د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مقرره تنظیم وظایف و اجراآت وزارت هوانوردی ملکی ج.ا

AC
شماره پنجم  ۱۵جوزا ۱۳۶۸
نمبر مسلسل ۶۹۳ -

شورای وزیران جمهوری افغانستان
شماره ۳-۵۸۷۴
تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۵
ښاغلی محترم وزیر عدلیه!
شورای وزیران تحت فیصله شماره ( )۳۶۰در جلسه مورخ  ۱۳۶۷/۹/۹با مالحظه پیشنهاد شماره ( )۴۶۲۵مورخ
 ۱۳۶۷/۹/۴وزارت عدلیه در باره طرح مقرره تنظیم وظایف اجراآت وزارت هوانوردی ملکی مراتب آتی را تصویب
نمود:
(( مقرره تنظیم وظایف و اجراآت وزارت هوانوردی ملکی ج.ا ،در ( )۴فصل و ( )۲۱ماده منظور است ،در جریده
رسمی نشر گردد)) .
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سید امان الدین امین
معاون صدراعظم
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مقرره تنظیم وظایف و اجراآت وزارت هوانوردی ملکی جمهوری افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره مطابق حکم ماده ( )۲۷قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت ها و ارگانهای مرکزی معادل وزارت
و ادارات بمنظور تنظیم وظایف و اجراآت وزارت هوانوردی ملکی وضع گردیده است.
ماده دوم:
وزارت هوانوردی ملکی بحیث ارگان مرکزی اداره دولتی رهبری و سازماندهی امور هوانوردی ملکی ،ترانسپورت
هوایی و هایدرو متورولوژی (آب شناسی و هواشناسی) را در جمهوری افغانستان بعهده دارد.
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ماده سوم:

وزارت هوانوردی ملکی مسوولیت انکشاف آینده ترانسپورت هوایی ،هوانوردی ملکی ،هایدرو متورولوژی و تعمیم
پرنسیب های دموکراتیکی را در سازماندهی و فعالیت دستگاه مرکزی و ارگانهای تحت اثر به عهده دارد.
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فصل دوم

وظایف و صالحیت ها
ماده چهارم:
وظایف عمده وزارت هوانوردی ملکی عبارت است از:

 -۱تامین احتیاجات اقتصاد ملی کشور در امور حمل و نقل هوایی مسافرین ،پسته ،اموال و بکار بردن هوانوردی به
مقاصد خاص مندرج ماده سوم قانون هوانوردی ملکی.
 -۲تعمیل پالنهای دولتی و تامین رعایت جدی دسپلین.
 -۳بکار انداختن طیارات ملکی دارایی اساسی ،قوای بشری ذخایر مادی و مالی و استفاده موثر از انها در اجرای
خدمات هوایی.
 -۴ارتقای سطح مصوونیت و نظم پرواز طیارات ملکی در خطوط هوایی داخلی و بین المللی.

 -۵تعمییم و تطبیق جدید ترین پیشرفت های علم و تخنیك ،تجارب مترقی ،تامین شاخص های عالی اقتصادی کار در
موسسات و رشته های مربوط.
 -۶تعمیل و رهنمود رشته های مربوط مطابق پالن بانظر داشت انکشاف همه جانبه حمل و نقل هوایی ،شبکه های
میدان های هوایی و هایدرو میتورولوژی.
 -۷تامین موسسات و ادارات مربوط وزارت هوانوردی ملکی با کدرهای دارای تخصص عالی سازماندهی تربیه
متختصصین و کارگران ماهر و اتخاذ تدابیر در ارتقای تخصص کارمندان.
 – ۸ایجاد شرایط مصوون کار.
 -۹تامین امور مربوط به تطبیق تصامیم دولت در انتخاب کادرها و تربیه آنان بروحیه وطن دوستی در کار ،رعایت
جدی منافع دولت ایجاد و ارتقای احساس مسوولیت در هر فرد کارکن در رابطه بوظایف.
 -۱۰همکاری موثر با سایر وزارت ها و ادارات در پیشبرد و حل مسایل اقتصاد ملی.
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 -۱۱همکاری با تمام مولدین سکتور خصوصی و متشبثین ملی در امور حمل و نقل هوایی اموال آنها.
 -۱۲سازماندهی فعالیت های وزارت هوانوردی ملکی و موسسات تحت اثر به اساس تفاهم و درك مسوولیت در
وظیفه محوله.
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 -۱۳ارائه پیشنهادات در باره تاسیس ،سازماندهی مجدد و انحالل ادارات مربوط وزارت هوانوردی ملکی.
 -۱۴ترتیب و تنظیم پیشگویی های اوضاع جوی و اجرای خدمات هواشناسی برای هوانوردی ملکی.

 -۱۵اجرای امور هایدرولوجیکی ،مطالعه و تحقیق در باره مقادیر آب های سطح االرضی یخچال ها ،برف کوچ ها و
پیشگویی خطرات طوفانها ،سیالب ها و برف کوچها.

 -۱۶مطالعه و تحقیق در مورد آلودگی آب های سطح االرضی تعیین نرم مجاز آلود گی مواد کثیف کننده در آب و
هوا ،رعایت نورم های مجاز آلودگی در امر حفاظت محیط زیست.
 -۱۷تهیه مسوده پالن ساالنه و دورنمای ترانسپورت هوایی هوانوردی ملکی و هایدرومیتورولوژی ساختمان های
عمده ،امور علمی و تحقیقاتی ،تعمیم و تطبیق پیشرفت های علم و تخنیك و سایر پالن های دولتی مربوط و تقدیم آن
جهت منظوری به مقامات صالحه.
 -۱۸تهیه مسوده پالن ساالنه و دورنمای انکشاف اقتصادی و اجتماعی به اساس رشته ها و ارقام کنترولی انکشاف
اقتصاد ملی طبق پالن موسسات ریاست ها و مدیریت های مربوط و تقدیم آن به کمیته دولتی پالنگذاری.

 -۱۹همکاری با ارگانهای آبیاری وزارت آب و برق در زمینه نظارت از کیفیت آبهای سطح االرضی و اتخاذ تدابیر
جهت جلوگیری از آلودگی و از بین بردن تاثیرات مضره آن.
 – ۲۰ارائه پیشبینی های هایدرو مترولوژیکی بوزارت آب و برق جهت طرح بیالنس ساالنه آب و ترتیب پالنهای
عمومی ساالنه استفاده و توزیع آب.
 -۲۱مطالعه و تحقیقات در مورد تعیین نورم رسوبات حوزه های دریایی.
 -۲۲جمع آوری ،پروسس و تحلیل ارقام هایدرولوژی دریاها.
 -۲۳بهره برداری از شبکه موجود و توسعه شبکه ستیشن های هایدرورولوژی در سطح کشور.
 -۲۴ترتیب سالنامه های هایدرولوژی و اندازه گیری مواد منجمله در آب یا ترسبات.
 -۲۵همکاری موثر با وزارت های آب و برق ،زراعت و اصالحات ارضی و سایر وزارت ها و موسسات در

ماده پنجم:
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عرصه خدمات هایدرولوجی و هواشناسی.

وزارت هوانوردی ملکی بصورت مستقیم رشته های مربوط را رهبری مینماید.
ماده ششم:
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صالحیت های وزارت هوانوردی ملکی عبارت است از:

 -۱تامین اجرای پالن های دولتی حمل و نقل هوایی مسافرین ،لوازم سفر ،اموال و پسته در خطوط هوایی داخلی و
بین المللی ،پالن های کار استفاده خاص هوانوردی در اقتصاد ملی که از طرف حکومت بوزارت هوانوردی تفویض
می گردد.

 -۲بازرسی پالن ساالنه و دور نمایی انکشاف اقتصادی و اجتماعی در زمینه شاخص های پیشبینی شده مطابق
بوظایف پالن دولتی انکشاف اقتصادی و اجتماعی ج.ا با سهم گیری ریاست ها ،موسسات و مدیریت های مربوط.
 -۳تامین مصوونیت و نظم پرواز در خطوط هوایی داخلی و بین المللی از طریق سازماندهی صحیح ،بهره برداری
پروازی و تخنیکی طیارات و میدان های هوایی ملکی ،اداره ترافیك هوایی طیارات در مسیر های هوایی خطوط
هوایی محلی و مناطقیکه هوانوردی به امور خاص در ان تطبیق میشود.
 -۴تغییر وظایف اساسی ساختمان های عمده و سایر شاخص های ادارات مربوط در صورت ضرورت در حدود
وظایف پالنی که از طرف حکومت برای وزارت هوانوردی ملکی تعیین گردیده است.

 -۵بررسی و تفتیش کلیه امور هوانوردی ملکی و موسسات ترانسپورت هوایی ،کنترول بر استفاده و استعمال
تجیهزات هوانوردی و وضع تخنیکی طیارات و میدان های هوایی ملکی و رعایت قوانین نافذ در مورد هوانوردی
ملکی.
 -۶طرح و منظوری لوایح ذخایر و مصارف مواد سوخت هوانوردی انرژی برق و سایر مواد و کنترول از تطبیق
لوایح منظور شده.
 -۷سازماندهی سنجش اولیه در موسسات ،ریاست ها و مدیریت های مربوط تعمیم و تقدیم راپورهای احصائیوی و
محاسبوی.
 -۸سازماندهی و تعمیل تدابیر مربوط به مرکزیت و میکانیزه ساختن امور محاسباتی در رشته های ترانسپورت
هوایی.
 -۹طرح و منظوری لوایح و تعلیمات نامه های تنظیم کننده پرواز ها و بهره برداری طیارات ،میدان های هوایی و
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وسایط زمینی مورد ضرورت پرواز ها وسایط کمکهای هوانوردی و تسهیالت مخابراتی ،رادیویی و خدمات حمل و
نقل مسافرین لوازم سفر ،پسته و اموال در خطوط هوایی داخلی ج.ا.

 – ۱۰تعمیم و تطبیق عملی میتود ها و وسایل جدید طیاره رانی (پیلوتی) در شرایط پیچیده جوی طریقه های پرواز و
فرود طیارات توسط آالت و تدابیر مربوط به تامین خدمات هواشناسی در امور پرواز.
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 -۱۱تامین پرواز در قلمرو هوایی ج.ا .با وسایط کمکهای هوانوردی و وسایل مخابراتی رادیویی ،تهیه جداول و نقشه
ها با اسناد معلومات راهنمایی خطوط هوایی (مسیر های هوایی) ج.ا میدان های هوائی ،وسایط ارتباط رادیویی و
تامینات رادیویی تنویری و تخنیکی پرواز ها ،تعمیل کنترول باالی کار وسایط رادیویی اخذ سیگنال های طیارات
ملکی تامین انکشاف آینده و تعمیم وسایط جدید مخابراتی مورد ضرورت برای رهنمایی پروازها.

 -۱۲سازماندهی رفت و آمد طیارات در مسیرهای هوایی ج.ا و خطوط هوایی محلی ،مناطق استفاده از طیارات به
مقاصد خاص ،تامین اجرای پروگرام معینه پرواز طیارات ج.ا ،در فضای قلمرو ممالك خارجی.

 -۱۳تهیه و تعمیل تدابیر افزایش میعاد کار برد وسایط تخنیکی هوانوردی ،اجرای امور نا تمام وسایط تخنیکی
هوانوردی بر طبق رهنمایی منتشره فابریکه و موسسات فروشنده و وسایط تخنیکی ،تعمیل لوایح و تکنولوژی خدمات
تخنیکی طیارات و سایر وسایط تخنیکی هوانوردی بصورت عالی ،سازماندهی تخنیکی خدمات طیارات و تهیه
رهنمود بهره برداری تخنیکی.
 – ۱۴اجرای امور ثبت سجل طیارات و میدان های هوایی ملکی صدور اجازه نامه بهره برداری طیارات و میدان
های هوایی ملکی تهیه استیشن های رادیویی برای تامین پروازها ،اعطای تصدیق نامه های حق اداره طیارات به
پرسونل پروازی هوانوردی ملکی اعطای تصدیق نامه در مورد مجاز شمردن مقامات ترافیك طیارات و الغای اعتبار
تصدیق نامه های فوق الذکر در صورت لزوم.

 -۱۵تامین انکشاف خدمات هایدرو لوجیکی و هواشناسی اقتصاد ملی از طریق توسعه و انکشاف استیشن ها و پست
های هایدرو متورولوژی.
 -۱۶تهیه نرخنامه کرایه حمل و نقل مسافرین ،لوازم سفر ،اموال و پسته و کلیه انواع فعالیت هوانوردی که برای
مقاصد خاص مورد استفاده قرار میگیرد ،تعیین نرخ های مربوط به تخفیف کرایه های موسمی حمل و نقل مسافرین و
اموال و تقدیم آن به مقامات صالحه جهت اخذ منظوری.
 -۱۷منظوری اعطای تکت مجانی طیاره یا تخفیف کرایه طیاره برای مسافرت کارکنان وزارت هوانوردی ملکی در
خطوط هوایی داخلی و خارجی.
 -۱۸رعایت تدابیر الزمه در زمینه حفظ هوا ،خاك و مخزن های آب از آلودگی و حفظ محیط زیست نباتات و
حیوانات.
 -۱۹همکاری با ممالك خارجی در رشته های ترانسپورتی هوایی هوانوردی ملکی و هواشناسی بمنظور انکشاف
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خطوط هوایی بین المللی ج.ا ،به اساس موافقت نامه های ترانسپورت هوایی منعقده بین حکومت ج.ا ،و حکومات دول
خارجی و کنوانیسیون های بین المللی مربوط به هوانوردی ملکی.

 -۲۰تعیین خط مشی اساسی و تعمیل پالیسی واحد در انکشاف و بکار بردن وسایط هوانوردی در امور هوانوردی
ملکی و هایدرو مترولوژی.

هایدرومترولوژی.
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 -۲۱تامین امور مربوط به تهیه و نشر اطالعات علمی و تخنیکی در مسایل ترانسپورت هوایی هوانوردی ملکی و

 -۲۲تعمیل تدابیر مربوط به تکامل پالنگذاری و سازماندهی امور علمی تحقیقاتی و ارتقای موثریت آنها.

 -۲۳تثبیت محل مناسب برای تاسیسات ،ساختمان های عمده ارتقای موثریت اقتصادی وجوه سرمایه و تطبیق پروژه
های نمونوی.

 -۲۴تامین اجرای امور مربوط به تهیه بموقع اسناد پروژوی مورد ضرورت ساختمانها ،اخذ منظوری و تسلیم دهی
اسناد متذکره بمراجع ذیربط.
 -۲۵تعمیل کنترول کیفیت اسناد پروژوی و رعایت قیمت های منظور شده ساختمانی ،سازماندهی نظارت تخنیکی
کیفیت امور ساختمانی و مونتاژ.
 -۲۶تامین مدارك وجوه مالی و تهیه سامان آالت ،مواد و ساختمانها.
 -۲۷بکار انداختن و بهره برداری بموقع نیروهای بشری تخنیکی و سرمایه های اساسی.

 -۲۸تعیین کمی سیون های با صالحیت بمنظور تسلیم گیری تاسیسات ساختمانی ،اکمال شده برای بهره برداری و
منظوری اسناد تسلیم گیری.
 -۲۹سازماندهی ترمیمات عمده جایداد های اساسی ،تامین عصری ساختمان آنها ،ارتقای سویه تخنیکی و تولیدی،
بهبود بخشیدن وضع تخنیکی و بهره برداری.
 -۳۰اتخاذ تدابیر جهت تحکیم سنجش اقتصادی ،ارتقای مثمریت و افزایش اعظمی ذخایر موسسات استفاده موثر از
پارك طیارات و جایداد های اساسی ،وجوه دورانی و قرضه های بانکی.
 -۳۱اجرای امور مالی بر طبق مقررات موسسات ،ریاست ها و مدیریت های مربوط و رهبری فعالیت های مالی و
اقتصادی.
 -۳۲کنترول اجرای پالنهای مالی موسسات ،اجرای بموقع امور محاسبات بودجه دولتی کارکنان قرار دادها و بانك ها.
 -۳۳منظوری راپورها و بیالنس های موسسات مربوط ،ترتیب راپور فعالیت وزارت هوانوردی ملکی و ارائه بموقع
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آن به مرجع ذیصالح.

 -۳۴سازماندهی امور کنترول و بررسی امور مالی و اقتصادی در مربوطات وزارت هوانوردی ملکی باشتراك
وزارت مالیه.

 -۳۵تثبیت ضرورت موسسات ریاست ها و مدیریت های مربوط به سامان آالت مواد سوخت ،اجناس وسایط
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ترانسپورتی ،ذخایر مادی و سازماندهی تدارك مادی و تخنیکی.

 -۳۶تامین استفاده درست و موثر از پرزه جات فالتو ،مواد اجناس ،آالت و تعمیل تدابیر صرفه جویی.
 -۳۷تامین حفاظت درست مواد ،پرزه جات فالتو ،اگریکات ها و سایر وسایط.

 -۳۸سازماندهی امور سواد آموزی موسسات و ادارات مربوط مساعدت به کارگران نو آموز که سن آنها برای
تحصیل مساعد باشد غرض ادامه تحصیل در مکاتب.
 -۳۹تعمیل انتخاب درست و تعیین کدرهای رهبری پروازی و پرسونل انجنیری تخنیکی و کدر های علمی.
 – ۴۰تنظیم امور اداری و تربیه جهت تحکیم دسپلین کار و بهبود شرایط حیاتی و رهایش کارکنان.
 -۴۱طرح سیستم موثر پرداخت معاشات و مکافات و رعایت تناسب بین رشد بازدهی کار و اوسط معاشات.
 -۴۲اجرای بموقع و درست مزد و معاش و تشویق مادی در موسسات و ادارات.

 -۴۳تطبیق طریقه های مترقی و سازماندهی علمی کار در موسسات ریاست ها و مدیریت های مربوطه اجرای تدابیر
بم نظور تامین شرایط بهتر و مصون کار جلوگیری از اتالف وقت کار و خسارات ناشی از کار به همکاری اتحادیه
های صنفی مربوط.
 -۴۴سازماندهی مسابقات کار کلکتیف ها ،بریگاد ها و سایر کارکنان به اشتراك ادارات و اتحادیه های صنفی مربوط.

فصل سوم
تشکیل و تنظیم فعالیت ها
ماده هفتم:
ادارات مرکزی ،شعبات والیتی و سایر موسسات تحت اثر وزارت هوانوردی ملکی را تشکیل میدهد.
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ماده هشتم:

در راس وزارت هوانوردی ملکی وزیر در بست خارج رتبه قرار دارد که طبق احکام قانون تعین میگردد .وزیر
وظایف خود را در چوکات صالحیتیکه قانون و این مقرره تعین نموده آجرا مینماید.
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ماده نهم:

وزیر هوانوردی ملکی در چوکات صالحیت خود به اساس مصوبات و احکام شورای وزیران ج.ا ،احکام ،لوایح و
هدایات صادر و اجراآت آنرا کنترول می نماید .کلیه موسسات ،ریاست ها و ادارات مربوط مکلف به تعمیل آن میباشد.
ماده دهم:

وزیر دارای معین یا معینان بوده که طبق احکام قانون تعین میگردد صالحیت ها و وظایف معینان از طرف وزیر
هوانوردی ملکی تثبیت میگردد.
ماده یازدهم:
وزیر شخصا مسوول اجراآت وظایف و مکلفیت های مربوط وزارت هوانوردی ملکی میباشد.
معینان ،روسا و مدیران مربوط وزارت هوانوردی ملکی در پیشبرد وظایف محوله مسوولیت فردی دارند.

ماده دوازدهم:
وزارت هوانوردی ملکی دارای هیئت رهبری است که مرکب اند از:
 -۱وزیر هوانوردی ملکی به حیث رئیس.
 -۲معینان ،روسای ادارات و کدرهای شعبات رهبری وزارت بحیث اعضاء.
 -۳ترکیب اعضای هیئت رهبری به پیشنهاد وزیر هوانوردی ملکی توسط شورای وزیران منظور میگردد.
ماده سیزدهم:
هیئت رهبری وزارت هوانوردی ملکی دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱بررسی و تحلیل مسای ل مربوط به فعالیت های اساسی وزارت هوانوردی ملکی و اتخاذ تصامیم در زمینه.
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 -۲ارزیابی مسایل انتخاب تربیه و تعین کدرها و اتخاذ تصمیم راجع به آن.
 -۳رهنمایی موثریت اقتصادی ساحه مربوط.

 -۴رهنمایی در مورد تعمیم پیشرفت های ساینس و تکنالوژی مترقی در فعالیت های وزارت هوانوردی ملکی.
 -۵بررسی اجرای پالن های تولیدی و اتخاذ تصمیم در باره.
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 -۶بررسی و کنترول استفاده معقول از نیروی کار و منابع مالی و اتخاذ تصمیم در باره.

 -۷بررسی و کنترول استفاده معقول از سرمایه گذاری های عمده و اتخاذ تدابیر بمنظور بلند بردن موثریت آن.
 -۸بررسی و کنترول ،مراقبت و تفتیش از اجراآت.

 -۹استماع گزارش آمرین شعبات و موسسات مربوط و صدور هدایات الزم در باره.
 -۱۰بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر وظایف که از طرف وزیر هوانوردی ملکی به هیئت رهبری محول
میگردد.
ماده چهاردهم:
تصامیم هیئت رهبری به اکثریت آرای اعضای هیئت رهبری اخذ میگردد تصامیم اتخاذ شده هیئت رهبری از طرف
اداره تعمیل میگردد.

ماده پانزدهم:
هیئت رهبری ماه یکبار تشکیل جلسه میدهد .وزیر میتواند جلسات فوق العاده را دایر نماید.
ماده شانزدهم:
وزارت هوانوردی ملکی در حدود وظایف خود کنفرانسها ،سیمینار ها و جلسات فعالین را در مورد مسایل بهبود و
انکشاف فعالیت های ترانسپورت هوایی ،هوانوردی ملکی و هایدرو مترولوژی دایر مینماید.
ماده هفدهم:
بمنظور تطبیق اهداف این مقرره و تفکیك صالحیت ها و وظایف ریاست ها و مدیریت ها و موسسات مربوط لوایح
وضع و از طرف وزیر منظور میگردد.
ماده هجدهم:
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تشکیل و بودجه وزارت هوانوردی ملکی توسط وزارت ترتیب و بعد از موافقه ارگان مرکزی پالنگذاری و وزارت
مالیه از طرف شورای وزیران جمهوری افغانستان منظور میگردد.
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فصل چهارم

احکام نهایی
ماده نزدهم:

وزارت ها و ادارات که وظایف خویش را در پروسه عمومی تکنالوژیکی خدمات مسافرین ارسال و اخذ اموال در
میدان های هوایی اجرا نمایند تابع موازین تکنالوژیکی هوانوردی ملکی بوده و پروگرام عمومی کار میدان های هوایی
را رعایت می نمایند.
ماده بیستم:
وزارت هوانوردی ملکی دارای مهری است که در ان نشان دولتی ج.ا ،و اسم وزارت درج شده است.
ماده بیست و یکم:
این مقرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر میشود و با انفاذ آن مقرره اداره عمومی هوانوردی ملکی
منتشره شماره  ۵۶۷جریده رسمی مورخ  ۱۵میزان  ۱۳۶۳لغو میگردد.

