د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

مصوبه شماره ( )۲۲مورخ  ۰۱حمل  ۰۶۳۱شورای وزیران ج.ا ،در
مورد مقرره نمونوی دیپارتمنت های امور سکتور خصوصی وزارتها،
ارگانهای مرکزی معادل وزارت و ادارات مرکزی ج.ا.
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رسمی جریده

شماره ششم مورخ  ۶۰جوزا
۰۶۳۱
نمبر مسلسل ۳۳۸ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۲
مورخ ۰۶۳۱/۰/۰۱
در مورد مقرره نمونوی دیپارتمنت های امور سکتور خصوصی وزارت ها ،ارگانهای مرکزی
معادل وزارت و ادارات سکتوری جمهوری افغانستان
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
مقرره نمونوی دیپارتمنت های امور سکتور خصوصی وزارت ها ارگانهای مرکزی معادل وزارت و ادارات
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سکتوری جمهوری افغانستان منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد.
سلطانعلی کشتمند

صدراعظم جمهوری افغانستان
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مقرره نمونوی دیپارتمنت های امور سکتور خصوصی وزارت ها ،ارگانهای مرکزی
معادل وزارت و ادارات سکتوری جمهوری افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بمنظور تنظیم فعالیت و اجراآت دیپارتمنت های سکتور خصوصی وزارت ها ارگان های مرکزی معادل
وزارت ها و ادارات سکتوری وضع گردیده است.
ماده دوم:
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دیپارتمنت امور سکتور خصوصی در چوکات اپارات مرکزی وزارت ها ،ارگانهای مرکزی معادل وزارت و ادارات
که با سکتور خصوصی ارتباط دارند در داخل تشکیل و تخصیص معاش منظور شده تاسیس میگردد .مسوولیت
رهبری دیپارتمنت را یکی از معینان یا معاونین وزارت ها یا ادارات به عهده دارند.
ماده سوم:
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منظور از تاسیس دیپارتمنت تامین و توسعه همکاری دایمی ،تحکیم و گسترش مناسبات متقابلا مفید دولت با مولدین
سکتور خصوصی متشبثین ملی بخش مربوط و مساعدت فعاالنه در امر گسترش ارتقای رفاه مردم از طریق جلب
سرمایه های خصوصی در حدود صلحیت آن میباشد.

فصل دوم

اهداف و وظایف دیپارتمنت
ماده چهارم:

دیپارتمنت به مثابه ارگان تحت اثر وزارت ،ارگان مرکزی معادل وزارت یا اداره جمهوری افغانستان وظایف ارزیابی
نیازمندی جلب سرمایه خصوصی ،پلنگذاری امور جلب سرمایه خصوصی ،همکاری در کسب اجازه برای فعالیت
سرمایه خصوصی و ثبت موسسات خصوصی بخش مربوط را تحقق بخشیده به متشبثین خصوصی در سازماندهی
تدارك مواد فروش محصوالت تربیه کدرها و دریافت کریدت از دولت مساعدت نموده ،از فعالیت موسسات سکتور
خصوصی بخش مربوط و از مراعات قوانین نافذ کشور توسط آنها نظارت بعمل می آورد.

ماده پنجم:
دیپارتمنت بهمکاری ارگان مرکزی پلنگذاری ،وزارت ها و ادارات در مورد کمبود مواد خام نیمه پروسس شده و
پروسس شده مورد نیاز اقتصاد ملی که وزارت ،ارگان مرکزی معادل وزارت و اداره مربوط در تهیه آن مسوولیت
دارند معلومات تهیه نموده و واضح میسازد که بموافقه ارگان مرکزی پلنگذاری و وزارت مالیه کمبود تولید به
مساعی سرمایه خصوصی تا چه حد رفع شده می تواند.
به همین ترتیب تقاضا برای جلب سرمایه خصوصی در ساحه تجارت و خدمت تثبیت میگردد.
ماده ششم:
دیپارتمنت باساس معلومات حاصل شده پلن سرمایه گذاری خصوصی بخش مربوط را در تولید انواع مشخص
محصوالت و در صورت ضرورت نظر به مناطق معین ترتیب می نماید.
ماده هفتم:
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دیپارتمنت نظر به امار پلن شده بارتباط جلب سرمایه های خصوصی در اعمار پروژه ها و موسسات جدید تولیدی و
خدماتی بخش مربوط تجدید ساختمان پروژه های موجود افزایش حجم تولید و خدمات در موسسات فعال پیشنهادات
خود را باطلع متشبثین خصوصی می رساند.

هر گاه امکان مشخص ساختن پروژه هائیکه در آنها تولیدات اضافی سازمان داده میشود ،موجود نباشد ،دیپارتمنت
اطلع متشبثین خصوصی به نشر میرساند.
ماده هشتم:
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پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش تولید محصوالت جداگانه که به کمك سرمایه خصوصی در نظر گرفته شده است جهت

دیپارتمنت بارتباط اعمار پروژه ها و موسسات تولیدی جدید ،نوسازی موسسات و پروژه های فعال ،افزایش تولید
کاالها و گسترش شبکه های خدماتی پیشنهادات متشبثین بخش مربوط را که وزارت ،ارگان مرکزی معادل وزارت یا
اداره مسوول آن می باشد جمع آوری نموده و آنرا بعد از تحلیل و بررسی تخنیکی اقتصادی و ابراز نظر در مورد ،از
طریق اداره مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی به کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی شورای وزیران
در امور سرمایه گذاری تقدیم می نماید.
ماده نهم:
دیپارتمنت تمام امور موسسات خصوصی را که در سکتور مربوط تحت اثر وزارت ،ارگان مرکزی و معادل وزارت
و یا اداره فعالیت می نماید به عهده گرفته و به مسایل انها رسیدگی می نماید.

ماده دهم:
دیپارتمنت به اساس گزارش های موسسات خصوصی بخش مربوط ،اسناد و مشاهدات مستقیم موظفین خود از این
موسسات و به اساس بررسی اسناد موسسه ،ارزیابی تخنیکی اقتصادی فعالیت های مالی موسسه را انجام داده و از
وضع حسابی و مراعات قوانین نافذ کشور توسط مالکان موسسات خصوصی مذکور نظارت بعمل می آورد.
تدابیر مندرج این ماده میتواند به همکاری ارگانهای مربوط اداره تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی ،وزارت
مالیه ،ارگان مرکزی پلنگذاری ،د افغانستان بانك و همچنان با شرکت نماینده با صلحیت اتحادیه صنفی و نماینده
شورای مشورتی اقتصادی سکتوری تحقق پذیرد.
ماده یازدهم:
دیپارتمنت راجع به سازماندهی تدارك مواد خام ،محروقات ،انرژی برق ،مواد نیمه پروسس شده ،تجیهزات ،سامان
فالتو و دیگر مواد ضروری برای متشبثین خصوصی و همچنین فروش محصوالت آنها کمك نموده و در موارد

ماده دوزادهم:
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ضروری مساعدت ارگانهای دولتی ذیربط را برای اینکار جلب می نماید.

دیپارتمنت درخواستی های متشبثین خصوصی را مبنی بدریافت قرضه بانکی غرض اعمار پروژه ها و موسسات
جدید تولیدی و خدماتی یا گسترش تولید یا خدمات موسسات فعال پذیرفته و در مورد پیشنهادات و نظریات خود را به

ماده سیزدهم:
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اداره مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی ارائه می نماید.

دیپارتمنت در تربیه کدر فنی و تخصصی موسسات خصوصی در موسسات تحصیلت عالی متوسط مسلکی و مکاتب
حرفوی دولتی مطابق قوانین نافذ کشور مساعدت می کند.
ماده چاردهم:

دیپارتمنت باساس درخواست متشبثین خصوصی موضوع مسافرت کارمند موسسه خصوصی را بخارج که غرض
مذاکرات عقد قرارداد های خرید مواد خام پروسس شده و نیمه پروسس شده ،تجهیزات و پرزه جات فالتو و همچنین
فروش تولیدات موسسات مذکور به مصرف موسسه صورت میگیرد تنظیم می نماید.
ماده پانزدهم:
دیپارتمنت میتواند مطابق قوانین نافذ کشور استخدام اتباع خارجی را بطور دایمی یا موقت به متشبثین خصوصی اجازه
دهد برای این منظور در تکمیل اسناد مربوط به متشبثین خصوصی کمك می نماید.

ماده شانزدهم:
دیپارتمنت به کمك شعبات حقوقی وزارت ،ارگان مرکزی معادل وزارت یا اداره اسناد حقوقی مربوط فعالیت متشبثین
خصوصی سکتور تحت اثر را که در اختیار وزارت ،ارگان مرکزی معادل وزارت و اداره میباشد .ثبت و شمار
نموده و راجع به اسناد مذکور به متشبثین خصوصی توضیحات و مشوره های الزم اعطاء می نماید در حل و فصل
اختلفات بین متشبثین خصوصی مساعدت می کند .دیپارتمنت بارتباط فعالیت سکتور خصوصی پیشنهاد مبنی به طرح
اسناد تقنینی جدید و یا تعدیل اسناد تقنینی موجود را از طریق رهبری وزارت ،ارگان مرکزی معادل وزارت یا اداره
ارائه مینماید.

فصل سوم
صالحیت های دیپارتمنت
ماده هفدهم:
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دیپارتمنت رهبری دولتی را باالی موسسات سکتور خصوصی بخش مربوط تحقق بخشیده و با رعایت سیاست
اقتصادی دولت صلحیت دارد از موسسات و متشبثین خصوصی ارقام احصائیوی و سایر معلومات مورد نیاز را
مطالبه ،اسناد و راپور های حسابی موسسه را غرض بهبود فعالیت آن بررسی نماید.
موظفین دیپارتمنت میتوانند در صورت لزوم از محل تولید ،تحویلخانه ها و سایر ملحقات سکتور خصوصی دیدن

ماده هجدهم:
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نموده سهولت های قانونی را برای بهتر ساختن فعالیت آنها فراهم سازد.

موسسات و متشبثین خصوصی برای موظفین دیپارتمنت در اجرای صلحیت های شان که توسط این مقرره تعیین
گردیده است تسهیلت الزم را فراهم نمایند.
ماده نزدهم:
دیپارتمنت طرز العمل استفاده ازین مقرره را تهیه میکند.

فصل چهارم
احکام نهایی
ماده بیستم:
تشکیل و تعداد کارمندان دیپارتمنت توسط رهبری وزارت ،ارگان مرکزی و یا اداره تعیین میگردد .رئیس و کارمندان
دیپارتمنت مطابق قانون تعیین و مقرر میشوند.
ماده بیست و یکم:
این مقره در ( )۴فصل و ( )۱۲ماده از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر میگردد.
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