د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

مقررۀ ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار

تاریخ نشر۱۳۸۸/۷/۲۵ :

نمبر مسلسل)۹۹۸( :

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان ،دربارۀ انفاذ مقررۀ ذخایر احتیاطی غله جات و
نباتات ریشه دار
شماره()۲۹
تاریخ۱۳۸۸/۷/۲۰ :
مقررۀ ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار که بداخل ( )۴فصل و ( )۱۶ماده از طرف شوورا وزیوراج جمروور
اسالمی افغانستاج به تصویب رسیده است ،منظور می دارم.
ایج مصوبه همراه با مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
مقررۀ ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده

عنوان

مادۀ اول:

منظور وضع ۱ ..............................................................................

مادۀ دوم:

اهداف ۱ ......................................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات ۱ ...............................................................................
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مادۀ چرارم:

سرو زراعتی ۲ ..........................................................................

مادۀ پنجم:

مرجع تطبیق ۲ .............................................................................

فصل دوم

ایجاد ذخایر احتیاطی و استفاده از آن

مادۀ ششم:

ایجاد ذخایر ۳ .............................................................................

مادۀ هفتم:

استفاده از ذخایر ۳ .......................................................................

مادۀ هشتم:

میعاد استفاده از ذخایر ۴ .................................................................

مادۀ نرم:

تقدم و تأخیر ذخایر ۴ ....................................................................

مادۀ دهم:

حفاظت صحی ذخایر ۴ .................................................................

مادۀ یازدهم:

احیا مجدد و اعمار سیلوها ۴ .........................................................

فصل سوم
تدارک غله جات
مادۀ دوازدهم:

تدارک وجوه مالی ۵ .....................................................................

مادۀ سیزدهم:

تدارک غله جات ۵ .......................................................................

فصل چهارم
احکام نهایی
مادۀ چراردهم:

تأمیج امنیت ذخایر احتیاطی ۵ .........................................................

مادۀ پانزدهم:

وضع طرزالعمل ها ۵ ..................................................................
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مادۀ شانزدهم:

انفاذ ۵ ....................................................................................

بسم هللا الرحمن الرحیم
مقررۀ ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار
فصل اول
احکام عمومی
منظور وضع
مادۀ اول:
ایج مقرره به منظور طرز ایجاد ذخایر احتیاطی غله جات و سایر امور مربوط به آج در سطح کشور وضع گردیده است.
اهداف
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مادۀ دوم:

اهداف ایج مقرره عبارت اند از:

 -۱تحلیل ،ارزیابی ،توحید و تثبیت ارقام احصائیو نیازمندیرا به غله جات و مقدار تولید آج.
 -۲جلوگیر از صعود قیم غله جات در موقع کمبود.

 -۳احیا مجدد سیلو ها آسیب رسیده و اعمار و تجریز سیلو ها جدید و گدام ها سیار و ثابت در سطح کشوور بوا نظور
داشت نیازمند .

 -۴جلوگیر از انتقال غیر مجاز غله جات به خارج کشور.

 -۵تقویه و تشویق بنیۀ مالی دهاقیج و انکشاف مارکیت از طریق خریدار محصوالت مازاد.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در ایج مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

 -۱غله جات :حبوبات یک مشیمه و دو مشیمه ئی ماننود گنودم ،جوو ،جوودر ،جووار  ،بورنق ،بواقلی ،لوبیوا ،مشون ،،ارزج و
امثال آج است که به منظور خوراک انسانی یا حیوانی مورد استفاده قرار می گیرد.
 -۲ذخایر احتیاطی :مقدار غله جات یا نباتات ریشه دار اسوت کوه بوه منظوور رفوع نیازمنود هوا فوور متضورریج حواالت
غیر مترقبه در گدام ها ،سیلو ها یا ذخایر نگردار می شود.
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 -۳مواد غذائی :محصوالت حیوانی ،نباتی و معدنی است که دارا مواد مغذ بوده و مورد تغذیۀ انساج و حیواج قرار می
گیرد.
 -۴مصئونیت غذائی :تأمیج غذا کافی ،مغذ  ،صوحی و دوامودار اسوت کوه در هور فصول سوال و شورایط متنووب بورا هور
شخص قابل دسترس باشد.
 -۵حالت غیر مترقبه :حالتی است که در آج خطر نابود کتلو انسوانی و موزارب زراعتوی و فوارم هوا حیووانی محسووس
باشد.
 -۶گدام :محل معیج است که به منظور نگردار غله جات به ستندرد دارا شرایط خاص هماج نوب غله ،ایجاد شده باشد.
سروی زراعتی
مادۀ چهارم:
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( ) ۱وزارت زراعت آبیار و مالدار مکلف است به منظور جمع آور ارقام احصائیو تولیدات غله جات ،سرو هوا
زراعتی را مطابق پالج طور منظم انجام دهد.

( )۲تثبیت نیازمند ها غله جات با نظرداشت ارقام نفوس کشور صورت می گیرد کوه از طورف ادارۀ مرکوز احصوائیه
بدسترس وزارت زراعت ،آبیار و مالدار گذاشته می شود.
مرجع تطبیق
مادۀ پنجم:

وزارت زراعت ،آبیار و مالدار مرجع اساسی تطبیق احکام ایج مقرره می باشد.
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فصل دوم
ایجاد ذخایر احتیاطی و استفاده از آن
ایجاد ذخایر
مادۀ ششم:
( )۱وزارت زراعت ،آبیار و مالدار مکلف است به منظور جلوگیر از صعود قیم غله جات و عرضوۀ آج بوه مارکیوت
هووا داخوول کشووور ،ذخووایر بووزرن را در زوج هووا ،ذخووایر متوسووط را در والیووات و ذخووایر کوچووک را عندالضوورورت در
ولسوالی ها ایجاد نماید.
( ) ۲ذخیوور کووردج غلووه جووات و نباتووات ریشووه دار طبووق معیووار هووا ملووی ،منطقووو و بوویج المللووی مطووابق ضوورورت و توواریخ
انقضاء آنرا صورت می گیرد.

مادۀ هفتم:
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استفاده از ذخایر

( )۱ذخایر احتیاطی در حاالت ذیل مورد استفاده قرار می گیرد:
 -۱صعود قیم غله جات.
 -۲حاالت غیر مترقبه.
 -۳کمبود حاصالت زراعتی.

 -۴سایر موارد ضرور به تشخیص وزارت زراعت ،آبیار و مالدار .

( )۲استفاده از ذخایر احتیاطی در حالت مندرج جزء ( )۲فقره ( )۱ایج ماده به اساس تصمیم کمیسیوج عوالی دولتوی مبوارزه
بووا حوووادد و در سووایر حوواالت بووه پیشوونراد وزارت زراعووت ،آبیووار و مالوودار و منظووور کمیسوویوج مرکووب از وزرا
زراعت ،آبیار و مالدار  ،مالیه و تجارت و صنایع صورت می گیرد.
( ) ۳وزارت زراعت ،آبیار و مالودار مکلوف اسوت تودابیر الزم و بوه موقوع را جروت اکموال ذخوایر اسوتفاده شوده ،اتخواذ و
عملی نماید.
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میعاد استفاده از ذخایر
مادۀ هشتم:
( )۱وزارت زراعت ،آبیار و مالدار  ،صحت عامه و ادارۀ ملی ستندرد مکلف اند میعاد استفاده از ذخوایر احتیواطی غلوه
جات را با نظرداشت شرایط کمی و کیفی آج تعییج نمایند.
( ) ۲وزارت زراعت ،آبیار و مالدار مکلف است قبل از سپر شدج میعاد استفاده از ذخایر احتیواطی غلوه جوات ،تودابیر
الزم را اتخاذ و عملی نماید.
تقدم و تأخر ذخایر
مادۀ نهم:
وزارت زراعت ،آبیار و مالدار مکلف است حیج استفاده از ذخایر احتیاطی زماج تقدم و تأخر غله جات ذخیوره شوده را

حفاظت صحی ذخایر
مادۀ دهم:
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مدنظر بگیرد.

وزارت زراعت ،آبیار و مالدار با همکوار وزارت صوحت عاموه مکلوف انود بوه منظوور حفاظوت صوحی و سوالم ذخوایر
احتیاطی غله جات تدابیر الزم را اتخاذ و عملی نمایند.
احیای مجدد و اعمار سیلو ها
مادۀ یازدهم:

وزارت زراعت ،آبیار و مالدار مکلف است حیج احیا مجدد و اعمار سیلو ها و گدام ها تودابیر الزم ایمنوی را اتخواذ و
عملی نماید.
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فصل سوم
تدارک غله جات
تدارک وجوه مالی
مادۀ دوازدهم:
وزارت زراعت ،آبیار و مالدار مکلف است جرت خریدار غله جات ساالنه وجوه الزم را در بودجوۀ مربووط پیشوبینی
نموده و وزارت مالیه مکلف است در قسمت تدارک آج از منابع داخلی و خارجی همکار نماید.
تدارک غله جات
مادۀ سیزدهم:
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وزارت زراعت ،آبیار و مالدار مکلف است به همکار ادارات مربوط غله جات مورد نیاز عامه را از داخل و خوارج
کشور طبق احکام قانوج تریه و تدارک نماید.

فصل چهارم

احکام نهائی

تأمین امنیت ذخایر احتیاطی
مادۀ چهاردهم:

وزارت امور داخله مکلف است به منظور حفاظت و تأمیج امنیوت ذخوایر احتیواطی غلوه جوات تودابیر الزم را اتخواذ و عملوی
نماید.
وضع طرزالعمل ها
مادۀ پانزدهم:
وزارت زراعت ،آبیار و مالدار موی توانود بوه منظوور تطبیوق برتور احکوام ایوج مقورره طرزالعمول هوا را وضوع و تطبیوق
نماید.
انفاذ
مادۀ شانزدهم:
ایج مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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