اصتول محاکمتات

د ( ) ۲ګڼې ضتمیمې ررحته تې د
افغانستان اسالمي جمهوریت د کابینې د
ته
تې ( )۲۰ګڼت
 ۱۳۹۶ /۱۲ /۱۳نېټت
مصوبې پربنسټ ،د ( )۱۲مادو په دننه

تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره
( )۲۰مؤرخ 1396/12/۱۳کابینتۀ
جمهور ی اسالمی افغانستان به داختل
( )12ماده تصویب گردیتده استت،

ک ې تصویب شو ده ،توشېح کوم.

توشیح می دارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د عدلیې وزیر او په پارلماني ارو کې

وزیتتر عدلیتته و وزیتتر دولتتت

د دولت وزیر موْظف دي ،یاده شتو
ضمیمه او دغه فرمان د ملي شتوري د
لومړنۍ غونډ د جوړېدو له نېټې څخه

در امور پارلمانی مؤظف اند ،ضتمیمۀ
یاد شده و این فرمان را در ختتالل
( )30روز از تاریخ انعقاد نخستتین
1
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

د ( )۳۰ورځو په ترڅ کې ،هغې شوري
ته وړاند کړي.

جلسۀ شورای ملی ،به آن شورا تقدی
نمایند.

درېیمه ماده:

مادۀ سوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ
او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د
کابینې له مصوبې او نوموړ ضمیمې له
متن سره یو ځای د  ،په رسمي جریده

این فرمان از تتاریخ توشتیح نافتذ
و همراه با مصوبۀ کابینتۀ جمهتوری
اسالمی افغانستان و متن ضمیمۀ مذکور
در جریتتتدۀ رستتتمی ن تتتر

کې خپور شي.

گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

2
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د
قانون د ( )۲ګڼې ضمیمې
په هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د کابینې

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد ضمیمۀ شماره( )2قانون
اصول محاکمات

مصوبه

تجارتی

ګڼه)20( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /13 :
د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د

شماره)20( :
تاریخ1396/12/13 :
به تأسی از حک مادۀ هفتتاد ونهت

نهه اویایمې ماد د حک له مختې ،د
سوداګریزو محاکماتو د اصولو د قانون
د ( ) ۲ګڼې ضمیمې ررحه د افغانستان

قانون اساسی افغانستان ررح ضتمیمۀ
شماره ( ) 2قانون اصول محاکمتات
تجارتی به داخل ( )12ماده در جلسۀ

استتالمي جمهوریتتت د کتتابینې
د  ۱۳۹۶ /12 /13نېټې په غونډه کې
د ( ) ۱۲مادو په دننه کې تصویب کړه.

متتؤرخ  1396/12/13کابینتتۀ
جمهوری اسالمی افغانستان تصتویب
گردید.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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د  ۱۳۴۳کال په ( ۳ ،۲ ،۱او )۴
ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی
د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د
قانون ( )۲ګڼه ضمیمه

مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

ضمیمۀ شماره ( )2قانون اصول
محاکمات تجارتی منت رۀ جریدۀ
رسمی شماره
( 3 ،2 ،1و )4سال 1343
منظور وضع
مادۀ اول:

د وضع منظور
لومړۍ ماده:

دغه ضمیمه د م تقې دعوي د رسیدګۍ
په منظور ې د محدود المسؤولیت

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

شرکتونو د قانون له حکمونو سره س
په سوداګریزو محکمو کې اقامه کېږي،
وضع شو ده.

احکتتام قتتانون شتترکت هتتای
محدود المسؤولیت اقامتته می شود،
وضع گردیده است.

د م تقې دعوي تعریف
دوه یمه ماده:

تعریف دعوی م تق
مادۀ دوم:

م تقه دعوي ،له هغې دعتوي څخته
عبارت ده ې د پانګې د ونډو د پنځه
سلنې او یا له پنځته ستلنې څخته د

دعوی م تق عبارت از دعوی است که
ت
تی از یت
تا بت
ت یت
تی یت
توست
ستتهامدار دارنتتده پتتن فیصتتد

زیاتو لرونکو د یوه یا له یوه څخته د
زیتتاتو ونتتډه والتتو پواستت ه ،د
محدود المسؤولیت شرکت په نوم ،د

و یا بی از پن فیصد سهام سترمایه،
بنام شرکت محتدود المستؤولیت،
علیتته یتت یتتا بتتی از یتت

مدیره هیئت پر یوه یا له یوه څخته د
زیتتاتو غتتړو پتتر وړانتتد ،
د محدود المسؤولیت شرکت د ارو

عضتتو هیئتتت متتدیره ،بتته
دلیتتل عتتدم اجتترای وظیفتته
و یتتتا ارتکتتتا تخ تتتی
4
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

په اداره کې د دند د نه اجراء کولو
او یا د دندو په ترستره کولتو کتې
دسرغړونې دارتکا پته دلیتل ،پته

در اجتتتترای وظتتتتایف در
ادارۀ امور شرکت محدودالمسؤولیت،
ته
تارتی اقامتت
تۀ تجتت
در محکمتت

سوداګریزه محکمه کې اقامه کېږي.

می گردد.

وړانتد کول او د

ارائتته درخواستتت و اقامتته
دعوی
مادۀ سوم:

د غوښتنلی
دعوي اقامه
درېیمه ماده:

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

( )1سهامدار یا سهامداران مکلتف
اند ،قبتل از اقامتۀ دعتوی م تتق
در محتتاک تجتتارتی ،م تتابق
احکتتام قتتانون شتترکت هتتای

حکمونو ستره ست  ،د موضتو د
رسیدګۍ په اړه خپتل غوښتتنلی د
محدودالمسؤولیت شرکت ته وړاند

محدودالمسؤولیت درخواست خود را
مبنی بتر رستیدگی موضتو بته
شترکت محدودالمستؤولیت ارائته

کړي.
( ) ۲که ېر دد ماد په ( )۱فقره
کتتې درش شتتوی غوښتتتنلی د
محدودالمسؤولیت شرکت له خوا رد

نماید.
( )2هرگاه درخواست مندرش فقترۀ
( )1این متاده از رترف شترکت
محدودالمسؤولیت رد یتا ستهامدار

یا ونډه وال د شرکت په تصمی قناعت
ونلري ،کولی شي سوداګریز محکمې
ته خپله دعوي وړاند کړي.

به تصمی شرکت قناعت نداشته باشد،
می تواند دعوی خود را بته محکمتۀ
تجارتی اقامه نماید.

5
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

د سوداګریز محکمې په واس ه
م تقې دعوي ته رسیدګي
څلورمه ماده:

رستتیدگی دعتتوی م تتتق
توسی محکمۀ تجارتی
مادۀ هارم:

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

اساس استدالل رترفین و استناد و
تیدگی
تده ،رست
ته شت
تدارا ارائت
مت
می نماید.

( )۲مدعتي کتتولی شي ،د قضیې د
رسیدګۍ په بهیر کې له مدعي علیه او د
قضیو له شهودو څخه الند سندونه ،د
سوداګریز محکمې له الر وغواړي:

( )2مدعی متی توانتد ،در جریتان
رسیدگی قضتیه استناد ذیتل را از
تیه ،از
تهود قضت
ته و شت
تدعی علیت
مت
رریق محکمۀ تجارتی م البه نماید:

 -۱هغه سند ې مدعي علیه په خپلته
دفاعیه کې په هغه استناد کړی وي.
 -۲هغه سند ې په مستقی صورت د

 -1سندی که مدعی علیه در دفاعیته
خوی به آن استناد نموده است.
 -2سندی که بصورت مستقی حقایق

مدعي په دعوي پور اړوند حقایق په
اثبات ورسوي.
 -۳هغه سند ې د مدعي په واس ه د
هغه د نوعیت له م خص والي پرته په

مربوط به دعوی مدعتتی را به اثبات
رساند.
 -3سندی که مرتبی به موضو بوده
بدون م خص نمودن نوعیت آن توسی

موضو پور اړوند وي.
( ) ۳سوداګریزه محکمه متدعي تته
فرصت ورکوي څو په غونډه کې ،لته

مدعی.
تدعی
ته مت
تارتی بت
( )3محکم تۀ تجت
فرصت متی دهتد تتا درجلسته،

مدعي علیه او د قضیې له شهودو څخه

بصورت مستتقی از متدعی علیته

( )1محکمۀ تجارتی ،دعتوی را بته

( ) ۱سوداګریزه محکمه ،دعوي ته د

6
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په مستقی صورت ستره استتجوا
وکړي.

تتجوا
تیه استت
تهود قضتت
و شتت
نماید.

په م تقې دعوي کتتې د اثبات
وسایل
پنځمه ماده:

وستتایل اثبتتات در دعتتوی
م تق
مادۀ پنج :

( )۱په د قانون کې د درش شتوي د
اثبات د الیلو پر بنسټ ،م تقې دعوي

( ) 1دعوی م تق به استاس دالیتل
اثبات مندرش این قتانون ،رستیدگی

ته رسیدګي کېږي.
( )۲که ېر د قارعته او مستتنب ه
قرائنو په ګډون ،د م تتقې دعتوي
ثابتوونکي د دعوي له نفي کوونکتو

می گردد.
( )2هرگاه دالیل ثابت کنندۀ دعتوی
م تق ،به شتمول قترائن قارعته و
مستنب ه ،بی تر از دالیل نفی کننتده

دالیلو څختته زیات وي ،سوداګریزه
محکمه د مدعتتي د دعوي په اثبات،
حک صادروي.

دعوی باشد ،محکمۀ تجارتی به اثبات
دعتتوی متتدعی ،حکتت صتتادر
می نماید.

( )۳په م تقه دعوي کتتې د شخص
الزامیت شرط ندی په دلیل کې د شبهې
له شتون پرته ،د محکمې پر وړاند د
ثابت شي.

( )3در دعوی م تق شترط نیستت
الزامیت شخص بدون موجودیت شبهه
در دلیتتل ،نتتزد محکمتته ثابتتت
گردد.

د محکمې حک
شپږمه ماده:

حک محکمه
مادۀ ش :

( )1محکمۀ تجارتی در موارد اعتراضی
علیه عضو هیئت مدیتره م ابق قانون

( )۱د محدودالمسؤولیت شرکتونو له
قانون سره س د مدیره هیئت د غتړي
7
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پر وړاند په اعتراضي مواردو کتې،
حک صادروي.
( )۲سوداګریزه محکمه ،د الزمو څېړنو

شرکت های محدود المسؤولیت حک
صادر می نماید.
( ) 2محکمۀ تجارتی ،در مورد دعوی

له ب پړولو وروسته د م تقې دعوي په
هکله ،خپل حک صادروي.

م تق بعد از تکمیل تحقیقتات الزم،
حک خود را صادر می نماید.

احتیاري تدابیر
اوومه ماده:

تدابیر احتیاری
مادۀ هفت :

مدعي کولی شي ،د قانون له حکمونو
سره س  ،له سوداګریز محکمې څخه
احتیاري تدابیر وغواړي.

مدعی می تتتواند ،از محکمۀ تجارتی
اتخاذ تدابیر احتیاری را م ابق احکام
قانون م البه نماید.

روغه جوړه (مصالحه) او د دعوي

ترا
تالحه و تتتتت
مصتتتت

پرېښودل
اتمه ماده:

دعوی
مادۀ ه ت :

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

مصالحه و ترا دعوی م تق صرف به
تواز
تارتی ،جت
تۀ تجت
تازۀ محکمت
اجت

جواز لري.

دارد.

منځګړیتو (حکمیت)
نهمه ماده:

حکمیت
مادۀ نه :

په م تقه دعوي کتتتې حکمیت ،د

حکمیت در دعوی م تق ،م ابق احکام

سوداګریز حکمیت د قانون له حکمونو
سره س  ،صورت مومي.

قانون حکمیت تجارتتتتی ،صورت
می گیرد.
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

اعالم حک
مادۀ ده :

په م تقه دعوي کې د ستوداګریز

حک محکمتۀ تجتارتی در دعتوی

محکمې حک په علني صورت ستره
اعالمېږي.

م تتتق بصتتورت علنتتی اعتتالم
می گردد.

استیناف او فرجام غوښتل
یوولسمه ماده:

استیناف و فرجام خواهی
مادۀ یازده :

په م تقو دعووکې د الندنیتو(تحتاني)

فیصله ها و قرارهای صادرۀ محتاک

سوداګریزو محکمو صادره فیصلې او
قرارونه ،د قانون له حکمونو سره س ،
د استیناف او فرجام غوښتنې وړ دي.

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

انفاذ
دوولسمه ماده:

انفاذ
مادۀ دوازده :

این ضمیمه از تاریخ توشیح نافذ و در
جریدۀ رسمی ن ر می گردد.

دغه ضمیمه د توشېح له نېټې څخه نافذه
او په رسمي جریده کې خپرېږي.
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د مالدارۍ د چارو د تنظیم قانون د
توشېح په هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس
فرمان

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح قانون تنظیم امور
مالداری

ګڼه)272( :

شماره)272( :

نېټه۱۳۹۶/12/26 :

تاریخ1396/12/26 :

لومړۍ ماده:

مادۀ اول:

د افغانسـتان د اساسـي قــانون د
څـلور شـپېتمې مـادې د  ۱۶جزء

به تأسی از حکـم جـزء 16مـادۀ
شـصت و چهـارم قـانون اساسـی

د حکـم لـه مخـې ،د مـالـدارۍ
د چـارو د تنظـیم قـانون چـې د
ملـي شـوري د ولسـي جـرګې د

افغـانسـتان ،قـانون تنظـیم امـور
مالــداری را کــه بــه اســا
مصـوبـۀ شـماره ( )296مـؤرخ

1396/10/6نېټـې ( )296ګڼــه
مصـوبـه او د مشـرانو جـرګې د
۱۳۹۶/۱۰/۲۶نېټـې ( )298ګڼـه
مصـوبـه چـې د ( )۵فصـلونـو

 1396/10/6ولسـی جــرگـه
و مصــــوبۀ شــــماره ()298
مؤرخ  1396/10/26مشرانو جرگه
شــورای ملــی بــه دا ــل ()5

او ( )۳۰مـادو پـه دنـنـه کـې
تصـویـب شـوی دی ،تـوشـېح
کوم.

فصـل و ( )30مـاده تصـویـب
ــیح
ـت ،تـوشـ
ــده اسـ
گـردیـ
میدارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

این فـرمـان همـراه با مصـوبات
مجلسـین شـورای ملـی و متــن

دغه فرمان د ملي شـوري د مجلسینو
له مصـوبو او د نومـوړي قـانون له
10
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متن سره یوځای دې ،په رسمي جریده
کې پور شي.

مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

قـانون متـذکره ،در جریدۀ رسـمی
نشر گردد.
محمد اشرف غنی

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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دافغانستان اسالمي جمهوري دولت
ملي شوري
ولسي جرګه
د مالدارۍ د چارو د تنظیم قانون

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبه

مصوبه

قانون تنظیم امور مالداری

ګڼه)۲۹۶( :
نېټه۱۳۹۶/۱۰/۶:
ولسـي جرګې د اسـاسي قـانون د

شماره)296( :
تاریخ1396/10/6 :
ولسی جرگه به تأسـی از حکم مـادۀ

نـوي یمې مـادې د حکم له مخـې،
د ۱۳۹۶/۱۰/۶نېټې د چهارشنــبې
ورځې په عمومي غونډه کې د مالدارۍ

نودم قانون اساسی افغانستان ،در جلسۀ
عمـومی روز چهـارشـنبه مـؤرخ
 1396/10/6ویش فـرمان تقنینی

د چـارو د تنظیم د قـانون په هکلـه
د افغانستان اسالمي جمهــوریت د
رئیس د  ۱۳۹۶/۶/۱۴نېټـې ()۱۴۹
ګڼـه تقنیني فـرمان په ( )۵فصلونو او

شماره ( )149مؤرخ 1396/6/14
رئیس جمهوری اسـالمی افغانسـتان
در مورد قانون تنظیم امور مالـداری را
با یک سلسـله تعـدیالت به دا ـل

( )۳۰مـادو کې د یو لړ تعــدیلونو
سـره د مجلس د حاضرو غړیــو د
رأیـ و په اکثریت تصویب کړ.

( )5فصـل و ( )30مـاده به اکثریت
آرای اعضـای حـاضر در مجلـس
تصویب نمود.

عبدالرووف ابراهیمي
د ولسي جرګې رئیس

عبدالرووف ابراهیمی
رئیس ولسی جرگه
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دافغانستان اسالمي جمهوري دولت
ملي شوري
مشرانو جرګه
د مالدارۍ د چارو د تنظیم قانون

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبه

په هکله د افغانستان اسـالمي
جمهوریت رئیس د ۱۳۹۶/۶/۱۴
نېټې ( )۱۴۹ګڼه تقنیني فرمان
مصوبه

فرمان تقنینی شماره ( )149مؤرخ
1396/6/14رئیس جمهوری
اسالمی افغانستان در مورد قانون
تنظیم امور مالداری

نېټه۱۳۹۶/۱۰/۲۶ :
د افغانستان د اساسي قانون د نوي یمې
مادې له حکم سره سم ،مشرانو جرګې

تاریخ1396/10/26 :
به تأسـی از حکم مادۀ نـودم قـانون
اساسی افغانسـتان ،مشـرانو جرگه

د ۱۳۹۶/۱۰/۲۶نېټې د سه شـنبې
ورځې په عمومي غونډه کې ،د مالدارۍ
د چـارو د تنظـیم قـانون په هکلـه
د افغانستان اسالمي جمهوریت د رئیس

در جلسۀ عمومی روز سه شـنبه مؤرخ
 ،1396/10/26فرمان تقنینی شماره
( )149مـؤرخ 1396/6/14رئیس
جمهوری اسالمی افغانستان در مـورد

د ۱۳۹۶/۶/۱۴نېټې ()۱۴۹ګڼه تقنیني
فرمان په ( )۵فصلونو او ( )۳۰مادو په
دننه کې د رأ یو په اکثریت تصویب کړ.

قان ون تنظیم امور مالداری را به دا ل
( )5فصـل و ( )30مـاده به اکثریت
آراء تصویب نمود.

فضل هادي مسلمیار
د مشرانو جرګې رئیس

فضل هادی مسلمیار
رئیس مشرانو جرگه

شماره)298( :

ګڼه)۲۹۸( :
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

فهرست مندرجات
قانون تنظیم امور مالداری
فصل اول
احکام عمومی

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

صفحه
عنوان
مبنی۱۶.....................................................
اهداف16...................................................
اصطالحات17...............................................
ادارۀ تطبیق کننده21.........................................
همکاری ادارات21.........................................

مادۀ ششم:
مادۀ هفتم:
مادۀ هشتم:

وظایف و صالحیت ها22....................................
بورد تخنیکی مالداری26.....................................
وظایف و صالحیت های بورد تخنیکی مالداری28............

مادۀ نهم:
مادۀ دهم:
مادۀ یازدهم:

درخواست29...............................................
صدور جواز فعالیت30......................................
وظایف و مکلفیت های دارندۀ جواز فعالیت31..............

مادۀ دوازدهم:

تولید حیوانات نسلی 33....................................

فصل دوم
وظایف و صالحیت های ادارۀ خدمات مالداری

فصل سوم
جواز فعالیت

فصل چهارم
شرایط تولید و تورید حیوانات و عوامل تولید مالداری
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مادۀ سیزدهم:
مادۀ چهاردهم:
مادۀ پانزدهم:
مادۀ شانزدهم:
مادۀ هفدهم:
مادۀ هجدهم:
مادۀ نزدهم:

تورید حیوانات نسلی 33...................................
تولید اسپرم مایع و منجمد34...............................
تورید اسپرم منجمد35......................................
تولید تخم نطفه دار36......................................
تورید تخم نطفه دار36......................................
تولید خوراکۀ حیوانی37 ...................................
تورید خوراکۀ حیوانی38....................................

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

صدور حیوانات و عوامل تولید مالداری39..................
استرداد حیوانات و عوامل تولید مالداری مغایر قانون39.....
رعایت معیارهای ملی و بین المللی40.......................
القاح مصنوعی و انتقال جنین41............................
رفاه حیوانی41.............................................
مؤیدات41..................................................
ارایۀ طرح پالن و گزارش43................................
جلب مساعدت ها44.......................................
تدابیر حمایوی و تشویقی44................................
پیشنهاد مقرره ها و وضع لوایح و طرزالعمل ها45..........
انفاذ45....................................................

فصل پنجم
احکام متفرقه
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لومړی فصل
عمومي حکمونه
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قانون تنظیم امور مالداری
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:

مبنی
لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون

این قانون به تأسـی از حـکم مـادۀ

د څوارلسمې مـادې د حکم له مخـې
وضع شوی دی.

چهاردهم قانون اساسـی افغانسـتان،
وضع گردیده است.

موخې
دوه یمه ماده:

اهداف
مادۀ دوم:

ددې قانون موخې عبارت دي له:
 -۱د مالـدارۍ د چـارو تنظیم او د
ښو خدمتونو وړاندې کول.
 -۲د مالـدارۍ د صنعـت دودول او

اهداف این قانون عبارت اند از:
 -1تنظیم امور و عرضۀ خدمات بهتر
مالداری.
 -2ترویـج و انکشـاف صـنعـت

پراختیا.
 -۳د بومـي د ژرم پالزم سـاتنه او د
حیواناتو د نسل اصالح.

مالداری.
 -3حفظ ژرم پالزم بومی و اصـالح
نسل حیوانات.

 -۴د حیـواني محصوالتو د کمیت او
کیفیت د سطحې لوړول.
 -۵د مالـدارۍ پـه سـکتور کې د
خصوصي پانګې اچـونې د هڅولو او

 -4بلند بردن سـطح کیفیت وکمیت
محصوالت حیوانی.
 -5فـراهم نمـودن تسـهیالت الزم
جـهـت تشـویـق و افـزایـش
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زیاتولو په منظـور د الزمو آسـانتیاوو
برابرول.
 -۶د مالدارانو د اقتصـاد د ودې او

سرمایهگذاری خصوصـی در سـکتور
مالداری.
 -6تقویۀ اقتصـاد ملـی کشـور از

پراختیا له الرې د هېواد د ملي اقتصاد
پیاوړتیا.

طـریق رشـد و انکشـاف اقتصـاد
مالداران.

اصطالحګانې
درېیمه ماده:

اصطالحات
مادۀ سوم:

په دې قـانون کې الندې اصطالحګانې
دغه مفاهیم افاده کوي:
 -۱مالـداري :د معیشت د تأمین یا د
سـوداګریزو مقاصـدو د حاصلـولو

اصطالحات آتی در این قـانون مفاهیم
ذیل را افاده مینماید:
 -1مالـداری :نگهـداری ،پـرورش
و تکـثیر حـیوانات غـرض تأمـین

په غرض د حـیواناتو سـاتل ،روزل او
تکثیر دی.
 -۲مالـدار :هغـه شخص دی چې د

معیشت یا حصول مقاصـد تجـارتی
میباشد.
 -2مالـدار :شخصی اسـت که بـه

مالدارۍ په شغل بوختیا لري.
 -۳حیـوان :د اهلـي جانورانــو،
الـوتونکو ،کبانو او ګټـورو حشراتو
په ګډون ژوندی موجود دی.

شغل مالداری اشتغال دارد.
 -3حیـوان :موجـود زنـده اعم از
جـانوران اهلی ،طیـور ،ماهـیان و
حشرات مفیده میباشد.

 -۴نسلي حیـوانات :هغـه مذکر یا
مؤنث حـیوانات چې له اصـالح شوو
نژادونو څخه دي او د تولـید او تکثیر

 -4حـ یوانات نسلی :حیوانات مذکر
یا مؤنث که از نژاد های اصالح شـده
بوده و غرض تولـید و تکثـیر مورد

لپاره ترګټې اخیستنې الندې نیولکېږي.

استفاده قرار میگیرند.
17

۱۳۹۷/۱/۸

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

 -۵الوتونکـي :هغـه الوتونکـي چې
د غوښې ،هګۍ ،بڼې ،تفـریح او زینت
د برابرولو په منظـور روزل او سـاتل

 -5طیـور :پرند گانی که به منظـور
تهیـۀ گوشـت ،تخـم ،پَر ،تفـریح
و زینـت نگـهـداری و پـرورش

کېږي.
 -۶ګټور حشرات :هغـه حشرات دي
چې د اقتصادي ګټې د السـته راوړلو

میشوند.
 -6حشرات مفـیده :حشراتی اند که
جهت کسب منفعت اقتصادی یا سایر

یا نورو ګټو لپاره ساتل او روزل کېږي
او د شـاتو مچـۍ او د پیلې چینجـی
پکې شاملېږي.
 -۷د مالـدارۍ فارم :د حـیواناتو د

منافـع نگهـداری و پرورش شـده و
مشـتمل برکرم پیله و زنبـور عسـل
میباشد.
 -7فارم مالـداری :محل نگهداری،

سـاتلو ،روزلو ،تکثیر او ګټې اخیستنې
ځای دی چې د سـوداګریزې ګټـې د
السته راوړلو لپاره فعالیت کوي.

پرورش ،تکثیر و بهره برداری حیوانات
اسـت که به منظـورکسب منفعـت
تجارتی ،فعالیت مینماید.

 -۸مورنی ستاک :د مطلوبو اوصافـو
درلودونکی هغه حـیوان چې د نسل د
تولید او تکثیر لپاره له هغو څخه ګټـه
اخیستل کېږي.

 -8سـتاک مادری :حیـوان دارای
اوصاف مطلـوب که جهـت تولـید
و تکثیــر نســل از آن اســتفاده
میگردد.

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

 -9شجره نامه :سندی است که در آن
سلسلۀ نسب حیـوان تذکـر یافتـه
باشد.

 -۱۰اصلي محصـول :هغه محصول
دی چې د حیوان د سـاتلو او روزلـو
عمده موخه جوړوي.

 -10محصول اصلی :محصول است
که هدف عمدۀ نگهـداری و پرورش
حیوان را تشکیل میدهد.
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 -۱۱فرعي محصول :هغه محصول دی
چې د اصلي محصول سربېره له حیوان
څخه السته راځي.

 -11محصول فرعی :محصول اسـت
که عالوه بر محصول اصلی از حیوان
به دست میآید.

 -۱۲حـیواني خـوراک :ترکیبي او
غیر ترکیبي خـوراکي توکي دي چې د
حیواناتو د تغذیې او ودې لپاره استفاده

 -12خوراکۀ حیوانی :مواد غـذایی
ترکیبی و غیر ترکیبی است که جهـت
تغـذیه و رشـد حـیوانات اسـتفاده

کېږي.
 -۱۳فینوتایپ :د حـیوان ظـاهـري
اوصاف دي.
 -۱۴ژینوتایـپ :ژنتیـکي (ارثـي)

میشود.
 -13فینوتایپ :اوصاف ظاهری حیوان
است.
 -14ژینوتایپ :سـاختار و ماهـیت

جوړښـت او ماهیت دی چې د هغـو
پر بنسټ د حیـوان اصلـي خـواص
لېږدول کېږي.

ژنتیکی (ارثـی) است که بر اساس آن
خـواص اصـلی حیــوان انتـقال
میگردد.

 -۱۵د نسل اصالح :د ژنتیکي بدلون
له الرې د حـیوان د نسل د اصـالح
پروسه ده.
 -۱۶ژرم پالزم :د حیوان د نسـل د

 -15اصالح نسـل :پروسـۀ اصالح
نسل حـیوان از طـریق تغییر ژنتیکی
است.
 -16ژرم پالزم :منـابع زندۀ ژنتیکی

سـاتلو او تکثیر په مقصد ژونــدۍ
ژنتیکي سرچینې دي.
 -۱۷ژن بانک :د ژنونو د زېرمه کولو

به مقصد حفظ نسـل و تکثیرحـیوان
است.
 -17ژن بانک :محل ذخـیرۀ ژن ها

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

است.
 -18اسپرماتوزوئید :حجـرۀ جنسی
است که به منظـور نسـلگـیری از
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هغې څخه ګټه اخيستل کېږي.
 -۱۹اوبلن اسپرم :د اسپرماتـوزوئید
ترکیب شوې اوبلن د تمـدید کوونکي

آن استفاده میگردد.
 -19اسپرم مایع :مایع ترکیب شـدۀ
اسپرماتوزوئید با مـواد تمـدید کننده

موادو سره ده چې د حـیواناتو د نسل
اخیستنې لپاره د مصنوعی القاح له الرې
استفاده کېږي.

است که جهت نسلگیری حـیوانات
از طریق القـاح مصنوعـی اسـتفاده
میشود.

 -۲۰کنګل اسپرم :هغه اسپرم دی چې
د ( )-۱۹۶سـانتي ګـریـډ درجـې
په چاپـېریال کې د اوبلن نایتروجن په
منځ کې ساتل کېږي.

 -20اسپرم منجمد :اسپرم اسـت که
در محیط ( )-196درجۀ سانتی گرید
داخـل نایتروجـن مـایع نگهـداری
میگردد.

 -۲۱د فعالیت جواز :هغه لیکلی سند
دی چې د مالدارۍ خدمتونـو د ادارې
لخـوا د فـارم د رامنځـته کولو او د

 -21جواز فعالیت :سـند کتبی است
که از طرف ادارۀ خـدمات مالـداری
بـه متقـاضی جهـت ایجـاد فـارم

مالـدارۍ د فعـالیتونو د ترسره کولو
لپاره غوښتونکي ته صادرېږي.
 -۲۲اجازه لیک :هغه لیکلی سند دی
چې د مالدارۍ خدمتونو د ادارې لخوا

و انجـام فعـالیـت های مالـداری
صادر میگردد.
 -22اجـازه نامه :سـند کتبی است
که از طرف ادارۀ خدمات مالداری به

د سوداګریز فعالیت د جواز لرونکي ته
د حیواناتو ،حیواني محصوالتو اوحیواني
خوراکې د واردولو او صادرولو لپاره

دارندۀ جـواز فعـالیت تجارتی جهت
تورید و صدور حـیوانات ،محصوالت
حـیوانی و خوراکۀ حـیوانی صـادر

صادرېږي.
 -۲۳د مصنوعي القاح تکنېشن :هغـه
اجازه لیک لرونکی مسلکي شخص دی

میگردد.
-23تکنیشن القاح مصنوعی :شخص
مسـلکی دارای اجـازه نامه اسـت
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چې د نسـل اخیستنې په منظـور پـه
حـیواناتو کې مصنوعي القاح تر سره
کوي.

که القـاح مصـنوعی را به منظـور
نسـلگیری در حـیوانـات انجـام
میدهد.

 -۲۴حیواني هوساینه :هغه حالت دی
چې حیوان په صحي ،تغذیـوي مناسب
وضعیت کې او له علـمي شـواهدو

 -24رفاه حیوانی :حـالتی است که
حـیوان در وضعیت مناسـب صحی،
تغـذیوی و دور از هر نوع فشــار

سره سـم له هر راز روحي او جسمي
فشار څخه لرې ژوند وکړي او په ذاتي
رفتار قادر وي.
 -۲۵د مالدارۍ د تولید عــوامل :د

روحی و جسمی مطابق شـواهد علمی
به سر برده و قـادر به رفتـار ذاتـی
باشد.
 -25عوامل تولید مالـداری :عناصر

حیواناتو د تغذیې ،د نسل اصـالح او
نسل اخیستنې لپاره اړین عناصر دي او
اسـپرم ،جنین ،نطفه لرونکی تخـم او

مورد نیاز جهت نسلگیری ،اصـالح
نسل و تغذیۀ حیوانات است و مشتمل
بر اسـپرم ،جـنین ،تخم نطفـه دار

حیواني خوراکه پکې شامل دي.

و خوراکۀ حیوانی میباشد.

تطبیق کوونکې اداره
څلورمه ماده:

ادارۀ تطبیق کننده
مادۀ چهارم:

د کـرنې ،اوبو لګـولو او مالـدارۍ
وزارت د دغـه قـانون د حکمـونو

وزارت زراعت ،آبیاری و مالـداری،
مرجـع تطبیق احکـام این قــانون

تطـبیق کوونکې مرجع ده.

میباشد.

د ادارو مرسته
پنځمه ماده:

همکاری ادارات
مادۀ پنجم:

ادارات دولتی و غیر دولتی مکلف اند،

دولتي او غیر دولتي ادارې مکلفې دي،
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چې د مالدارۍ د ودې او پرمختیا لپاره
د دغه قـانون د حکمونو په تطبیق کې
د کرنې ،اوبو لګـولو او مالـدارۍ له

جهت رشـد و انکشـاف مالـداری
در تطبیق احکام این قـانون با وزارت
زراعــت ،آبیــاری و مالــداری

وزارت سره همکاري وکړي.

همکاری نمایند.

دوه یم فصل
د مالدارۍ د خدمتونو د ادارې
دندې او واکونه

فصل دوم
وظایف و صالحیت های ادارۀ
خدمات مالداری

دندې او واکونه
شپږمه ماده:

وظایف و صالحیت ها
مادۀ ششم:

د مالدارۍ د خدمتونـو اداره چـې د
کرنې ،اوبو لګولو او مالـدارۍ وزارت
په چوکاټ کې فعالیت کوي ،د الندې

ادارۀ خدمات مالداری که در چوکات
وزارت زراعـت ،آبیاری و مالـداری
فعـالیت مینمـاید ،دارای وظـایف

واکونو او دندو لرونکې ده:
 -۱د مالـدارۍ د چـارو اړوند پالن،
پالیسۍ ،تقنیني سـندونو ،کړنـالرو او
الرښـودونو طرحه او ترتیبول.

و صالحیت های ذیل میباشد:
 -1طرح و ترتیب پالن ،پالیسی ،اسناد
تقنینی ،طرزالعمـل ها و رهنمود های
مربوط به امور مالداری.

 -۲له تکنالوژۍ او نویو علمي تګالرو
څخه په ګټې اخیستنې سره ،د حیواناتو
دتغذیې ،نسل اخیستنې ،د نسل اصالح،

 -2عرضۀ خـدمات در مورد تغذیه،
نسلگیری ،اصالح نسل ،تحقیق ،تکثیر
و ترویج حـیوانات با اســتفاده از

څېړنې ،تکثیر او دودولـو په هکله د
خدمتونو وړاندې کول.
 -۳د سیمه ییز نسـل له حیواناتـو او

تکـنالوژی و شـیوه هـای جـدید
علمی.
 -3اتخـاذ تدابـیر جهـت حـفظ
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مواشي ،ژن بانک څخه جوړ د څېړنیزو
او ننداریزو فـارمونو د رامنځته کولو
او د ژرم پالزم د سـاتلو لـه الرې ،د

نسل های بومی حـیوانات از طـریق
ایجاد فارم ه ای تحقیقاتی و نمایشـی
حـاوی کلکسیون های حـیوانـات

حـیواناتو د کلکسیونونو او د بومـي
نسلونو د سـاتلو لپاره د کرنې ،اوبو
لګولو او مالدارۍ وزارت د مالدارۍ د

و مواشـی نسـل محـلی ،ژن بانک
و حـفـظ ژرم پـالزم در همـکاری
و همـاهنگی با بخش های تحقیقـات

څېړنیزو څانګو په همکارۍ او همغږۍ
سره د تدابیرو نیول.
 -۴د هغو دولتي او غیر دولتي ادارو،
کوپراتیفونو او شـرکتونو له فعالیتونو

مالـداری وزارت زراعـت ،آبیـاری
و مالداری.
 -4نظـارت از فعـالیت های ادارات
دولتی و غیر دولتی ،کـوپراتیـف ها

څخه څارنه چې د مالدارۍ په برخه کې
فعالیت کوي.
 -۵د کرنې ،اوبو لګولو او مالـدارۍ

و شرکت های که در عرصۀ مالـداری
فعالیت مینمایند.
 -۵انجام تحقیقات جهت اصالح نسل

وزارت د مالـدارۍ د څېړنو له څانګو
سـره په همکارۍ او همغـږۍ کې د
باکیفیته ژنتیکي خاصیتونو لرونکو بومي
حیواناتو د نسل د اصالح لپاره د څېړنو

حیوانات بومی دارای خواص ژنتیکـی
با کیفیت در همـکاری و همـاهنگی
با بخـش های تحقیقـات مالـداری
وزارت زراعـــت ،آبیـــاری و

تر سره کول.
 -۶د اصالح شوو نسلونو د تکثیر او
دودولو لپاره ،له بهرنیو خالصـو ژنونو

مالداری.
 -6انتخاب نژاد های بومی و اصالح
ژنتیکی آنـها با اسـتفاده از ژن های

څخه په ګټې اخیستنې د نوې تکنالوژۍ
په کارولو سره د بومي نژادونو ټاکنه او
د هغوی ژنتیکي اصالح.

خالص خارجی با به کار بردن تکنالوژی
جدید ،جهت تکثیر و ترویج نسل های
اصالح شده.
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 -۷په مرکز او والیتونو کې د اړوندو
انکشافي او اسـتراتېژیکو پالنونو سره
سم ،د دولتي فـارمونو بیا رغـونه او

 -7احیای مجدد و تأسیس فـارم های
دولتی مطـابق پـالن های انکشـافی
و اسـتراتیژیک مربـوط در مرکـز

تأسیس.
 -۸په مرکز او والیاتو کې د تولیدي او
وارد شوي اسپرم د آزموینې ،پروسس،

و والیات.
 -8ایجـاد و تجهیـز البراتـوار ها
به منظور آزمایش ،پروسس ،نگهداری

ساتلو او وېشلو لپاره د البراتوارونـو
رامنځته کول او تجهیزول.
 -۹د حیواناتو د نسل د اصالح لپاره د
اوبلـن او کنـګل اسـپرم تولـید او

و توزیـع اسـپرم تولـیدی و توریدی
در مرکز و والیات.
 - 9تولـید و تورید اسـپرم مایـع
و منجمـد به منظور اصـالح نسـل

واردول.
 -۱۰د مالـدارۍ د فارم د رامنځـته
کـولو غوښـتونکي ته د فعـالیت د

حیوانات.
 -۱۰صـدور جـواز فعـالــیت
بــه متقـــاضی ایجــاد فــارم

جواز صادرول.
 -۱۱د حیواني روغتیا له ادارې سره په
همکارۍ کې ،د مالـدارۍ د چارو ،د
حیواني خوراکي او د ژوندیو حـیواناتو

مالداری.
 -11صدور اجازه نامه به متقـاضیان
امور مالـداری ،واردات و صـادرات
مـواد ژنتیکی جهت تولـید و تکثیر،

د تولید او تکثیر لپاره د ژنتیکي توکـو
د وارداتو او صادراتو غوښـتونکو ته د
اجازه لیک صادرول.

خوراکۀ حـیوانی و حـیوانات زنـده
در همـکاری بـا ادارۀ صـحـت
حیوانی.

 -۱۲په اړوندو البراتوارونوکې د کیفي
تجزیې له الرې د حیواني تولـیدي او
توریدي خوراکـې له کیفیـت څخـه

 - 12کنترول از کیفیت خوراکه های
تولـیدی و توریدی حـیوانی از طریق
تجـزیۀ کیـفی در البراتـوار هـای
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کنترول.
 -۱۳د فارمونو څښتنانو یا مسـلکی
استازو ته د تغـذی له سیسټمونو او له

مربوط.
 -13آموزش و معرفی طرز استفاده از
سیسـتم های تغـذی و علوفه جـات

اصالح شوو وښو څخه دګټې اخیستنې
د ډول ښودل اوپېژندل.
 -۱۴له اړوندو ادارو سره په همکارۍ

اصـالح شده به مالکین یا نماینـدگان
مسلکی فارم ها.
 -14تشویق و حمایت مالداران جهت

او همغږۍ کې د مالدارۍ د انجمنونو،
کوپراتیفونو او اتحـادیو د تأسیس لپاره
د مالدارانو هڅول او مالتړ.
 -۱۵د حـیواني اصـلي او فـرعي

تأسـیس انجـمن ها ،کوپراتیـف ها
و اتحادیه های مالـداری در همکاری
و هماهنگی با ادارات ذیربط.
 -15همـکاری با دارندگان جـواز

محصـوالتو د پروسس د فـارمونو او
فابریکو د ودانۍ د طرحې او دیزاین په
برخه کې د فعـالیت د جواز له لرونکو

فعـالیت در جهـت طرح و دیـزاین
سـاختمان فـارم ها و فـابریکه های
پروسس محصـوالت اصلـی و فرعی

سره همکاري.
 -۱۶د تکنالوژۍ او نویو علمي تګالرو
څخه په ګټې اخیستنې سره خصوصـي
سکټور ته د تغـذیې ،نسل اخیستنې ،د

حیوانی.
 -16عرضۀ خـدمات در بخش های
تغـذیه ،نسلگیری ،اصـالح نسـل،
تحقیق ،تکـثیر و ترویـج حـیوانات

نسل اصالح ،څېـړنې ،د حـیواناتو د
تکـثیر او دودولـو په برخـو کې د
خدمتونو وړاندې کول.

با استفاده از تکنالوژی و شـیوه های
جـدیـد علـمی بـه سـکــتور
خصوصی.

 -۱۷د مالدارۍ د ځواکمنولو او ودې
په منظـور له مالـدارانو سره د پـور
اخیستنې ،د مالدارۍ د اصلي او فرعي

 -17همکاری با مالـداران در زمینۀ
دریافـت قـرضـه ،بـازاریـابـی
محـصـوالت اصلـی و فـرعـی
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محصـوالتو د بـازار موندنـې او د
آسـانتیاوو د برابرولـو په برخـه کې
همکاري.

مـالـداری و ایـجـاد تسـهیالت
بـه منظـور تقـویـت و رشــد
مالداری.

د مالدارۍ تخنیکي بورډ
اوومه ماده:

بورد تخنیکی مالداری
مادۀ هفتم:

( )۱په هېواد کې د مالدارۍ د چارو د
انسجام او د وضعیت د ښـه والي په

( )1بورد تخنیکی مالـداری به منظور
انسجا م امور و بهبود وضعیت مالداری

منظور ،د مالـدارۍ تخنیکي بورډ پـه
الندې ترکیب سره جوړېږي:
 -۱دکرنې ،اوبولګولــو او مالدارۍ
وزارت مسلکي معین د رئیس په توګه.

در کشـور ،به ترکیب ذیـل ایجـاد
میگردد:
 -1معین مسـلکی وزارت زراعـت،
آبیاری و مالداری به حیث رئیس.

 -۲د مالدارۍ د خدمتونو او د حیواني
روغتیا د چارو عمومي رئیس د مرستیال
په توګه.

 -2رئیس عمومـی امـور خـدمات
مالـداری و صحـت حیوانی به حیث
معاون.

 -۳د مالـدارۍ د خـدمتونو رئیس د
غړي په توګه.
 -۴د حیواني روغتیا رئیس د غړي په
توګه.

 -3رئیس خدمات مالـداری به حیث
عضو.
 -4رئیس صحـت حـیوانی به حیث
عضو.

 -۵د برنامو د پالن او همغږۍ عمومي
رئیس د غړي په توګه.
 -۶د مالدارۍ د څېړنو رئیس د غړي

 -5رئیس عمومی پالن و همـاهنگی
برنامه ها به حیث عضو.
 -6رئیس تحقیقات مالداری به حیث

په توګه.

عضو.
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 -۷د طبیعي سرچینو عمومي ریاست د
څرځایونو رئیس د غړي په توګه.
 -۸د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د

 -7رئیس علفچر های ریاست عمومی
منابع طبیعی به حیث عضو.
 -8آمر دیپارتمنت مالداری پـوهنځی

مالـدارۍ دیپارټمنټ آمر د غـړي په
توګه.
 -۹د کابل پوهنتون د وترنرۍ پوهنځي

زراعـت پوهـنتون کـابل به حیث
عضو.
 -9آمر دیپارتمنت پرورش حیوانـات

د حیواناتو د روزلو د دیپارټمنټ آمر د
غړي په توګه.
 -۱۰د افغانستان اسالمي جمهوریت د
علـومو اکادمۍ د کرنې او مالـدارۍ

پـوهنځـی وترنـری پوهنتون کابـل
به حیث عضو.
 -10نمایندۀ مسلکی بخـش زراعت
و مـالـداری اکـادمـی علــوم

د څانګې مسلکي اسـتازی د غړي په
توګه.
 -۱۱د کوچیانو د ادارې اسـتازی د

جمهوری اسـالمی افغانستان به حیث
عضو.
 -11نمایندۀ ادارۀ کوچی ها به حیث

غړي په توګه.
 -۱۲د افغانسـتان د سـوداګرۍ او
صنایعو خونې استازی د غړي په توګه.
 -۱۳د مالدارانو د فدراسیون استازی

عضو.
 -12نمایندۀ اتاق تجـارت و صنایع
افغانستان به حیث عضو.
 -13نمایندۀ فدراسـیون مالـداران

د غړي په توګه.
( )۲د مالـدارۍ تخنیکي بورډ کوالی

به حیث عضو.
( )2بورد تخنیکی مالـداری میتواند،
عندالضـرورت نمایندگان مسـلکی

شـي ،له اړتیا سره سـم ،د وزارتونو٬
دولتي ادارو ،خصـوصي سـکتور او

وزارت ها ،ادارات دولتـی ،سـکتور
خصـوصی و مؤسسـات ذیـربط و
اهل خـبره را جهـت اخذ مشـوره

اړوندو مؤسساتو د مسلکي اسـتازي
او اهـل خبره د مشـورې د اخیستلو
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لپاره ،اړوندو غونډو ته دعوت کړي.
( )۳د مالـدارۍ د تخـنیکي بـورډ
سکرتریت د مالـدارۍ د خـدمتونو د

در جلسات مربوط دعوت نماید.
( ) 3سکرتریت بورد تخنیکی مالداری
به عهـدۀ ادارۀ خـدمات مالـداری

ادارې په غاړه دی.
( )۴د مالـدارۍ تخنیکي بورډ کوالی
شي ،که الزمه وي ،په لنـډمهاله توګه

میباشد.
( )4بورد تخنیکی مالـداری میتواند،
عنداللزو م کمیته های تخنیکی خاص را

ځانګړې تخنیکي کمېټې رامنځته کړي.
( )۵د مالـدارۍ د تخـنیکي بورډ د
غونډو د جوړېدو ډول او نورې اړوندې
چـارې په هغـه جـال کړنالره کـې

طور مؤقت ،ایجاد نماید.
( )5طرز تدویر جلسات بورد تخنیکی
مالـداری و سایر امور مربـوط به آن
در طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد

تنظیمېږې چې د بورډ له لوري تصویب
او د کرنې ،اوبو لګـولو او مالدارۍ د
وزیر په واسطه منظوریږي.

که از طرف بورد تصـویب و توسـط
وزیر زراعـت ،آبیـاری و مالـداری
منظور میگردد.

د مالدارۍ د تخنیکي بورډ دندې او
واکونه
اتمه ماده:

وظـایف و صـالحیت های بورد
تخنیکی مالداری
مادۀ هشتم:

 -۱د مالـدارۍ چارو پورې اړوند د
پالیسيو ،استراتیژيو او تقنیني سندونو د
طرحې په هکله نظر ورکول.

 -۱ابراز نظـر در رابطـه به طـرح
پالیسیها ،استراتیژی ها و اسناد تقنینی
مربوط به امور مالداری.

 -۲د مالدارۍ د پراختیا او ودې لپاره

 -۲ارایـۀ مشـوره هـای علـمـی

ب ورد تخنیکی مالداری دارای وظـایف
و صالحیتهای ذیل میباشد:

د مالدارۍ تخنیکي بورډ د الندې دندو
او واکونو لرونکی دی:
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د علـمي او تخنیکي مشـورو وړاندې
کول.
 -۳د هېـواد پـه کچـه د دولـتي،

و تخنیکی جهـت انکشاف و رشـد
مالداری.
 -3ارزیابی مسایل عمـدۀ مالـداری

خصـوصي سـکټور د مالـدارۍ ،د
مالـدارۍ د کوپراتیفونو  ،انجمنونو او
اتحادیو د عمده مسایلو ارزول.

دولتی ،سکتور خصوصی،کوپراتیف ها،
انجمن ها و اتحـادیه های مالـداری
در سطح کشور.

 -۴د کنګل اسپرم او جنین د واردولو
په برخـه کې خصـوصي سـکټور ته
د اجازې ورکولو په هکله د مالـدارۍ
خـدمتونو د ادارې د وړاندیز تصویب.

 -4تصویب پیشـنهاد ادارۀ خـدمات
مالـداری در خصوص تفویض اجازه
به سـکتور خصـوصی در زمینۀ تورید
اسپرم منجمد و جنین.

 -۵د نورو هغو دندو ترسره کول چې
د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر له
لورې سپارل کېږې.

 -5انجام سایر وظـایف که از طرف
وزیر زراعـت ،آبیـاری و مالـداری
محول میگردد.

درېیم فصل
د فعالیت جواز

فصل سوم
جواز فعالیت

غوښتنلیک
نهمه ماده:

درخواست
مادۀ نهم:

( )۱حقیقي یا حکمي شخص کـوالی
شي ،د غوښتنلیک د وړاندې کولو او د

( )1شـخـص حقیقـی یا حـکمی
میتواند ،بعـد از ارایـۀ درخواسـت

فعالیت د جواز له ترالسه کولو وروسته،
ددې قـانون له حکمونو سره سـم د
مالـدارۍ فارم رامنځته او د مالـدارۍ

و دریافت جواز فعالیت ،مطابق احکام
این قـانون فارم مالـداری را ایجـاد
و به فعـالیت های مالـداری مبادرت
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په فعالیتونو الس پورې کړي.
( )۲ددې مادې په ( )1فقره کې درج
شوی د فعـالیت د جواز غوښتنلیک د

ورزد.
( )2درخواست جواز فعـالیت مندرج
فقرۀ ( )1این ماده ،حاوی مطالب ذیل

الندې مطالبو لرونکی دی:
 -۱د فعالیت موخه.
 -۲د لومړنۍ پانګې د اندازې توضېح.

میباشد:
 -1هدف فعالیت.
 -2توضیح اندازۀ سرمایۀ ابتدایی.

 -۳د تخنیکي وسایلو او تجهیزاتو لرل.
 -۴د بشري ځواک لرل.

 -3داشتن وسایل و تجهیزات تخنیکی.
 -4داشتن نیروی بشری.

د فعالیت د جواز صادرول
لسمه ماده:

صدور جواز فعالیت
مادۀ دهم:

( )۱د مالـدارۍ د خدمتـونو اداره د

( )1ادارۀ خـدمـات مالـداری بـه

مالـدارۍ د فارم د رامنـځته کـولو
غوښتونکي ته ،تر دغو شرایطـو الندې
د فعالیت جواز صادروي:

درخواست کنندۀ ایجاد فارم مالداری،
جواز فعـالیت را تحت شـرایط ذیل
صادر مینماید:

 -۱د حیواناتو د ساتنې او روزنې او د
حیواني اصلي او فرعي محصـوالتو د
تولیدولو په مقصد د فارم رامنځته کول.
 -۲د تخنیکي او ژونـد چاپـېریالیزو

 -1ایجاد فـارم به مقصد نگهـداری
و پرورش حیوانات و تولید محصوالت
اصلی و فرعی حیوانی.
 -2احداث فـارم در ساحۀ مناسـب

معیارونو سره سم په مناسبه ساحه کې د
فارم رامنځته کول.
 -۳د مالدارۍ د خدمتونو ادارې ته د

مطابق معـیار های تخنیکی و محـیط
زیستی.
 -3ارایۀ پالن تجارتی و گزارش سروی

سوداګرۍ پالن او د سروې د رپوټ او

و تحلیل مقدمـاتی به ادارۀ خـدمات
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د لومړني تحلیل وړاندې کول.
( )۲ددې مـادې په ( )۱فقره کې درج
شوی د فعـالیت جـواز د ()۹۰۰۰

مالداری.
( )2جواز فعالیت مندرج فقرۀ ( )1این
ماده در بدل پرداخـت مبلـغ نه هزار

نهه زرو افغانیو د ورکړې په بدل کې د
دريو کلونو مودې لپاره صـادرېږي.
( )۳د مالـدارۍ د فارمونو د رامنځته

( )9000افغانی برای مدت سـه سال
صادر میگردد.
( )3سایر شرایط ایجـاد فـارم های

کولـو نور شـرایط او د مالـدارۍ د
فارمونو د فعالیت د جواز د صادرولو او
تمـدید څرنګـوالی په جال کړنـالرو
کې تنظیمېږي.

مالـداری و نحوۀ صـدور و تمـدید
جواز فعـالیت فـارم های مالـداری
در طرزالعمل های جـداگانه تنظیـم
میگردد.

د فعالیت د جواز لرونکي دندې او
مکلفیتونه
یوولسمه ماده:

وظـایف و مکلفیت های دارنـدۀ
جواز فعالیت
مادۀ یازدهم:

دندو او مکلفیتونو لرونکی دی:
 -۱ددې قـ انون په لسمه ماده کې له
درج شوو شرایطو سره سم ،د مالدارۍ
د فارم رامنځته کول.

و مکلفیت های ذیل می باشد:
 -۱ایجاد فـارم مالـداری مطـابق
شـرایط منـدرج مـادۀ دهم ایـن
قانون.

 -۲د مالدارۍ د فارم د رامنځته کولو
په وخـت کې د تخنیکي اصـولو او
معیارونو رعایت.

 -۲رعایـت اصـول و معـیار های
تخـنیکـی حـین ایـجـاد فـارم
مالداری.

 -۳د مالـدارۍ د فارم په دننه کې د

 -۳رعایـت حفظ الصحه در داخـل

( )۱دارندۀ جواز فعالیت دارای وظایف

( )۱د فعـالیت جواز لرونکی د الندو
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حفـظ الصحې رعایـت او د ژونـد
چاپـېریال سـاتنې په منظـور د الزمو
تدبیرونو نیول.

فـارم مالـداری و اتخـاذ تدابیر الزم
بـه منظـور حـفـاظـت محـیط
زیست.

 -۴له سـاري او زونوز ناروغیو (هغه
ناروغۍ چې په طبیعي بڼه له حیوان څخه
انسان ته یا برعکس انتقالېږي) څخه د

 -4واکسین به موقع حیوانات موجود
در فارم مالداری جهت وقایه از امراض
سـاری و زونوز (امراض که به شکل

وقـایې لپاره په فـارم کې د موجودو
حیواناتو پر وخت واکسینول.
 -۵د حیواني ناروغیو له شیـوع څخه
تر ټولو نـږدې حـیواني کلینیک یا د

طبیعی از حیوان به انسان یا بـرعکس
انتقال مینماید).
 -5اطـالع به موقع از شیوع امراض
حیوانی به نزدیکترین کلینیک حـیوانی

مالدارۍ د خدمتونو د ادارې سیمه ییزو
دفترونو ته پر وخت خبر ورکول.
 -۶د حیواني روغتیا له ادارې څخه د

یا دفـاتر سـاحوی ادارۀ خـدمـات
مالداری.
 -6وقایه و تـداوی حـیوانات فارم

فعالیت دجواز درلودونکي وترنر ډاکټر
ترنظـر الندې د مالـدارۍ د فـارم د
حیواناتو وقایه او درملنه.
 -7ددې قانون ،نورو اړوندو تقنینـي

مالداری تحت نظر داکتر وترنر دارندۀ
جـواز فعـالیت از ادارۀ صحــت
حیوانی.
 -7رعایـت احکام این قـانون ،سایر

سـندونو د حکمونو او د مالـدارۍ د
خدمتونو د ادارې دالرښودونو رعایت.
( )۲د فعالیت د جـواز لرونکی مکلف

اسـناد تقنینی مربوطه و رهنمود های
ادارۀ خدمات مالداری.
( )2دارندۀ جواز فعالیت مکلف است

دی د فعالیـت د ډول د بـدلـون په
صـورت کې ،تر نظر الندې فعـالیت
اجازه لیک د مالـدارۍ د خدمتونو له

در صـورت تغـییر نـوع فعـالیت،
اجـازه نامۀ فعـالیت مورد نظـر را
از ادارۀ خـــدمات مالـــداری،
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اخـذ نماید.

فصل چهارم
شـرایط تولـید و تورید
حـیوانات و عوامل تولید
مالداری

څلورم فصل
د حیواناتو د تولید او واردولو
او د مالدار ۍ د تولید د عواملو
شرایط

تولید حیوانات نسلی
مادۀ دوازدهم:

د نسلي حیواناتو تولید
دوولسمه ماده:

( )۱تولیدوونکی مکلف دی ،د نسلي
حیواناتو د تولید او تکثیر څخه مخکې،
د مالدارۍ د خدمتونو له ادارې څخه د

( )1تولید کننده مکلف اسـت ،قبل
از تولید و تکثیر حیوانات نسـلی ،از
ادارۀ خدمات مالداری جواز فعالیت را

فعالیت جواز ترالسه کړي.
( )۲تولـیدوونکی مکلف دی ،د نسلي
حیواناتو د تولید او تکثیر په وخت کې

به دست آورد.
( )2تولیدکننده مکلف اسـت ،حین
تولید و تکثیر حیوانات نسلی ،پالیسـی

د مالـدارۍ د پراختـیا ملـي پالیسي،
الرښـودونه او اړوند تقنیني سـندونه
رعایت کړي.

ملی انکشاف مالـداری ،رهنمـود ها
و اسـناد تقنینی ذیربـط را رعایـت
نماید.

د نسلي حیواناتو واردول

تورید حیوانات نسلی

دیارلسمه ماده:

مادۀ سیزدهم:

( )1توریدکننده مکلف است ،قبل از
تورید حیوانات نسلی ،اجازه نامۀ تورید
را از ادارۀ خدمات مالداری دریافـت

( )۱واردوونکی مکلف دی ،د نسـلي
حـیواناتو له واردولو څخه مخکې ،د
مالـدارۍ د خدمتونو له ادارې څخه د
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واردولو اجازه لیک ترالسه کړي.
( )۲ددې مـادې په ( )۱فقره کې درج
شوی واردوونکی مکلف دی ،نسـلي

نماید.
( )2تورید کنندۀ مندرج فقــرۀ ()1
این مـاده مکلـف اسـت ،حـیوان

حیـوان تر دغو شرایطو النـدې وارد
کړي:
 -۱له خـالص نسل څخـه وي او د

نسلی را تحـت شـرایط ذیل تـورید
نماید:
 -۱از نسل خـالص بـوده و دارای

شجره لیک لرونکی وي.
 -۲له مبداء صادروونکې هېواد څخه د
روغتیایي تصدیق لیک لرونکی وي.
 -۳تر ځانګړو شرایطو الندې ولېږدول

شجره نامه باشد.
 -۲دارای تصدیقنامۀ صحی از کشور
صادر کنندۀ مبداء باشد.
 -۳تحت شـرایط خـاص انتـقال

شي.
 -۴پـه نسـل پـورې د ځانګـړو
فینوتایپیکي او ژنوتایپیـکي مطلـوبو

یابد.
 -۴دا رای اوصاف مطلوب فینوتایپیکی
و ژنـوتایپیکی مخـتص بـه نسـل

اوصافو لرونکی وي.
 -۵د هېواد له چاپـېریال او اقلیمـي
شرایطو سره سمون ولري.
 -۶د هېواد د سرحدي قرنطین تصدیق

باشد.
 -۵با محیط و شـرایط اقلیمی کشور
سازگار باشد.
 -۶تصدیقنامۀ قرنطین سرحدی کشور

لیک ولري.

را داشته باشد.

د اوبلن او کنګل اسپرم تولید
څوارلسمه ماده:

تولید اسپرم مایع و منجمد
مادۀ چهاردهم:

( )۱د مالدارۍ د خدمتونو اداره د نسل

( )1ادارۀ خـدمات مالـداری ،جهت

اخیستنې ،د نسل د اصالح او د څېړنو

نسلگیری ،اصـالح نسـل و انجـام
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د ترسره کولو لپاره ،اوبلـن او کنګل
اسپرم تولیدوي.
( )۲د فعـالیت جواز لرونکی کوالی

تحقیقات ،اسپرم مایع و منجمد را تولید
مینماید.
( )2دارندۀ جـواز فعـالیت میتواند،

شي ،اوبلـن او کنګل اسـپرم ،د نسل
اخیستنې په منظور ،تولید او بـازار ته
وړاندې کړي.

اسـپرم مایـع و منجمد را به منظـور
نسلگیری ،تولـید و به بازار عرضـه
نماید.

( )۳د مالدارۍ د خدمتونو اداره مکلفه
ده ،هغه تولید شوي اوبلـن او کنګـل
اسپرم او یا جنین چې په اړونده کړنالره
کې د درج شـوي کیفـیت لـرونکي

( )3ادارۀ خـدمات مالـداری مکلف
است ،اسپرم مایع و منجمد و یا جنین
تولید شده را که دارای کیفیت مندرج
طرزالعمـل مربوطه نباشـد ،از بـین

نه وي ،لمنځه یوسي.

ببرد.

د کنګل اسپرم واردول
پنځلسمه ماده:

تورید اسپرم منجمد
مادۀ پانزدهم:

( )۱د مالدارۍ د خدمتونو اداره ،کنګل

( )1ادارۀ خـدمات مالـداری ،اسپرم

اسپرم او جنین واردوي.
( )۲د مالدارۍ د خدمتونو اداره کوالی
شي د مالـدارۍ د تخـنیکي بورډ له
تصویب څخه وروسته ،کنګل اسپرم او

منجمد و جنین را تورید مینماید.
( )2ادارۀ خـدمات مالـداری بعـد
از تصـویب بورد تخنیکی مالـداری
میتواند ،اسپرم منجمد و جنـین را از

جنین د خصوصي سکټـور له الري هم
وارد کړي.
( )۳د اجازه لیک لرونکی واردوونکی

طریق سـکتور خصوصی نیز توریـد
نماید.
( )3توریدکنندۀ دارندۀ اجـازه نامـه

مکلف دي ،کنګل اسـپرم او جنین له

مکلف است ،اسپرم منجمد و جنین را
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اړوندې کړنالرې سره سم وارد کړي.

مطابق طرزالعمل مربوطه تورید نماید.

د نطفه لرونکي تخم تولید
شپاړسمه ماده:

تولید تخم نطفه دار
مادۀ شانزدهم:

د فعـالیت جواز لرونکی مکلف دی،
نطفـه لرونکی تخـم ،د مالـدارۍ د
خـدمتـونـو د ادارې د پالیسـۍ او
الرښـود سره سـم د خاصې موخې د

دارندۀ جـواز فعـالیت مکلف است،
تخـم نطفـه دار را در مطـابقـت
به پالیسی و رهنمـود ادارۀ خـدمات
مالـداری جهت تأمین هـدف خاص

تأمین لپاره او د ټاکلي مورني سـتاک
څخه تولید کړي.

و از سـتاک مادری مشخص تولـید
نماید.

د نطفه لرونکي تخم واردول
اووه لسمه ماده:

تورید تخم نطفه دار
مادۀ هفدهم:

د اجـازه لیک لرونکی مکلف دی ،د
الوتونکو ،کبانو او ګـټورو حشـراتو
نطفـه لرونکی تخم تر دغو شـرایطو
الندې وارد کړي:

دارندۀ اجـازه نامه مکلف است ،تخم
نطفه دار طـیور ،ماهیان و حشـرات
مفیـده را تحـت شرایط ذیل توریـد
نماید:

 -۱له ټاکلي مورني ستاک څخه تولید
شوی وي.
 -۲د معیاري وزن لرونکی وي.

 -1تولـید شده از سـتاک مشخص
مادری باشد.
 -2دارای وزن معیاری باشد.

 -۳د تولـید او انقضـاء نېټـې او د
تولیدوونکي د تصـدیق لیک لـرونکی
وي.
 -۴د هر ډول ناروغـیو له عوامـلو

 -3دارای تـاریـخ تـولـــید و
انقضـاء و تصـدیـق تولـید کننده،
باشد.
 -4عاری از هرگونه عوامل امراض و
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څخـه خالي او د روغتیـایي تصـدیق
لیک لرونکی وي.
 -۵ترځانګړو شرایطو الندې لېـږدول

دارای تصـدیـق نـامـۀ صـحـی
باشد.
 -5تحت شرایط خـاص انتقال یافته

شوی وي.

باشد.

د حیواني خوراکې تولید
اتلسمه ماده:

تولید خوراکۀ حیوانی
مادۀ هجدهم:

( )۱تولیدوونکی مکلف دی ،د الندې

( )۱تولید کننده مکلف است ،خوراکۀ

شرایطو په پام کې نیولو سره حـیواني
خوراکه تولید کړي:
 -۱د مالـدارۍ د خدمتونو له ادارې
څخه د فعالیت د جواز اخیستل.

حیوانی را بادرنظرداشت شرایط ذیـل
تولید نماید:
 -۱اخذ جواز فعالیت از ادارۀ خدمات
مالداری.

 -۲د مالـدارۍ د خـدمتونو ادارې د
پالیسۍ ،تقنیني سندونو او الرښـودونو
رعایت.

 -۲رعایـت پالیسـی ،اسـناد تقنینی
و رهنمـود هـای ادارۀ خـدمـات
مالداری.

-۳له هر ډول زهري او مسموموونکو
توکو څخه خالي والی.
( )۲تولیدوونکی مکلف دی چې بازار
ته د حـیواني خوراکې له عرضې څخه

 -۳عاری بودن از هر نوع مواد زهری
و مسموم کننده.
( )2تولـید کننده مکلف اسـت که
قـبل از عرضـۀ خـوراکۀ حـیوانی

مخکې ،د مالدارۍ د خدمتونو له ادارې
څخه د کیفیت د تأیـید تصـدیق لیک
ترالسه کړي.

به بازار ،تصدیق نـامۀ تائید کیفیت را
از ادارۀ خـدمات مالـداری اخــذ
نماید.
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تورید خوراکۀ حیوانی
مادۀ نزدهم:

( )۱واردوونکی مکلف دی ،حـیواني

( )۱تورید کننده مکلف است ،خوراکۀ

خوراکه تر دغو شرایطـو الندې وارده
کړي:
 -۱د مالـدارۍ د خدمتونو له ادارې
څخه د اجازه لیک ترالسه کول.

حـ یوانی را تحت شرایط ذیل توریـد
نماید:
 -۱اخذ اجـ ازه نامه از ادارۀ خدمات
مالداری.

 -۲د حـیوان له فزیولوژیکو اړتیاوو
سره سمون ولري.
 -۳د هغو د تولـید او انقضاء نېټه د
تولیدوونکې مرجـع له لورې تصـدیق

 -۲مطـابق بـه نیـازمـندی هـای
فزیولوژیک حیوان باشد.
 -۳تاریـخ تـولـید و انقضـای آن
از طرف مرجع تولید شده تصدیق شده

شوې وي.
 -۴له هر ډول زهري او مسموموونکو
توکو څخه خالي وي.

باشد.
 -۴عـاری از هر نوع مواد زهـری
و مسموم کننده باشد.

 -۵د خـوراکې د ترکیبـونو او وزن
درلودونکي برچسپ (لېبـل) لرونکي
وي.
 -۶د مبداء هـېواد اړوند له واکمنې

 -۵دارای برچسپ (لیبـل) حـاوی
ترکیبـــات و وزن خـوراکـــه
باشـد.
 -۶دارای تصـدیق نامۀ کیفـیت از

ادارې څخه د کیفیت د تصـدیق لیک
لرونکی وي.
( )۲واردوونکی مکلف دی ،یوازې هغه

ادارۀ ذیصالح مربوط کشـور مبـداء
باشد.
( )2تورید کننده مکلف است ،صرف

حیواني خوراکي توکي وارد کړي چې

مواد خوراکی حـیوانی را تورید نماید
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د هـېواد په دننه کې د تولید وړ نه وي
یا په بـازار کې د هغو الزمه انـدازه
شتون ونلري.

که در داخل کشـور قابل تولید نبوده
یا مقـدار الزم آن در بـازار موجـود
نباشد.

پنځم فصل
متفرقه حکمونه

فصل پنجم
احکام متفرقه

د حـیواناتـو او د مالـدارۍ د
تولید د عواملو صادرول
شلمه ماده:

صدور حیوانات و عوامل تولـید
مالداری
مادۀ بیستم:

د سوداګرۍ د جواز لرونکی د قانون له

دارنـدۀ جـواز تجـارت ،مطـابـق

حکمونو سره سـم کوالی شي ،نسلي
حـیواناتو ،نطفه لرونکی تخـم ،کنګل
اسپرم او جنین ،د مالدارۍ د خدمتونو

احـکام قـانون میتـواند حـیوانات
نسلی ،تخم نطفه دار ،اسـپرم منجمد
و جنین را بعـد از اخـذ اجـازه نامه

لـه ادارې څخـه د اجـازه لـیک له
ترالسـه کولـو وروسـته د حـیواني
روغتیا له ادارې سره په همغږۍ کې ،له
هېواد څخه بهر ته صادرکړي.

از ادارۀ خدمـات مـالــداری در
همـاهـنگی بـا ادارۀ صـحــت
حـیوانی به خـارج از کشور صـادر
نماید.

له قانون سره مغایر د حیواناتو او د
مالدارۍ د تولید د عواملو استرداد
یوویشتمه ماده:

استرداد حـ یوانات و عوامل تولید
مالداری مغایر قانون
مادۀ بیست و یکم:

( )۱که چېرې واردوونکی ،حیواناتو او

( )1هرگاه تـورید کننده ،حـیوانات

د مالـدارۍ د تولید عوامل ددې قانون

و عوامل تولـید مالـداری را مخالف
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د حکمونو خالف وارد کړي ،نوموړي
توکي مستردېږي.
( )۲ددې مـادې په ( )۱فقره کې درج

احکام مندرج این قانون ،تورید نماید،
اموال مذکور مسترد میگردد.
( )2تورید کنندۀ مندرج فقرۀ ( )1این

شوی واردوونکـی مکلف دی ،مسترد
شوي توکي په خپل لګښت مبداء هېواد
ته ولېـږي یا هغه د مؤظف هیئـت په

ماده مکلف است ،اموال مسترد شده
را به مصرف خویش به کشور مبـداء
انتقال یا آن را در حضور هیئت مؤظف

وړاندې محوکړي.

محو نماید.

د ملـي او بینالمللـي معیارونو
رعایت
دوه ویشتمه ماده:

رعـایـت معـیار هـای مـلی
و بینالمللی
مادۀ بیست و دوم:

( )۱د فعـالیت جـواز لرونکی مکلف

( )1دارندۀ جواز فعالیت مکلف است،

دی ،د نسـلي حـیواناتـو د فـارم د
رامنځته کولو ،د اسپرم د تولـید او د
جنین د لېږد په هکلـه ،د مالـدارۍ د

در مورد ایجاد فارم حـیوانات نسلی،
تولید اسـپرم و انتقال جنین ،معیارهای
وضع شدۀ ادارۀ خـدمات مالـداری

خدمتونو د ادارې وضع شوي معیارونه
او نور ملي ستندردونه رعایت کړي.
( )۲د فعـالیت جـواز لرونکی مکلف
دی ،له ملي او بینالملـلي معیـارونو

و سایر سـتندردهای ملی را رعـایت
نماید.
( )2دارندۀ جواز فعالیت مکلف است،
البراتوار های تولید اسـپرم را مطابق

سره سم د اسپرم د تولید البراتـوارونه
رامنځته کړي.

به معـیارهای ملی و بینالمللی ایجـاد
نماید.
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مصنوعي القـاح او د جنین لېږد
درويشتمه ماده:

مسلسل نمبر ()۱۲۹۶

القـاح مصنوعی و انتقـال جنین
مادۀ بیست و سوم:

( )۱د فعالیت جـواز لرونکـی مکلف

( )1دارندۀ جواز فعالیت مکلف است،

دی ،د اسپرم د ټولولو ،مصنوعي القاح
یا د جنین د لېـږد لپاره هغـه نسـلي
حـیوانات وساتې چې د شجره لیک ،د
روغتیايي تصدیق لیک او د ارثي الزمو

حـ یوانات نسلی را جهت جمع آوری
اسپرم ،القاح مصنوعی یا انتقال جنین
نگهداری نماید که دارای شجره نامه،
تصدیق نامۀ صحی و قابلیت های الزم

وړتیاوو او د مالـدارۍ د خـدمتونو د
ادارې د تأیید لرونکي وي.
( )۲مصنوعي القاح او د جنین لېـږد،
یوازې د مصنوعي القاح د تکنېشن پـه

ارثی و تائید ادارۀ خـدمات مالـداری
باشد.
( )2القـاح مصنوعی و انتقال جنین،
صرف توسط تکنیشن القاح مصنوعی

واسطه صورت مومي.

صورت میگیرد.

حیواني هوساینه
څلېریشتمه ماده:

رفاه حیوانی
مادۀ بیست و چهارم:

د فعالیت جواز او اجـازه لیک لرونکی

دارندۀ جواز فعـالیت و اجـازه نامه

مکلـف دی ،د حـیواناتو د سـاتنې،
روزنې ،لېږد او واردولو په وخت کې،
د حـیواني هوساینې ملي او بینالمللي

مکلف است ،حین نگهداری ،پرورش،
انتقال و تورید حـیوانات ،معـیارهای
ملـی و بینالمللـی رفاه حـیوانی را

معیارونه رعایت کړي.

رعایت نماید.

مؤیدات
پنځه ويشتمه ماده:

مؤیدات
مادۀ بیست و پنجم:

( )1هرگاه تولید کننده یا تورید کنندۀ

( )۱که چېرې د حیواناتو او د مالدارۍ
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د تولید د عواملــو تولیدوونکـی یا
واردوونکی په دې قانون کې لـه درج
شووحکمونو څخه سرغړونه وکـړي،

حـ یوانات و عوامل تولید مالداری از
احکام مندرج این قانون تخلف ورزد،
متخلـف محسـوب شـده و حسب

سرغړوونکی ګڼل کېږي او له احوالـو
سره سم ،په الندې توګه تأدیبېږي:
 -۱په هغه صورتکې چې د سرغړونې

احـوال ،طـور ذیـل ،تـأدیــب
میگردد:
 -1در صـورت که ارتکاب تخلـف

ارتکاب جزئي وي او د غفلـت او نه
پاملـرنې پر بنا وي او د هغو له املـه
زیان وارد نشي ،د مالدارۍ د خدمتونو
اداره سرغړوونکي ته د الزمو مشورو

جزئی و مبتنی بر غفلت و بی توجـهی
بوده و از اثر آن خساره وارد نشـود،
ادارۀ خـدمات مالـداری متخلف را
با ارایـه مشـورۀ الزم ،تـوصــیه

په وړاندې کولو سره ،توصیه کوي.
 -۲ددې مادې د  ۱جزء د مکـرري
سرغړونې په صورت کې ،د مالدارۍ د

مینماید.
 -2در صـورت تـخلـف مکـرر
جزء  1این مـاده ،ادارۀ خــدمات

خدمتونو اداره سرغړوونکي ته په لیکلي
ډول اخطـاریه صادروي او له نوموړي
څخه لیکلې ژمنه اخلي.
 -۳په هغه صـورت کې چې سرغړونه

مالـداری به متخلف طورکتبی اخطاریه
صـادر و از وی تعهـد کتبی اخـذ
مینماید.
 -3در صورت که تخطی فاحش بوده

فاحشـه وي یا ددې مادې د  ۱جزء
سرغړونه د درېیم ځل لپاره تکرار شي،
د فعـالیت اړوند جواز او اجازه لیک د

یا تخلـف جزء  1این مـاده ،برای
بار سوم تکرار گردد ،جـواز فعـالیت
و اجـازه نامۀ مربوط از طرف وزارت

کرنې ،اوبو لګولو او مالـدارۍ وزارت
له لوري ،لغوکېږي.
 -۴دولـت یا اشخاصـوته د زیان د

زراعـت ،آبیاری ومالـداری ،لغـو
میگردد.
 -4در صـورت وارد شدن خسـاره
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اوښتو په صـورت کې ،سرغړوونکی د
وارد شوي زیان په جبران مکلف دی او
د فعـالیت اړوند جواز او اجازه لیک د

به دولت یا اشخاص ،متخلـف مکلف
به جبـران خسـارۀ وارده بـوده و
جواز فعـالیت و اجـازه نامۀ مربوطه

کرنې ،اوبولګولو او مالـدارۍ وزارت
له لوري ،لغو کېږي.
( )۲که چېرې د حیواناتو او د مالدارۍ

از طـرف وزارت زراعـت ،آبیـاری
و مالداری ،لغو میگردد.
( )2هرگاه تولید کننده یا تورید کنندۀ

د تولـید د عواملـو تولـیدوونکی یا
واردوونکی د حـیواني اصلي او فرعي
محصوالتو په تولـید او واردولو کې د
جعل او تزویرد جـرم یا نورو جـرمي

حـیوانات و عوامـل تولید مالـداری
در تولـید و تـورید محصوالت اصلی
وفرعی حـیوانی ،مرتکب جرم جعـل
و تزویر یا سایر اعمـال جرمی گردد،

اعمالو مرتکب شي ،تر عـدلي تعقیب
الندې نیـول کېـږي او د قـانون له
حکمونو سره سم مجازات کېږي.

تحـت تعقـیب عـدلی قرار گرفتـه
و مطـابق احکام قانـون ،مجـازات
میشود.

د پالن د طرحې او رپوټ وړاندې
کول
شپږویشتمه ماده:

ارایـــۀ طـــرح پـــالن
و گزارش
مادۀ بیست و ششم:

( )۱هغـه دولتي ادارې ،د ملــي او
بینالمللي غیردولتي مؤسسو په ګډون،

( )1ادارات دولـتـی ،مـؤسسـات
غیر دولتی اعم از ملی و بیـنالمللی،

کوپراتیفـونه ،اتحادیـې ،انجمنونه او
فدراسیونونه چې د مالدارۍ په برخه کې
فعالیت کوي ،مکلف دي ،د اړونـدو

کوپراتیف ها ،اتحـادیه ها ،انجمن ها
و فدراسـیون های کـه در عرصـۀ
مالداری فعالیت مینمایند ،مکلف اند،

تولیدي او وارداتي پالنونـو طرحـه له

طرح پالن های تولـیدی و توریـدی
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تطبیق څخه د مخـه د تأیید په موخـه
د مالدارۍ د خدمتونو ادارې ته وړاندې
کړي.

مربوط را قـبل از تطبیق جهـت تائید
به ادارۀ خـدمات مالـداری ارایـه
نمایند.

( )۲ددې مـادې په ( )۱فقره کې درج
شوې ادارې مکلفې دي ،د غوښتنې په
وخت کې د مالدارۍ د خدمتونو ادارې

( )2ادارات منـدرج فقـرۀ ( )1این
مـاده مکـلــف انـد ،گـزارش
فعـ الیت های مربوط را عندالمطـالبه

ته د اړوندو فعالیتونو رپوټ ،وړانـدې
کړي.

به ادارۀ خـدمات مالـداری ،ارایـه
نمایند.

د مرستو جلبول
اووه ویشتمه ماده:

جلب مساعدت ها
مادۀ بیست و هفتم:

د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت

وزارت زراعـت ،آبیاری و مالـداری

کـوالی شـي د مالـدارۍ د پروژو
د رامنځته کولو او پیاوړتیا په موخـه،
د هېوادونو او د ملـي او بینالمللـي

میتواند به منظـور ایجاد و تقـویت
پروژه های مالـداری ،مساعدت های
مالی و تخنیکی کشـورها و مؤسسات

مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې جلب
کړي.

ملــی و بــینالمللــی را جلــب
نماید.

مالتړیز او هڅوونکي تدابیر
اته ویشتمه ماده:

تدابیر حمایوی و تشویقی
مادۀ بیست و هشتم:

د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت
د مالـدارۍ د فـارمونو د دودولـو
او پراختیا او مالـدارانو ته د مرسـتې
په منظور ،د تقنیني سندونو له حکمونو

وزارت زراعـت ،آبیاری و مالـداری
به منظور ترویج وگسترش فـارم های
مالداری و کمک به مالداران ،مطـابق
احـکام اسـناد تقنینی در همـکاری
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سره سم ،د اړوندو ادارو په همکارۍ،
الندې تدابیر نیسي:
 -۱په مناسبه سیمه کې په ټیټه بیـه د

با ادارات ذیربط تدابیر ذیل را اتخـاذ
مینماید:
 -1توزیـع زمیـن در محل مناسـب

ځمکې وېشل.
 -۲د اوبـو او برېښـنا د آسـانتیاوو
برابرول.

به قیمت نازل.
 -2تـأمـیـن تسـهیـالت آب و
برق.

 -۳د ټیټې مالیې وضع.
 -۴له کورنیو تولیداتو څخه د مالتړ د
زمینې د برابرولو لپاره د مناسبو ګمرکي
تدابیرو ترالس الندې نیول.

 -3وضع مالیۀ نازل.
 -4اتخاذ تدابیر گمرکی مناسب جهت
فراهم آوری زمینۀ حمایت از تولیدات
داخلی.

د مقـررو وړاندیز او د الیحـو او
کړنالرو وضع
نهه ویشتمه ماده:

پیشنهاد مقـرره ها و وضع لوایح
و طرزالعمل ها
مادۀ بیست و نهم:

کوالی شي ،ددې قـانون د حکمونو د
ال ښه تطبیق په منظور  ،مقررې وړاندیز،
الیحې او کړنالرې وضع کړي.

میتواند به منظـور تطبیق بهتر احکام
این قانون ،مقرره ها را پیشنهاد ،لوایح
و طرزالعمل ها را وضع نماید.

انفاذ

انفاذ

دېرشمه ماده:

مادۀ سی ام:

وزارت زراعـت ،آبیاری و مالـداری

د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت

ایـن قـانون یـک مـاه بـعـد از
تـاریـخ نشـر در جـریدۀ رسـمی
نـافـذ و بـا انـفـاذ آن قـانـون

دغه قـانون په رسمي جـریده کې د
خـپرېدو له نېټـې څخه یوه میاشـتې
وروسته نافـذېږي او په نافـذېدو یې
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د 1396/9/15نېټې ( )۱۲۷۵ګـڼه
رسـمي جـریده کې خپور شـوي د
مالـدارۍ د چـارو د تنظـیم قـانون

تنظـیم امـور مـالـداری منتشـرۀ
جـریدۀ رسـمی شـماره ()۱۲۷۵
مـؤرخ 1396/9/15مـلـغــی

لغو کېږي.

میگردد.
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د هېواد په هوایي قلمرو کې د
بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکو او
هلیکوپترونو د الوتنې د تنظیم د
قانون د توشېح په هکله د افغانستان
اسالمي جمهوریت د رئیس
فرمان

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح قانون تنظیم پرواز
طیارات و هلیکوپتر های نظامی
دولت های خارجی در قلمرو
هوایی کشور

لومړۍ ماده:

مادۀ اول:

د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د
څلورشپېتمې متاد د ۱۶جتء او د
نهه اویایمې ماد د حکمونو له مخې ،د
هېواد په هوايي قلمرو کتې د بهرن تو

به تأسی از احکتام جتء  ۱۶متادۀ
شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهتم
قانون اساستی افغانستتان ،قتانون
تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهتای

دولتونو د پوځي الوتکو اوهلیکوپترونو
د الوتنې د تنظیم قانون چې د ملي شوري
د ولسي جرګې د  ۱۳۹۶ /۹ /۲۵نېټې

نظامی دولت های خارجی در قلمترو
هوایی کشور را که براساس مصتوب
شماره ( )294مؤرخ 1396/9/25

د ( ) ۲۹۴ګڼه مصوبې او د مشترانو
تې د
تې د ۱۳۹۶ /۱۰ /۲۴نېټت
جرګت
( ) ۲۹۷ګڼه مصوبې پربنسټ تصویب
شوی دی ،توشېح کوم.

ولسی جرگه و مصوب شماره ()297
مؤرخ  1396/10/24مشرانو جرگ
شورای ملی تصویب گردیده استت،
توشیح می دارم.

شماره)۲۷۳( :
تاریخ۱۳۹۶/12/26 :

ګڼه)۲۷۳( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /۲۶ :
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دوه یمه ماده:

مسلسل نمبر ()12۹۶

مادۀ دوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ
او د ملي شوري د مجلسینو له مصوبو

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه
با مصوبات شورای ملی و متن قتانون

او د یادشوي قانون له متن سره یو ځای
د  ،په رسمي جریده کې خپور شي.

متذکره ،در جریتدۀ رستمی نشتر
گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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دافغانستان اسالمي جمهوري دولت
ملي شوري
ولسي جرګه
د هېواد په هوایي قلمرو کې د

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبه

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

قانون تنظیم پرواز طیارات و
هلیکوپترهای نظامی دولت خارجی
در قلمرو هوایی کشور

ولسي جرګتې د اساستي قتانون د
نوي یمې ماد د حکتم لته مختې
د  ۱۳۹۶ /۹ /۲۵نېټې د شنبې ورځې

ولسی جرگه به تأسی از حکم متاده
نودم قانون اساسی ،در جلس عمومی
روز شنبه مؤرخ  1396/9/25خویش

په خپله عمومي غونډه کې دهېواد پته
هوایي قلمرو کې د بهرن و دولتونتو د
پوځي الوتکتتو اوهلیکوپترونودالوتنې
د تنتظیم قانتون په هکله ،د جمهور

فرمان تقنینی شماره ( )۱۵۰متؤرخ
 1396/6/14رئیس جمهور در مورد
تارات و
ترواز طیت
تیم پت
تانون تنظت
قت
هلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی

رئیس د  ۱۳۹۶ /۶ /۱۴نېټې)۱۵۰( ،
ګڼه تقنیني فرمان د( )۴فصلونو او()۲۷
مادو په دننهکې دمجلس د حاضرو غړیو

در قلمتترو هتتوایی را بتتداخل ()۴
فصل و ( )۲۷ماده به اکثریتت ررا
اعضای حاضر در مجلتس تصتویب

د رایو په اکثریت تصویب کړ.

نمود.

شماره)۲۹۴( :
تاریخ1396/9/25 :

ګڼه)29۴( :
نېټه۱۳۹۶ /9 /25 :

عبدالرووف ابراهیمي
د ولسي جرګې رئیس
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دافغانستان اسالمي جمهوري دولت
ملي شوري
مشرانوجرګه
دهېواد په هوايي قلمروکې د

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبه

بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکو او
هلیکوپترونو د الوتنې د تنظیم
قانون په هکله دافغانستان
اسالمي جمهوریت د رئیس
د 1396/۶ /۱۴نېټې ( )۱۵۰ګڼه
تقنیني فرمان
مصوبه

فرمان تقنینی شماره ( )150مؤرخ
 1396/6/14رئیس جمهوری
اسالمی افغانستان در مورد قانون
تنظیم پرواز طیارات و
هلیکوپترهای نظامی دولت های
خارجی در قلمرو هوایی
کشور

د افغانستان د اساسي قانون د نوي یمې
ماد له حکم سره سم ،مشرانو جرګې
د  ۱۳۹۶ /۱۰ /۲۴نېټې د یکشتنبې
ورځې په عمومي غونډه کې ،د هېتواد

به تأسی از حکم مادۀ نتودم قتانون
اساسی افغانستان ،مشرانو جرگته در
جلس عمومی روز یکشتنبه متؤرخ
 ،1396/10/24فرمان تقنینی شماره

په هوايي قلمرو کې د بهرنیو دولتونو د
توځي الو تکتتو او هلیکوپترونتتو د
پت
الوتنې د تنظیم قا نتون پته هکلته د

( )1۵۰مؤرخ  1396/6/14رئتیس
جمهوری اسالمی افغانستان در متورد
قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپتر

افغانستان اسالمي جمهوريت رئتیس د

های نظامی دولت هتای ختارجی در

شماره)297( :
تاریخ1396/10/24 :

ګڼه)۲۹۷( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۰ /۲۴ :
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ته
تې ( )۱۵۰ګڼت
 ۱۳۹۶ /۶ /۱۴نېټت
تقنینتتي فرمتتان د ( )۴فصتتلونو او
( )۲۷مادو په دننه کې د رأیتو پته

قلمتتترو هتتتوایی کشتتتور
را بتته داختتل ( )4فصتتل و ()27
تویب
تت ررا تصت
ته اکثریت
تاده بت
مت

اکثریت تصویب کړ.

نمود.

فضل هادی مسلمیار
رئیس مشرانو جرگه

فضل هادي مسلمیار
د مشرانو جرګې رئیس
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فهرست مندرجات قانون تنظیم پرواز
طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی
درقلمرو هوایی کشور
فصل اول
احکامی عمومی

ماده
مادۀ اول:
مادۀ دوم:

صفحه
عنوان
مبنی ۵۴...................................................
اهداف۵۴..................................................

مادۀ سوم:
مادۀ چهارم:
مادۀ پنجم:

اصطالحات و تعریفات۵۵..................................
ساحۀ تطبیق۵۹.............................................
بورد بررسی در خواست پرواز..............................

مادۀ ششم:

طیارات و هلیکوپتر های نظامی۵۹..........................
وظایف و صالحیت های بورد۶۱...........................

فصل دوم
شرایط اجازه و عبور پرواز طیارات یا هلیکوپتر های
نظامی دولت های خارجی

مادۀ هشتم:

ممنوعیت پرواز طیارات و هلیکوپتر های....................
کشفی و فوتو گرافیکی۶۲.................................
درخواست اجازۀ پرواز طیاره و هلیکوپتر....................

مادۀ هفتم:

مادۀ نهم:
مادۀ دهم:

نظامی دولت خارجی۶۴...................................
محتویات در خواست پرواز در قلمرو هوایی کشور۶۴......
عالمت مشخصه طیاره۶۶..................................
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مادۀ یازدهم:
مادۀ دوازدهم:
مادۀ سیزدهم:

سطح ارتفاع طیاره یا هلیکوپتر نظامی۶۶...................
پرواز در دهلیز هوایی۶۷.................................
پرواز باالی ساحۀ ممنوعه۶۸.............................

مادۀ چهاردهم:
مادۀ پانزدهم:
مادۀ شانزدهم:

پرواز بر فراز شهرها۶۹...................................
ممنوعیت پرتاب اشیا۷۰..................................
اطالع۷۰.................................................

مادۀ هفدهم:
مادۀ هجدهم:
مادۀ نزدهم:
مادۀ بیستم:

عبور از حریم هوایی۷۱....................................
شرایط ۷۱...........................................AIP
داشتن تماس دوامدار۷۲....................................
حاالت اضطراری۷۲........................................

مادۀ بیست ویکم:
مادۀ بیست و دوم:

منع پرواز طیاره و هلیکوپتر نظامی..........................
بدون اجازه ویا تخطی پیلوت۷۳............................
شرایط انتقال اجناس خطرناک۷۳...........................

مادۀ بیست وسوم:

عدم مطابقت محموله با درخواست۷۴......................

مادۀ بیست وچهارم:
مادۀ بیست و پنجم:

مادۀ بیست و ششم:
مادۀ بیست وهفتم:

فصل سوم
مؤیدات و تخلفات جزایی

جرایم۷۵..................................................
تخلفات۷۵................................................

فصل چهارم
احکام نهایی

فراهم نمودن امکانات۷۶.................................
انفاذ۷۷...................................................
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د بهرنيو دولتونو د پوځي
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د تنظیم قانون
لومړی فصل
عمومي حکمونه
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قانون تنظیم پرواز طیارات
و هلیکوپترهای نظامی
دولت های خارجی در قلمرو
هوایی کشور
فصل اول
احکام عمومی

مبنی
لومړۍ ماده:

مبنی
مادۀ اول:

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

این قانون در روشنی حکم مادۀ پنجم
قانون اساسی افغانستان ،وضع گردیده
است.

موخې
دوه یمه ماده:

اهداف
مادۀ دوم:

ددې قانون موخې عبارت دي له:
 -۱د بهرنيووو دولتونووو د پوووځي
ووتنې
وو د الو
وو او هلیکوپترونو
الوتکو

اهداف این قانون عبارت اند از:
 -۱تنظوویم پوورواز طیووارات و
هلیکوپتر های نظامی دولوت هوای

تنظیم.
 -۲له مخکیني اجازې پرته د جواز نه
لرونکو ،د بهرنيو دولتونوو د پووځي

خارجی.
 -۲جلوگیری از پورواز طیوارات و
هلیکوپتر های نظامی دولوت هوای

الوتکو او هلیکوپترونو له الوتنو څخه

خوووارجی بووودون اجوووازۀ
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مخنیوی.
 -۳د ځمکني بشوړړتیا سواتنه او د
ملي امنیت تأمین.

قبلی.
 -۳حراست از تمامیت ارضی و تأمین
امنیت ملی.

اصطالحګانې او تعریفونه
درېیمه ماده:

اصطالحات و تعریفات
مادۀ سوم:

الندې اصطالحګانې پدې قانون کوې
الندیني مفاهیم افاده کوي:

اصطالحات آتی در این قانون مفواهیم
ذیل را افاده می نماید:

 -۱د بهرني دولت نظوامي الوتکوه:
باروړونکې الوتکه ،محاربوي ،نفربري،
وي دولووت
ډرن ( )Droneاو د بهرنو
نورې ،په کشفي او یا فوتووررافيکي

 -۱طیار ه نظامی دولت خارجی :طیاره
باربری ٬محاربوی ٬نفور بوری ،درن
( ) Droneو سایر طیارات مجهز بوا
تکنالوژی کشفی یا فوتوگرافی دولت

تکنالوژۍ باندې سمبال الوتکې ،چې د
پوځي موخو لړاره کارول کېږي.
 -۲د بهرني دولت نظامي هلیکوپتر :د

خارجی است که به مقاصد نظامی از آن
استفاده می شود.
 -2هلیکوپتر نظامی دولت خوارجی:
هلیکوپتر متعلق به قوای نظامی دولت

بهرني دولت په پوځي ځواک پوورې
اړوند هلیکوپتر دی.
 -۳هلیکوپتر :هغه هوایي وسیله چې د
څرخېدونکو وزرو لرونکې او په هوایي

خارجی می باشد.
 -3هلیکو پتر :وسیله هوایی است که
دارای بال های چرخنده بووده و در

ډررونو او کوچنیو ډررونوو کوې د
ناستې او الوتنې وړتیا ولري.
 -۴ډرن ( :)Droneهغووه هوووایي

میدان ها و میدانچه ها قابلیت نشست
و برخاست را داشته باشد.
ودار
ویله بالو
 -4درن ( :)Droneوسو
بی پیلوت متحرک هووایی رهبوری

بې پیلوټه ،وزر لرونکې ،متحرکوه ،د
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الکترومقناطیسي یا رادیویي څړو پواسطه
رهبري کېدونکې وسویله ده چوې د
کشفي او پوځي موخو لړاره کوارول

شونده امواج الکترومقناطیسوی یوا
رادیویی بووده کوه بورای اهوداف
کشووفی و نظووامی بکووار گرفتووه

کېږي.
 -۵هوایي ډرر :هغه وچه ساحه ده چې
د هوایي چلند د الزموو تجهیزاتوو او

می شود.
 -5میدان هوایی :ساحۀ خشکه است
که دارای تجهیزات و تسهیالت الزم

آسانتیاوو لرونکې وي او د الوتکوو او
هلیکوپترونو د خوندي ناستې او الوتنې
لړاره کارول کېږي.
 -۶پیلوټ :هغه شوخ دی چوې د

هوانوردی بوده و غرض پورواز یوا
نشست و برخاست مصون طیارات و
هلیکوپتر ها از آن استفاده می شود.
 -6پیلوت :شخصی است کوه دارای

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

تحصیالت عالی مسلکی ٬تخصصی و
تصدیق نامۀ اهلیت پرواز بووده و از
طرف مرجع ذیصالح به حیث مسؤول
پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظامی تعیوین

الوتکې او هلیکوپتر د مسؤول په توره
ټاکل شوی وي.
 -۷د الوتنې عمله :هغه اشوخا دي
چې د لوړو مسولکي زده کوړو یوا

گردیده باشد.
 -7عمله پرواز :اشخاصی انود کوه
دارا ی تحصیالت عالی مسولکی یوا

تخصصي تعلیماتو لرونکي وي او یا هم
د الوتنې د اهلیت د تصدیق لیک په لرلو
سره او د الوتنې په حال کې د الوتکې

تعلیمات تخصصی بوده و با داشوتن
تصوودیق نامووۀ اهلیووت پوورواز،
وظایف مشخ را در داخل طیاره یا
هلیکووپتور در حال پورواز ،ایفوا

او هلیکوپتر دننه ټاکلې دندې ترسوره
کوي.
 -۸له خطر سره مخ پوځي الوتکه او

می نمایند.
 -8طیاره و هلیکوپتر نظامی مواجه به
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هلیکوپتر :هغوه پووځي الوتکوه او
هلیکوپتر دی چې د الوتنې په ترڅ کې
د عوارضو یا غیر مترقبه الملونو پر بناء

خطر :طیاره و هلیکوپتر نظامی اسوت
ووارض
وابر عو
ورواز بنو
وین پو
وه حو
کو
یا سایور عوامل غیر مترقبه مواجه بوه

له خطر سره مخ شي او د هغې بېړنو
ناسته له هوایي ډررونو څخه په یوه کې
یا کوم بل مناسب ځای کوې اړینوه

خطر شوده و نشسوت اضوطراری
آن در یکی از میدان های هووایی یوا
محوول مناسووب دیروور ضووروری

وي.
 -۹د هوایي ترافیک له کنټرول وتلې
ساحه ( :)ATCد هوايي کرښو له ټاکل
شوي خط السیر ( )Routeڅخه وتلې

باشد.
 -9ساحۀ خارج کنتورول ترافیوک
وارج از
واحه خو
ووایی ( :)ATCسو
هو
خط السیر( )Routeتثبیت شدۀ خطوط

ساحه ده.
 -۱۰نیرنګي نقطې :د ښارونو ،غرونو،
سیندونو ،کلیو او نورې جغرافیوایي او

هوایی می باشد.
 -10نقاط نیرنری :نقواط برجسوته
جغرافیایی و توپوگرافیکی شهر هوا،

توپوررافي برجسته نقطې دي چوې د
الوتنې د عملې او د هوایي ترافیوک د
کنټرول تخنیکي سیستم ته د تشخی
وړ وي.

کوه ها ،دریا ها ،قریه ها و سایر نقاطی
است که قابل تشخی بورای عملوه
پرواز و سیسوتم تخنیکوی کنتورول
ترافیک هوایی می باشد.

 -۱۱جغرافیایي نقشه :توپووررافيکي
نقشې چې د الوتکو او هلیکوپترونو د
الوتنو د عملې د الرښوونې او د هغوی

 -11نقشه جغرافیایی :نقشوه هوای
توپوگرافیکی کوه بورای رهنموایی
عمله های پرواز طیارات و هلیکوپتر ها

د خط السیر د ټاکلو لړواره کوارول
کېږي.
 -۱۲ای آی پی ( :)AIPد افغانستان

وتفاده
وط السویر آن اسو
و تعیوین خو
می شود.
 -12ای آی پووی (  :)AIPنشووریه
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واتي
ود معلومو
ووایي چلنو
وي هو
د ملکو
خړرونه ده.
 -۱۳نوتم ( :)NOTAMپه بېالبېلو

معلوموواتی هوانوووردی ملکووی
افغانستان می باشد.
 -۱3نوووتم ( :)NOTAMپخوو

برخو کې د هوايي چلند کارکوونکو ته
د اطالعاتو خړرول دي.
 -۱۴خطرناک اجناس :د هسته یوي،

اطالعات برای پرسونل هوانوردی در
بخ های مختلف می باشد.
 -۱4اجناس خطر ناک :محموله های

کیمیاوي ،بیولوژیکي توکو ،وسولې،
مهماتو او یا نورو توکو لېږدوونکوې
محمولې دي چې د هوايي حمل او نقل
په بهیر کې د ژوند چاپېریال او د الوتنې

حاوی مواد هسته یوی ٬کیمیواوی٬
بیولوژیکی ،اسلحه ٬مهمات و یا سایر
موادی است که سبب صدمه به محیط
زیست و مصونیت پرواز یا امووال در
جریان حمل و نقل هوایی شده بتوانود

یا مالونو خوندیتوب ته د زیان سبب شي
او نور اجناس چې د ایکاو او اتاوا پوه
کنوانسیونونو کې طبقه بندي شوي دي.

وسایر اجناس که در کنوانسیون ایکاو
و اتاوا طبقه بندی شده است.
 -۱5ق لمرو هوایی قابل پرواز :قلمرو
ما فوق حداقل ارتفاعات و فضای پرواز

ورو:
ووایي قلمو
ووتنې وړ هو
 -۱۵د الو
د ارتفاعاتو اقل حد څخه مافوق قلمرو
او د الوتک و او هلیکوپترونو د الووتنې
فضا ده ،چې د الوتکو او هلیکوپترونو د

طیارات یا هلیکوپتر ها است که جهت
تضوومین مصووونیت نشسووت و
برخاست طیارات و هلیکوپتر ها مطابق

ناستې او الوتنې د خوندیتوب د تضمین
لړاره ،له اړوندې کړنالرې سره سوم،
تنظیمېږې.

طوورز العموول مربوطووه تنظوویم
می شود.
وا
واره یو
ورواز طیو
ورول پو
 -۱6کنتو
هلیکوپتر :عملیه اسوت کوه جهوت

 -۱۶د الوتکې یا هلیکوپتر د الووتنې
کنټرول :هغه عملیه ده چې د پووځي
الوتکې یا هلیکوپتر د الوتنې د څوارنې

مراقبت پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظامی
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لړاره ،د الوتن ې د عملې له لوري ترسره
کېږي.

وام
ورواز انجو
وه پو
وط عملو
وه توسو
کو
می شود.

د تطبیق ساحه
څلورمه ماده:

ساحۀ تطبیق
مادۀ چهارم:

( ) ۱د دې قانون حکمونوه د بهرنيوو
دولتونو په پوځي الوتکو او هلیکوپترونو
او نورو هغو الوتکو او هلیکوپترونو چې

( ) ۱احکام این قانون بر طیوارات و
هلیکوپتر های نظامی دولوت هوای
خارجی و سایر طیارات و هلیکوپترهای

د (ایکاو) نړېوال ملکي هوایي چلند له
میثاق سره سم ،د ملکي هوایي چلنود
اړوندې نه وي ،تطبیقېږې.
وو او
ووځي الوتکو
وواد د پو
( ) ۲د هېو

که مطابق میثاق هوانووردی ملکوی
بین المللی (ایکاو) مشمول هوانوردی
ملکی نباشند ٬تطبیق می گردد.
( ) ۲پرواز طیارات و هلیکوپتر هوای

هلیکوپترونو الوتنې او د بهرنیو دولتونو
په ځواکونو پورې اړوندې پوځي الوتکې
چې د افغانستان له اسالمي جمهووري

نظامی کشور و طیارات متعلوق بوه
نیرو های نظامی دولت های خارجی که
در چوکات موافقت نامه های همکاری
با دولت جمهوری اسالمی افغانسوتان

دولت سره د همکارۍ د تړونونو پوه
چوکاټ کې همکاري کوي ،د هېواد د
هوایي ځواک د عمومي قوماندان لوه
لوري تنظیمېږي.

همکاری می نمایند ٬توسط قوماندانی
عمومی قوای هوایی کشوور تنظویم
می گردد.

د پوځي الوتکو او هلیکوپترونو د
الوتنې د غوښتنلیک د ارزونې بورډ
پنځمه ماده:

بورد بررسی در خواست پورواز
طیارات و هلیکوپترهای نظامی
مادۀ پنجم:

( ) ۱د بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکو او

( ) 1بورد بررسی در خواست پورواز
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وور د
ووتنې او عبو
وو د الو
هلیکوپترونو
غوښتنلیک د ارزونوې بوورډ ،چوې
وروسته له دې ،په دې قوانون کوې د

وعبور طیارات و هلیکوپترهای نظامی
دولت های خارجی که منبعد در ایون
قانون به نام بورد یاد موی شوود در

بورډ په نامه یادېږې ،د هوایي ځواک د
عمومي قومندان په چوکاټ کې ،پوه
الندې جوړښت سره رامنځته کېږي:

چوکات قومانودانی عموومی قووای
واد
ول ایجو
وب ذیو
وه ترکیو
ووایی بو
هو
می گردد:

 -۱د هوایي ځواکونو عمومي قومندان
د رئیس په توره.
 -۲د بهرنیو چارو وزارت اسوتازی د
معاون په توره.

 -۱قوماندان عمومی قوای هوایی بوه
حیث رئیس.
 -۲نمایندۀ وزارت امور خارجه بوه
حیث معاون.

 -۳د ملکي هووایي چلنود د ادارې
استازی د معاون په توره.
 -۴د کورنیو چارو وزارت استازی د

 -3نمایندۀ ادارۀ هوانوردی ملکی به
حیث معاون.
 -۴نمایندۀ وزارت امور داخله به حیث

غړي په توره.
 -۵د ترانسړورټ وزارت اسوتازی د
غړي په توره.
 -۶د ملي امنیت شوري د دفتر استازی

عضو.
 -۵نمایندۀ وزارت ترانسوړورت بوه
حیث عضو.
 -۶نمایندۀ دفتر شورای امنیت ملی به

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

حیث عضو.
 -۷نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی
به حیث عضو.

 -۸د هوایي ترافیوک د خودمتونو د
تنظیم ریاست اسوتازی د غوړي پوه
توره.

 -۸نماینوودۀ ریاسووت تنظوویم
خدمات ترافیک هووایی بوه حیوث
عضو.
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وومي
وو د عمو
ووایي ځواکونو
( ) ۲د هو
قومندان د غیاب په صورت کې ،د بورډ
ناستې د هوایي ځواکونو د قومندان د

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

رئیس ارکان په ریاست دایرېږي.

هوایی دایر می گردد.

د بورډ دندې او واکونه
شړږمه ماده:

وظایف و صالحیت های بورد
مادۀ ششم:

( ) ۱بورډ ،د الندې دندو او واکونوو

( )۱بوووورد ٬دارای وظوووایف و
صالحیت های ذیل می باشد:

لرونکی دی:
 -۱د هېواد له هوایي حریم څخوه د
پوځي الوتکو او هلیکوپترونو د الوتنې
او عبور په تړاو د بهرنیوو دولتونوو د

 -۱بررسی در خواست دولت هوای
خارجی مبنی بر پرواز و عبور طیارات و
هلیکوپتر های نظامی از حریم هووایی

غوښتنلیک بررسي یا د هغه ردول.
 -۲د هېواد له هوایي قلمرو څخوه د
پوځي الوتکو او هلیکوپترونو د الوتنې

کشور یا رد آن.
 -۲صدور اجازه پرواز و عبور طیارات
و هلیکوپتر های نظامی از قلمرو هوایی
کشور.

او عبور د اجازې صادرول.
 -۳له اړوندو ادارو څخوه د اهول
خبره وو غوښتل ،د اړتیا په صورت کې
د محمولې او یا د پووځي الوتکوو او

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

هلیکوپترونو د ډول د ارزولو په موخه.
 -۴د بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکو او
هلیکوپترونو د سرغړونې په صوورت

هلیکوپتر های نظامی.
 -4در صورت تخلوف طیوارات و
هلیکوپتر های نظامی دولوت هوای
خوووارجی ،وضوووع جریموووه

کې ،پور هغووی بانودې د نغودي
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جریمو وضع کول.
 -۵نورې هغه دندې چې د وسله والو
ځواکونو د اعلي سر قومندان لخووا

نقدی بر آنها.
 -5سایر وظوایفی کوه از جانوب
سر قوماندانی اعلی قوای مسلح به آن

ورته سړارل کېږي.
( ) ۲په بېړنیو حاالتو کې چې د پوځي
الوتکو او هلیکوپترونوو د الووتنې د

محول می گردد.
( ) ۲در حاالت عاجل که فرصت کافی
برای بررسی در خواست اجازه پرواز

غوښتنلیک د ارزولوو لړواره ،کوافي
فرصت موجوود نوه وي ،د هووایي
ځواکونو عمومي قومنداني کوالی شي
د الوتنې اجازه ورکړي.

به طیاره یا هلیکوپتر نظوامی موجوود
نباشد ٬قوماندانی عمومی قوای هوایی
می تواند اجوازه پورواز را اعطواء
نماید.

( )۳د بورډ سکرتریت د هوایي ځواکونو
د عمومي قومندان پر غاړه ده.

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

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

فصل دوم
شرایط اجازه و عبور پرواز
طیارات یا هلیکوپتر های نظامی
دولت های خارجی

د کشفي او فوتوررافيکي الوتکو او
ووتنې
وو د الووو
هلیکوپترونووو
ممنوعیت
اوومه ماده:

ممنوعیووت پوورواز طیووارات و
هلیکوووپتر هووای کشووفی و
فوتوگرافیکی
مادۀ هفتم:

وو او
وو الوتکو
وو دولتونو
( ) ۱د بهرنیو

( ) ۱اجازه عبور و پرواز به طیارات و
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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

هلیکوپتر های دولت های خارجی که
دارای تکنالوژی فوتوگرافیکی و کشفی
باشند ،ممنو اسوت ،مرور اینکوه

ترالسه شي چې لوه فوتووررافیکي او
کشفي تکنالوژۍ څخه د الوتنې په بهیر
کې ،رټه نه پورته کوي.

اطمینان حاصل شود که از تکنوالوژی
فوتوگرافیکی کشفی در جوریان پرواز
استفاده نمی نمایند.

( )۲د دې مادې په ( )۱فقوره کوې
مندرج الوتکو او هلیکوپترونو توه ،د
الوتنې اجازه ورکول ،د هوایي پېښې په
صورت کې د تفحو او نجوات د

وارات و
وه طیو
ورواز بو
وازه پو
( ) ۲اجو
هلیکوووپتر هووای منوودرج فقوورۀ
( ) ۱این ماده در صورت سانحۀ هوایی
به منظور تفح و عملیات نجوات از

عملیاتو په موخه ،د یادې فقرې د حکم
څخه مستثني ده.
( )۳هغو الوتکو او هلیکوپترونو ته ،چې

حکووم فقوورۀ مووسکور مسووتثنی
می باشد.
( ) 3به طیارات و هلیکوپتر های کوه

وا
وو او یو
وته اي توکو
وومي ،هسو
د اټو
بیولوژیکي یا کیمیاوي توکو لېږدوونکي
دي ،کوم چې د ټولییزې وژنې المول
ررځي ،د هېواد له هوایي قلمرو څخه د

حامل مواد اتومی ،هسته یی ویا موواد
بیولوژیکی یا کیمیاوی که باعث کشتار
جمعی می شود ،اجازۀ پرواز و عبور از
قلموورو هوووایی کشووور صووادر

الوتنې او عبور اجازه نه صادرېږي.

نمی گردد.
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د بهرني دولت د پوځي الوتکې او
وازې
ووتنې د اجو
ووپتر د الو
هلیکو
غوښتنلیک
اتمه ماده:

در خواست اجازۀ پرواز طیواره و
هلیکوووپتر نظووامی دولووت
خارجی
مادۀ هشتم:

( ) ۱بهرنی دولت مکلف دی ،د هېواد
هوایي قلمرو ته د اړوندې پوځي الوتکې
او هلیکوپتر د ورود او عبور نه مخکې،
د ډیړلوماتیکې مجورا څخوه خړول

( ) ۱دولت خارجی مکلف است ٬قبل
از ورود یا عبور طیواره و هلیکووپتر
نظامی مربوط در قلمرو هوایی کشور٬
د ر خواست خووی را در موورد از
مجرای دیړلوماتیک ارایه نماید.

غوښتنلیک وړاندې کړي.
( ) ۲د بهرنیو چارو وزارت مؤظف دی،
د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر د الوتنې په

( ) ۲وزارت امور خارجه مؤظف است٬
درخواست دولت خارجی را مبنی بور

تړاو د بهرني دولت غوښتنلیک ،بورډ
ته وسړاري.

پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظامی به بورد٬
محول نماید.

د هېواد په هوايي قلمورو کوې د
الوتنې د غوښتنلیک محتویات
نهمه ماده:

محتویات درخواسوت پورواز در
قلمرو هوایی کشور
مادۀ نهم:

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

( )۱در خواست دولت های خوارجی
مبنی بر اجوازه پورواز طیوارات و
هلیکوپترهای نظامی در قلمرو هووایی

غوښتنلیک د الندې مطالبو لرونکوي
دي:
 -۱د غوښتنلیک وړاندې کووونکي

کشووور ٬دارای مطالووب ذیوول
می باشد:
 -۱نام دولت خوارجی درخواسوت
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بهرني دولت نوم.
 -۲د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر ډول.
 -۳د هېواد په هوايي قلمورو کوې د

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

الوتنې وخت.
 -۴په غوښتونکي هېواد کې د الوتنې
مبداء.

کشور.
 -۴مبداء پرواز در کشور درخواست
دهنده.

 -۵د هغه هېواد نوم چوې د پووځي
الوتکې یا هلیکوپتر الوتنه پکې پای ته
رسېږي.
 -۶د الوتنې د ترسره کولو موخه.

 -۵نام کشوری که پرواز طیاره یوا
هلیکوووپتر نظووامی در آن خاتمووه
می یابد.
 -۶هدف از انجام پرواز.

 -۷د الوتنې د عملې د پېژندرلوي او
د سړرليو د شمېر پورې اړوند معلومات.
 -۸هغه نقطه چې پووځي الوتکوه او

 -۷معلومات در مورد شهرت عملوه
پرواز و تعداد راکبین.
 -۸نقطۀ که طیاره یا هلیکوپتر نظامی

هلیکوپتر له هغې څخه د هېواد هوایي
قلمرو ته دننه کېږي.
 -۹د الوتکې کود ،د الوتنې ارتفوا ،
سرعت ،وزن ،مسیر او د الوتکې یوا

از آن وارد حووریم هوووایی کشووور
می گردد.
 -۹کود طیواره ٬ارتفوا پورواز٬
سرعت ٬وزن ٬مسیر و مقدار موواد
سوخت طیاره یا هلیکوپتر ،مقودار و

هلیکوپتر د سوون توکوو کچوه ،د
محمولې ډول او کچه او د الووتنې د
رژیم پورې اړوند نور موارد.

نو محموله و سایر موارد مربوط بوه
رژیم پرواز.
 -۱۰تعهد جبوران خسواره جوانی
یا مالی در صوورت وقوو سوانحۀ

 -۱۰د هوایي سانحې د رامنځته کېدو
په صورت کې د مالي یا ځاني زیوان د
جبران ژمنه.

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

( ) ۲اجازه پرواز در قلمورو هووایی
کشور در صورتی به طیاره یا هلیکوپتر
نظامی دولت خارجی اعطاء می گردد

ته ورکول کېږي  ،چې د الوتنې د وړتیا
تصدیق لیک لرونکي وي او د هغوه د
تابعیت مشخصه عالمه ورڼل شي.

که دارای تصدیق نامۀ قابلیت پرواز و
عالمووت مشخصووۀ تابعیووت آن
باشد.

د الوتکې مشخصه عالمه
لسمه ماده:

عالمت مشخصۀ طیاره
مادۀ دهم:

( ) ۱پوځي الوتکوه یوا هلیکووپتر د
مشخصه عالمې لرونکې وي.
( ) ۲د الوتکې مشخصه عالمه د وزرو

( ) ۱طیاره یا هلیکوپتر نظوامی دارای
عالمت مشخصه می باشد.
( ) ۲عالمت مشخصۀ طیاره در قسمت

په الندېني برخه کوې او د هلیکووپتر
مشخصه عالمه د هغه په بدنه کې لیکلې
وي.

تحتانی بال ها و عالموت مشخصوۀ
هلیکوووپتر در بدنووه آن منقووو
می باشد.

د پوځي الوتکې یوا هلیکووپتر د
ارتفا سطحه
یوولسمه ماده:

سطح ارتفا طیاره یا هلیکووپتر
نظامی
مادۀ یازدهم:

د پوځي الوتکې یا هلیکووپتر پیلووټ
مکلف دی ،تر څو د پوځي الوتکې یا

پیل وت طیاره و هلیکوپتر نظامی مکلف
است ٬بیشتر از ارتفا  ۱۴۰۰۰فت

هلیکوپتر الوتنه له  ۱۴۰۰۰فټ نه په
لوړه ارتفا کې تنظیم کړي ،د هوایي
ترافیک له کنټرول( )ATCڅخه په بهر

پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظامی را تنظیم
نماید ٬در صورت پرواز در ارتفوا
 ۱۴۰۰۰فت و یا پائین تر از آن در
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منطقه خارج از کنترول ترافیک هوایی
( ٬)ATCمطابق به پالن پرواز بصری
( )VFRمکلف است بعد از اخس اجازه

مکلف دی تر څو د واکمن مقام تور
اجازې ،او د هوایي ترافیک د کنټرول
له موافقې وروسته ،د پوځي الوتکې یا

مقام ذیصوالح مربوطوه و موافقوه
ورواز
ووایی ٬پو
وک هو
کنتورول ترافیو
طیاره یا هلیکوپتر نظامی را اجوراء
نماید.

هلیکوپتر الوتنه ترسره کړي.

په هوایي دهلیز کې الوتنه
دوولسمه ماده:

پرواز در دهلیز هوایی
مادۀ دوازدهم:

( ) ۱د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر پیلوټ
مکلف دی ،تر څو د پوځي الوتکې یا

( ) ۱پیلوت طیاره و هلیکوپتر نظوامی
مکلف است ٬پرواز طیاره یا هلیکوپتر
نظامی را در دهلیز های ()Corridor

هلیکوپتر الوتنه له هوایي قلمورو پوه
الوتنې وړ ،ټاکلي دهلېز ()Corridor
کې ،د اړوندو کړنالرو په پام کې نېولو

هوایی معینه در قلمرو هوایی قابل پرواز
با رعایت طرزالعمل های مربوط ٬تنظیم
نماید.
( )۲هرگاه طیاره یا هلیکوپتر نظوامی

سره ،تنظیم کړي.
( ) ۲که چېرې پوځي الوتکه یا هلیکوپتر
د الوتنې په ترڅ کې د ټاکلي هووایي
دهلېز او یا ټاکلي خط السویر څخوه

حین پرواز از دهلیز هوایی معینه و یوا
خط السیر مشخصه خوارج و رژیوم

ووځي او د الوتنې رژیم نقض کړي ،د
هغې پیلوټ مکلف دی ،د خبرېدو سره
سم ،پرته له ځنډ څخه د الوتنې لوری

پرواز را نقض نماید ٬پیلوت آن مکلف
است ٬به مجرد آگاهی بدون توأخیر
سمت پرواز را اصالح و طیواره یوا

اصالح کړي او پووځي الوتکوه یوا

ه لیکوپتر نظامی را به داخول دهلیوز
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هلیکوپتر ټاکلي هوایي دهلېز ته سم او
الوتنې ته دوام ورکړي.
( ) ۳که چېرې پوځي الوتکه یا هلیکوپتر

هوایی معینه توجیه و به پرواز اداموه
دهد.
( ) ۳هر گاه طیاره و یا هلیکوپتر نظامی

د ټاکلي کرښې څخه انحراف وکړي او
یا په اجازه لیک کې له یادو شورایطو
څخه سورغړونه وکوړي ،د هووایي

از مسیر معینه انحراف یوا از سوایر
شرایط مندرج اجازه ناموه ٬تخطوی
نماید ٬قوماندانی عمومی قوای هوایی
اموور نشسووت را بووه وی صووادر

ځواکونو عمومي قومنداني نوموړې ته د
ناستې امر صادروي.

می نماید.

په ممنوعه ساحه باندې الوتنه
دیارلسمه ماده:

پرواز باالی ساحۀ ممنوعه
مادۀ سیزدهم:

( ) ۱د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر الوتنه

( ) ۱پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظوامی
برفراز منطقۀ که بنابر ملحوظات نظامی

په هغه ساحه باندې چې د پوځي او یا
امنیتي الملونو له مخې د اړوندو مراجعو
له لوري مشخصه شووې وي ،منعوه

یا ایجابات امنیتی از طورف مراجوع
شده باشد ٬ممنوو

مربوط ٬مشخ
است.
( ) ۲پیلوت طیاره و هلیکوپتر نظوامی

ده.
( ) ۲د پوځي الوتکې او هلیکوپتر پیلوټ
م کلف دی ،په ممنوعه سیمو باندې له
الوتنې څخه ډډه وکړي.

مکلف است ٬از پرواز باالی منواطق
ممنوعه خود داری نماید.
( )۳مناطق ممنوعه پورواز در ()AIP
ویا ( )NOTAMدرج می باشد.

( ) ۳د الوتنې ممنوعه ساحې په ()AIP
او یا ( )NOTAMکې درج وي.
( ) ۴د پوځي الوتکې او هلیکووپتر د

( ) ۴عمله پرواز طیواره و هلیکووپتر

الوتنې عمله مکلفه ده ،تر څو د الوتنې

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

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

( ) ۵که چېرې پوځي الوتکه یا هلیکوپتر
د ممنوعه سیمو د پاسه ولیدل شي ،پدې
صورت کې پیلوټ مکلوف دی ،پوه

( ) ۵هرگاه طیاره یا هلیکوپتر نظوامی
برفراز منطقۀ ممنوعه ظاهر گردد ٬در
این صورت پیلوت مکلف است ٬بوه
مجرد اگاهی از موضو به پخ اشاره
یا پیغام مخابروی در نزدیکترین میدان

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.

هوایی خارج از منطقۀ ممنوعه ٬نشست
نماید.

د ښارونو د پاسه الوتنه
څوارلسمه ماده:

پرواز برفراز شهرها
مادۀ چهاردهم:

د ښارونو او یا د ډېرو نفوسو لرونکو
سیمو دپاسه د پوځي الوتکې یا هلیکوپتر

پووورواز طیووواره و هلیکووووپتر

نظامی برفراز شهر هوا یوا منواطق
پوور نفوووس در حوودود ارتفوواعی
مجاز می باشد که در صورت توقوف

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

ورود
وه ٬فووو
ووۀ محرکووو
قووو
آمدن آن به میدان هوایی یا منطقۀ خارج

د ډېر نفوس لرونکي سیمه کې ممکنه
وي.

شهر یا منطقۀ پور نفووس ٬ممکون
باشد.
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ممنوعیت پرتاب اشیا
مادۀ پانزدهم:

( ) ۱د الوتنې په بهیر کوې د پووځي

( ) ۱پرتاب اموال و اشیاء از طیاره و

الوتکې یا هلیکوپتر څخه د شویانو او
مالونو غورځول منع دي.
( ) ۲که چېرې په غیر مترقبه حواالتو
کې ،د الوتنې په بهیر کوې د پووځي

هلیکوپتر نظامی در حال پرواز ممنو
است.
( )۲هرگاه در حالت غیر مترقبه ٬اموال
و اشیاء به خارج از طیاره یا هلیکوپتر
نظامی در حال پرواز پرتاب و به اثور

الوتکې یا هلیکوپتر څخه شیان او مالونه
وغورځول شي ،او په پایله کې ځاني یا
مالي زیان وارد شي ،پدې صورت کې
بهرنی دولت د اړول شوي زیوان پوه

آن ٬خسارۀ جانی یا مالی وارد گردد٬
در این صورت ٬دولت خارجی مکلف
بوووه جبوووران خسوووارۀ وارده
می باشد.

جبران مکلف دی.
( ) ۳که چېرې پوځي الوتکه یا هلیکوپتر
د تخنیکي ستونزو له امله له خطر سره

( )۳هر گاه طیاره یا هلیکوپتر نظامی به
اثر عوارض تخنیکی مواجه به خطور

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

گردد ٬پیلوت آن مکلف است ٬مرکز
ک نترول ترافیک هوایی را از موضوو
مطلع نماید ٬در این صوورت مرکوز
کنترول ترافیک هوایی ٬اجراآت الزم
می نماید.

اجراآت ترسره کوي.

اطال
شړاړسمه ماده:

اطال
مادۀ شانزدهم:

د هېواد په هوایي قلمرو کې ،د الوتنې د

عمله پرواز طیاره یا هلیکوپتر نظوامی
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دارای جواز پرواز در قلمرو کشوور

جواز لرونکې پوځي الوتکې یا هلیکوپتر
عمله مکلفه ده ،چې خړول د الووتنې
پالن ،د ملکي هوايي چلنود ادارې د

مکلف اند ٬پالن پرواز خوود را بوه
بخ تنظیم خدمات ترافیک هووایی

هوایي ترافیک د خدمتونو څانګې توه
وړاندې کړي.

ادارۀ هوانوووردی ملکووی ٬اطووال
دهد.

له هوایي حریم څخه عبور
اوولسمه ماده:

عبور از حریم هوایی
مادۀ هفدهم:

بهرنی دولوت مکلوف دی ،چوې د
افغانستان له هووايي حوریم څخوه د
اړوندې پوځي الوتکې یوا هلیکووپتر
عبوري الوتنې او یا د هېواد له هووایي

وت٬
وف اسو
وارجی مکلو
وت خو
دولو
مسیر مشخ پرواز عبووری طیواره
یا هلیکووپتر نظوامی مربووط را از
حریم هوایی افغانستان و یا نشسوت
ووایی
وای هو
ودان هو
وی از میو
در یکو

ډررونو څخه په یوې کوې د ناسوتې
مشخ مسیر ،د هېواد له نیرنګي نقطو
یا جغرافیایي نقشو څخه په رټه اخیستنې

کشور را با استفاده از نقاط نیرنروی
یا نقشه های جغرافیایی کشور از قبل٬
ورواز
وازۀ پو
وت اجو
وامل در خواسو
شو
نماید.

سره ،له مخکي نه ،د الوتنې د اجازې په
غوښتنلیک کې شامل کړي.

د  AIPشرایط
اتلسمه ماده:

شرایط
مادۀ هجدهم:
AIP

د افغانستان له هوایي حوریم څخوه د
عبور د اجازې غوښتونکی بهرنی دولت
مکلف دی ،په ( )AIPکې یاد شوی،
نور شرایط د ملکي هوایي چلنود لوه

دولت خارجی در خواست کننده اجازه
عبور از حریم هوایی افغانستان مکلف
است ٬سایر شرایط مندرج ( )AIPرا
از وبسایت رسمی ادارۀ هوانووردی
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ملکی ٬بدست آورده و طبق آن عمول
نماید.

د دوامدارې اړېکې ساتل
نولسمه ماده:

داشتن تماس دوامدار
مادۀ نزدهم:

د بهرني دولت د پووځي الووتکې او
هلیکوپتر پیلوټ مکلف دی ،د هېوواد
هوايي حریم ته له داخلېدو وروسته په

پیلوت طیاره و هلیکوپتر نظامی دولت
خارجی مکلف است ٬بعد از ورود به
حریم هوایی کشور طور دوامدار بوا

دوامداره توره د هوایي ترافیک کنټرول
مرکز سره مخابروي اړیکه ټینګه کړي.

مرکز کنترول ترافیک هوایی ٬تمواس
مخابروی برقرار نماید.

اضطراري حالتونه
شلمه ماده:

حاالت اضطراری
مادۀ بیستم:

له خطر سره مخ د پوځي الووتکې یوا
هلیکوپتر پیلوټ کوالی شي ،له هغوو
فریکونسي رانو څخه چې په اضطراري
حاالتو کې ترېنه رټه پورته کېږي ،پوه

پیلوووت طیوواره یووا هلیکوووپتر
نظامی مواجه به خطر موی توانود ٬از

فریکونسی های که در حالت اضطرار
از آن اسووتفاده مووی شووود بووا
مسؤولین مرکوز کنتورول ترافیوک

کار اخی ستنې سره ،د هوایي ترافیک د
کنټرول مرکز سره اړیکه ټینګه کړي او
له الرښوو نې سره سم د محل له هوایي

وابق
وه و مطو
واس گرفتو
ووایی ٬تمو
هو
هدایت در یکی از میدان های هوایی
یا محول مناسوب دیرور نشسوت
نماید.

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

72

۱۳۹۷/۱/۸

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()12۹۶

د اجازې نه لرونکي پوځي الوتکې
او هلیکوپتر د الوتنې منع او یوا د
پیلوټ سرغړونه
یوویشتمه ماده:

منع پرواز طیاره و هلیکوپتر نظامی
بوودون اجووازه ویووا تخطووی
پیلوت
مادۀ بیست و یکم:

( ) ۱که چېورې پووځي الوتکوه او
هلیکوپتر له اجازې پرته د هېواد هوایي
قلمرو ته دننه شي ،د هوايي ځواک د
عمومي قومندان واکمون چوارواکي

( )۱هرگاه طیاره و هلیکوپتر نظوامی
بدون اجازه وارد قلمرو هوایی کشور
گردد ٬مؤظفین قوماندانی عمومی قوای
هوایی به وی اخطار می دهود توا از

نوموړي ته اخطار ورکوي تور څوو د
افغانستان له هوایي قلمرو څخه ووځي.
( )۲ددې مادې په ( )۱فقره او د دې

وارج
وتان خو
ووایی افغانسو
ورو هو
قلمو
گردد.
( )۲در حاالت مندرج فقرۀ ( )۱ایون
ماده و فقرۀ ( )۳مادۀ دوازدهم ایون

قانون د دوولسمې مادې )۳( ،فقره په
یادو حاالتو کې ،که چېورې پیلووټ
اخطار ته پام ونه ساتي او یا د اجباري
ناستې امر ته ،کوم چې نومووړي توه

قانون ٬هر گاه پیلووت بوه اخطوار
اعتنا نکند یا امر نشسوت اجبواری
وده٬
وادر گردیو
وه وی صو
وه بو
را کو

صادر شوی دی ،پام ونکړي ،د هوایي
ځواکونو عمومي قومنداني له اړونودې
کړنالرې سره سم ،پدې هکله اړیون

رعایت ننماید ٬قومانودانی عموومی
ول
وابق طرزالعمو
ووایی مطو
ووای هو
قو
مربوووط در مووورد اقوودام الزم
می نماید.

چلند ترسره کوي.

د خطرناکو شیانو د لېږد شرایط
دوه ویشتمه ماده:

شرایط انتقال اجناس خطر ناک
مادۀ بیست و دوم:

د خطرناکو شیانو لېږد ،بوارریري او

انتقال ،بوارگیری و تخلیوه اجنواس
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تخلیووه د مسوولکي اشخاصووو لووه
لوري ،له غوښتنلیک سره د مطابقوت
د اطمینان او څېړنې وروسته ،ترسوره

خطر ناک توسط اشخا مسلکی بعد
وان از
وول اطمینو
وی و حصو
از بررسو
مطابقت آن با در خواست ،صوورت

کېږي.

می گیرد.

د غوښتنلیک سره د محمولې نوه
سمون
درویشتمه ماده:

عوودم مطابقووت محمولووه بووا
درخواست
مادۀ بیست و سوم:

که چېرې بورډ په غوښتنلیک کوې د
یادو او د بهرني دولت د پوځي الوتکې
یا هلیکوپتر له محمولې یا سړرلیو د نه
سمون په اړه خبر ترالسه کړي یا د هغه

هرگاه بورد در مورد عودم مطابقوت
محموله یا راکبین طیاره یا هلیکووپتر
نظامی دولت خوارجی بوا آنچوه در
درخواست درج گردیوده ٬اطوال

په اړه شک شتون ولري ،مکلف دی د
وسلوالو ځواکونو اعلي سرقومنداني د
ملي دفا وزارت له الرې ،پر وخت له

حاصل نماید یا در موورد آن شوک
وجود داشته باشود ٬مکلوف اسوت
سر قوماندانی اعلی قوای مسلح را از
طریق وزارت دفا ملی به اسر وقت

موضو خبر کړي او په اړه یوې لوه
الرښوو نې سره سم اجوراآت ترسوره
کړي.

از موضو مطلع نموده و طبق هدایت٬
در مورد اجراآت نماید.
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فصل سوم
مؤیدات و تخلفات جزایی

جرایم
څلېریشتمه ماده:

جرایم
مادۀ بیست و چهارم:

د الندې اعمالو ارتکاب جورم رڼول

ارتکاب اعمال ذیل جرم شناخته شده،

کېږې ،د هغه مرتکب د قوانون لوه
حکمونو سره سم مجازات کېږي:
 -۱له اجازه لیک پرته د هېوواد پوه

مرتکب آن مطابق احکام قانون مجازات
می گردد:
 -۱پرواز در قلمرو هوایی کشور بدون

هوايي قلمرو کې الوتنه.
 -۲له مخکینوي اجوازې پرتوه ،د
خطرناکو شیانو لېږد.
 -۳د غیر مجاز مالونو لېږد (هغه مالونه

اجازه نامه.
 -۲انتقال اجناس خطر ناک بودون
اجازه قبلی.
 -۳انتقال اموال غیر مجاز (اموالی که

چې تولید ،واردول او صادرول یې) منع
او د اجازه لیک تابع وي.
 -۴د ممنوعه سیمو دپاسه الوتنه.

تولید ،تورید و صدور آن) منع و تابع
اجازه نامه باشد.
 -۴پرواز بر فراز مناطق ممنوعه.

سرغړونې
پنځه ویشتمه ماده:

تخلفات
مادۀ بیست و پنجم:

( )۱الندېکړنې ددې قانون له حکمونو
څخه سرغړونه رڼل کېږي ،مرتکب یې

( )۱اعمال ذیل تخلف از احکام ایون
قانون شناخته شده ٬مرتکب آن حسب
وأدیبی
ودات تو
وتوجب مؤیو
وی مسو
آتو

په الندې توره د احوالو سره سوم د
تأدیبی مؤیداتو مستوجب دی:
 -۱د ټاکل شوي مسیر څخه له اجازې

می باشد:
 -۱در صورت انحراف خود سرانه و
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پرته او د خړل سر انحراف په صورت
کې ،په یو سلو پنځووس زره افغوانیو
نغدي جریمه.

بدون اجازه از مسیر تعیین شده پرواز،
به جریمه نقدی یکصد و پنجاه هوزار
افغانی.

 -۲له هوا څخه د شیانو د غورځولوو
په صورت کې ،دوه سوه زره افغوان
نغدي جریمه.

 -۲در صووورت پرتوواب اشوویاء
از هوووا ،بووه جریمووه نقوودی
دو صد هزار افغانی.

( )۲ددې مادې په ( )۱فقرې کې درج
شوي نغدي جریمې ،د بورډ په واسطه
ترالسه او د دولت د وارداتو په حساب
کې ،بانک ته تحویلېږې.

( )2جریمه های نقدی مندرج فقرۀ ()1
این ماده توسط بورد ،تحصویل و بوه
حساب واردات دولت تحویل بانوک
می گردد.

( ) ۳که چېرې د دې موادې پوه ()۱
فقرې کې د یادو کړنو په پایله کې زیان
اوښتی وي ،سرغړوونکی د هغوه پوه

( ) 3هر گاه در اثر اعمال مندرج فقرۀ
( )۱این ماد ه خسواره وارد گردیوده
باشد ،متخلف مکلف به جبران آن نیز

جبران هم مکلف دی.

می باشد.

څلورم فصل
وروستي حکمونه

د امکاناتو برابرول
شړږویشتمه ماده:

فصل چهارم
احکام نهایی

فراهم نمودن امکانات
مادۀ بیست و ششم:

د ملي دفا وزارت کوالی شي د بورډ

وزارت دفا ملی می تواند به منظور

د چارو د سومون او د دې قوانون د
حکمونو د پلي کولوو پوه موخوه ،د
افغانستان اسالمي جمهوریت ریاسوت

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.

جمهوری اسالمی افغانستان ،پیشونهاد
نماید.

انفاذ
اووه ویشتمه ماده:

انفاذ
مادۀ بیست و هفتم:

دغه قانون د توشېح له نېټې څخه نافس او
په رسمي جریده کې دې خړور شي او
په نافسېدو سره یوې د ۱۳۹۶ /۸ /۶

این قانون از تاریخ توشیح نافوس و در
جریدۀ رسمی نشر می گردد و با انفاذ
آن قانون تنظویم پورواز طیوارات و

نېټې په ( )۱۲۷۱رڼه رسمي جریده کې
خړور شوی د هېواد په هوایي قلمرو کې
د بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکوو او
هلیکوپترونو د الوتنې د تنظیم قانون لغو

هلیکوپترهای نظوامی دولوت هوای
خارجی در قلمورو هووایی کشوور
منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ()۱۲71
مووووؤر  1396/8/6لغووووو

کېږي.

می شود.
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