د افغانستان دموکراتيک جمھوريت
د عدليی وزارت

رسمی جريده
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شماره سوم  ١۵ -ثور سال ١٣۶١

نمبر مسلسل )(۵٠٧

درين شماره
 -١مقرره وزارت تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان ) .صفحه اول(
 -٢مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت فوايد عامه جمھوری دموکراتيک افغانستان) .صفحه (١٧
 -٣مقرره رياست عمومی کار و تامينات اجتماعی شورای وزيران جمھوری دموکراتيک افغانستان) .صفحه (٣١
  -۴مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت معادن و صنايع جمھوری دموکراتيک افغانستان ) .صفحه (۴٣
 -۵اعالنات ثبت عاليم و خصوصيات تجارتی) .صفحه (۶١
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مدير مسئوول :عبدالغفار گرامی
معاون :اکبر چخانسوری
مھتمم :نور علم

تلفون مدير مسئوول٢۵۴٠٩ :
تلفون توزيع٢١۶٠۴ :
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مقرره تنظيم اجراآت و فعاليتھای وزارت معادن و صنايع جمھوری دموکراتيک افغانستان

رسمی جريده
مصوبه شورای وزيران جمھوری دموکراتيک افغانستان
شواری وزيران تحت فيصله شماره ) (٣٣٠٢در جلسه تاريخی  ١٣۶٠/١٢/١٨با مالحظه ورقه عرض شماره
) (٣٠٢٩مورخ  ١٣۶٠/١٢/١۶وزارت عدليه مراتب آتی را تصويب نمود:
))مقرره تنظيم فعاليت ھای وزارت معادن و صنايع جمھوری دموکراتيک افغانستان بداخل ) (۴فصل و ) (١٨ماده
منظور است .در جريده رسمی نشر گردد((.
سلطانعلی کشتمند
رئيس شورای وزيران
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مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت معادن و صنايع
جمھوری دموکراتيک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
اين مقرره مطابق به حکم ماده ) (٢٧قانون اصول عمده تشکيل و وظايف وزارت ھای جمھوری دموکراتيک
افغانستان بمنظور تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت معادن و صنايع وضع گرديده است.
ماده دوم:
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وزارت معادن و صنايع جمھوری دموکراتيک افغانستان ارگان مرکزی اداره دولتی بوده که رھبری صنايع ثقيله و
خفيفه را در سکتور ھای دولتی و مختلط از قبيل صنايع استخراج معادن مفيده جامد ،صنايع استخراج نفت و گاز،
صنايع ماشين سازی ،صنايع کيمياوی نساجی جن و پرس مواد غذايی نجاری و موبل سازی ،حجاری امور سروی
معادن و جيالوجی و ھمچنين ساير رشته ھايرا که عندالضرورت ارگانھای ذيصالح دولتی الزم پندارد به عھده داشته
و مسوول و ارتقای سطح توليد و بھتر ساختن کيفيت محصوالت رشته ھای متذکره می باشد.
ماده سوم:

وزارت معادن و صنايع در فعاليت ھای خود احکام اصول اساسی جمھوری دموکراتيک افغانستان ،فيصله ھای حزب
دموکراتيک خلق افغانستان ،احکام قوانين ،فرامين و ساير تصاويب شورای انقالبی جمھوری دموکراتيک افغانستان و
ھيأت رئيسه آن ،تصاميم حکومت جمھوری دموکراتيک افغانستان و اين مقرره را مالک عمل قرار داده تطبيق صحيح
آنرا در ادارات موسسات و تصدی ھای مربوط تامين مينمايد.

فصل دوم
اھداف ،صالحيتھا و وظايف وزارت معادن و صنايع
ماده چھارم:
وظايف عمده وزارت معادن و صنايع عبارت است از:
 -١انکشاف ھمه جانبه رشته ھای مختلف توليد صنعتی و امور سروی معادن و جيالوجی افغانستان تسريع آھنگ رشد
توليد و ارتقای بازدھی کار با استفاده از پيشرفت ھای علمی و تخنيکی به خاطر بر آوردن نيازمندی ھای کشور به
محصوالت صنعتی که بوسيله موسسات و تصدی ھای مربوط وزارت معادن و صنايع صورت ميگيرد.
 -٢تطبيق پالنھا و رعايت دسپلين در امر تعميل احکام قوانين و مقررات در اجراآت وزارت معادن و صنايع.
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 -٣صرفه جويی در مصارف توليدی و خدماتی ،باال بردن کيفيت محصوالت ،افزايش مثمريت توليد ،استفاده معقول
از سرمايه اساسی ،منابع کار و وسايل مادی و مالی.

 -۴استفاده ثمر بخش از سرمايه گذاری ھا و بلند بردن مثمريت آن ،کاھش قيمت تمام شد و کاھش مدت امور
ساختمانی بھره برداری به موقع ظرفيت ھای توليدی و سرمايه اساسی.

 -۵رعايت مقررات مربوط به حفظ و نگھداری ثروتھای زير زمين و سطح زمين از تاثيرات سوء فعاليت ھای معدنی
و استخراجی نفت و گاز.

 -۶تلفيق ميتود ھای اقتصادی و اداری در امر رھبری و استفاده از ھرمھای اقتصادی از قبيل نفع ،قيمت ،تشويق و
کريدت و بھبود ساخت و شکل اداره.

 -٧تامين اساسات دموکراتيک در امر اداره و رھبری و ايجاد شرايط مساعد برای بروز ابتکار و سھم گيری فعال
زحمت کشان و سازمان ھای توده ای در امر اصالح امور توليدی و رفع نواقص کار وزارت ،ادارات و موسسات
مربوط.
 -٨سازماندھی علمی کار و اداره در ادارات و موسسات وزارت معادن و صنايع و تجھيز آنھا با کدر ھای ورزيده
بوجود آوردن شرايط مساعد برای استفاده موثر از دانش و تجارب کارکنان ،انتخاب و تشويق متخصصين کار فھم
برای رھبری امور.
 -٩تامين شرايط مصئون کار در تصدی ھا و موسسات مربوطه و ھم چنان بکار بستن طرق و وسايل موثر برای
جلوگيری از حوادث ناگوار.
 -١٠حفظ و نگھداری ملکيت دولتی در موسسات و ادارات مربوط.

ماده پنجم:
وزارت معادن و صنايع بمنظور اجرای وظايف محوله در ساحات ذيل فعاليت ھای آتی را انجام می دھد:
الف -در ساحه توليد و پالن گذاری:
 -١ترتيب و ارائه مسوده پالن ساالنه و دور نمای انکشاف اقتصادی و اجتماعی در رشته ھای مربوط غرض
منظوری بمقامات ذيصالح.
 -٢اکمال و اصالح پالنگذاری ارتقای سطح مثمريت توليد ،اختصاصی نمودن تصدی ھا و موسسات ،بکار بردن
تکنالوژی پيشرفته ،ميکانيزه و اوتوماتيزه کردن پروسه ھای توليدی ،بھبود بخشيدن کيفيت محصوالت ،عرضه
توليدات جديد و متوقف ساختن توليداتی که بازار فروش ندارد.
 -٣استفاده معقول از منابع طبيعی با درنظرداشت منافع اقتصاد ملی.
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 -۴تثبيت يا پيشنھاد قيم محصوالت توليدی موسسات و تصديھای وزارت معادن و صنايع مطابق قوانين و مقررات
کنترول از استفاده درست قيم در موسسات و تصدی ھای مربوط.

ايجاد شرايط تخنيکی مساعد برای محصوالتيکه در موسسات و تصديھای مربوط توليد می گردد.

 -۵تنظيم امور حسابی در موسسات و ادارات مربوط وزارت جمع آوری و ارائه گزارشات حسابی و احصائيوی به
مراجع مربوطه و استفاده از ميتود ھای حسابی پيشرفته.

 -۶وضع نورم ھای مصرف و ذخيره مواد خام ،مواد محروقات و انرژی برق برای نيازمنديھای توليدی و تدويری بر
حسب قوانين و مقررات و تطبيق نورم ھای منظور شده.

 -٧اتخاذ تدابير الزم به منظور تعويض ماشين آالت استھالک شده و مدرنيزه کردن معادن و موسسات صنعتی و
ھمچنين تکميل و اصالح ميتود ھای بھره برداری.

 -٨استخراج کامل مقدار قابل استخراج ذغال سنگ و ساير معادن مفيده و کنترول اندازه استخراج با درنظرداشت
ذخاير حقيقی و ضايعات معادن.
 -٩انکشاف درست امور معادن و ھمچنان بھره برداری سالم از آنھا.
 -١٠تنظيم خدمات جيولوجيکی و مارکشيدری در مربوطات وزارت.
 -١١اشتراک در امر کنترول سورت ھای محصوالت زراعتی صنعتی که در صنايع خفيفه و مواد غذايی به کار برده
ميشود و ھمچنين اشتراک در امر تثبيت مناطق زرع اين محصوالت.

 -١٢مطالعه و بررسی مسايل مربوط به توليد محصوالت صادراتی موسسات وزارت معادن و صنايع با درنظرداشت
تقاضای بازار خارجی و اتخاذ تصاميم الزم بمنظور توسعه معقول توليد اين نوع محصوالت.
 -١٣استفاده درست از وسايل ترانسپورتی ادارات و موسسات مربوط.
ب -در ساحه علم و تخنيک:
 -١ارزيابی ميزان استفاده از دست آورد ھای علمی و تخنيکی در مورد محصوالت توليدی موسسات و تصديھای
مربوط ،تامين و ارتقای سطح تخنيکی رشته ھای مختلف صنايع بر مبنای دست آورد ھای علمی و فنی کشور ھای
پيشرفته.
 -٢اتخاذ تدابير الزم جھت پالنيزه و تنظيم امور علمی و تحقيقاتی و مسايل طرح و ديزاين و ھمچنين در مورد ارتقاء
سطح موثريت اين امور در چوکات وزارت معادن و صنايع.
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 -٣اتخاذ تدابير الزم بمنظور توليد انواع جديد محصوالت ،متداول نمودن پروسه ھای تکنالوژی و ميتود ھای جديد و
ھمچنان ميکانيزه و اتوماتيزه کردن توليد و استفاده از مواد خام جديد که اقتصادی تر باشد.

 -۴طرح مسوده سستندرد ھای دولتی و ارائه آنھا جھت منظوری به مقامات ذيصالح متداول ساختن سيستم ستندردھا،
بکار بردن طرق و وسايل عصری اندازه گيری و ازمايش کيفيت محصوالت و ھم چنين کنترول جدی نورم و ستندرد
ھای تعيين شده.

 -۵تنظيم امور مربوط به مطالعه و استفاده از پاتنت ھا و اسناد تخنيکی کشور ھای خارجی در ھنگام پی ريزی
تخنيک و تخنالوژی جديد و اصالح تخنيک و تخنالوژی موجوده.

 -۶تھيه و نشر اطالعات علمی و تخنيکی در رشته ھای مختلف معادن و صنايع.
ج -در ساحه سرمايه گذاری:

 -١استفاده ثمر بخش از سرمايه گذاری انتخاب ساحات مناسب برای ساختمان ھای جديد ،تثبيت قدامت سرمايه گذاری
بخاطر تجھيزات موسسات و تصدی ھای موجوده تمرکز دادن سرمای گذاری در ساختمان ھای آماده به بھره برداری
و کاھش ساختمان ھای نيمه کاره در چوکات وزارت معادن و صنايع.
 -٢ترتيب و تاييد فھرست ساختمان ھا و ھمچنين فھرست امور پروژه سازی و تحقيقاتی برای سالھای آينده طبق
مقررات.
 -٣طرح و ديزاين پروژه ھا بوقت و زمان معين و تسليم آن بعد از طی مراحل به ادارات و موسسات مربوط.

 -۴کنترول قيمت برآورد شده و کيفيت طرح و ديزاين پروژه ھا و کيفيت امور ساختمان و مونتاژ تجھيزات و ماشين
آالت آنھا از لحاظ تخنيکی.
 -۵تھيه و تمويل مشاين آالت ،تجھيزات و مواد مورد ضرورت پروژه ھای ساختمانی.
 -۶بھره برداری بموقع از ظرفيت ھای توليدی و سرمايه اساسی.
 -٧تعيين کميسيون باصالحيت جھت تحويل گيری ساختمان ھای تکميل شده و ترتيب پيشنھاد در مورد استفاده موثر از
آنھا.
 -٨تنظيم امور ترميم اساسی تاسيسات و ماشين آالت موسسات مربوط و اتخاذ تدابير الزم جھت ارتقای سطح مولديت
ماشين آالت و بھتر ساختن وضع تخنيکی کيفيت ترميم و تقليل قيمت تمام شد و بھره گيری معقول از آنھا.
د -در ساحه تھيه ،تدارکات و بازاريابی:

AC
KU

 -١تامين نيازمنديھای ادارات و موسسات و تصديھای وزارت از ناحيه مواد ،ماشين آالت پرزه جات و تجھيزات و
رھبری امور تھيه و تدارکات ادارات و تصديھای مربوط.

 -٢رھبری و کنترول بازاريابی و فروش محصوالت توليدی تصديھا و موسسات وزارت.

 -٣انکشاف و تقويه ارتباطات مستقيم ادارات و موسسات وزارت معادن و صنايع و مستھلکين داخلی و خارجی و
ھمچنين انکشاف و تقويه روابط بين موسسات و ادارات مربوطه وزارت با کمپنی ھای تجارتی داخلی و خارجی.

 -۴حفظ و مراقبت و ھمچنين استفاده درست از مواد خام ،محروقات ،تجھيزات و ساير اموال و اتخاذ تدابير الزم
جھت فروش و ليالم اشياء غير ضروری و اضافی که در تحويل خانھا موجود ميباشد.
ھـ -در ساحه مالی و کريدت:

 -١اتخاذ تدابير الزم جھت تقويه و معمول ساختن سيستم علمی حسابی ارتقای سطح مثمريت ،تحقق اصل صرفه
جويی ،استفاده موثر از سرمايه اساسی و دورانی و قرضه ھای بانکی در موسسات و تصديھای مربوط و تمويل و
رھبری آنھا طبق احکام قانون و مقررات.
 -٢اجرای بموقع پالن ھای مالی و تصفيه بموقع حسابات کار ،حسابات بودجوی قرار دادی ھا و بانک ھا.
 -٣ترتيب مسوده بودجه وزارت.
 -۴ترتيب و تاييد راپورھای توحيدی و بيالنس ھای موسسات تصديھا و ادارات مربوط نظر به نوع فعاليت آنھا طبق
مقررات ،صدور دساتير پيرامون امور حسابی و ھمشکل ساختن فورمه ھا بر اساس فورمه ھای که توسط اداره
احصائيه مرکزی و کيمته دولتی پالنگذاری ترتيب و تصويب ميشود.

 -۵تنظيم امور کنترول و تفتيش در وزارت و مربوطات آن به ھمکاری شعبات مربوط وزارت ماليه ،تحليل وضع
اقتصادی ،تفتيش امور نقدی و جنسی و کنترول چگونگی حسابات و گزارش ھا.
و -در ساحه کدرھا ،کار و معاش:
 -١تامين ادارات کدرھای ورزيده برای موسسات ،تصديھا و ادارات مربوط ،فراھم ساختن شرايط مساعد غرض
استفاده ھر چه موثر از دانش و تجارب کارکنان و اتخاذ تدابير برای بلند بردن سويه تخصصی آنھا.
 -٢اتخاذ تدابير الزم جھت تعميم و ترويج ميتود ھای مترقی کار و اداره در تصديھا ،موسسات و ادارات.
 -٣طرح و بکار بستن نورم ھای نمونه وی توليدی ،نورماتيف ھای گروپ ھای مختلف کارکنان در ادارات ،موسسات
و تصديھای مربوط طبق مقررات.
 -۴طرح و ترتيب تشکيالت نمونوی تصديھا ،موسسات و ادارات مربوطه و منظوری آن طبق احکام قانون و
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مقررات.

 -۵تامين و بکار بردن درست سيستم ھا و اشکال مزد و تامين تناسب صحيح بين رشد بازده کار و مزد و اجرای
کنترول در زمينه مصارف ذخيره معاشات و ذخاير تشويقی.

 -۶اتخاذ تدابير در جھت تکميل تشکيل و کاھش مصارف دستگاه اداری.

فصل سوم

تشکيل و تنظيم فعاليتھا

ماده ششم:

ادارات مرکزی ،شعبات واليتی ،تصدی ھا و ساير موسسات تحت آثر وزارت معادن و صنايع را تشکيل ميدھد.
ماده ھفتم:

در راس وزارت معادن و صنايع وزير قرار داشته که توسط شورای انقالبی جمھوری دموکراتيک افغانستان تعيين
ميشود.
وزير در چوکات صالحيتيکه قانون و اين مقرره تعيين نموده اجراآت مينمايد.
تمام ادارات و موسسات مربوط اين وزارت مکلف به اجرای اوامر و ھدايات وزير ميباشد.

ماده ھشتم:
وزير دارای معينان می باشد که توسط شورای وزيران جمھوری دموکراتيک افغانستان مقرر می شوند .صالحيت ھا
و مکلفيت ھای معينان از طرف وزير تثبيت و تشخيص ميگردد.
ماده نھم:
وزير معادن و صنايع شخصا ً مسوول اجراآت وظايف و مکلفيت ھای مربوط وزارت ميباشد.
معينان ،روسا و آمرين شعبات ادارات ،تصديھا و موسسات مربوط در پيشبرد وظايف محوله در چوکات صالحيت
ھای شان دارای مسووليت فردی ميباشند.
ماده دھم:
در وزارت معادن و صنايع ھيأت مشورتی تاسيس ميشود که مرکب است از وزير بحيث رئيس.
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و معينان ،آمران و کارکنان مسلکی شعبات بحيث اعضاء ترکيب ھيأت مشورتی وزارت معادن و صنايع به پيشنھاد
وزير توسط شورای وزيران جمھوری دموکراتيک افغانستان منظور ميگردد.
ماده يازدھم:

ھيأت مشورتی وزارت معادن و صنايع دارای صالحيت و وظايف ذيل ميباشد:
 -١بررسی و تحليل مسايل مربوط به فعاليت ھای اساسی وزارت.

 -٢بررسی مسوده پالن ساالنه و دور نمای انکشاف رشته ھای صنايع و معادن و بررسی راپور ھا راجع به تطبيق
آن.

 -٣بررسی چگونگی کنترول ،مراقبت و تفتيش اجراآت در ساحات مربوط.
 -۴رھنمايی در مورد تعميم پيشرفت ھای سياسی و تکنالوژی مناسب.

 -۵بررسی استفاده معقول از سرمايه گذاری ھای عمده و بلند بردن موثريت آن.
 -۶بررسی استفاده معقول از نيروی کار و منابع مالی.
 -٧بررسی گذارشات آمران ادارات ،تصديھا و موسسات مربوط.
 -٨ارزيابی مسايل انتخاب تربيت و تعين کدرھا.
 -٩بررسی پيشنھادات در مورد تقدير کارکنان ادارات ،موسسات و تصدی ھای مربوط.

 -١٠بررسی ساير مسايل که از طرف وزير به ھيأت محول ميشود.
ماده دازدھم:
ھيأت مشورتی وزارت معادن و صنايع ماه يکبار جلسه مينمايد ،وزير معادن و صنايع در صورت لزوم می تواند
جلسات فوق العاده ھيأت مشورتی را داير نمايد.
ماده سيزدھم:
تصاميم ھيأت مشورتی به اکثريت ارا اتخاذ ميگردد و برای کليه ادارات ،موسسات و تصديھای مربوط واجب التعميل
است.
ماده چھاردھم:

ماده پانزدھم:
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اليحه وظايف و فعاليت ھای شعبات وزارت توسط ھيأت مشورتی تصويب ميشود.

تشکيل و بودجه وزارت معادن و صنايع توسط وزارت ترتيب و از طرف شورای وزيران جمھوری دموکراتيک
افغانستان منظور ميشود.
ماده شانزدھم:

وزارت معادن و صنايع در چوکات وظايف خود سيمينار ھا و کنفرانس ھای مرکب از روسا و مسوولين مربوط
غرض مطالعه انکشاف و بھبود مسايل مربوط وزارت معادن و صنايع داير ميکند.

فصل چھارم

احکام متفرقه
ماده ھفدھم:
وزارت معادن و صنايع دارای مھر مخصوص می باشد که در آن نشان دولتی جمھوری دموکراتيک افغانستان و نام
وزارت درج ميباشد.
ماده ھجدھم:
اين مقرره بعد از نشر در جريده رسمی نافذ ميگردد.

شرح اشتراک ساالنه

در داخل کشور ) (١۵٠افغانی
خارج کشور ) (۵٠دالر امريکائی
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