د امتياز خاوند :د عدليی وزارت
مسئول مدير :محمد يوسف روشنفکر

رسمی

جريده

په دی ګڼه کښی
د ولسی جرګی د اخلی وظايفو
اصول

تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
پنځمه ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه

شنبه د ثور ٣١

 ١٣۴۵ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه ۵۴

بنام خداوند توانا و دادگر
اصول وظايف داخلی ولسی جرگه
فصل اول

AC
KU

جلسات مقدماتی

ماده  -١ولسی جرگه قبل از افتتاح دوره تقنينيه جلسات مقدماتی دائر ميکند جلسات مقدماتی از پانزده ميزان آغاز ميگردد.
نصاب جلسات مقدماتی دو ثلث اعضاء ميباشد.

ماده  -٢وظايف جلسات مقدماتی قرار آتی است:
الف( تعيين رئيس موءقت.

در جلسه اول از ميان اعضای ولسی جرگه مسن ترين شخص بحيث رئيس موءقت تعيين ميشود.
تشخيص سن باساس تذکره و يا ورق ھويت صورت ميگيرد.

ھرگاه بيش از يک نفر از ھمه مسن تر باشد  -از ميان آنھا يکنفر بحکم قرعه تعيين ميشود.
ب -تدقيق وثايق
ولسی جرگه انجمنی برای تدقيق وثايق انتخاب ميکند.

اعضای اين انجمن از ھر واليت يکنفر بمعرفی وکالی آن واليت و به تصويب مجلس عمومی تعيين ميشود.
مقصود از تدقيق وثايق آن است که وثايق از منابع خود مطابق باحکم قوانين و مقررات صادر شده باشد.
ماده  -٣انجمن تدفق وثايق نام اشخاص را که وثايق ايشان با حکم قوانين و مقررات مطابق باشد طی يک راپور بجلسه
مقدماتی ارائه ميکند .بعد از تصويب جلسه مقدماتی اشخاص مذکور از طرف ولسی جرگه بحيث اعضاء شناخته ميشوند.

پس از افتتاح ولسی جرگه انجمن ديگری بنام انجمن »سمع شکايات انتخاباتی« مطابق احکام قانون انتخابات  -برای
رسيدگی به شکايات معارضين تعيين ميگردد.
ماده  -۴رئيس ولسی جرگه در تحت رياست رئيس موءقت برأی سری و باکثريت آراء انتخاب ميشود.
ساير اعضای ھياءت اداری در تحت رياست رئيس ولسی جرگه از ميان داوطلبان بطور جداگانه به رأی سری و اکثريت
اراء انتخاب ميشوند.
در صورت تساوی اراء بطريق قرعه مراجعه ميشود.
در صورتيکه برای يکی از مقامات ھيأت اداری تنھا يکنفر داوطلب باشد  -رای گيری بر اساس رای مثبت و منفی
صورت ميگيرد.
ماده  -۵ھرگاه يکی از اعضای ھيأت اداری فوت و يا استعفا کند.
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شخص ديگری از ميان اعضای ولسی جرگه مطابق بحکم ماده ) (۴بجای او انتخاب ميشود.

ماده  -۶ولسی جرگه ميتواند باکثريت دو ثلث ارأ اعضای حاضر بوظيفه ھر يک از اعضای ھياءت اداری خاتمه بدھد.
درينصورت در عوض عضويکه بوظيفه او خاتمه داده ميشود عضو جديد مطابق بحکم ماده ) (۴انتخاب ميشود.

فصل دوم
افتتاح

ماده  -٧افتتاح دوره تقينيه و اجالس ساالنه ولسی جرگه مطابق باحکم قانون اساسی صورت ميگيرد.
ماده  -٨نطق افتتاحيه پادشاه در حال سکوت و ايستادن استماع ميشود.

فصل سوم
وظايف ھيأت اداری
ماده  -٩رئيس قبل از شروع جلسه کرسی رياست را احراز و در صورت کامل بودن نصاب  -جلسه را با ذکر اين جمله
آغاز ميکند:
»د لوی خدای په نامه غونډه شروع کوو«
ختم ھر جلسه با موافقت اکثريت از طرف رئيس با اين حمله اعالم ميشود) :بنام خداوند بزرگ جلسه را ختم ميکنيم(

ماده  -١٠رئيس جلسات را با روش دموکراتيک و بيطرفانه اداره ميکند .و نوبت را در ميان گويندگان رعايت مينمايد.
ماده  -١١رئيس ميتواند در تمام انجمنھای ولسی جرگه بصفت مشاھد شرکت کند.
ماده  -١٢تعيين و اداره مامورين و مستخدمين ولسی جرگه و تطبيق بودجۀ آن مطابق قانون  -اجرای مکاتبات و تنظيم
کتابخانه از وظيفه و صالحيت رئيس ميباشد.
ماده  -١٣بودجه ولسی جرگه از طرف رئيس بمشوره حکومت ترتيب ميشود .و پس از تصويب جرگه به حيث يک جزء
بودجۀ دولت محسوب ميگردد.
ماده  -١۴ساير اعضای ھيأت اداری وظايف شان را مطابق باحکام قانون اساسی انجام ميدھند.
ماده  -١۵منشی تصويبات ولسی جرگه را بھر دو زبان پښتو و دری ثبت و فھرست کار و تصويبات را بھر دو زبان
قرائت ميکند.
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فصل چھارم

جلسات ولسی جرگه

ماده  -١۶نصاب مجلس دو ثلث اعضا ميباشد .منشی تعداد اعضای حاضر را معلوم نموده برئيس اطالع ميدھد.

ماده  -١٧منشی در آغاز ھر جلسه  -فھرست کار را قرائت ميکند .ھرگاه فھرست کار بر چند موضوع مشتمل باشد حق
اوليت به موضوعی داده ميشود که از نظر تاريخ قدامت داشته باشد.

ماده  -١٨منشی در ختم ھر جلسه فھرست کار جلسه آينده را قرائت مينمايد.

ماده  -١٩مطابق بقانون اساسی پشنھاد ھا از طرف داراالنشاء جھت تدقيق به انجمن مربوط سپرده ميشود .انجمن پس از
ابراز نظريۀ خود آنرا دوباره به داراالنشاء می سپارد و داراالنشاء با درنظر گرفتن نوبت اصل پيشنھاد و نظريۀ انجمن را
به جلسه عمومی ارئه ميکند.
ماده  -٢٠داراالنشاء مکلف است به پشنھاد کنندگان رسيد  -کتبی با توضيح تاريخ بدھد .و پيشنھاد را در ظرف دو روز
کار به انجمن مربوط بسپارد.
ماده  -٢١ھر عضو ولسی جرگه که ميخواھد اظھار نظر کند بر پا می ايستد رئيس اسم او را يادداشت ميکند و به نوبت
برای او وقت ميدھد رئيس اسم يا حوزۀ انتخابی شخص را که به او موقع صحبت ميدھد .ذکر ميکند و شخص مذکور
بسخن آغاز مينمايد.

مادۀ  -٢٢ھر وکيل حق دارد راجع به موضوع مورد بحث اظھار نظر کند وکالء بايد در ھنگام اظھار نظر از موضوع
خارج نشوند.
ھرگاه يک عضو از موضوع خارج شود رئيس بايد او را به موضوع متوجه گرداند .ھمچنان ھر عضو جرگه ميتواند
رئيس را بدين امر ملتفت سازد.
ھرگاه ناطق گفتار خود را در موضوع داخل دانسته و به آن ادامه بدھد .رئيس درين مورد به رای مجلس رجوع ميکند .در
صورت تائيد اکثريت کالم ناطق قطع ميشود.
ماده  -٢٣وکالء بايد آداب مجلس را رعايت و در گفتار و کردار خود روش دموکراتيک را حفظ و احترام متقابله را
مراعات کنند.
از تھديد و توھين و استھزا خود داری نمايند .ھرگاه يکی از عضاء بگفتار مشغول باشد بايد ديگران بسکوت و دقت بگفتار
او گوش دھند .ھيچ عضوی نميتواند کالم عضو ديگر را قطع کند و يا نوبت او را بگيرد.
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ماده  -٢۴ھر عضو ميتواند در موضوع مورد بحث تا ده دقيقه اظھار نظر کند.

ماده  -٢۵ھرگاه مطلب يک وکيل از طرف وکيل ديگر برخالف مرامش تعبير شود شخص اول ميتواند در خارج نوبت
برای يکبار از رئيس اجازه گرفته مطلب خود را توضيح کند.

ماده  -٢۶ھر وکيل حق دارد راجع به موضوع مورد بحث اقالً يکبار اظھار نظر کند.
ماده  -٢٧در مجلس عمومی رای گيری بترتيب ذيل اجراء ميگردد.

الف -در باره انتخاب اعضای ھيات اداری رای اعتمادی بر حکومت و سلب اعتمادی از ان و انتخاب اشخاص رای گيری
بشکل سری صورت ميگرد.

ب -در بارۀ ساير موضوعات رای گيری بشکل علنی اجرا ميشود .مگر اينکه جرگه به رای سری تصميم بگيرد.

ماده  -٢٨در موارديکه رای گيری بشکل سری صورت ميگيرد نخست تعداد حاضرين جلسه تعيين و قيد محضر ميگردد.
پس ورق مھر شده به تعداد حاضرين توزيع ميشود و ھر عضو يک ورق اخذ نموده رای خود را در ان نوشته در صندوق
می اندازد.
ماده  -٢٩ھرگاه در موقع تشکيل حکومت بعضی از وزراء تعيين نشده باشند  -صدراعظم مکلف است که پس از تعيين -
آنھا را به ولسی جرگه معرفی کرده رای اعتماد مطالبه کند.
اين حکم در حالت ترميم حکومت يا تبديل اعضای آن نيز تطبيق ميشود.

ماده  -٣٠ولسی جرگه ميتوانند از يک و يا چند تن از اعضای حکومت به اکثريت دو ثلث سلب اعتماد کند.
صدراعظم بجای وزير يا وزيرانی که از آنھا سلب اعتماد شده است اشخاص ديگر را معرفی کرده رای اعتمادی برای آنھا
مطالبه ميکند.
ھرگا بيش از نصف اعضای حکومت مورد سلب اعتماد قرار گيرد حکومت مستعفی شناخته ميشود.

فصل پنجم
فوريت و اعتراض قانونی
ماده  -٣١رئيس می تواند در باره يک پيشنھاد تقاضای فوريت کند ھرگاه اين تقاضا از طرف اکثريت تاييد گردد پيشنھاد
مذکور مورد بحث قرار ميگيرد.
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سی نفر از اعضای ولسی جرگه ميتوانند راجع بيک پيشنھاد کتبا ً تقاضای فوريت کنند .ھرگاه اين تقاضا از طرف اکثريت
تاييد گرديد بحث بر پيشنھاد مذکور آغاز ميشود.

ماده  -٣٢ھر وکيل حق دارد در ھنگام جريان مباحثه بترتيب ذيل اعتراض قانونی خود را ارائه کند:
اعتراض کننده بپا ايستاده رئيس را مخاطب قرار داده ميگويد:

»اعتراض قانونی دارم« پس رئيس در خارج نوبت برای اعتراض کننده اجازه ميدھد که اعتراض خود را اظھار کند
سپس ولسی جرگه راجع بوارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم ميگيرد.

فصل ششم

سوال  -استيضاح

ماده  -٣٣ھر عضو ولسی جرگه حق دارد در جلسه سوال از صدراعظم و اعضای حکومت کتبا ً و يا شفاھا ً سوال کند.
صدراعظم و اعضای حکومت مکلفند در برابر آن در ھمان جلسه يا جلسه مابعد جواب کتبی و يا شفاھی بدھد .صدراعظم
و وزراييکه از آنھا سوال می شود در اثر اطالع داراالنشاء در جلسه سوال حضور بھم می رسانند.
ماده  -٣۴ھر عضو ولسی جرگه ميتوانند در جلسه استيضاح از حکومت بطور کتبی و يا شفاھی استيضاح کند .صدراعظم
و اعضای حکومت مکلفند که در برابر آن توضيح کتبی و يا شفاھی بدھند.
ماده  -٣۵ھرگاه حکومت مورد استيضاح قرار گيرد تاريخ جلسه استيضاح قبالً از طريق داراالنشاء بصدراعظم ابالغ
ميگردد .صدراعظم و وزرا در جلسه استيضاح حاضر می شوند.

فصل ھفتم
اوقات کار ولسی جرگه
ماده  -٣۶اوقات کار ولسی جرگه در يک ھفته قرار اتی تقسيم می شود.
الف -بروزھای يکشنبه و دوشنبه تمام روز و روز سه شنبه قبل از ظھر جلسه عمومی دائر ميشود.
ب -بروز سه شنبه بعد از ظھر از ساعت ) (٢تا ختم جلسه سوال و يا استيضاح صورت ميگيرد.
ج -در باقی اوقات انجمن ھا کار ميکنند.
ماده  -٣٧ساعات کار ولسی جرگه با ساعات کار مامورين دولت مطابق است .اما ولسی جرگه می تواند در صورت لزوم
به تصميم اکثريت در خارج اين وقت ھم کار کند.
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فصل ھشتم

نشرات و سامعين

ماده  -٣٨ولسی جرگه می تواند باکثريت ارا تصميم بگيرد که جريان بعضی جلسات آن توسط راديو افغانستان پخش
گردد.

ماده  -٣٩مباحثات جلسات عمومی ولسی جرگه عينا ً نشر ميگردد .برای اين مقصد يک جريده ھفته وار بنام »جريده
ولسی جرگه« از طرف ادارۀ نشرات انتشار می يابد .در اين جريده فقط مباحثات ولسی جرگه نشر می شود.

ماده  -۴٠ولسی جرگه می تواند تصميمات خود را در بعضی موارد ملی و بين المللی بصورت ابالغيه توسط منابع
نشراتی دولت نشر کند.

ماده  -۴١سامعين بترتيب آتی جلسات ولسی جرگه را تعقيب می کنند:
الف -برای سامعين به تعداد چوکی ھای مخصوص از طرف داراالنشاء کارت توزيع می شود.
ب -در توزيع کارت تقدم زمانی مراجعه سامعين مراعات ميشود.
ماده  -۴٢سامعين آداب مجلس را رعايت می کنند و به کف زدن و گفتگو نمی پردازند.

فصل نھم
انجمن ھای موءقت
ماده  -۴٣ولسی جرگه ميتواند برای مطالعه مطالب مشخص انجمن ھای موءقت انتخاب کند.
ماده  -۴۴تعداد اعضای اين انجمن ھا و وظيفه آنھا از طرف مجلس عمومی تعيين ميشود .مواد ) (۵۶ - ۵۵ - ۵۴مربوط
بانجمنھای دايمی در مورد انجمن ھای موءقت ھم تطبيق ميگردد.
ماده  -۴۵انجمن تحقيق عندالزوم از طرف جلسه عمومی مطابق حکم مادۀ ) (۶٨قانون اساسی تعيين ميشود و از تعيين آن
توسط داراالنشا به صدراعظم اطالع داده ميشود.
ماده  -۴۶جلسۀ عمومی تعداد اعضای انجمن و وظيفه آن را بطور دقيق تعيين نموده طی يک ھدايت نامه بان می سپارد
مدتی که طی آن بايد انجمن وظيفۀ خود را انجام دھد نيز از طرف جلسه عمومی در ھدايت نامه تعيين ميگردد .جلسه
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عمومی ميتواند عندالزوم اين مدت را تمديد کند.

ماده  -۴٧انجمن تحقيق ميتواند از حکومت و اداره و اشخاص حقيقی يا حکمی که به اداره منسوب نباشند بطور شفاھی يا
کتبی سوال و کسب معلومات نمايد.

ماده  -۴٨معلوماتيکه انجمن تحقيق بدست می آورد بايد تا موقع ارائه بجلسه عمومی ولسی جرگه به طور سری حفاظت
شود.

ماده  -۴٩انجمن تحقيق  -تحقيقات خود را طی راپور کتبی به جلسه عمومی تقديم ميکند.

فصل دھم

انجمن ھای دايمی

ماده  -۵٠ھر وکيل حق دارد به تصويب ولسی جرگه در يکی از انجمن ھای دائمی بحيث عضو شامل گردد.
ماده  -۵١حد اقل تعداد اعضای انجمن ھای دايمی ھفت نفر و حد اکثر آن ) (٢٩نفر ميباشد .و از طرف مجلس عمومی
باکثريت اراء برای يکسال تعيين ميگردد.
ماده  -۵٢ھر انجمن ميتواند تا سه نفر عضو مشاور موءقت عالوه بر اعضای اصلی داشته باشد .اعضای مشاور از بين
اعضای ولسی جرگه باکثريت آرأ اعضای انجمن انتخاب ميشوند .و در وقت ضرورت در جلسات و مباحثات انجمن
شرکت ميکنند .وليکن حق رأی ندارند.
ماده  -۵٣انجمن ھای دايمی ميتوانند عنداالقتضا جلسات مختلط تشکيل بدھند.

ماده  -۵۴ھر انجمن از ميان اعضای خود يک رئيس يک نايب رئيس و يک منشی باکثريت آراء انتخاب می نمايد.
ماده  -۵۵جلسات انجمن ھا وقتی رسميت پيدا ميکند که بيش از نصف اعضا حاضر باشند.
ماده  -۵۶تصميمات انجمن ھا باکثريت آراء اعضای حاضر اتخاذ ميشود .در صورت تساوی آراء رای رئيس قاطع است.
ماده  -۵٧در مباحثات انجمن ھا احکام مربوط بمباحثات در مجلس عمومی مطابق به مواد ) ٢۴ - ٢٣ - ٢٢و  (٢۵اصول
وظايف داخلی تطبيق ميگردد.
ماده  -۵٨ولسی جرگه انجمن ھای دايمی را بتفصيل آتی تعيين ميکند:
 – ١انجمن تقنين و امور عدلی قرار آتی است:
مطالعه خط مشی و وظايف وزارت عدليه.
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تسويد قوانينيکه از طرف ولسی جرگه پيشنھاد ميشود.

مطالعه مسودۀ قوانينيکه از طرف حکومت  -ستره محکمه  -مشرانو جرگه و اعضای ولسی جرگه پيشنھاد ميگردد.
مطالعه تمام قوانين کشور  -تسويد و پيشنھاد تعديل آن موادی که مخالف با ارزشھای قانون اساسی ميباشد.
 -٢انجمن مراقبت تطبيق قوانين و سمع شکايات:

اين انجمن تطبيق قانون اساسی و ساير قوانين دولت را مراقبت کرده بشکايات ناشی از تعميل نادرست يا اھمال در تطبيق
قوانين  -تعرض بر حقوق مردم يا استفادۀ ناجايز در مورد حکومت و قوه قضائيه وارسی مينمايد .ھمچنين انجمن ميتواند
سوابق موضوعات فوق را از وزارت مربوط آن بغرض مطالعه خواسته و نتايج حاصله را به مجلس عمومی اطالع بدھد.
مجلس عمومی موضوع را بحکومت ابالغ و نتيجه را از حکومت مطالبه ميکند و نيز در صورت لزوم از حکومت سوال
و استيضاح نموده موضوع را در مورد قوۀ قضائيه مطابق قانون اساسی تحت غور قرار ميدھد.

اين انجمن ميتواند ضرورت تعيين انجمن تحقيق را به مجلس عمومی تذکر بدھد .پس از آنکه اين تذکر از طرف يک ثلث
اعضای جرگه مطابق مادۀ ) (۶٨قانون اساسی پيشنھاد شد مورد مباحثه قرار ميگيرد.
اين حکم مانع آن نميگردد که يک ثلث اعضا راجع به تعيين ھيئت تحقيق مستقيما ً به جرگه پيشنھاد بدھد.
 -٣انجمن امور مالی و بودجه:
وظايف اين انجمن قرار آتی است:
مطالعه خط مشی و وظايف وزارت ماليه و تصديھای دولتی و بانکھا.

مطالعۀ بودجه دولت و حساب قطعی سال پيشتر.
مطالعۀ پيشنھاد ھای دولت در اطراف وضع ماليات و محصوالت بر اساس عدالت اجتماعی.
مطالعه پيشنھادھای اعضای ولسی جرگه راجع به منابع عايداتی دولت با توجه خاص به تحصيل حقوق دولت از اشخاص
و موسسات داخلی و خارجی مطالعۀ طرق صرفه جويی نھايی در مصارف دولت و جلوگيری از ھرگونه مصرف غير
ضروری.
مطالعۀ اصالحات الزم در ادارۀ امور مالی کشور بر اساس يک پروگرام مترقی.
مطالعه طرق جلوگيری از تحميل ماليات و محصوالت و عوارض غير قانونی.
مطالعۀ امور تصديھای دولتی مطابق به اصول اقتصادی.
مطالعه در بارۀ نشر و چلند پول کاغذی وارد نمودن اصالحات الزم در امور بانک مرکزی و ساير بانکھا بر اساس يک
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سياست مالی که ھدف آن انکشاف سريع و مترقی اقتصاد ملی باشد.
مطالعۀ امور مربوط به ديوان محاسبات.

 -۴انجمن امور پالن انکشافی و تشکيالت اساسی:
وظايف انجمن قرار آتی است:

مطالعه خطی مشی و وظايف پالن و سياست اقتصادی دولت.
مطالعه امداد ھای انکشافی خارجی.

مطالعۀ پالنھای طويل المدت و قصيرالمدت انکشافی کشور.

مطالعۀ استعمال موءثر و صحيح مواد  -قوای بشری و مالی کشور.
مطالعه در بارۀ تھيه و ترتيب علمی احصائيه ھا در شئون مختلف حياتی از نظر پالن گذاری دولت.
مطالعه ابتدائی بودجۀ انکشافی قبل از مطرح شدن آن در انجمن امور مالی و بودجه.
مطالعه تشکيالت اساسی دولت بر اساس عدالت اجتماعی و احتياجات امور عادی و انکشافی کشور با رعايت صرفه
جويی.
مطالعه اصالحات ضروری در دستگاه اداری دولت به منظور تسريع کار  -استفادۀ درست و ثمر بخش از اجزائی اداره
جلوگيری از رشوت اختالس و کاغذ پرانی.

مطالعه در اطراف امور انکشاف دھات و انکشاف محلی.
پنجم -انجمن امور دفاع ملی:
وظايف اين انجمن قرار ذيل است:
مطالعۀ امور دفاع ملی به منظور حفظ استقالل و تماميت ساحۀ کشور.
مطالعۀ موضوعات مربوط برای خدمت عسکری امور مکلفيت  -جلب و احضار و مجال.
مطالعۀ مقدماتی قوانين مربوط امور عسکری.
ششم -انجمن امور روابط بين المللی:
وظايف اين انجمن قرار ذيل است:
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مطالعه در باره خط مشی و وظايف وزارت خارجه و سياست خارجی کشور بر اساس قانون اساسی افغانستان و حفظ
بيطرفی مثبت.

مطالعۀ در بارۀ روابط افغانستان با کشور ھای خارجی و موسسات بين المللی معاھدات و مقاوالت با دول و موءسسات
خارجی.

مطالعه در بارۀ سرمايه گذاری خارجی در افغانستان و اخذ قرضه و ساير کمک از دول و موءسسات خارجی از نظر
مصالح سياست ملی و اقتصادی افغانستان.
ھفتم -انجمن امور فرھنگی:

وظايف اين انجمن قرار ذيل است:

مطالعۀ خط مشی و وظايف وزارت معارف و وزارت مطبوعات مطالعۀ طرق انکشاف فرھنگ ملی بر اساس ارزشھای
مندرج در قانون اساسی مطابق به مقتضيات عصر و موازين علمی ،مطالعه در راه تعميم متوازن معارف در تمام
افغانستان ،مطالعه در بارۀ اصالح پروگرام ھای معارف مبنی بر اھداف ملی و اساسات دين مقدس اسالم و بمنظور بلند
بردن سويۀ تعليم و تربيت.
مطالعۀ پروگرام علوم دينی اسالمی و زبان عربی.
مطالعه در باره سطح زندگی معلم و تشکيل اردوی فرھنگی و مبارزه در راه تعميم سواد عمومی.
مطالعه طرق تعميم و اصالح پروگرام انکشاف و تقويه واقعی زبان ملی پښتو.

مطالعه در اطراف طرز مجادله با خرافات رسوم نادرست.
مطالعه در باب انکشاف مطبوعات آزاد و ملی و تعميم مطبوعات بطوريکه تمام افراد کشور بتوانند از مطالب آن استفاده
کنند.
مطالعه در بارۀ حفظ آثار باستانی و جلوگيری از فروش و صدور مسکوکات  -مخطوطات و ساير آثار تاريخی.
ھشتم -انجمن امور زراعت:
وظايف اين انجمن قرار آتی است:
مطالعۀ خط مشی و وظايف وزارت زراعت و موسسات زراعتی کشور.
مطالعه تمام عوامل فنی اقتصادی اجتماعی ازدياد توليدات زراعتی و مالداری.

AC
KU

مطالعه در زمينه انکشاف و ايجاد موءسسات تعاونی زراعتی و مالداری.
مطالعه در بارۀ نگھداری و احداث جنگلھا مالچرھا.
نھم -انجمن امور معادن و صنايع:
وظايف اين انجمن قرار آتی است:

مطالعه خط مشی و وظايف وزارت معادن و صنايع و موسسات منسوب به آن.
مطالعه در بارۀ تشويق و حمايه و انکشاف صنايع ماشينی و دستی.
مطالعه در اطراف استفاده ثمر بخش از منابع معدنی افغانستان

مطالعه در بارۀ توسعه و ملی ساختن برق و توحيد قيمت آن در تمام کشور.

مطالعه در بارۀ ايجاد و ملی ساختن ساير منابع نيروی محرکه صنايع ثقيله و اساسی.
 -١٠انجمن امور تجارت:
وظايف انجمن قرار آتی است:
مطالعه خط مشی و وظايف وزارت تجارت و موءسسات منسوب به آن.
مطالعه اصالح قوانين و مقررات مربوط به سرمايه گذاری و تشبثات تجارتی خارجيان در افغانستان بر اساس مصالح
عامه.

مطالعه سوق دادن سرمايه ھای تجاری بسوی صنايع
مطالعه کنترول تجارت خارجی بر اساس اصالح و تشويق صادرات و تحديد واردات اشيای غير ضروری و تجملی.
مطالعه در مورد انحصار اموال عمده وارداتی و صادراتی برای دولت.
مطالعه در اطراف تطبيق يک پروگرام موءثر انسداد قاچاق از طرف حکومت.
مطالعه در باره تشويق تجارت موءسسات تعاونی و زراعتی مالداری.
 -١١انجمن انکشاف و بھبود اجتماعی:
اين انجمن در بارۀ مطالب ذيل غور ميکند:
مطالعه در بارۀ مراقبت حقوق و تنظيم و تأمين عادالنه و مترقی امور حياتی بزگران  -دھقانان  -چوپانان  -کارگران
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کوچيان و شاگردان  -از نگاه اجتماعی  -اقتصادی  -سياسی و فرھنگی بصورت متوازن و منع ھر گونه کار اجباری.
مطالعه در بارۀ ايجاد تأمينات اجتماعی طبقات مذکور از قبيل تنظيم ساعات کار  -کارگران  -شرايط کار  -تعين حد اقل
مزد بطور عادالنه  -تقاعد کارگران مطالعه در باره بيمه ھای اجتماعی :مادری  -بيکاری  -مريضی  -مريضی مسلکی
حوادث کار  -مرگ ناشی از کار معلوليت و پيری.

مطالعه در باره ايجاد اتحاديه ھا کوپراتيف کارگران.
مطالعه در باره حمايه اطفال بيکس و معلول.

مطالعه در بارۀ ايجاد و تطبيق پروگرام ھای عملی اعاده و محافظت شخصيت در شفاخانه ھا و محابس.
مطالعه در باره قانون جزائی رشوت.

 -١٢انجمن امور فوايد عامه و مواصالت:
وظايف اين انجمن قرار آتی است:
مطالعه خط مشی و وظايف وزارت فوايد عامه و مخابرات و موءسسات منسوب به آن.
مطالعه در بارۀ احداث سرکھا  -پلھا و بند ھا در سرتاسر کشور.
مطالعه در بارۀ تعميم متوازن امور مخابرات ،مطالعه در اطراف اصالحات سريع طرز ادارۀ امور ساختمانی و امورا
تيکه داری.

 -١٣انجمن امور صحی:
وظايف اين انجمن قرار آتی است:
مطالعه خط مشی و وظايف وزارت صحيه و موسسات منسوءب به آن.
مطالعه در باره تھيه وسايل و وقايه از امراض بصورت مجانی در سرتاسر کشور.
مطالعه در باره تھيه آب صحی بصورت متوازن در سرتاسر کشور.
مطالعه در باره تھيه وسايل طب معالجوی به صورت متوازن در سرتاسر کشور.
مطالعه در باره انحصار توريد و توليد ادويه از طرف دولت.
مطالعه در بارۀ کنترول دقيق و موءثر قيمت ادويه حق الزحمه دکتوران.
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مطالعه در باره تسھيالت برای مريضان در شفاخانه ھا بصورت عمومی.
مطالعه در اطراف کنترول و اصالح طب يونانی.

مطالعه اصالحات الزم در قوانين طبی به مقصد حفاظت حقوق و مصالح مريضان و انکشاف طب عدلی.
مطالعه در اطراف جلوگيری از شيوع  -ترويج  -توليد و توريد خمر و مسکرات.
 -١۴انجمن امور داخلی و ادارۀ محلی:
وظايف اين انجمن قرار آتی است:

مطالعه خط مشی و وظايف وزارت داخله ښاروالی ھا و جرگه ھای واليات.

مطالعه در اطراف اصالحات الزم در طرز ادارۀ واليات ولسوالی ھا و ساير اجزای اداره داخلی با درنظر گرفتن کرامت
و روابط بشری در قست پيش آمد مامورين با مردم مطالعه در باره اصالح اوضاع محابس باساس کرامت انسانی با
درنظر گرفتن احتياجات مادی محبوسين از قبيل تغذيه صحت  -محل رھايش و احتياجات معنوی از قبيل مطالعه و روابط
اشخاص محبوس با فاميل ھای شان .توجه خاص و دقيق به احوال زنان  -کودکان  -اطفال و جوانان محبوس از لحاظ تعليم
 تربيت و کار ،مطالعه در بارۀ اصالحات الزم در دستگاه ھای استخباراتی بر اساس حفظ امنيت کشور و حقوق افراد.مطالعه در بارۀ تنظيم روابط کرايه نشينان و صاحبان منزل بطور عادالنه و مصئونيت کرايه نشينان.

 -١۵انجمن امور پښتونستان:
وظيفه اين انجمن عبارت است از :مطالعه خط مشی حکومت راجع به مسأله پښتونستان.
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