دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمی جریده

قانون آمادگی مبارزه با حوادث

تاریخ نشر)۱۰( :میزان سال  ۱۳۳۱هـ .ش نمبر مسلسل ()۱۰۱۳

۱ـ قانون آمادگی مبارزه با حوادث
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قانون آمادگی مبارزه با حوادث
شماره)۲۱( :
تاریخ۱۳۳۱/۳/۱۱ :
ماد ٔه اول:
به تأسی از حکم فقر ٔه ( )۶۱ماد ٔه ( )۱۶و ماد ٔه ( )۶۱۱قااوو اساسای افناوساتا قااوو
اساا

ماادگی مباارزه باا حاوادا را باه بار

فصلا ٔه راماره ( )۷۲مااخر  ۶۸۳۶/۶/۷۱هصئا متاات ج می ساص رااوراب م ای بااه داتا ( )۶فلا و ( )۷۳مااده بااه

تلوصب رسصده ،تورصح می دارم.
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ماد ٔه دوم:

اص فرما همراه با قاوو و فصل ٔه هصئ متت ج می سص روراب م ی در یرصد ٔه رسمی ورر و از تارصخ ورر وافذ گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوب ٔه
شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان در مورد قانون آمادگی مبارزه با حوادث
شماره ()۲۱
تاریخ۱۳۳۱/۱/۲۰ :
به تأسای از حکام موادرا مااد ٔه لادم قااوو اساسای افناوساتا  ،هصئا متات ج می ساص راوراب م ای مرباب از واه واه و ار از
اعضاب هر یرگه قاوو

مادگی مبارزه با حوادا را به دات چهار فل و بصس و وه ماده توأم با صا

س سا ه تیادصو و

اصزاد به تارصخ بصستم ماه حم سا  ۶۸۳۶فصل ه ومود.
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رئیس هیئت مختلط
عبیدهللا رامین

معاون هیئت مختلط

داکتر احمد شبیر صمیم

فهرست قانون آمادگی مبارزه با حوادث
فصل اول
احکام عمومی
ماده

صفحه

عنوان

مادۀ دوم:

اهداف۶..................................................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۷.............................................................................................

مادۀ چهارم:

مرجع تطبیق۸..........................................................................................

مادۀ پنجم:

انواع حوادث۸..........................................................................................

مادۀ ششم:

فعالیت های مبارزه با حوادث۵.......................................................................
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مادۀ اول:

وضع۶ ..................................................................................................

فصل دوم

کمیسیون عالی مبارزه با حوادث

مادۀ هفتم:

تشکیل کمیسیون۵........................................................................................

مادۀ هشتم:

وظایف و صالحیت های کمیسیون۲.....................................................................

مادۀ نهم:

عملی نمودن تصامیم کمیسیون۲........................................................................

مادۀ دهم:

سهم گیری در امر مبارزه با حوادث۲ .................................................................

مادۀ یازدهم:

تشکیل کمیسیون در والیت۸............................................................................

مادۀ دوازدهم:

تشکیل کمیسیون در ولسوالی۳ ........................................................................

فصل سوم
تنظیم امور مالی
مادۀ سیزدهم:

منابع تمویل ۳ ..........................................................................................

مادۀ چهاردهم:

پیشبینی بودج ٔه عادی و انکشافی۳...................................................................

مادۀ پانزدهم:

تمویل حالت فوق العاده۶۱.............................................................................

مادۀ شانزدهم:

صندوق پولی عاجل۶۱ ................................................................................

مادۀ هفدهم:

کمک های نقدی و جنسی۶۱..........................................................................

فصل چهارم
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احکام متفرقه

مادۀ هجدهم:

حمایت از فیصله های ملل متحد۶۶......................................................................

مادۀ نزدهم:

مساعدت دولت با کشور های خارجی۶۶ ...............................................................

مادۀ بیستم:

تثبیت محالت آسیب پذیر۶۶..............................................................................

مادۀ بیست ویکم:

منع فعالیت های ساختمانی۶۶...........................................................................

مادۀ بیست و دوم:

صدور سریع ویزه۶۶ ....................................................................................

مادۀ بیست و سوم:

آگاهی عامه۶۷............................................................................................

مادۀ بیست و چهارم:

معافیت مالیاتی و گمرکی۶۷.............................................................................

مادۀ بیست و پنجم:

ارای ٔه گزارش۶۷...........................................................................................

مادۀ بیست و ششم:

تصفیه صورت حساب۶۷ ...............................................................................

مادۀ بیست و هفتم:

ارجحیت۶۷ ...............................................................................................

مادۀ بیست و هشتم:

وضع مقرره ،طرزالعمل ها و لوایح۶۸.................................................................

مادۀ بیست و نهم:

انفاذ۶۸.....................................................................................................

قانون آمادگی مبارزه با حوادث
فصل اول
احکام عمومی
وضع
ماد ٔه اول:
اص قاوو به موظور توظصم فیالصتهاب مادگی مبارزه با حوادا جبصیی و غصر جبصیی در برور وضع گردصده اس .
اهداف
ماد ٔه دوم:

AC
KU

اهداف اص قاوو عبار اود از:

 -۶وقاصه و ی وگصرب از وقوع احتمالی حوادا جبصیی و غصر جبصیی و باهش تجرا واری از
 -۷ح اظ اوواع م کص

ها و تأمص رفاه و ملئووص

 -۸ی وگصرب از تترصب زمص  ،ساحا ح اظ

.

عامه در برابر حوادا جبصیی و غصر جبصیی.

رده ،پورش وباتی و ح اظ از حصا وحش.

 -۶توظصم ،اویسام و هماهوگی فیالص هاب مادگی مبارزه با حوادا در مراح متت ف.
 -۵مرارب مردم در تجبصق پووهاب مادگی مبارزه با حوادا.

 -۱اصیاد مصکاوصزم عم ی مبارزه با حوادا جبصیی و غصر جبصیی مبتوی بر وصازمودب هاب مبرم یامیه.
 -۲ح اظ لح ملدومص حادثه و ی وبصرب از ملدومص .
 -۸حماص

از زوا  ،اج ا  ،به ساال و ارتاص داراب می ولص و محوتی به در برابر حوادا مودرا اصا قااوو بصراتر

سصب پذصر اود.
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اصطالحات
ماد ٔه سوم:
الجوحا

تی در اص قاوو م اهصم ذص را افاده می وماصد:

 -۶حوادا جبصیی :ملاصب فاییه بار جبصیی اس به باعا ت ا صا اصیاد تسارا یاوی صا مالی و صا هر دو می گردد.
 -۷حوادا غصر جبصیی :ملاصب فاییه بار غصر جبصیی اس به باعا ت ا صا اصیاد تسارا یاوی صا مالی و صا هر دو می
گردد.
 -۸حال

فوق الیاده :وضع بحراوی اس به متل به ظهور صا تهدصد حوادا جبصیی صا غصر جبصیی مجابق احکام اص قاوو

اعو می گردد.
 -۶پربصوی :مجالیه و تح ص تأثصرا

احتمالی حادثه اس  ،قب از وقوع

.
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 -۵پصرگصرب :اقداماتی اس به موظور دفع صا باهش اثرا حادثه.

 -۱وقاصه :اتتاذ تدابصر احتصاجی اس غرض ی وگصرب و باهش از تجرا احتمالی از وقوع حادثه.

 -۲تجر :حالتی اس به قو ٔه باه باار ورد زصاا و تساارا یااوی صاا ماالی بااالثر حاوادا جبصیای صاا غصار جبصیای را دارا
بارد.

 -۸سصب پذصرب :حالتی اس به یامیه ،زصا و تساارا وارد راده از اثار تجارا حاوادا جبصیای صاا غصار جبصیای را از
لحاظ فزصکی ،ایتماعی و اقتلادب متقب می گردد.

 -۳ظرفص  :دارت تواوائی فزصکی ،بررب و مالی اس یه مبارزه در مقاب حوادا جبصیی صا غصر جبصیی.
 -۶۱ی وگصرب :اتتاذ تدابصر اس یه متوقف ساتت حادثه و دفع اثرا

.

 -۶۶مادگی :اتتاذ تدابصرب اس یه مبارزه در مقاب حوادا ،تجرا و یبرا بیدب
 -۶۷امداد :بم

هاب الزم اس

سرپواه مخق و امثا

.

یه پورش وصازمودب هاب اولصه براب ملدومص حادثه( .رام ب ،غاذا ،ادوصاه ،البساه،

).

 -۶۸یستیو و ویا  :عم صا ت حلی و رساوصد بم

هاب عای ی اس حص وقوع حادثه یه رسصدگی باه ساصب رساصد

گا ( .رام  ،تداوب و میالیه ،ی وگصرب از تش سوزب ،تت صه ،تهصه ضرورصا اولصه و امثا

2

).

 -۶۶بازسازب :احصاب میدد تدما

ضرورب زصر بوائی و فیالص هاب ایتمااعی و اقتلاادب اسا باه حالا قبا از وقاوع

حادثه.
 -۶۵حوادا فل ی :وقوع حادث ٔه جبصیی اس در موقع زماوی تاص.
 -۶۱هردار قب ی :گاهی قب ی اس بص عوصم قب از وقوع و تأثصر حادث ٔه جبصیی صا غصر جبصیی.
اس .

 -۶۲ارزصابی :درصاف رد حادثه و اثرا واگوار واری از

 -۶۸تت صه :دور برد اوسا و پراگوده ومود ما اس از مح حادثه به مح ملئو .
 -۶۳ملدومص حادثه :ارتاص حقصقی صا حکمی اس باه از اثار وقاوع حادثاه باه وهاا تساارا یااوی صاا ماالی و صاا هار دو
رسصده بارد.
مرجع تطبیق
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ماد ٔه چهارم:

( )۶توظصم ،اوسیام و همااهوگی فیالصا

هااب مباارزه باا حاوادا و تجبصاق احکاام اصا قااوو در ساجح براور باه عهاد ٔه ادار ٔه

مادگی مبارزه با حوادا بوده ،ساصر وزار ها و ادارا ذصربج وصز مک ف به تجبصق احکام اص قاوو می بارود.
( )۷ادار ٔه مادگی مبارزه با حوادا موبید در اص قاوو به وام اداره صاد می گردد.
( )۸ترکص و جرز فیالص اداره توسج مقرر ٔه یداگاوه توظصم می گردد.
انواع حوادث
ماد ٔه پنجم:

( ) ۶حوادا جبصیی باه باا وظار دارا

وضایص

تااص یصولاواصکی ،دارات یاو و اق اصم مت ااو و موقیصا ینرافصاائی ،باه

وقوع می پصوودد ،عبار اود از:
 -۶تر

سالی.

 -۷سصوب.
 -۸ب تصزب.
 -۶زلزله.
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 -۵توفا .
 -۱برف بوچ.
 -۲االه.
 -۸تش سوزب تود به تودب.
 -۳فرورفتگی زمص .
 -۶۱لنزش زمص .
 -۶۶ساصر فا جبصیی.
( )۷حوادا غصر جبصیی به زاد ٔه دس اوسا بوده ،عبار اود از:

AC
KU

 -۶تش سوزب.

 -۷سقوج جصاره و تلادم بزرگ.
 -۸او یار.
 -۶یوگ.
 -۵تجر تکوالواصکی.
 -۱ساصر فا غصر جبصیی.

( )۸فا بصولواصکی و وباتی به با وظار دارا

عادم امکاواا

مواساب اقتلاادب و بمباود ساهول هااب تتوصکای در عرلا ٔه

زراع و لح به وقوع می پصوودد ،عبار اود از:
 -۶امراض سارب و اوتاوی.
 -۷حم ٔه حررا  ،تزودگا و حصواوا .
 -۸امراض حصواوی.
 -۶ساصر فا بصولواصکی و وباتی.
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فعالیت های مبارزه با حوادث
ماد ٔه ششم:
تدابصر مبارزه با حوادا مودرا ماد ٔه پویم اص قاوو رام فیالص هاب ذص می بارد:
 -۶اتتاذ تدابصر به موظور وقاصه و ی ولگصرب از وقوع احتمالی حوادا.
 -۷اتتاذ تدابصر پصرگصراوه به موظور باهش اثرا واگوار حوادا.
 -۸پصربصوی حوادا احتمالی و باهش پصامد ها.
 -۶عم صا یستیو و ویا
 -۵بم

در مح حادثه.

به موقع به ملدومص حادثه.
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 -۱احصاب میدد به تاجر بهبود وضیص

سصب رسصدگا در یرصا حادثه ،بازسازب و اعاد ٔه زودگی عادب.

فصل دوم

کمیسیون عالی مبازره با حوادث

تشکیل کمیسیون
ماد ٔه هفتم:

( )۶به موظور رهبرب ،اوسیام و همااهوگی اماور مباارزه باا حاوادا در ساجح براور بمصساصو عاالی دولتای تحا رصاسا
میاو رئص

یمهور به تربصب ذص اصیاد می گردد:

 -۶وزصر دفاع به حصا عضو.

 -۷وزصر امور تاریه به حصا عضو.
 -۸وزصر امور داته به حصا عضو.
 -۶وزصر مالصه به حصا عضو.
 -۵وزصر لح عامه به حصا عضو.
 -۱وزصر اوراب و ب به حصا عضو.
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 -۲وزصر زراع  ،بصارب و مالدارب به حصا عضو.
 -۸وزصر فواصد عامه به حصا عضو.
 -۳وزصر احصاء و اوکراف دها به حصا عضو.
 -۶۱وزصر میارف به حصا عضو.
 -۶۶وزصر تراوسپور

و هواووردب م کی به حصا عضو.

 -۶۷وزصر عود مهایرص به حصا عضو.
 -۶۸وزصر اجوعا و فرهوگ به حصا عضو.
 -۶۶رئص

عمومی ادار ٔه مح ی به حصا عضو.
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 -۶۵رئص

ادار ٔه م ی ح اظ محصج زصس به حصا عضو.

 -۶۱رئص

عمومی سره مصار به حصا عضو.

 -۶۲راروا باب به حصا عضو.
 -۶۸رئص

اتاق تیار و لواصع به حصا عضو.

 -۶۳رئص

عمومی اداره به حصا عضو و موری.

( )۷بمصسصو می تواود عودال زوم از وزار ها و ادارا دولتی دصگر وصز دعو به عم ورد.
( )۸بمصسصو عالی دولتی مبارزه با حوادا موبید در اص قاوو بوام بمصسصو صاد می گردد.
( )۶امور مربوج به سکرترص بمصسصو توسج اداره توظصم می گردد.
( )۵ی سا بمصسصو در حاال فوق الیاده به اسا

تلمصم رئص

صا پصروهاد اداره داصر می گردد.

( )۱وحو ٔه فیالص و جرز تدوصر ی سا بمصسصو توسج جرزالیم یداگاوه از جرف بمصسصو توظصم می گردد.
( )۲وزار ها و ادارا عضو بمصسصو در ساح ٔه مربوج مک ف به رعاص و ایراء احکام مودرا اص قاوو می بارود.
غصار دولتای وصاز باراب رارب در ی ساا و ساهم گصارب در

( )۸بمصسصو می تواود عودال زوم از یامیا ٔه مادوی و مخسساا
مبارزه با حوادا دعو به عم ورد.
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وظایف و صالحیت های کمیسیون
ماد ٔه هشتم:
بمصسصو داراب وظاصف و لوحص هاب ذص می بارد:
 -۶تیصص یها اساسی مبارزه با حوادا.
 -۷موظورب پو هاب پصربصوی رد ٔه وقاصوب و عم صاتی و بازسازب با است اده از وصرو و ظرفص هاب مرباوج باه وزار هاا
و ادارا ذصربج و اتتاذ تدابصر الزم یه تجبصق وها.
 -۸بررسی جرح پرواه هاب وقاصوب و پصربصوی

در پو ها اوکرافی دول .

 -۶تتاذ تدابصر عای به موظور یستیو و ویا و از بص برد اثرا واری از حوادا.
غاز و تتم حال
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 -۵اعو

فوق الیاده در رابجه به حوادا.

 -۱تقاضاب مساعد و بم

هاب بص الم ی حص بروز حوادا از میامع بص الم ی و مخسسا تصرصه.

 -۲اتتلاص ویوه بر اسا

اولوص ها براب باهش تجرا حوادا و پرواه هاب بازسازب.

 -۸تائصد و موظورب اویقاد موافق وامه هااب دویاوباه و چواد یاوباه فای ماابص افناوساتا و براور هااب موجقاه در رابجاه باه
همکارب متقاب  ،تررص

مساعی ،تباد تیارب و بم

رساوی به همدصگر حص وقوع حوادا مجابق احکام قاوو .

 -۳تلوصب لواصح و جرزالیم هاب مودرا اص قاوو .
عملی نمودن تصامیم کمیسیون
ماد ٔه نهم:

ادار ٔه تلامصم بمصسصو را در امر مبارزه با حوادا به همکارب وماصودگا وزار ها ،ادارا دولتی و غصر دولتی ،روراب
هاب مح ی  ,مخسسا و سازما هاب ایتماعی و اهالی سصب رسصده عم ی می وماصد.
سهم گیری در امر مبارزه با حوادث
ماد ٔه دهم:
وزار

ها ،ادارا

دولتی و غصر دولتی ،رورا هاب مح ی ،مخسسا و سازما هاب ایتماعی و اهاالی محا مک اف اواد باه

موظور باهش تجرا

واری ازحوادا جبصیی و غصر جبصیی و از بص برد عوام احتمالی وقوع

اداره همکارب الزم وماصود.
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سهم فیا گرفتاه و باا

اقداما الزم یه

احصاء و ح اظ محصج زصس با همکارب ادار ٔه م ی ح اظ محصج زصسا  ،وزار هاا و ادارا ذصاربج

مجابق جرزالیم یداگاوه لور گصرد.
تشکیل کمیسیون در والیت
ماد ٔه یازدهم:
( ) ۶به موظور تجبصق تلامصم بمصسصو و اوسیام امور مرباوج باه مباارزه باا حاوادا در ساجح والصا بمصساصو فاوق لیااد ٔه
مبارزه با حوادا تح رصاس والی والص به تربصب ذص اصیاد می گردد:
 -۶قوماودا قدم دار قجیه اردوب م ی بحصا عضو.
 -۷قوماودا اموصه به حصا عضو.
 -۸مستوفی به حصا عضو.
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 -۶رئص

لح عامه به حصا عضو.

 -۵رئص

امور تاریه به حصا عضو (در لور مویودص ).

 -۱رئص

اوراب و ب به حصا عضو.

 -۲رئص

زراع  ،بصارب و مالدارب به حصا عضو..

 -۸رئص

فواصد عامه به حصا عضو.

 -۳رئص

احصاء و اوکراف دها به حصا عضو.

 -۶۱رئص

میارف به حصا عضو.

و هواووردب م کی به حصا عضو.

 -۶۶رئص

تراوسپور

 -۶۷رئص

عود مهایرص به حصا عضو.

 -۶۸رئص

اجوعا و فرهوگ به حصا عضو.

 -۶۶رئص

ادار ٔه م ی ح اظ محصج زصس به حصا عضو (در لور مویودص ).

 -۶۵رئص

وماصودگی سره مصار به حصا عضو.

 -۶۱راروا به حصا عضو.
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 -۶۲مسئو اداره در والص مربوج به حصا عضو و موری.
( )۷امور مربوج به سکرترص بمصسصو توسج اداره توظصم می گردد.
تشکیل کمیسیون در ولسوالی
ماد ٔه دوازدهم:
( )۶به موظور تجبصاق تلاامصم بمصساصو عاالی دولتای و بمصساصو والصتی،اوسایام و همکااهوگی اماور مرباوج باه مباارزه باا
حوادا در سجح ولسوالی عودالضرور بمصسصو فوق الیاد ٔه مبارزه با حاوادا تحا

رصاسا ولساوا باه تربصاب مسائولص

ادارا مودرا ماد ٔه صازدهم اص قاوو در ولسوالی (درلور مویودص ) اصیاد می گردد.
( )۷امور مربوج به سکرترص بمصسصو در ولسوالی مربوج توسج دفتر ایرائصوب ولسوالی توظصم می گردد.
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فصل سوم

تنظیم امور مالی

منابع تمویل
ماد ٔه سیزدهم:

موابع مالی اداره از مدارک ذص تموص می گردد:
 -۶بودی ٔه اداره.
 -۷بم

هاب وقدب و یوسی مرایع م ی و بص الم ی.

پیشبینی بودج ٔه عادی و انکشافی
ماد ٔه چهاردهم:
وزار

ها و ادارا دولتی ذصربج مک ف اود به موظور فیالص هاب امور مربوج به مادگی مبارزه با حوادا ویاوه مواساب

را در بودی ٔه عادب و اوکرافی توصش در هماهوگی با ادار ٔه ،مجابق احکام قاووو پصربصوی وماصود.
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تمویل حالت فوق العاده
ماد ٔه پانزدهم:
( )۶حال

فاوق الیااده یها

واباوش سارصع درمقابا حاوادا جبصیای و غصار جبصیای از جرصاق بودیا ٔه اتتلالای و بودیا ٔه

ساالو ٔه دول تموص می گردد.
( )۷تلمصم براب پردات ویوه مودرا فقر ٔه ( )۶اص ماده به اسا

درتواس صاا پصراوهاد اداره و اتاذ حکام رئاص

یمهاور

از جرصق بمصسصو اتتاذ می گردد.
صندوق پولی عاجل
ماد ٔه شانزدهم:
اداره مک ف اس

لودق پولی عای را یه بم

کمک های نقدی و جنسی
ماد ٔه هفدهم:
( ) ۶بم

هاب وقدب به حساب باوکی و صا میتمد وقدب و بم

یدا گاوه توظصم می گردد.
( )۷بم
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دهد.

به سصب رسصد گا حاص وقاوع حاوادا در مرباز و والصا اتتلااص

هاب یوسی در ویاه میتماد یوسای مرباوج جباق جرزالیما

هاب مودرا فقر ٔه ( )۶اص ماده لرف غرض پصربرد امور مبارزه با حاودا و اماداد عایا باه ساصب رساصد گاا

در هماهوگی با مرایع ذصربج به ملرف می رسد.
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فصل چهارم
احکام متفرقه
حمایت از فیصله های ملل متحد
ماد ٔه هجدهم:
دول

یمهورب اسومی افناوستا بر مبواب حماص باما از فصلا ه هااب م ا متحاد رایاع باه مباارزه باا حاوادا باا ادارا

ذصربج م متحد همکارب می وماصد.
مساعدت دولت با کشور های خارجی
ماد ٔه نزدهم:
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مساااعد هاااب دولا یمهااورب اسااومی افناوسااتا غاارض مبااارزه بااا حااوادا در برااور هاااب تاااریی باار مبواااب همکااارب
برردوستاوه لور می گصرد.
تثبیت محالت آسیب پذیر
ماد ٔه بیستم:
اویام فیالص

ها صا تجبصق پرواه ها ساتتماوی ،احداا تأسصسا دولتای و اوکرااف محاو مساکووی در محاو

رهرها و دها یواز ودارد.
منع فعالیت های ساختمانی
ماد ٔه بیست و یکم :

اداره با وظر دار مرور ٔه هصئ تتللی متراک از وزار

هاا و ادارا بتاش ذصاربج ،محاو

ساصب پاذصر

ساصب پاذصر را تثبصا و

اعو می وماصد.
صدور سریع ویزه
ماد ٔه بیست و دوم:
وزار

امور تاریه مک ف اس به موظور لدور سرصع وصزه براب تحقق اهداف برر دوستاو ٔه دو تاریی و مخسساا و

سازماوهاب بص الم ی با اداره همکارب وماصد.
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آگاهی عامه
ماد ٔه بیست و سوم:
اداره به موظور باهش و ی وگصر تجرا

واری از حوادا ،بروامه هاب مخثر تووصرب و تربصتی را ترتصاب و توظاصم وماوده و

از جرصق رساوه هاب همگاوی به ورر می رساود.
معافیت مالیاتی و گمرکی
ماد ٔه بیست و چهارم:
تراوسپور

هاب هواصی و زمصوی به اموا و تیهصزا

امدادب صا تصم هاب عم صاتی را از برور هاب تارا اوتقا می دهواد،

از امتصازا پرواز برتوردار و از پرداتا ملاارف فارود ماد جصاارا و حاق الیباور عاراده یاا و تادما بوادرب و
مصدا هواصی و ساصر محلوال گمربی میاف می بارود.

ماد ٔه بیست و پنجم:
وزار
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ارای ٔه گزارش

ها و ادارا دولتی و غصر دولتی ،مخسسا و سازماوهاب ایتماعی مک اف اواد در لاور وقاوع حادثاه باو فالا ه

گزارش ورا به اداره اراصه وماصود.
تصفیه صورت حساب
ماد ٔه بیست و ششم:
وزار

ها ،ادارا

ملارف فیالص

دولتی و غصر دولتی ،مخسسا و سازما هاب ایتماعی در مربز و والصا مک ف اود ،لور حسااب
هاب امادادب عایا  ،عم صاا

یساتیو و ویاا

و بازساازب را باه اسارع وقا تلا صه و وتصیاه را باه اداره

اراصه وماصود.
ارجحیت
ماد ٔه بیست و هفتم:
هر گاه حکمی از احکام اص قاوو با حکمای از احکاام سااصر قاواوص وافاذ در منااصر واقاع گاردد ،احکاام اصا قااوو ماریح
داوسته می رود.

12

وضع مقرره ،طرزالعمل ها و لوایح
ماد ٔه بیست وهشتم:
اداره می تواود به موظور تجبصق بهتر احکام اص قاوو  ،مقرره را پصروهاد ،جرزالیم ها و لواصح را در هماهوگی با مارایح
ذصربج وضع وماصد.
انفاذ
بیست ونهم:
اص قاوو از تارصخ ورر در یرصد ٔه رسمی وافذ می گاردد ،باا او ااذ

قااوو مباارزه باا حاوادا در دولا اساومی افناوساتا

موترر ٔه یرصد ٔه رسمی رماره ( )۲۳۲سا  ۶۶۷۷هـ .ق و ساصر احکام مناصر

م نی رمرده می رود.
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