دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون خط آهن
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تاریخ نشر )۱( :ثور سال  ۱۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۱۹۳۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون خط آهن
شماره)۹۱۹( :
تاریخ۱۹۳۱/۱۱/۱۳ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهمم امانوا اساسمی انسانسمتااد ت مدی و حمف
در برخی از مواد اانوا خط آها را که به اساس مصوبۀ شماره ( )۱۶مؤرخ  ۶۹۳۱/۶۱/۶۱کابینمۀ جمهمورا اسم می
انسانستاا به داخ ( )۱ماده تصویب گردیده استد توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
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وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظ
را در خ
مادۀ سوم:

اندد ایا نرماا و ت دی و حف

در برخی از مواد اانوا خط آهما

( )۹۳روز از تاریخ ان قاد نخستیا جلسۀ شوراا ملید به آا شورا تقدیم نمایند.

ایا نرماا از تاریخ توشیح نانف و همراه با مصوبۀ کابینه جمهورا اسم می انسانسمتاا و ممتا ت مدی و حمف

AC

مواد اانوا مفکور در جریدۀ رسمی نشر گردد.

برخمی از

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون خط آهن
شماره)۱۱( :
تاریخ۱۹۳۱/۱۱/۱۳ :
کابینممۀ جمهممورا اس م می انسانسممتاا بممه تأسممی از حکممم مممادۀ هفتمماد و نهممم اممانوا اساسممی انسانسممتااد در جلسممۀ مممؤرخ
 ۶۹۳۱/۶۱/۶۱خویش طرح ت دی و حمف

در برخمی از ممواد امانوا خمط آهما را بمه داخم ( )۱مماده بمه حیمر نرمماا

تقنینی تصویب نمود.
محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون خط آهن
مادۀ اول:
جممزء  ۶مممادۀ دومد جممزء  ۶۹مممادۀ سممومد مممواد چهممارم و پممنجمد اجممزاا ۶د ۱د  ۹و  ۶۶مممادۀ ششمممد اجممزاا  ۶و  ۳مممادۀ
هفدهم و نقرۀ ( )۱مادۀ بیست و دوم امانوا خمط آهما منتشمرۀ جریمدۀ رسممی شمماره ( )۶۹۶۱ممؤرخ  ۶۹۳۱/۱/۶۱فیم
ت دی گردد:
 -۱مادۀ دوم:
اهدا

ایا اانوا عبارت اند از:

 -۶تنظیمد سازماندهید بهره بمرداراد حفمظ و مراابمتد عرخمۀ خمدمات و سمایر اممور مربموط بمه خمط آهما بما رعایمت
م یار هاا بیا المللی.
 -۱مادۀ سوم:
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 -۶۹تکت مسانریا :سند مطبوع و الکترونیکی حم و نق مسانر و لموازم سمفر اسمت کمه از طمر

متصمدا خمط آهما

ترتیب و به مسانر در بد ایمت م ینه توزیع می شود.
 -۹مادۀ چهارم:

وزارت ترانسپورت مرجع تطبیق احکام ایا اانوا می باشد.
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 -۳مادۀ پنجم:

ادارۀ خط آها جزء تشکی وزارت ترانسپورت بوده که مطابق احکام ایا اانوا ن الیت می نماید.
 -۱مادۀ ششم:
ادارۀ خط آهاد داراا وظای

و ص حیت هاا فی می باشد:

 -۶تطبیق پالیسی مربوط به خط آها.
 -۱تنظیمد سازماندهی و مدیریت امور مربوط به خط آها.
 -۹پیشنهاد منابع مالی و جهت توس ه زیربناهاا خط آها در کشور به وزارت ترانسپورت.
 -۶۶ارائه گزارش ن الیت هاا مربوط به وزارت ترانسپورت.
 -۶مادۀ هفدهم:
به منظور انسجام و هماهنگی از اجراآت و ن الیمت هماا ادارۀ خمط آهماد بمورد مسملکی کمه منب مد بمه نمام بمورد یماد ممی
شودد به ترکیب فی ایجاد می گردد:
 -۶وزیر ترانسپورت به حیر رئیس.
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 -۳رئیس ادارۀ خط آها به حیر عخو و منشی.
 -۱مادۀ بیست و دوم:
( )۱به منظور بررسی تخطید کمیتۀ به ترکیب فی ایجاد می گردد:
 -۶نمایندۀ وزارت ترانسپورت به حیر رئیس.
 -۱نمایندۀ وزارت صن ت و تجارت به حیر عخو.
 -۹نمایندۀ وزارت م ادا و پترولیم به حیر عخو.
 -۱نمایندۀ ادارۀ خط آها به حیر عخو.
 -۵نمایندۀ اتاق تجارت انسانستاا به حیر عخو.
مادۀ دوم:
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نام "ادارۀ خط آها" در نقره هاا (۱د  ۹و  )۱مادۀ نزدهمد نقره هماا (۶د  ۱و  )۱ممادۀ بیسمت و نهممد نقمره هماا ( ۶و
 )۱و سطر اخیر نقرۀ ( )۹مادۀ چه و هشتمد نقرۀ ( )۶مادۀ پنجاهم و مواد پنجاه و سوم و پنجاه و هفتم اانوا خمط آهما
به نام "وزارت ترانسپورت" ت دی گردد.
مادۀ سوم:

اجزاا  ۱و  ۵مادۀ ششم اانوا خط آها حف

ایا ت دی و حف
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مادۀ چهارم:

گردد.

از تاریخ توشیح نانف و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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