د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

مقررۀ مواد نور افشان

تاریخ نشر )۵( :سنبله سال  ۸۹۳۱هـ ش
نمبر مسلسل)۸۹۵۴( :

حکم رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد انفاذ مقررۀ مواد
نور افشان
شماره)۸۴۹۵( :
تاریخ ۸۹۳۱/۵/۳۹
مادۀ اول:
مقررۀ مواد نور افشان که به اساس مصوبۀ شمارۀ ( )۶مؤرخ  ۸۹۳۱/۴/۶۶کابینۀ جمهوری اسالمی بداخل ( )۹فصل و
( )۸۱ماده تصویب گردیده است ،منظور می دارم.
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مادۀ دوم:

این حکم همراه با مصوبۀ جمهوری اسالمی افغانستان ومتن مقررۀ مذکور در جریدۀ رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
درمورد طرح مقررۀ مواد
نور افشان
شماره)۶( :
تاریخ۸۹۳۱/۴/۳۶ :
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان طرح مقررۀ مواد نور افشان را در جلسۀ مؤرخ  ۸۹۳۱/۴/۶۶خویش بداخل ( )۹فصل
و ( )۸۱ماده تصویب نمود.
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محمد اشرف غني

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
مقررۀ مواد نور افشان
فصل اول
احکام عمومی
ماده

صفحه

عنوان

مادۀ اول:

مبنی۸................................................................................

ماد ۀ دوم:

اهداف۸...............................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۸.........................................................................

مادۀ چهارم:

مرجع تطبیق۶........................................................................

مادۀ پنجم:

مناسبت استعمال مواد نورافشان۶...................................................
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فصل دوم

وظایف و مکلفیت های مراجع ذیربط

مادۀ ششم:

وظایف ومکلفیت های وزارت امور داخله۶.......................................

مادۀ هفتم :

اجازه نامه ۹..........................................................................

مادۀ هشتم:

اجازه نامۀ حمل ونقل ۹..............................................................

مادۀ نهم :

استعمال مواد نور افشان۹............................................................

مادۀ دهم:

مکلفیت های سایر مراجع ۴..........................................................

مادۀ یازدهم:

مکلفیت های شرکت۴..................................................................

فصل سوم
احکام نهایی
مادۀ دوازدهم:

ممنوعیت استعمال مواد نور افشان۵.................................................

مادۀ سیزدهم:

جریم ٔه نقدی ۶..........................................................................

مادۀ چهاردهم:

تعقیب عدلی۶...........................................................................

مادۀ پانزدهم:

مرجع تحویل۶.........................................................................

مادۀ شانزدهم:

ارائه گزارش۶.........................................................................

مادۀ هفدهم:

وضع طرزالعمل ها۶.................................................................

مادۀ هجدهم:

انفاذ۷..................................................................................
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مقررۀ مواد نور افشان
فصل اول
احکام عمومی
مبني
مادۀ اول:
این مقرره در روشنی احکام مندرج مواد سوم وپنجم قانون سالح ناریه ،مهمات ومواد منفلقه ،وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این مقرره عبارت اند از:

 -۸تنظیم امور مربوط به تورید ،فروش ،ذخیره ،نگهداری ،انتقال واستفاده از مواد نور افشان.
 -۶تأمین مصونیت اتباع وجلوگیری ازخسارات جانی ومالی ناشی از مواد نور افشان.
 -۹جلوگیری ازاستفادۀ غیرقانونی مواد نور افشان.
 -۴جلوگیری ازآلودگی صوتی وهوا.
اصطالحات
مادۀ سوم:

اصطالحات آتی دراین مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
 -۸نور افشان :مواد تعبیه شدۀ است که از باروت ،سلفر ،پوتاشیم نایتریت وذغال ترکیب گردیده وبه مقصد نورافشانی
استفاده می گردد.
 -۶اجازه نامه :سند کتبی است که جهت تورید ،انتقال ،ذخیره  ،فروش واستعمال مواد نور افشان ازطرف وزارت امور
داخله به شرکت های واجد شرایط این مقرره ،اعطاء می گردد.
 -۹بکس محافظتی :صندوق مصونی است که جهت انتقال ونگهداری مواد نور افشان ،استفاده می گردد.
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 -۴ساحۀ مصون :محلی است که قبالً توسط دارندۀ اجازه نامه تعیین شده وفاصلۀ آن از محل پرتاب برای انسان ها حد اقل
( ۶۲۲متر)و برای ماشین آالت ( ۸۲۲متر) دورتر تعیین می گردد.
مرجع تطبیق
مادۀ چهارم:
وزارت امور داخله ،مرجع تطبیق احکام این مقرره می باشد.
مناسبت های استعمال مود نور افشان
مادۀ پنجم:
مواد نور افشان در مناسبت های تجلیل از سال روز استرداد استقالل کشور وسایر روز های ملی وعنعنوی استعمال شده
می تواند.
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فصل دوم

وظایف ومکلفیت های مراجع ذیربط

وظایف ومکلفیت های وزارت امور داخله
مادۀ ششم:

( )۸وزارت امور داخله دارای وظایف ومکلفیت های ذیل می باشد:
 -۸اعطای اجازه نامه برای شرکت های واجد شرایط و لغو آن .
 -۶هماهنگی در انتقال مواد نور افشان الی ساحۀ تعیین شده.

 -۹رهنمائی شرکت های دارندۀ اجازه نامه جهت اعمار ذخیره گاه های معیاری ومصون مواد نور افشان ونظارت از آن.
 -۴رهنمائی ونظارت از چگونگی استعمال مواد نور افشان.
 -۵تشخیص تخلفات شرکت های دارندۀ اجازه نامه وسایر اشخاص.
( )۶مراجع دولتی که مواد نور افشان را استعمال می نمایند ،مکلف اند ( )۶۴ساعت قبل از شروع مراسم نور افشانی از
طریق رسان های همگانی موضوع را به آگاهی عامه برسانند.
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اجازه نامه
مادۀ هفتم :
( )۸اجازه نامه به شرکت ها تحت شرایط ذیل اعطاء می گردد:
 -۸داشتن جواز نامۀ تجارت از وزارت صنعت وتجارت.
 -۶داشتن موافقه از ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست.
 -۹تعهد کتبی مبنی برعدم استعمال از مواد نور افشان به مقاصد غیر مجاز.
 -۴ارائه تضمین خسارات جانی ومالی در صورت وقوع حوادث ناشی از انتقال وذخیرۀ مواد نور افشان.
 -۵داشتن امکانات ،وسایل وتجهیزات نگهداری واستفادۀ مصون مواد نور افشان.
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 -۶عدم انتقال مواد نور افشان درجریان روز.

 -۷حمل مواد نور افشان در واسطۀ نقلیه دارای شرایط مصون.

( )۶اجازه نامه در بدل مبلغ( )۶۲۲۲شش هزار افغانی ،برای مدت سه سال به شرکت واجد شرایط مندرج فقرۀ ( )۸این
ماده ،صادر می گردد.
اجازه نامۀ حمل ونقل
مادۀ هشتم:

شرکت های ترانسپورتی بعد ازدریافت اجازه نامه می توانند ،مواد نور افشان را حمل ونقل نمایند.
استعمال مواد نور افشان
مادۀ نهم:

( )۸مراجع دولتی مکلف اند ،جهت تجلیل ازمناسبت های مندرج مادۀ پنجم این مقرره اجازه نامۀ استعمال مواد نور افشان
را از وزارت امور داخله اخذ نمایند.
( )۶استعمال مواد نور افشان حق انحصاری دولت بوده ،سایر اشخاص حق استعمال آن را ندارند.
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مکلفیت های سایر مراجع
مادۀ دهم:
( )۸وزارت صحت عامه مکلف است ،کمک های اولیه را حین استعمال مواد نور افشان درمحل فراهم نماید.
( )۶ریاست عمومی امنیت ملی مکلف است با وزارت امور داخله دربخش تثبیت نوعیت مواد نور افشان با استفاده
ازالبرتوار های مربوطه همکاری نماید.
( )۹ریاست اطفائیه مکلف است به منظور جلوگیری ازحریق احتمالی ،تدابیر الزم را در محل استعمال مواد نور افشان،
اتخاذ نماید.
مکلفیت های شرکت
مادۀ یازدهم:
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( )۸شرکت های دارنده اجازه نامه دارای مکلفیت های ذیل می باشند:

 -۸ارسال جدول مواد نور افشان همراه بافورمول کیمیاوی (ترکیبات کیمیاوی) ونمونۀ آن به البرتوار های ریاست عمومی
امنیت ملی وریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه قبل ازتورید.

 -۶رعایت مقررات بارگیری وتخلیه ازمحل تورید وحمل ونقل مواد نور افشان الی ذخیره گاه.
 -۹حمل ونقل مواد نور افشان در بکس های محافظتی به منظور جلوگیری از انفجار.

 -۴اتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیری ازحریق ومنع استفاده از وسایل آتش زا در نزدیکی مواد نور افشان.

 -۵انتقال وجابجایی مواد نور افشان ازیک واسطۀ نقلیه به واسطۀ نقلیه دیگر ،تحت نظر وزارت امور داخله.

 -۶خود داری از توقف واسطۀ نقلیه مواد نور افشان در شهر ها ومحالت مسکونی در زمان رعد وبرق ویا حالت
اضطرار.
 -۷حصول اطمینان ازعدم موجودیت عوارض تخنیکی واسطۀ نقلیه وداشتن سیستم انتقال مواد نور افشان به محل.
 -۱اتخاذ تدابیر کمک های اولیه در محل تعیین شده.
 -۳استفادۀ مواد نور افشان در ساحۀ مصون.
( )۶شرکت های دارندۀ اجازه نامه مکلف اند ،مواد نور افشان را ازشرکت های شناخته شدۀ که استندرد های بین المللی را
در تولید آن رعایت نموده باشند ،خریداری نموده وارد کشور نمایند .
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( )۹شرکت های دارندۀ اجازه نامه مکلف اند ،صرف آن مواد نور افشان را که در فضای باز استعمال می گردد،وارد
نمایند.
( )۴شرکت های دارندۀ اجازه نامه مکلف اند ،کارکنان مربوطه را حین استفادۀ مواد نور افشان بالباس وسایر وسایل
محافظتی مخصوص تجهیز نمایند.
( )۵شرکت های دارندۀ اجازه نامه مکلف اند ،قبل از تورید نمونۀ مواد نور افشان را با ذکر نوعیت،مقدار وسایر
مشخصات آن به دسترس وزارت امور داخله اطالع دهند.
( )۶شرکت های دارندۀ اجازه نامه مکلف اند ،مقدار مواد نور افشان مورد ضرورت خود را قبل از تورید مشخص نموده
وبه وزارت امور داخله اطالع دهند.
( )۷شرکت های دارندۀ اجازه نامه مکلف اند )۸۵(،روز بعد از مصرف مواد نور افشان به وزارت امور داخله ،گزارش

AC
KU

ارائه نمایند.

( )۱شرکت های دارندۀ اجازه نامه نمی توانند ،مواد نور افشان را در بازار آزاد به فروش برسانند.

( )۳شرکت های دارندۀ اجازه نامه مکلف اند ،ذخیره گاه های معیاری ومصون مواد نور افشان را دور از محالت رهایشی
وساحات تجارتی با رعایت معیار های حفظ محیط زیستی اعمار نمایند.

فصل سوم

احکام نهایی

ممنوعیت استعمال مواد نور افشان
مادۀ دوازدهم:

( )۸استعمال مواد نور افشان در فضای بسته ومحافل خصوصی ،ممنوع می باشد.
( )۶هرگاه شخص ازموارد مندرج فقرۀ ( )۸این ماده تخلف ورزد ،مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی مبلغ( )۸۵۲۲یک
هزارو پنجصد افغانی می گردد.
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جریمۀ نقدی
مادۀ سیزدهم:
( )۸هرگاه شرک برخالف اجازه نامه ،مواد نور افشان را تورید ،تولید ،فروش یا حمل ونقل نماید ،عالوه برضبط مواد
مذکور  ،مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی مبلغ ( )۵۲۲۲۲۲پنجصد هزار افغانی می گردد .درصورت تکرار ازتخلف،
اجازه نامۀ آن نیز لغو می گردد.
( )۶تورید ،تولید ،فروش ،حمل ونقل واستعمال مواد نور افشان توسط سایر اشخاص ،ممنوع می باشد.
( )۹هرگاه شخص برخالف حکم مندرج فقرۀ ( )۶این ماده ،مواد نور افشان را تورید ،تولید ،فروش ،حمل ونقل یا
استعمال نماید ،عالوه بر ضبط مواد مذکور،مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی مبلغ ()۸۲۲۲۲ده هزارافغانی میگردد.
تعقیب عدلی
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مادۀ چهاردهم:

هرگاه اعمال مندرج فقرۀ( )۶مادۀ دوازدهم وفقره های (۸و )۹مادۀ سیزدهم این مقرره موجب ضرر جسمی ،روانی یا
مادی شخص گردد ،مختلف عالوه برجبران خسارۀ وارده ،مورد تعقیب عدلی نیز قرار می گیرد.
مرجع تحویل
مادۀ پانزدهم:

مبالغ اجازه نامه وجریمه های نقدی مندرج این مقرره از طرف وزارت امور داخله تحصیل وبه حساب واحد دولتی،تحویل
بانک می گردد.
ارائه گزارش
مادۀ شانزدهم:
شرکت های دارندۀ اجازه نامه مکلف اند ،گزارش فعالیت های مربوط را طور ماهوار،ربعوار وساالنه از مقادیر ونوعیت
مواد نور افشان مصرف شده وموجود در ذخیره گاه به وزارت امور داخله ارائه نمایند.
وضع طز العمل ها
مادۀ هفدهم:
وزارت امور داخله می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره طرزالعمل ها را وضع وتطبیق نماید.
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انفاذ
اتلسمه ماده:
این مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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