دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های بین المللی

تاریخ نشر )۵۲( :میزان سال  ۶۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۶۵۱۳( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های
بین المللی
شماره)۶۶۱( :
تاریخ۶۹۳۱/۱/۵ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی افغانستان ،تعدیل موواد سووم ،ارواوم و

وم قوانون معاووداث و می وا

وای بین المللی وا که به اساس مصوبۀ وماو ( )۶۷۱مورو  ۶۳۳۱/۳/۶۷ولسوی جوهوه و مصووبۀ وماو ( )۶۷۶مورو
 ۶۳۳۱/۶/۶۲م وانو جوهه ووای ملی تصویب هودید اسث ،تو یح می داوم.
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مادۀ دوم:

این فومان از تاویخ تو یخ نافذ ،وموا با مصوباث مجلسین ووای ملی و متن تعدیل متذکو  ،دو جویدۀ وسمی ن و هودد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبه
تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های بین المللی
شماره)۵۷۱( :
تاریخ۶۹۳۱/۹/۶۷ :
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ولسی جوهه به تأسوی از حکوم موادۀ نوودم قوانون اساسوی افغانسوتان ،دو جلسوۀ زموومی ووز اراو ونبه مورو ۶۳۳۱/۳/۶۷
خویش تعدیل بوخی از مواد قانون معاوداث و می ا وای بین المللی وا بوه اک ویوث اوای مقلو از وای حا وو دو مجلوس
تصویب نمود.

الحاج عبدالرووف ابراهیمی
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبه
در مورد فرمان تقنینی شماره ( )۵۴۲رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تعدیل برخی از مواد
قانون معاهدات و میثاق های بین المللی
شماره)۵۷۵( :
تاریخ۶۹۳۱/۴/۵۲ :
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م وانو جوهه دو جلسوۀ زموومی ووز یک ونبه مورو  ۶۳۳۱/۶/۶۲فوموان تننینوی وماو ( )۶۶۲وئویس جمروووی اسو می
افغانستان دو موود تعدیل بوخی از مواد قانون معاوداث و می ا وای بین المللی وا به اک ویث اواء تصویب نمود.

فضل هادی مسلمیار

رئیس مشرانو جرگه

تعدیل برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق های بین المللی
مادۀ اول:
اجزای  ۶و ۳مادۀ سوم ،فنو وای ( ۳و  )۶مادۀ اراوم و فنو وای ( ۶و  )۶مادۀ

وم قوانون معاووداث و می وا ووای بوین

المللی منت وۀ جویدۀ وسمی ماو ( )۶۶۳۱مرو  ۶۳۳۲/۱/۶۱ذی ً تعدیل هودد:
 -۶مادۀ سوم:
 -۶ازتباو نامه :سند وسمی اسث ،که وئیس جمرووی اس می افغانستان غوض انجام مذاکواث و ام وای معاووداث منودو
فنوۀ ( )۶مادۀ نرم این قانون به نمایندۀ خود تفویض می نماید.
 -۳ص و حیث نامووه :سووند وسوومی اسووث ،کووه بووه موجووب ان وزیووو اموووو خاوجووه خصووی وا بووه من وووو مووذاکو و ام ووای
موافنتنامه ،پووتوکول و معاود  ،به است نای حکم مندو فنوۀ ( )۶مادۀ نرم این قانون یوا ا وتواد دو جلسواث بوین المللوی بوه

 -۵مادۀ چهارم:
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نمایندهی از دولث جمرووی اس می افغانستان معوفی می نماید.

( )۳وزیووو اموووو خاوجووه بووه اسووت نای معاوووداث منوودو فنوووۀ ( )۶مووادۀ نرووم ایوون قووانون مووی توانوود معاوووداث ،موافنتنامووه وووا،
قواودادوا ،پووتوکول وا و یاددا ث وای تفاوم وا ام اء نماید.

( )۶وزیو اموو خاوجه می تواند ،جرث ام ای معاوداث موافنتنامه وا ،قواودادوا ،پووتوکول وا و یاددا وث ووای تفواوم و
ا تواد دو مجالس بین المللوی بوه نماینودهی از دولوث جمروووی اسو می افغانسوتان بوه وزواء ،معینوان وزاوث ووا ،ورسوای
اداواث زمومی یا معاونان انرا ،سفوا و نمایندهان با ص حیث انرا ص حیث نامه ازقا نماید.

وزیووو مالیووه بووه اسووت نای معاوووداث منوودو فنوووۀ ( ) ۶مووادۀ نرووم ایوون قووانون ،مووی توانوود معاوووداث ،موافنتنامووه وووا ،قواودادوووا،
پووتوکول وا و یاددا ث وای تفاوم وا که داوای وجو مالی با د بعد از اخذ ص حیث نامه از جانب وزاوث امووو خاوجوه
ام اء نماید.
 -۹مادۀ ششم:
( )۶پی نراد قوح معاوداث مندو فنوۀ ( )۶مادۀ نرم این قانون قبول از ام واء از قووز وزاوث امووو خاوجوه جروث تائیود
به حکومث اوایه می هودد.
( ) ۶وزاوث وووا و اداواث دولتووی ،پی وونراد زنوود معاوووداث ،موافنتنامووه وووا ،قواودادوووا ،پووتوکووول وووا و یاددا ووث وووای تفوواوم
ساحۀ کاوی موبوق وا بعد از کسب موافنث اداواث ذیوبق ،جرث تائید به وزاوث اموو خاوجه اویه می نمایند.
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مادۀ دوم:
این تعدیل از تاویخ تو یح نافذ و دو جویدۀ وسمی ن و هودد.
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