د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه
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تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی

تاریخ نشر )۰۱( :حمل سال  ۰۲۳۱هـ.ش
نمبر مسلسل)۰۲۳۰( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی
شماره)۲۵۳( :
تاریخ۰۲۳۱/۰۱/۰۳ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان ،تعدیل برخی از
مواد قانون هوانوردی ملکی را که به اساس مصوبۀ شماره ( )۱۶مؤرخ  ۶۹۳۱/۶۱/۶۱کابینۀ جمهوری اسالمی
افغانستان به داخل ( )۱ماده تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
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وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند ،این فرمان و تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی را
در خالل ( )۹۳روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسۀ شورای ملی به آن شوری تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان و تعدیل مذکور در جریدۀ رسمی
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نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی
شماره)۱۰( :
تاریخ۰۲۳۱/۰۱/۰۳ :
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان به تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان در جلسۀ مؤرخ
 ۶۹۳۱/۶۱/۶۱خویش طرح تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی را به داخل ( )۱ماده به حیث فرمان تقنینی
تصویب نمود.
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محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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تعدیل برخی از مواد قانون
هوانوردی ملکی
مادۀ اول:
مادۀ دوم ،جزء  ۱مادۀ سوم ،فقرۀ ( )۶مادۀ نهم ،مواد یازدهم ،دوازدهم و بیست و دوم ،فقره های (۱و )۱مادۀ سی ام،
مادۀ سی و دوم ،فقرۀ ( )۶مادۀ پنجاه و هشتم و مادۀ هشتاد و هشتم قانون هوانوردی ملکی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره
( )۶۳۳۹مؤرخ  ۶۹۳۶/۶/۱ذیالً تعدیل گردد:
اهداف
 -۰مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
 -۶تنظیم و ادارۀ امور هوانوردی ملکی مطابق به معیار های بین المللی و اسناد تقنینی کشور.
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 -۱تنظیم و بهبود خدمات حمل و نقل هوائی ملکی در مطابقت به اسناد تقنینی کشور ،میثاق بین المللی هوانوردی
ملکی ،اسناد سازمان بین المللی هوانوردی ملکی ( )ICAOو سایر ضمایم آن.

 -۹تسهیل توسعۀ تجارت ،سیاحت و توریزم از طریق عرضۀ خدمات حمل و نقل هوائی داخلی و بین المللی.
 -۱تأمین مصونیت پرواز طیاره ها طبق معیار های بین المللی.

 -۱مادۀ سوم:
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اصطالحات

اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

 -۱جوازنامۀ فعالیت هوائی :سند کتبی است که از طرف ادارۀ هوانوردی ملکی و منظوری وزیر ترانسپورت یا ادارۀ
با صالحیت کشور خارجی ،صادر و به اساس آن ،موسسۀ حمل و نقل هوائی ملکی دارندۀ آن می تواند ،خدمات
مندرج این قانون را عرضه نماید.
جوازنامۀ فعالیت هوائی
 -۲مادۀ نهم:
( ) ۶مؤسسۀ حمل و نقل هوائی ملکی در صورتی می تواند ،در ساحۀ هوانوردی فعالیت نماید که دارای جوازنامۀ
فعالیت هوائی باشد.

ادارۀ هوانوردی ملکی
 -۳مادۀ یازدهم:
ادارۀ هوانوردی ملکی ،جزء تشکیل وزارت ترانسپورت بوده و مطابق احکام این قانون ،فعالیت می نماید.
وظایف و صالحیت ها
 -۵مادۀ دوازدهم:
ادارۀ هوانوردی ملکی به منظور تحقق اهداف مندرج این قانون ،دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
 -۶تهیه و ترتیب پالیسی ها ،قوانین و سایر اسناد تقنینی مربوط به هوانوردی ملکی و ارائه آن به وزیر ترانسپورت.
 -۱نظارت مؤسسات حمل و نقل هوائی ملکی و عرضه کنندگان خدمات مذکور مبنی بر رعایت میثاق های بین المللی
مربوط هوانوردی که افغانستان به آن الحاق نموده است.
 -۹تنظیم امور مربوط به فعالیت های مؤسسات حمل و نقل هوائی ملکی و عرضه کنندگان خدمات مذکور ،طبق احکام
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این قانون.

 -۱صدور جوازنامۀ فعالیت هوائی به مؤسسات حمل و نقل هوائی ملکی مطابق احکام این قانون.
 -۵تعدیل ،تجدید ،تعلیق و لغو جوازنامۀ فعالیت هوائی مؤسسات حمل و نقل هوائی ملکی در حدود احکام این قانون
بعد از منظوری وزیر ترانسپورت.
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 -۱اعطای تصدیقنامه های اهلیت پرواز ،قابلیت پرواز و حمل و نقل هوائی ملکی.

 -۱عقد قرارداد ها و موافقتنامه های بین المللی در عرصۀ هوانوردی ملکی مطابق احکام قانون.

 -۸تأمین روابط و نمایندگی از کشور در سازمان بین المللی هوانوردی ملکی و سایر سازمان های بین المللی مربوط
هوانوردی ملکی.
 -۳اتخاذ تدابیر الزم جهت ثبت طیاره های ملکی.
 -۶۳ترتیب پالن به منظور تنظیم امور مربوط به مصارف بودجۀ انکشافی خدمات هوانوردی ملکی.
 -۶۶حمایت از منافع استفاده کنندگان خدمات هوانوردی ملکی.
 -۶۱تثبیت مؤسسات حمل و نقل هوائی ملکی متخلف از احکام این قانون و شرایط مندرج جوازنامۀ فعالیت هوائی.
 -۶۹مکلف ساختن دارندۀ جوازنامۀ فعالیت هوائی به تأدیه جبران خساره و جریمه های نقدی ناشی از تخلف شرایط
جوازنامۀ فعالیت هوائی.
 -۶۱رهبری و نظارت از مراکز آموزشی هوانوردی ملکی.
 -۶۵ارائه گزارش اجراآت و فعالیت های مربوط به وزیر ترانسپورت.

 -۶۱انجام سایر وظایف مندرج این قانون.
اجارۀ طیاره
 -۵مادۀ بیست و دوم:
( ) ۶مؤسسۀ حمل و نقل هوائی ملکی داخلی می تواند ،طیاره را با هیئت پرواز یا بدون هیئت پرواز به اساس موافقۀ
جوانب ذیعالقه به اجاره گرفته و مطابق طرزالعمل که از طرف وزارت ترانسپورت وضع می گردد در پرواز های
داخلی و بین المللی توظیف نماید.
( )۱مؤسسۀ حمل و نقل هوائی ملکی داخلی مکلف است ،طیارۀ مندرج فقرۀ ( )۶این ماده را در بدل پرداخت حق
الثبت مندرج مادۀ شانزدهم این قانون ،ثبت نماید.
ملکیت ،تأسیس و اجازۀ میدان هوائی
 -۶مادۀ سی ام:
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( ) ۱ادارۀ هوانوردی ملکی می تواند ،به منظور فراهم آوری تسهیالت الزم جهت عرضۀ خدمات حمل و نقل هوائی
بعد از منظوری وزیر ترانسپورت و در تفاهم با مراجع ذیربط ،طرح تأسیس میدان های هوائی جدید را ارائه نماید.
( ) ۱ادارۀ هوانوردی ملکی می تواند ،برخی از تأسیسات میدان های هوائی به استثنای ارائه خدمات کنترول ترافیک
هوائی ،خدمات معلومات هوانوردی ملکی ،مخابرات ،خطوط نشست و پرواز و تفتیش و بررسی آن و امور مربوط به
اطفائیه را مطابق احکام قانون به منظور انجام فعالیت های هوانوردی بعد از کسب اجازۀ کتبی وزیر ترانسپورت به

تفتیش و کنترول
 -۱مادۀ سی و دوم:
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اجاره دهد.

( ) ۶ادارۀ هوانوردی ملکی می تواند ،بعد از کسب اجازۀ کتبی وزیر ترانسپورت استفاده از میدان های هوائی را به
علت عدم موجودیت امکانات تأمین مصونیت پرواز طیاره یا ایجابات امنیت عامه در هر زمان ممنوع یا به شرایط
خاص مقید سازد.
( ) ۱ادارۀ هوانوردی ملکی می تواند ،بعد از کسب اجازۀ کتبی وزیر ترانسپورت به منظور تأمین نظم بهتر و مصلحت
عامه و فراهم آوری تسهیالت بیشتر ،استفاده از میدان های هوائی را برای پرواز طیاره ها جهت تحقق اهداف خاص،
تخصیص دهد.
تصدیقنامه
 -۱مادۀ پنجاه و هشتم:
( ) ۶ادارۀ هوانوردی ملکی می تواند ،بعد از منظوری وزیر ترانسپورت تصدیقنامۀ حمل و نقل هوائی را با نظرداشت
موارد ذیل به موسسۀ حمل و نقل هوائی ملکی اعم از داخلی و خارجی صادر نماید:

پیشنهاد مقرره ها و وضع لوایح و طرزالعمل ها
 -۳مادۀ هشتاد و هشتم:
وزارت ترانسپورت می تواند ،به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون ،مقرره ها را پیشنهاد ،لوایح و طرزالعمل ها را
وضع نماید.
مادۀ دوم:
این تعدیل از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن تعدیل مادۀ یازدهم و جزء  ۶۵مادۀ دوازدهم
قانون هوانوردی ملکی ،منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۶۱۹۶مؤرخ  ۶۹۳۵/۱/۱۱ملغی می شود.
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