دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های بین المللی

تاریخ نشر )۲۱( :ثور سال  ۲۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۲۱۲۱( :

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیع تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق
های بین المللی
شماره)۱۴۲( :
تاریخ۲۹۳۲/۲۱/۲۴ :
ماده اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ شصت وچهارم و مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان تعدیل اجزای ( ۲و  )۳ماادۀ
سوم ،فقرهای ( ۳و  )۴مادۀ چهارم و فقره هاای ( ۶و  )۲ماادۀ ششام قاانون معاهادات و میقااا هاای باین ا مننای منتشارۀ
جریدۀ رسمی شماره ( )۶۲۳۱مؤرخ  ۶۳۳۱/۱/۶۱هـ.ش را که براساا

مصاوبش شاماره ( )۲۴ماؤرخ ۶۳۳۱/۶۲/۶۲

مادۀ دوم:
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کابینش جمهوری اسالمی افغانستان در دو ماده تصویب گریده است ،توشیح می دارم.

وزیر عد یه و وزیر دو ت در امور پار مانی مؤظف اند ،متن تعدیل برخای از ماواد قاانون معاهادات و میقااا هاای باین
ا مننی و این فرمان را در خالل ( )۳۳روز از تاریخ انعقاد نخستین جنسش شورای منی به آن شورا تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه با مصوبش کابینش جمهوری اسالمی افغانستان و متن تعدیل برخی از ماواد قاانون
مذکور ،در جریدۀ رسمی نشر گردد.

دمحم اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد طرح تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های
بین المللی
شماره)۱۴( :
تاریخ۲۹۳۲/۲۱/۲۱ :
به تأسی از حکم مادۀ ( )۹۳قانون اساسی افغانستان ،طرح تعدیل اجزای ( ۲و  )۳ماادۀ ساوم ،فقاره هاای ( ۳و  )۴ماادۀ
چهارم ،و فقره های ( ۶و  )۲مادۀ ششم قانون معاهدات و میقاا های بین ا مننی منتشرۀ جریادۀ رسامی شاماره ()۶۲۳۱
مؤرخ  ۶۳۳۱/۱/۶۱هـ.ش که در جنسش شماره ( )۲۴ماؤرخ  ۶۳۳۱/۶۲/۶۲کابیناش جمهاوری اساالمی افغانساتان ماورد
تصویب قرار گرفته است ،طی فرمان تقنینی نافذ می گردد.
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دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های بین المللی
مادۀ اول:
اجزای ( ۲و  )۳مادۀ سوم ،فقره های ( ۳و  )۴مادۀ چهارم فقره های ( ۶و  )۲مادۀ ششم قاانون معاهادات و میقااا هاای
بین ا مننی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۶۲۳۱مؤرخ  ۶۳۳۱/۱/۶۱ذیال ٌ تعدیل گردد:
 -۲مادۀ سوم:
 -۲اعتبارنامه :ساند رسامی اسات ،کاه رجای

جمهاوری اساالمی افغانساتان مارذ انجاام ماذاکرات و ام اای معاهادات

مندرج فقرۀ ( )۶مادۀ نهم این قانون به نمایندۀ خود تفویذ می نماید.
 -۳صالحیت نامه :سند رسامی اسات ،کاه باه موجاب آن وزیار اماور خارجاه شخصای را باه منظاور ماذاکره و ام اای
موافقتنامه ،پروتوکول و معاهده ،به استقنای حکم مندرج فقرۀ ( )۶مادۀ نهم این قانون یا اشتراک در جنسات باین ا مننای
به نمایندگی از دو ت جمهوری اسالمی افغانستان معرفی می نماید.
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 -۱مادۀ چهارم:

( )۳وزیر امور خارجه به استقنای معاهدات منادرج فقارۀ ( )۶ماادۀ نهام ایان قاانون مای تواناد معاهادات ،موافقتناماه هاا،
قراردادها ،پروتوکول ها و یادداشت های تفاهم را ام اء نماید.

( )۴وزیر امور خارجه می تواند ،جهت ام اای معاهادات ،موافقتناماه هاا ،قراردادهاا ،پروتوکاول هاا و یادداشات هاای
تفاهم و اشتراک در مجا

بین ا مننی به نمایندگی از دو ت جمهوری اسالمی افغانستان به وزارء ،معینان وزارت هاا،

رؤسای ادارات عمومی یا معاونان آنها ،سفرا و نمایندگان با صالحیت آنها صالحیت نامه اعطا نماید.

وزیر ما یه به استقنای معاهدات مندرج فقارۀ ( ) ۶ماادۀ نهام ایان قاانون ،مای تواناد معاهادات ،موافقتناماه هاا ،قراردادهاا،
پروتوکول ها و یادداشت های تفاهم را که دارای وجوه ما ی باشد مستقیما ٌ ام اء نماید.
 -۹مادۀ ششم:
( )۶پیشنهاد طرح معاهدات مندرج فقرۀ ( )۶مادۀ نهم ایان قاانون قبال از ام ااء از طارف وزارت اماور خارجاه جهات
تاجید به حکومت ارایه می گردد.
( )۲وزارت ها و ادارات دو تی ،پیشنهاد عقد معاهدات ،موافقتنامه ها ،قراردادها ،پروتوکول ها و یادداشات هاای تفااهم
ساحش کاری مربوط را بعد از کسب موافقت ادارات ذیربط ،جهت تاجید به وزارت امور خارجه ارایه می نمایند.
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مادۀ دوم:
این تعدیل از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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